
العمر  تقدم  اأن  يعرتفون  املخت�صون 
للإن�صان  لكن ميكن  اإيقافه،  ال ميكن 
االأ�صا�س  وان  ذل�����ك،  م���ن  ي��ب��ط��ئ  اأن 
تفاوؤلية  ن��ظ��رة  ت��ب��ن��ي  ي��ك��م��ن يف  ل��ه��ذا 
احلياة  مفتاح  فهي  حوله،  من  للعامل 
الكثريين  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن  ال�صعيدة. 
�صر  االيجابي  )التفكري  عبارة  �صمعوا 

كل جناح(.
ال���ت���ال���ي���ة ح�صب  اخل���م�������س  ال����ق����واع����د 
املخت�صني ت�صاعد االن�صان على البقاء 

�صابا لفرتة طويلة مهما بلغ عمره:

-1 جتنبوا امل�ساعر �سلبية 
ك��ل جماالت  ينطبق على  االأم���ر  ه��ذا 
بطبعهم  مي��ي��ل��ون  ف��ال��ذي��ن  احل���ي���اة، 
املهنية  اأو�صاعهم  تكون  التفاوؤل  اإىل 
�صحة،  اأك��ر  ب�صكل  ويعي�صون  اأف�صل، 
اطول،  مل��دة  �صبابهم  على  ويحافظون 

ويتاأقلمون مع الواقع ب�صكل اأف�صل. 
وي�����ص��دد امل��خ��ت�����ص��ون ال��ن��ف�����ص��ي��ون على 
ال�صلبية  امل�صاعر  ت��رك  ع��دم  ���ص��رورة 
داخلكم مثل الغ�صب والزعل والغرية، 
وين�صحون بتجنب تغذية هذه امل�صاعر 
اأو خزنها يف االعماق، واإعطاء االأولوية 
عن  ول��لإف�����ص��اح  االي��ج��اب��ي  للتفكري 

امل�صاكل التي ت�صايقكم. 

باأنف�سكم ثقوا   2-
ال تكونوا انتقاديني جدا نحو اأنف�صكم، 
عن  مثل  را�صني  تكونون  ال  فعندما 
م��ظ��ه��رك��م اخل�����ارج�����ي، ف���ه���ذا االأم�����ر 
اإمنا يرتبط  ب�صكلكم،  لي�س له علقة 
فاجلمال  باأنف�صكم.  ثقتكم  ب�صعف 
ي��رت��ب��ط ب�����ص��ك��ل وث��ي��ق ب��ن��ظ��رت��ك��م اإىل 
اأنف�صكم، لهذا حاولوا اأن تبدوا واثقني 
على  النا�س  يتذكركم  كي  بامكاناتكم 
اأنكم �صخ�صيات فريدة، وكونوا �صعداء 
بال�صكل  وت��ت�����ص��رف��ون  ت��ب��دون  ب��اأن��ك��م 
قيمته  اإن�صان  فلكل  عليه.  انتم  ال��ذي 

وتفرده، اأما اجلمال فم�صاألة ن�صبية.

براأ�س  حتركوا   3-
مرفوع 

مي���������ك���������ن ق�����������������راءة 
النا�س  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
م���������ن ال�����ط�����ري�����ق�����ة 
بها.  ال��ت��ي مي�����ص��ون 

املنحني  ف���ال���ظ���ه���ر 
املتهدلة  االأك��ت��اف  اأو 

تقدم  اإىل  ي�����رم�����زان 
ال�����ع�����م�����ر، اأم�����������ا ع�����دم 

بتما�صك  االه�����ت�����م�����ام 
ب�صكل  ف��ي��وؤث��ر  اجل�����ص��م 

����ص���ل���ب���ي ع����ل����ى ال���ط���اق���ة 
واحليوية، الأن��ه يحد من 

لذلك  ال����رئ����ت����ني.  ط���اق���ة 
اأن  امل�������ص���ي���ة  ي���ت���ع���نينّ ع���ل���ى 

حمددة  ديناميكية  تت�صمن 
مع املحافظة على ارتفاع 

الراأ�س واالأكتاف.
ب�صكل  ال�������وق�������وف 
مينحكم  م�صتقيم 
بالنف�س،  ال���ث���ق���ة 
وي������خ������ل������ق وه�����م�����ا 

وزنكم  باأن  ت�صعرون  الأنكم  رائعا  ب�صريا 
ي���ق���ل ب���ع���دة ك���ي���ل���وغ���رام���ات ع����ن ال�����وزن 

احلقيقي. 
اخلدعة  فهو  ذل��ك  على  ي�صاعد  م��ا  اأم���ا 
ي�صعد  راأ����ص���ك���م  ان  ت�������ص���وروا  ال��ت��ال��ي��ة: 
تتو�صع  االأك����ت����اف  واأن  ال�����ص��ق��ف  ح��ت��ى 
ن��ح��و اجل������دران امل����ج����اورة اأم�����ا االأرج�����ل 
فممدودة نحو االأر���س. ركزوا على هذه 
امل�����ص��اع��ر واح��ر���ص��وا ع��ل��ى ال��ق��ي��ام بهذه 
اخلطوات عندما تتوجهون اإىل اأي مكان 

تريدونه.

ال�سحي الطعام  تهملوا  ال   4-
كي تتجنبوا ال�صيخوخة املبكرة التزموا 
يحتوي  ال��ذي  ال�صحي  الطعام  مببادئ 
على كميات كافية من اخل�صار والفواكه 
والبقوليات واللحوم اخلالية من الدهن 

وحلم ال�صمك.
وقت  ب��اأط��ول  االح��ت��ف��اظ  اأردمت  اإذا  اأم���ا 
مم���ك���ن مب���ظ���ه���ر �����ص����اب ف����ح����اول����وا اأن 
الدهون  ت�صمنوا طعامكم اقل قدر من 
واحللويات.  اإن ال�صهية للطعام تنخف�س 
مع تقدم العمر، غري اأن مطالب اجل�صم 
من حيث احلاجة اإىل الفيتامينات واملواد 
امل��ع��دن��ي��ة وب��ق��ي��ة امل����واد احل��ي��ات��ي��ة املهمة 

تتنامى يف الواقع، فل تن�صوا ذلك.

الأنف�سكم وللنا�س  ابت�سموا   5-
ه��ذا االأم��ر مي�س الن�صاء وال��رج��ال على 
املخت�صون  ي��ن�����ص��ح  ح��ي��ث  �����ص����واء،  ح���د 
الوجه  ملمح  اإىل  باالنتباه  النف�صيون 
التجاعيد  ي�صبه  م��ا  ن�صع  اأح��ي��ان��ا  الأن��ن��ا 
ملمح  نظهر  اأو  الوجه  على  ال�صاخرة 
غا�صبة على اجلبهة. اخلرباء ين�صحون 
على  االيجابي  ب��امل��زاج  ي�صمى  ما  بو�صع 

اأطرافهما  رف����ع  خ����لل  م���ن  ال�����ص��ف��ت��ني 
ابت�صامة لطيفة.  اجلانبية قليل لر�صم 
اأطراف ال�صفاه يجعل  اأن رفع  ويوؤكدون 
اإ�صارة  اأوتوماتيكي  ب�صكل  يتلقى  الدماغ 
حت���ث���ه ع���ل���ى اف�������راز م������ادة اي���ن���دورف���ني 

والهرمونات التي جتعل املزاج اأف�صل. 
�صيئا  تكلف  ال  االبت�صامة  ان  تن�صوا  وال 
اإىل  ان��ظ��روا  لذلك  الكثري.  تعني  لكنها 
امل�����راآة واب��ت�����ص��م��وا يف وج���ه اأن��ف�����ص��ك��م، ثم 
ابت�صموا للآخرين، ال �صيما للنا�س الذين 
يحتاجون  ه���وؤالء  الن  ذل���ك،  يتقنون  ال 
غريهم.   م���ن  اأك�����ر  االب��ت�����ص��ام��ات  اإىل 
ولعل اأف�صل حديث عن االبت�صامة قاله 
الكاتب االإنكليزي ال�صهري وليم ميكبي�س 
ثاكري حني قال: )العامل مراآة.. فحني 
بوجهكم،  يعب�س  فانه  بوجهه  تعب�صون 
اأما حني تبت�صمون له ف�صيكون بالن�صبة 

لكم �صريكا مرحا وكرميا(.
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غ�ضب يف جنازة عار�ضة الأزياء 
اجلنوب اأفريقية املقتولة �ضتينكامب

اأقيمت جنازة عار�صة االزياء وخريجة كلية احلقوق ريفا �صتينكامب و�صط 
عداء  بي�صتوريو�س  اأو�صكار  ل�صديقها  �صارمة  بعقوبة  امل�صيعني  مطالب 
�صتينكامب  جثمان  ونقل  بقتلها.  املتهم  ال�صاقني  مبتور  افريقيا  جنوب 
اليزابيث  ب��ورت  مدينة  يف  حمرقة  اىل  النعو�س  لنقل  �صوداء  عربة  على 
فينتور  جافني  وق��ال  خا�صة.  جنائزية  مرا�صم  �صتقام  حيث  ال�صاحلية 
�صك  دون  بي�صتوريو�س  عن  ريفا  وال��د  عند  يعمل  ال��ذي  ال�صابق  الفار�س 
ال�صجن.  يبقى يف  اأن  ال�صهود. يجب  املجتمع وخطر على  هو خطر على 
لقد اأو�صح مدى خطورته بعد ما فعله يف ريفا. ومثل بي�صتوريو�س اأمام 
وقال  بكفالة  عنه  االف���راج  لطلب  جل�صة  يف  ام�س  بريوتوريا  يف  حمكمة 
على  ر�صا�صات  اأرب��ع  اأطلق  بي�صتوريو�س  ان  ام�س  للمحكمة  ادع��اء  ممثل 
اأن  واأ�صاف  مبا�صر.  ب�صكل  ا�صابتها  منها  ر�صا�صات  ثلث  وان  �صديقته 
من  ب��دال  ي�صتخدمها  اللذين  ال�صناعيني  الطرفني  ثبت  بي�صتوريو�س 
منزله  يف  امل��ي��اه  دورة  حتى  اأم��ت��ار  �صبعة  مل�صافة  و���ص��ار  املبتورتني  �صاقيه 
قال  املقابل  ويف  �صديقته.  على  النار  يفتح  ان  قبل  بريتوريا  يف  الفاخر 
العداء اجلنوب افريقي ان قتل بي�صتوريو�س ل�صديقته مل يكن  حمامي 
اجلنوب  العداء  العتقال  بال�صدمة  العامل  حول  املليني  و�صعر  متعمدا 
افريقي الذي ينظر اليه باعتباره بطل لتغلبه على حمنته ليناف�س مع 
اال�صحاء عند اأعلى م�صتويات الريا�صة. وعر على �صديقته مقتولة يف 
منزله يف ال�صاعات االوىل من يوم اخلمي�س املا�صي حيث رجحت التقارير 

االولية اأن بي�صتوريو�س اأطلق النار عليها باخلطاأ اعتقادا منه انها ل�س.

باحثون ينجحون يف اإنتاج بنكريا�س خنزير 
يف  بنكريا�س  اإن��ت��اج  يف  ا�صطناعياً  جنحوا  اإن��ه��م  يابانيون  باحثون  ق��ال 
التقنية  باأن يتمكنوا من تطبيق  اآملني  اآخ��ر،  خنزير من خليا خنزير 
ب�صكل ينتج اأع�صاء ب�صرية يف حيوانات من اأجل اأهداف علجية. وذكرت 
هيئة االإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK اأن التجربة هي ثمرة عمل 
م�صرتك لباحثني من جامعتي طوكيو و ميجي. واأنتج الفريق يف البداية 
جنيناً م�صتن�صخاً من خنزير عادي وا�صتخرجوا منه بع�س اخلليا قاموا 
بزرعها يف جنني م�صتن�صخ اآخر خلنزير متت هند�صته لكي ال يكون من دون 
بنكريا�س، وو�صع اجلنني يف رحم اأم بديلة. وقال الباحثون باأن اخلنزير 
الذي نتج من هذه العملية كان لديه بنكريا�س من اخلليا امل�صتخرجة 
�صن  وبلغ  ال��دم  �صكر طبيعية يف  االآخ��ر ومتتع مب�صتويات  اخلنزير  من 
اأنه نظرياً ميكن ا�صتخدام الطريقة ذاتها  الر�صد. واأ�صار الباحثون اإىل 
اأع�صاء اخلنازير هي من احلجم ذاته  اأن  الإنتاج بنكريا�س ب�صري، علماً 
هريوميت�صو  طوكيو  جامعة  يف  الربوفي�صور  وقال  الب�صرية.  للأع�صاء 
تلك  الإج���راء  تقنياً  م�صتعد  الفريق  اإن  ال��درا���ص��ة،  ق��اد  ال���ذي  ناكاو�صي 
االختبارات حيث يخطط الفريق الإجراء درا�صات اأولية لزراعة نوع من 
اخلليا اجلذعية الب�صرية يف جنني خنزير. ويجب عندها و�صع اجلنني 
الذي يت�صمن خليا ب�صرية يف رحم اأم بديلة، اإالنّ اأن احلكومة اليابانية 
متنع مثل هذه اخلطوة الأ�صباب اأخلقية. اإالنّ اأن NHK اأ�صارت اإىل اأن 

فريقاً حكومياً يقوم حالياً باإعادة النظر يف �صيا�صة احلظر هذه.

كرثة الكافيني خالل احلمل يوؤدي
 اىل مولود �ضغري احلجم 

اأخ��رى حتتوي  اأي��ة م�صروبات  اأو  القهوة  اأن كمية  درا�صة جديدة  وج��دت 
على الكافيني تتناولها االأنثى خلل احلمل ميكن اأن توؤثر على احتمال 
وذك��ر موقع هلث  ف��رتة احلمل.  اإطالة  اأو  اإجن��اب مواليد �صغار احلجم 
بيانات  يف  نظروا  �صهلغرن�صكا  جامعة  يف  باحثني  اأن  االأمريكي  نيوز  دي 
اأن حتد احلوامل  ام��راأة نروجية ووج��دوا �صرورة  اآالف   6 تعود لقرابة 
اإذ اأن الكميات الكبرية منها ترتبط  من كميات الكافيني التي يتناولنها 
وقالت  الطبيعي.  احلمل  فرتة  وباإطالة  احلجم،  �صغار  مواليد  باإجناب 
الباحثة امل�صوؤولة عن الدرا�صة فريينا �صنغبيل كون خطر اإجناب مولود 
منخف�س الوزن يرتبط با�صتهلك الكافيني، فاإنه باالإمكان اإر�صاد الن�صاء 
قدر  احل��م��ل  خ��لل  يتناولنه  ال���ذي  الكافيني  كمية  بتقلي�س  احل��وام��ل 
ال�صيء  الكافيني هو  اإن  القول  بياناتنا  واأ�صافت ال ميكننا من  االإمكان. 
املحدد امل�صوؤول عن جعل اجلنني اأكر عر�صة خلطر الوزن اخلفيف عند 
وال�صاي  القهوة  ومنها  الكافيني  م�صادر  كل  الدرا�صة  و�صملت  ال���والدة. 
يف  اأن��ه  وتبنينّ  الكاكاو.  على  حتتوي  التي  واالأطعمة  الغازية  وامل�صروبات 
حني مل يظهر رابط بني الكافيني والوالدة املبكرة، اإال اأن هذه املادة ترتبط 
بزيادة خطر الوزن اخلفيف للمواليد. وظهر ان كل 100 ميليغرام من 
يكون  وعندما  �صاعات،   5 احلمل  يطيل فرتة  يومياً  امل�صتهلك  الكافيني 

م�صدره القهوة فاإن فرتة احلمل تطول 8 �صاعات اإ�صافية.

يف اأمريكا الريا�ضيني يوؤثرون دينيًا 
يف املجتمع اأكرث من رجال الدين

اأعرب ثلثا االأمريكيني عن اعتقادهم باأن الريا�صيني يوؤثرون دينياً يف 
املجتمع اأكر بكثري من رجال الدين واأجرت منظمة بارنا غري احلزبية 
 19% ان  ب��نينّ  اأمريكيني  را�صدين   1008 �صمل  ل��ل��راأي  ا�صتطلعاً 
اأكر من  منهم فقط يرون ان قادة االأدي��ان املحرتفني يوؤثرون دينياً 
الريا�صيني يف املجتمع، مقابل %8 وجدوا ان تاأثري اجلانبني مماثل 
يف حني عرب 64 % عن قناعتهم بان التاأثري االأكرب هو لل�صخ�صيات 

الريا�صية.

الإنقاذ  حملة  يطلق  ديكابريو 
والنمور  القرن  ووحيد  الفيلة 
بعدما اأعلن عن نيته اأخذ ا�صرتاحة 
النجم  التمثيل،�صارك  من  طويلة 
يف  ديكابريو،  ليوناردو  االأم��ريك��ي، 
اإطلق حملة توعية حول حيوانات 
والنمور  وال��ف��ي��ل��ة،  ال���ق���رن،  وح��ي��د 
من  ل��لإف��ادة  للقتل  تتعر�س  التي 

اأع�صائها وجلدها.
بو�صت  ن��ي��وي��ورك  �صحيفة  ونقلت 
االأم���ريك���ي���ة ع���ن دي��ك��اب��ري��و )38 
عاماً(، قوله خلل اإطلقه حلملة 
اأبعد يديك عن اأع�صائي اإن االجتار 
غري امل�صروع باحلياة الربية ي�صكلنّ 
اخلطر االأكر اإحلاحاً الذي يواجه 
ف�صائل مثل النمور، ووحيد القرن، 

والفيلة .
واأ�صاف اأن هذه احليوانات تتعر�س 
للقتل يومياً لتلبية طلبات متزايدة 
ف�صائل  اأن  وت��اب��ع  اأع�����ص��ائ��ه��ا  ع��ل��ى 
االنقرا�س  خطر  ت��واج��ه  باأكملها 
اإج���راءات فورية  يف ح��ال مل ُتتخذ 
الإيقاف هذا االجتار غري امل�صروع ، 
معلناً عن ان�صمامه اإىل ال�صندوق 
ال���ربي���ة كخطوة  ل��ل��ح��ي��اة  ال�����دويل 
خطوات  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اأ����ص���ا����ص���ي���ة، 
احلكومة  دع���وة  بينها  م��ن  اأخ����ري 
ريادية  تكون  اأن  اإىل  التايلندية 
الفيلة،  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف جم���ال 
�صاحل  اإقفال �صوقها يف  من خلل 
اجتماعاً  ا�صتقبالها  ق��ب��ل  ال���ع���اج، 
ل�177 دولة يتناول جتارة احلياة 

الربية يف )اآذار-مار�س( املقبل .
كانون  يف  ق�����ال،  دي���ك���اب���ري���و  وك�����ان 
ال��ث��اين-ي��ن��اي��ر امل���ا����ص���ي، اإن����ه بعد 

رواي������������ة ج���ي���م�������س ب���ون���د 
�سبتمرب  يف  ت�����س��در  اجل���دي���دة 
اجلا�صو�س  رواي�����ات  حم��ب��و  اأ���ص��ب��ح 
بوند  االأ���ص��ه��ر جيم�س  ال��ربي��ط��اين 
ع��ل��ى م��وع��د م��ع رواي����ة ج��دي��دة يف 
اأي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب امل��ق��ب��ل. وذك����رت 
بي  )بي  الربيطانية  االإذاع��ة  هيئة 
اإيان  تركة  على  امل�صرفني  اأن  �صي( 
 ، ب��ون��د  �صخ�صية  مبتكر  فليمينغ، 
اأعلنوا اأن الرواية اجلديدة �صتكون 
م��ن ت��األ��ي��ف ول��ي��ام ب���وري���د، املر�صح 
جل���ائ���زة ب���وك���ر و���ص��ت�����ص��در يف 26 
امل��ق��ب��ل. ومل يتم  اأي��ل��ول-���ص��ب��ت��م��رب 
ولكن  ال��رواي��ة،  عنوان  عن  الك�صف 
اإن  ق��ال��ت  ك��اب��ي��ه  ج��ون��ث��ان  ن�صر  دار 
 007 اجلا�صو�س  �صتقدم  ال��رواي��ة 
قليًل،  ال�������ص���ن  يف  ت���ق���دم  اأن  ب���ع���د 
لتتلءم مع الفيلم االأخري ال�صقوط 

من ال�صماء )�صكاي فول(.

حل��وم  اآث�����ار  تكت�سف  ن�ستله 
خ���ي���ول ب���وج���ب���ات م��ع��ك��رون��ة 
اأكرب �صركات  �صحبت �صركة ن�صتله 
العامل وجبات  �صناعة االغذية يف 
يف  امل��ت��اج��ر  م��ن  باللحم  معكرونة 
اكت�صفت  ان  بعد  وا�صبانيا  ايطاليا 
فيها اثار للحم�س النووي اخلا�س 

باخليول.
ال�صهر  اأوروب�����ا م��ن��ذ  وان��ت�����ص��رت يف 
امل��ا���ص��ي ح����االت ع���دة ل��ب��ي��ع حلوم 
خيل على انها حلوم اأبقار مما ادى 
من  غ��ذائ��ي��ة  منتجات  �صحب  اىل 
ودفع  امل�صتهلكني  واأغ�صب  املتاجر 
حتقيقات  اج����راء  اىل  احل��ك��وم��ات 
يف  املعقدة  االغذية  انتاج  �صبكة  يف 

القارة.
يقع مقرها يف  التي  ن�صتله  وقالت 
اال�صبوع  يف  اعلنت  والتي  �صوي�صرا 
تتاأثر  مل  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ان  امل��ا���ص��ي 
ان  املتزايدة  بف�صيحة حلم اخليل 
االخ��ت��ب��ارات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا ك�صفت 
ع�����ن وج��������ود احل����م���������س ال����ن����ووي 
فوق  بن�صب  دي.ان.اي������ه  ل��ل��خ��ي��ول 

واحد يف املئة يف منتجني.

القراءة ت�ضاعد على نوم هادئ 
النوم. ويحتاج هوؤالء  اإىل  واملجلت قبل اخللود  الكتب  ق��راءة  البع�س  يع�صق 
االأ�صخا�س اإىل م�صابيح ذات �صمات خا�صة وموا�صع تركيب معينة، كي توفر 
اإ�صاءة مثالية تتيح لهم اال�صتمتاع بالقراءة من ناحية، وحتمي عيونهم  لهم 
من االإجهاد من ناحية اأخرى. ويقول جورج اإيكرت، من رابطة اأطباء العيون 
ال  ال�صقف  �صوء  اأو  العادية  الغرفة  »اإ���ص��اءة  اإن  اأملانيا،  جنوب  زيندن،  مبدينة 
توفر بيئة القراءة املثالية؛ لذا يحتاج ع�صاق القراءة م�صاًء اإىل م�صباح موجه 

ب�صكل حمدد، بحيث ميكن مواءمته قدر االإمكان مع و�صعية القراءة«. 
املدر�صية  ال�صحة  هيئة  ف��ى  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  ل��ف��ري��ق  علمية  درا���ص��ة  وك�صفت 
هادئ  ب��ن��وم  ي�صتمتعون  ال��ن��وم  قبل  ي��ق��راأون  ال��ذي��ن  ال�صباب  اأن  الربيطانية 
وي�صتيقظون فى كامل ن�صاطهم مما ي�صاعدهم على اكت�صاب املعلومات ب�صل�صة 

وي�صر.
الكمبيوتروالتليفون  ي�صتخدمون  الذين  االأ�صخا�س  اأن  اإيل  الدرا�صة  واأ�صارت 
املحمول وي�صاهدون التلفزيون يفقدون 45 دقيقة من نومهم ليل مما يجعل 

لديهم م�صكلة عند اال�صتيقاظ فى ال�صباح.
كما اأنهم يعانون من عدم القدرة على ا�صتيعاب كل مايقدم لهم فى املدر�صة من 

معلومات ب�صبب عدم اخذ ق�صط كافى من النوم الهاديء.

5 قواعد ت�ضمن �ضكال وعقال �ضابني  
الأطول  ب�سبابه  باالحتفاظ  اإن�سان  كل  يحلم 

ف���رة مم��ك��ن��ة، م��ن خ���ال احل��ر���س على 
عدم ظهور التجاعيد يف وجهه وال�سعر 
خال  م��ن  واأي�سا  راأ���س��ه،  يف  االأبي�س 

طريقة تفكريه وم�سيته وو�سعية ج�سمه 
وتعابري وجهه. 



•• العني - الفجر:

االول �صمن  ب��امل��رك��ز  ال��ع��ني  ف���ازت مدينة 
ج���وائ���ز م��ن��ظ��م��ة امل����دن ال��ع��رب��ي��ة ع���ن فئة 
التي  ع�صر  احل��ادي��ة  دورت��ه��ا  التخ�صري يف 
الدوحة،  ال��ق��ط��ري��ة  ال��ع��ا���ص��م��ة  ع��ق��دت يف 
وذل������ك ب���ع���د ت��ن��اف�����س ����ص���دي���د م����ن امل����دن 
بهذه  للفوز  املتقدمة  العربية  وال��وا���ص��م 

اجلائزة.
وي��اأت��ي ف���وز م��دي��ن��ة ال��ع��ني ب��ه��ذه اجلائزة 
ن��ظ��راً ل��ل��ج��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا يف 
جمال التخ�صري وب�صط الرقعة اخل�صراء 
اأنحاء املدينة. حيث تبلغ م�صاحة  يف كافة 
ال��رق��ع��ة اخل�����ص��راء يف ال��ع��ني ح���وايل 11 
يبلغ  م���رب���ع  م���رت  ال����ف   700 و  م��ل��ي��ون 
ن�صيب الفرد منها حوايل 32 مرت مربع 
، وقد مت اإعلن النتائج يف موؤمتر �صحفي 
م��وؤ���ص�����ص��ة اجلائزة  مب��ق��ر  م����وؤخ����راً  ع��ق��د 
اجتماعات  اأع���ق���اب  يف  للمنظمة  ال��ت��اب��ع��ة 
هيئة التحكيم التي ا�صتمرت ثلثة اأيام . 

ومت���ن���ح ج����ائ����زة ال��ت��خ�����ص��ري ال���ت���ي ف����ازت 
ب��ه��ا م��دي��ن��ة ال���ع���ني وف���ق���اً خل��ط��ة علمية 
و�صيانة  تو�صيع  باأعمال  تتعلق  مدرو�صة 
وا�صتحداث  للمدينة  اخل�����ص��راء  ال��رق��ع��ة 
ن��ب��ات��ات م��لئ��م��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة البعد 
االأمن  وتوفري  للحدائق  الفني واجلمايل 

لروادها.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ف����وز م��دي��ن��ة ال��ع��ني بهذه 
اجلائزة قال الدكتور مطر حممد النعيمي 
اإن ح�صول  مدير عام بلدية مدينة العني 
املدن  تخ�صري  ج��ائ��زة  على  العني  مدينة 
هو  العربية  امل���دن  منظمة  ج��وائ��ز  �صمن 
العني  اجن���ازات مدينة  اىل  ي�صاف  اجن��از 
�صمن  ياتي  ال��ذي  و  التخ�صري  جم��ال  يف 
توجهات االإمارة يف دعم امل�صاحات اخل�صراء 
و اولويات بلدية مدينة العني يف حتقيق و 
تنفيذ م�صاريع التخ�صري والت�صجري التي 
ال��ب��ل��دي��ة حيث  ت��ع��د م���ن اول اه��ت��م��ام��ات 
باأنواعها  اخل�����ص��راء  امل�صطحات  اأ�صبحت 
واأ���ص��ك��ال��ه��ا م��ن ح��دائ��ق واأح��زم��ة خ�صراء 
كيان  م��ن  يتجزاأ  ال  ج���زءاً  عامة  و�صاحات 
املدينة  رئة  واأ�صا�صها، كونها  العني  مدينة 
التي تتنف�س بها ومنتجعا �صياحيا لل�صكان 

اإليها لي�صت حاجة  وال�صائحني. فاحلاجة 
اإىل وحدة جمالية اأو تكميلية فح�صب اإمنا 

هي �صرورة ملحة ورئي�صة. 
العني  ملدينة  الثانية  امل�صاركة  هذه  تعد  و 
امل�صاريع  ع��ددا من  بلديتها  التي قدمت  و 
التخ�صري  جم��ال  يف  املتنوعة  امل��ب��ادرات  و 
اإن�صاء  م�صاريع  �صمنها  م��ن  ال���زراع���ات  و 
و  اأ���ص��وار  ب��ل  احل��دائ��ق كحدائق  وتطوير 
احلدائق  م�����ص��ارح  و  ال�����ص��ط��رجن  م��لع��ب 
م�صاريع  و  ال����ع����ني  م���دي���ن���ة  مم���ا����ص���ي  و 
الطرقات واملناطق ال�صكنية منها امللعب 
الغابات  م�صاريع  و  امل�صتقبلية  و  املنجزة 
واالأح����زم����ة اخل�������ص���راء و ال��ي��ة ���ص��ي��ان��ة و 
م�صروع  و  امل��دي��ن��ة  يف  التخ�صري  ت��ط��وي��ر 
الزراعات  يف  املحلية  ال��ن��ب��ات��ات  ا���ص��ت��خ��دام 
التجميلية ، ومبادرات بلدية مدينة العني 
توفري  و  العاملة  املحلية  االأي���دي  دع��م  يف 
الرتويحية  والو�صائل  االأم��ن  م�صتلزمات 
االحتياجات  ذوي  ف��ي��ه��م  مب����ن  ل����ل����رواد 
اخلا�صة ، باالإ�صافة ملميزات التخ�صري يف 
الرقعة  الفرد من  ن�صيب  و  العني  مدينة 

اخل�صراء .
العني  مدينة  بلدية  م�صاركة  �صملت  كما 
على  للتغلب  امل��ت��ب��ع��ة  احل���ل���ول  ع��ر���س  يف 
معوقات تنفيذ خطط التخ�صري و كذلك 
كاملردود  التخ�صري  من  االيجابية  االث��ار 
االقت�صادي و البيئي و ال�صياحي مما ا�صهم 
يف ح�صول مدينة العني على جوائز عاملية 

غيني�س  م��و���ص��وع��ة  دخ��ول��ه��ا  �صمنها  م��ن 
ل���لأرق���ام ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة م��رت��ني ع��ن حديقة 
العني باراداي�س، باعتبارها اأول حديقة يف 
اأكرب عدد من �صلل الزهور  العامل ت�صم 

املعلقة.
املدن  منظمة  ج��ائ��زة  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  ي��ذك��ر 
العربية التي تاأ�ص�صت عام 1983 واتخذت 
م���ن م��دي��ن��ة ال����دوح����ة م���ق���راً دائ����م����اً لها 
فئة  كل  يف  الفائزة  للمدن  اجل��وائ��ز  متنح 
م��ن ف��ئ��ات اجل��وائ��ز و ت��ه��دف ج��ائ��زة املدن 
واالبتكار  التجديد  ت�صجيع  اىل  العربية 
واالإ�صلمي  العربي  امل��ع��م��اري  الطابع  يف 
واإعادة  التاريخية  واملاآثر  املعامل  �صيانة  و 
ت�صجيع  و  امل��ع��ا���ص��رة  احل��ي��اة  يف  توظيفها 
لللتزام  ال��ع��رب  واملخططني  املهند�صني 
مب��ب��ادئ ال��ف��ك��ر وال��ف��ن امل��ع��م��اري العربي 
البيئة  �صحة  على  احلفاظ  و  واالإ�صلمي 
يف املدينة العربية و تخ�صريها و جتميلها 
احلا�صب  وتطبيق  ا�صتخدام  يف  التو�صع  و 
ال��ن��ظ��م وال��ربجم��ي��ات يف  االآيل وت��ط��وي��ر 

املدينة العربية.
ويتم الرت�صيح للجائزة من قبل املوؤ�ص�صات 
اجلامعات  وت�����ص��م��ل  ال���ع���رب���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ومراكز  املتخ�ص�صة،  العلمية  وامل��ع��اه��د 
وبلديات  واأمانات  وما يف حكمها  االأبحاث 

املدن العربية االأع�صاء يف املنظمة.
وق����د ك����ان ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني ال����دور 
ال��رق��ع��ة اخل�����ص��راء يف  ال���ري���ادي يف ب�صط 

ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا حفظ  ي��ق��ع  اذ ال   ، امل��دي��ن��ة 
و  املدينة  يف  اخل�صراء  امل�صاحات  و�صيانة 
االإبداع  ب��ل  فح�صب  اخلارجية  قطاعاتها 
يف تطويرها ودفعها اإىل االأمام حيث تعمل 
بكل قطاعاتها واإداراتها واأق�صامها لتحقيق 
هذا الهدف بكل كفاءة. وتعمل بلدية مدينة 
حت�صني  و  تطوير  على  دائ��م  ب�صكل  العني 
وعلى  املدينة  اأرج��اء  يف  اخل�صراء  الرقعة 
الطرق اخلارجية وفق معايري تاأخذ بعني 
للأولويات  تبعاً  املناطق  ت�صنيف  االعتبار 
على  واحل��ف��اظ  البيئة  بحماية  املرتبطة 
الوقت  يف  اجلمالية  ول��لأغ��را���س  ال��رتب��ة 
ما  ال��ت��وازن  فيه على حتقيق  تعمل  ال��ذي 
بني م�صاحة التخ�صري والكثافة ال�صكانية 

لل�صكن  العاملية  املقايي�س  مع  ينا�صب  مبا 
املتح�صر الذي ي�صتويف متطلبات خمتلف 
واالإداري�����ة  وال��ت��ج��اري��ة  ال�صكنية  امل��ن��اط��ق 
ومبا  واخلدمية  والرتفيهية  وال�صناعية 
بيئة  على  احلفاظ  متطلبات  مع  يتوافق 
اىل  ب��ه��ا  االرت���ق���اء  ب��ه��دف  �صليمة  �صحية 
م�صتوى ي�صاهي عوا�صم الدول املتقدمة.

املتطورة  اإعداد اخلطط  البلدية  وتوا�صل 
التجميلية  ال����زراع����ة  م�����ص��اري��ع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
م�صاف  يف  ال��ع��ني  مدينة  بو�صع  الكفيلة 
امل�������دن امل���ت���ق���دم���ة وب���اأف�������ص���ل اخل����دم����ات 
م���ع متطلبات  ي��ت��واف��ق  ع����ال  ومب�����ص��ت��وى 
التطور العمراين ال�صريع ومعايري االأداء 

املتميز.

بلقي�س.. والأندلي�ضية.. وال�ضاهني 
اأحدث موديالت �ضيارات الرولزروي�س 

•• العني-الفجر:

 .. ال�صاهني   .. ..االأندل�صية.  بلقي�س 
اأ�صماء  كلها   .. فينو�س   .. اليا�س  ن�صر 
الأحدث موديلت �صيارات الرولزروي�س 
العاملية والتي اأعدت خ�صي�صا للذواقة 
ال�صيارات  ال��ن��وع م��ن  م��ن حمبي ه��ذا 
من اأبناء اإمارات اأبوظبي ..  حيث قام 
اأبوظبي  ���ص��رك��ة  ك��اظ��م احل��ل��ي م��دي��ر 
الفكرة  ت�صكيلي  ف��ن��ان  وه���و  م���وت���ورز 
باإعداد هذه الت�صاميم التي ت�صهم يف 

لهذه  امل�صنعة  ال�صركة  اإىل  واإر�صالها  واالإ�صلمية  العربية  احل�صارة  اإحياء 
من  النوع  هذا  حمبي  مع  تتنا�صب  التي  املحددة  املوا�صفات  بهذه  ال�صيارات 
ا�صتعرا�س  العني  مدينة  �صهدت  وقد  والعني.  اأبوظبي  اأبناء  من  ال�صيارات 
الأحدث هذه املوديلت والتي نفذت وفق املوا�صفات العاملية. اجلدير بالذكر 
اأن هذه املوديلت التي تتمتع بالب�صمة العربي االإ�صلمية القت رواجا كبريا 
�صبع وع�صرون يف  العني وحدها  املبيعات يف مدينة  ن�صبة  لتزيد  اأبوظبي  يف 
اإم��ارة اأبوظبي ب�صكل عام وقال  املائة وت�صل اإىل اثنني وع�صرين يف املائة يف 
املبيعات يف  اأبوظبي ت�صدرت  اأن  اأبوظبي موتورز  كاظم احللي مدير �صركة 
ال�صرق االأو�صط لهذه التوعية من ال�صيارات والت�صميمات وتاأتي يف املرتبة 
الثانية عامليا متفوقة على كربى املدن العاملية مثل بيجني. هذا ويتوا�صل 
تتنا�صب  التي  الرولزروي�س  ل�صيارات  موديلته  ا�صتنباط  يف  احللي  كاظم 
وذوق امل�صتهلك االإماراتي خا�صة يف اإمارة اأبوظبي ليكون من بني  ابتكاراته 
موديل )عبا�س بن فرنا�س( وا�صفا اإياه باأنه كان عامل يف الطريان ومل يكن 

مغامرا كما ي�صاع عنه. 
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مدينة العني تفوز باملركز الأول جلائزة
 تخ�ضري املدينة �ضمن جوائز منظمة املدن العربية

•• العني - الفجر:

الدويل  للموؤمتر  ا�صت�صافته  عن  توام  م�صت�صفى  اعلن 
ال�����ص��ن��وي ال�����ص��اب��ع ل��ط��ب االأط���ف���ال يف ف��ن��دق ومنتجع 
وبح�صور  دانات العني بتاريخ 21-23 مار�س 2013 
طب  جم������ال  يف  امل���خ���ت�������ص���ني  م����ن   400 م����ن  اأك�������ر 
االأطفال حتت عنوان: اأف�صل املمار�صات يف جمال طب 
وجراحة االأطفال . ويناق�س امل�صاركون يف املوؤمتر من 
التطورات  اآخر  م�صت�صفيات حملية وجامعات خمتلفة 
مع خرباء حمليني وعامليني من خمتلف اأنحاء اأوروبا 
جونز  من  متحدثني  اإىل  باالإ�صافة  االأو�صط  وال�صرق 

هوبكنز الطبية .
ي���ق���دم امل����وؤمت����ر ال�������ص���ن���وي ال�������ص���اب���ع ل���ط���ب االأط����ف����ال 
عن  �صامًل  ملخ�صاً  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  الخ�صا�صيي 
لعلج  العلمي  الدليل  على  املبنية  االأ�صاليب  اأح���دث 
امل�صاكل ال�صحية عند االأطفال واملراهقني وتقدم جلنة 
متميزة من اخلرباء املحليني واالإقليميني والدوليني 
معرفة  لتعزيز  العمل  وور���س  املحا�صرات  من  �صل�صلة 

ومهارة االأطباء امل�صاركني.
ويركز املوؤمتر على االأطفال حديثي الوالدة، ومر�صى 
القلب  واأم��را���س  وال�����ص��رط��ان،  وال�����ص��دم��ات،  ال�صكري، 
يغطي  و�صوف  املعدية،  واالأم��را���س  التنف�صي  واجلهاز 
ال���ت���ط���ورات يف ط���ب االأط����ف����ال العام  اأح�����دث  امل���وؤمت���ر 
الفرعية  التخ�ص�صات  من  والعديد  ال��والدة  وحديثي 

ور�س  ت�صع  يت�صمن  كما  االأط���ف���ال،  وج��راح��ة  ط��ب  يف 
مع  للتعامل  العملية  االأ�صاليب  اأح���دث  لعر�س  عمل 
ال�صيناريوهات ال�صريرية ال�صائعة مبا فيها تلك املتعلقة 
بقراءة تخطيط كهربائية القلب عند االأطفال وتقييم 
ت��ط��ور ال��ط��ف��ل واأج���ه���زة ع���لج ال��رب��و وح����االت طوارئ 
التمثيل الغذائي واأجهزة التنف�س عند املواليد اجلدد. 
مل�صت�صفى  التنفيذي  امل��دي��ر  �صافري،  جريجوري  وق��ال 
توام : يثبت هذا املوؤمتر ال�صنوي اأن ق�صم طب االأطفال 
يف توام يعترب اأحد اأكرب االأق�صام على م�صتوى الدولة 
اأي�صاً،  وهو من االأق�صام الرائدة على م�صتوى املنطقة 
املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  كبرياً خلل  اإذ حققنا منواً 
قمنا  كما  جديدة،  وعلجات  خدمات  باإ�صافة  قمنا  و 
هذا العام بتنفيذ بع�س االإج��راءات الأول مرة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة، و�صنعمل على تقدمي اأف�صل 
العلجات التي مل تكن تتوفر �صابقاً �صوى يف اخلارج. 
و�صنوا�صل قيادتنا و متثيلنا الأف�صل مركز تعليمي يف 
جمال طب االأطفال وذلك من خلل توفري مزيد من 
الربامج واخلدمات املوجهة اإىل الوقاية من االأمرا�س 
وال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ل��لأط��ف��ال. وي�����ص��رن��ا اأن 
احل�صور  من  ع��دد  اأك��رب  العام  لهذا  موؤمترنا  يجتذب 

على االإطلق .
اإ�صافة اإىل ذلك قال �صيف بدر القبي�صي، رئي�س جمل�س 
 : �صحة  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�صركة  االإدارة 
امل��وؤمت��ر ال��دويل ال�صنوي لطب االأط��ف��ال ال��ذي يقيمه 

م�صت�صفى توام بات يعد اأحد العلمات الهامة يف اأجندة 
الرعاية ال�صحية بدولة االإمارات، حيث ا�صتمر منو جناح 
املوؤمتر عام بعد عام و �صهد ازدياد يف معدالت احل�صور 
اأ�صماء مهمة من املتحدثني  اأع��داد كبرية و  و م�صاركة 
ال�صحية  الرعاية  موؤ�ص�صات  خمتلف  من  املندوبني  و 
ال��ع��امل، ونحن نفخر بهذا  اأن��ح��اء  ال��رائ��دة م��ن جميع 
املوؤمتر اإذ اإنه يعد مثال جيد يو�صح م�صتوى القدرات و 
اإمكانيات الرعاية ال�صحية يف اأبوظبي. و من اجلدير 
االأطفال  املخت�صني يف جمال طب  بالذكر اأن 57 من 
يديرون 10 تخ�ص�صات فرعية يف ق�صم طب االأطفال 

يف ت���وام، وه��ي ط��ب االأط��ف��ال ال��ع��ام، وحديثي الوالدة، 
واأمرا�س  ال�صماء،  الغدد  واأم��را���س  القلب،  واأم��را���س 
اجلهاز اله�صمي، واأمرا�س االأع�صاب، واأمرا�س الكلى، 
واالأمرا�س  الرئة،  واأم��را���س  واالأورام،  ال��دم  واأم��را���س 

املعدية، واالأمرا�س اال�صتقلبية واجلينية.
ك��م��ا وي�������ص���ارك اأع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س يف ت�����وام يف 
ال��ت��دري��ب االأك���ادمي���ي وال�����ص��ري��ري للجيل ال��ق��ادم من 
املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  يعملون  كما  االأط��ف��ال.  اأطباء 
احلكومية على تطوير دليل مبادئ املمار�صة ال�صريرية 

)CPG( واملواد التعليمية للمر�صى واأ�صرهم.

م�ضت�ضفى توام ي�ضت�ضيف املوؤمتر الدويل ال�ضنوي ال�ضابع لطب الأطفال يف العني

اأكرب بطاقة هوية يف العامل تعر�س يف مدينة العني
•• العني - الفجر:

يعر�س مركز �صلطان بن زايد للثقافة واالإعلم بالتعاون مع هيئة االإمارات 
للهوية وم��رك��ز االإم�����ارات ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة واإمي���ال 
للأملنيوم وكلية االإمارات الرتبوية و�صندوق ال�صيخ خليفة لدعم م�صاريع 
ال�صباب مبركز العني مول اأكرب بطاقة هوية يف العامل حتمل اأ�صم �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، و اأ�صحاب 
ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س االأعلى للحتاد حكام االإمارات و�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، والتي مت الك�صف عنها �صمن 
حتت  املركز  اأطلقه  ال��ذي  العامل،  بلغات  خليفة  الوطني  امل�صروع  فعاليات 
للدولة  واالأرب��ع��ني  احل���ادي  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة  خليفة  والوؤن���ا  �صعار 
بتوجيهات من �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �صاحب ال�صمو 

رئي�س الدولة رئي�س املركز.
القيا�صية،  العامل مو�صوعة غيني�س للأرقام  اأكرب بطاقة هوية يف  ودخلت 
يف  اليوم  ونراها  مماثلة  فكرة  ت�صبقها  مل  كفكرة  نوعها  من  االأوىل  وتعد 
حجمها الكبري الذي يعرب يف م�صمونه ومكنونه عن حبنا وتقديرنا ووالئنا 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 

واإخوانه اأ�صحاب ال�صمو حكام االإمارات. 
واأ�صار طلل عمر املدير االإقليمي ملو�صوعة غيني�س للأرقام القيا�صية اإىل 
اأن البطاقة �صجلت رقما قيا�صيا الأكرب بطاقة هوية اأو بطاقة �صخ�صية، واأن 
هذا الرقم هو االأول يف العامل، واأن الفكرة جاءت من مركز �صلطان بن زايد 
اأهم �صروط ت�صجيل الرقم القيا�صي هو  اأن من  للثقافة واالإع��لم، موؤكداً 
االأ�صلية، م�صيداً  بالبطاقة  نف�صها  باملوا�صفات اخلا�صة  البطاقة  تكون  اأن 

بحرفية املنظمني يف اإتقان �صنع البطاقة ومطابقتها ب�صكل تام للأ�صل. 
ولفت عمر اإىل اأن الرقم القيا�صي يعتمد على االأبعاد والقيا�صات، وي�صرتط 
اأن تكون ا لبطاقة مكربة 10 اأ�صعاف البطاقة االأ�صلية، وقد مت التاأكد من 
ا�صتيفاء جميع ال�صروط، حيث يبلغ طولها 140 �صم، وعر�صها 86 �صم، 

اأي ما يقارب 20 �صعف البطاقة االأ�صلية للهوية يف الدولة. 
من جانبها قالت خديجة ال�صحي امل�صرف العام على امل�صروع  ياأتي عر�س 
العاملي  ب��االجن��از  والزائرين  اجلمعور  لتعريف  العني  مدينة  يف  البطاقة 
العامل ولت�صليط  اأكرب بطاقة هوية يف  االإم��ارات يف تنفيذ  الوطني لدولة 
والرعاة  واالع���لم  للثقافة  زاي��د  ب��ن  مركز�صلطان  اجن���ازات  على  ال�صوء 
بهدف  للهوية  االإم���ارات  هيئة  حققته  ما  اىل  ا�صافة  للم�صروع  االخ��ري��ن 
تعميق روح االنتماء الوطني لرتاب وتراث دولتنا احلبيبة وتر�صيخ مفهوم 
اأفراد جمتمعنا وترجمة ذلك �صلوكا وممار�صة  املواطنة لدى كل فرد من 
الر�صيدة  وب��ق��ي��ادت��ه  ي��وؤم��ن بهويته  ب��ن��اء جيل  اأج���ل  واإن��ت��اج��ا م��ن  وع��ط��اء 
الدولة  الكبري الذي تقوم به  ال��دور  واإب��راز   ، االإ�صلمية  العربية  وثقافته 
وقيادتنا الر�صيدة لتقدمي منظومة خدمية اإلكرتونية ع�صرية ومتكاملة 

تليق باملكانة التي و�صلت اإليها دولة االإمارات.
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لي�س  ال�صم�س،  اأ�صعة  من  حتميك  ن��ظ��ارات  ا�صتخدمي 
من  لي�س  ال�صيخوخة!  ملكافحة  بل  التكابر  �صبيل  على 
التي  ال��ن��ظ��ارات  على  الطلب  ي��زي��د  اأن  ال�صدفة  قبيل 
ال�����ص��م�����س. يف  اأ���ص��ع��ة  ازدي�����اد  م��ع  ال��ل��ون  ت�صبح مظلمة 
لونها  ال��ي��وم  ويتغري  ومظهرها  �صكلها  تطور  ال��واق��ع، 
بها  ين�صح  ذل��ك،  عن  ف�صًل  ال�صابق.  من  بكثري  اأ�صرع 
من  الأن��ه��ا  ال�صبب؟  م��ا  م��ت��زاي��د.  ب�صكل  العيون  اأط��ب��اء 
خلل ت�صفية االأ�صعة فوق البنف�صجية، حتد من خطر 

االإ�صابة مب�صاكل يف النظر.
املعر�صون للإ�صابة باإعتام عد�صة العني املبكر والذين 
يحملون هذا املر�س يف تاريخ عائلتهم، ي�صعون جاهدين 
يعانون  الذين  لكن  العد�صة.  تغيم  م�صكلة  تاأخري  اإىل 
يتمتعون  ال�صكري  مبر�س  امل�صابون  اأو  النظر  ق�صر 
براحة اأف�صل. فهذه النظارات حتمي ال�صبكية التي قد 
تتدهور مع التقدم يف ال�صن، وب�صكل خا�س مع التعر�س 
ال��ن��ه��اي��ة، حتمي  وق��اي��ة. يف  دون  م��ن  لل�صم�س  امل��ف��رط 
النظارات العني من الغبار والهواء والتلوث وحتد من 
خطر االإ�صابة بتهيج العني اأو جفافها. وداعاً الحمرار 
�صتتاأخر  العني، الأنها  العني والدموع والتجاعيد حول 

طبعاً يف الظهور.

اأ�سنان �سحية
ا���ص��ت��ع��م��ال فر�صاة  مل��ح��ارب��ة ال���ق���لح، ل���ن ي��ف��ي��د دائ���م���اً 
مقاومة  م��ن  يحد  ال��ق��لح  فتكد�س  فح�صب.  االأ���ص��ن��ان 
اإىل  بحاجة  نحن  لذلك،  بالعمر.  التقدم  مع  االأ�صنان 
�صيما  ال  قوية،  تبقى  كي  منتظم  ب�صكل  اللثة  تنظيف 
اأ�صعف  ت�صبح  ال�صن  دواع���م  الأن  اخلم�صني،  �صن  بعد 
اإزالة  بعد  التحرك...  اإىل  االأ�صا�صية  االأ�صنان  يدفع  ما 
الرت�صبات، يلمع طبيب االأ�صنان �صطح االأ�صنان ويغلفها 
مبنتج يفتحها قليًل، ما يعيد اإلينا ابت�صامتنا امل�صرقة 

وال�صابة.

الغذاء امللون
يف  ال�صباب.  على  للحفاظ  و�صفة  اأف�صل  امللون  الغذاء 
من  كبرياً  ع��دداً  اليابان، جند  اأوكيناوا، جنوب  جزيرة 
ب�صكل  ال�صيخوخة  االخت�صا�صيون  ي��رب��ط  املعمرين. 
من  الكثري  يتناولون  ف��اأول��ئ��ك  ال��غ��ذاء:  بنمط  خ��ا���س 
الفاكهة  امللونة، جامعني يف �صحنهم كل يوم  االأطعمة 
واخل�صار املتعددة االألوان. االأ�صباغ اخل�صراء واحلمراء 
وال�����ص��ف��راء ت���دل ع��ل��ى اح��ت��واء ال��ط��ع��ام ع��ل��ى م�صادات 
االأك�صدة التي حتمي اجل�صم من اآثار التقدم يف ال�صن. 
وتكر هذه االأ�صباغ يف الفاكهة واخل�صار عندما تقطف 
)الليمون،  امللونة  االأط��ب��اق  فلتحَي  اإذاً،  الن�صوج.  عند 
يف  وال��ت��وت...  والفراولة  اخل��وخ  ال�صتاء،  يف  الكيوي... 

ال�صيف(!

الدهون ال�سحية
امل�صرة  ت��ل��ك  ل��ك��ن  ال���ده���ون،  ت��ن��اول  ينبغي احل���د م��ن 
الذي  ج�صمنا  يف  االأ�صمن  الع�صو  هو  الدماغ  فح�صب! 
يلي االأن�صجة الدهنية. ليتمكن من اأداء وظيفته ب�صكل 
طبيعي يحتاج اإىل الدهون، ال �صيما االأوميغا 3. جند 
)ال�صلمون  االأ���ص��م��اك  بع�س  يف  امل��ف��ي��دة  ال��ده��ون  ه���ذه 
واملاكريل وال�صردين (. ومن الناحية النباتية، يف زيوت 
بذور اللفت واجلوز وفول ال�صويا. نحن بحاجة اأي�صاً 
اإىل احل��ف��اظ ع��ل��ى ب��ع�����س ال���ده���ون ل��ل��ف��خ��ذي��ن. فبعد 
ي��ت��م ج��م��ع ه��رم��ون��ات االإ�صرتوجني  ال��ط��م��ث،  ان��ق��ط��اع 
امل���راأة  ال��ن��ه��اي��ة،  يف  ال��ده��ن��ي��ة.  االأن�����ص��ج��ة  وتخزينها يف 

املمتلئة اخلدين تبدو اأ�صغر �صناً.

احليوية
والنف�صية  اجل�صدية  ال�صحة  على  حت��اف��ظ  الريا�صة 
يقول  البع�س  ن�صمع  اأن  البديهي  من  �صواء.  حد  على 
يكون  وق��د  الريا�صة.  ميار�س  الأن��ه  اأف�صل  ب�صحة  اإن��ه 
�صماع ذلك مزعجاً اإذا كنا ال منار�س الريا�صة اأبداً! لكن 
الريا�صة  اأن  عرفنا  اإذا  التمرن  اإىل  ذل��ك  يدفعنا  رمب��ا 
الريا�صية  االأن�صطة  فممار�صة  ال��دم��اغ.  اأي�صاً  ت�صاعد 
واإف��راز هرمونات  باالآخرين،  االختلط  ت�صاعدنا على 

اأم��ر ممتاز للراحة  االأن��دورف��ني وزي��ادة الثقة بالنف�س، 
النف�صية. باالإ�صافة اإىل الراحة التي ت�صيفها الريا�صة 
يزيد  اأن  النف�صية  احلالة  لتح�صني  ميكن  حياتنا،  اإىل 
التيلومريات )قطع  الباحثون  راقب  فقد  احلياة.  اأمد 
�صغرية من الدنا يف اأطراف الكرومو�صومات تق�صر مع 
التقدم يف ال�صن( والحظوا اأنها تق�صر لدى االأ�صخا�س 

الذين يعانون االكتئاب.

العافية
اال�صرتاحة  فيه  ميكننا  مريحاً  مكاناً  امل��ن��زل  ك��ان  اإذا 
امل�صاكل  بالنجاح وم�صاركة  الطعام واالحتفال  وت�صارك 
فكلنا  �صليم.  حميط  يف  بالتاأكيد  نعي�س  نحن  اإذاً   ...
اأو مع  اأوق�����ات ال���ف���رح م���ع ال��ع��ائ��ل��ة  ن��ع��رف اأن ت�����ص��ارك 
االأ�صدقاء يبهج احلياة ويح�صنها. لكن ذلك ال يح�صل 
م�صوؤولية  كنا،  عمر  اأي  يف  عاتقنا،  على  فتقع  تلقائياً. 
تخ�صي�س الوقت لهذا االأمر. لذلك علينا ترتيب املنزل 
وتنظيم احلديقة واال�صتعلم ب�صكل منتظم عن اأخبار 
واإق��ام��ة احل��ف��لت... فثمة مئات  االأ�صدقاء واالأق��رب��اء 
ومئات من الطرق التي ميكن من خللها احلفاظ على 

العلقات. اأمر يجعلنا اأ�صعد يف الواقع.

الو�سعية
احلفاظ على و�صعية م�صتقيمة ال تقت�صر على املراهقني، 
لدرجة  الظهر  ا�صتقامة  على  االإبقاء  ج��داً  املفيد  فمن 
الذين  امل��درب��ون  يوجهها  التي  االأوىل  الن�صيحة  اأن��ه��ا 
ال��ذات، والتكلم ب�صكل الئق يف  ي�صاعدوننا على تطوير 
كاأهل، نوجه  ذل��ك، ال ننفك نحن  املجتمع. ف�صًل عن 
امللحظة اإىل اأطفالنا الذين مييلون اإىل الرتاخي على 
الكنبة. اإال اأن الوقاية يجب اأن ت�صتمر مدى احلياة ويف 
الظروف كلها، فو�صعية الظهر امل�صتقيم حت�صن طريقة 
اإليك عادة مفيدة  االإطللة.  اإىل  ال�صباب  امل�صي وتعيد 
الوقوف  البا�س:  م��رور  انتظار  اأو يف  امل�صي  للتباع يف 
امل�صتقيم من خلل مد الذراعني وم�صك اليدين خلف 
ال  اأن���ك  يعني  الكتفني  يف  ب��ال��وج��ع  �صعرت  اإذا  ال��ظ��ه��ر. 

تقومني بذلك ب�صكل دائم.

املظهر
االن��ت��ب��اه بل  ب��ه��دف لفت  ال��ت��وازن خ��ط��وة مهمة، لي�س 
يعتمد  ذل���ك  اأن  مب��ا  امل�صتقبل.  يف  ال�����ص��ق��وط  لتجنب 
االأخم�صية  احل�����ص��ا���ص��ي��ة  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة،  االأذن  ع��ل��ى 
االأبد،  اإىل  التوازن  ي�صتمر  االأوت���ار... لن  وعلى مرونة 
بتمرين  القيام  يكفي  العمل على حت�صينه.  لكن ميكن 
عينيك  اغم�صي  جمتمعتني،  والرجلني  قفي  ب�صيط: 
اأم��ام��ك وح��اف��ظ��ي على ه��ذه الو�صعية  وارف��ع��ي رج���ًل 
ت�صاعدك  االأخ���رى...  ارفعي  اأنزليها.  ثم  ث��واٍن،  لب�صع 

اليوغا اأي�صاً على التطور.

الدورة الدموية
ال بد من ارتداء اجلوارب املرنة للحفاظ على كاحلني 
العمر، نتمتع كلنا بكاحلني  الع�صرين من  �صليمني. يف 
يوم  م���رور  وب��ع��د  العمر  يف  ال��ت��ق��دم  م��ع  لكن  �صليمني. 
التعر�س  اأو  ال�صيقة  االأحذية  اأو  املنخف�صة  باجلوارب 

للحرارة، ينتفخ الكاحلني. من دون �صك: ال ي�صتمر 
�صخ الدم يف ال�صرايني بالفاعلية نف�صها فيتكد�س يف 

اجلزء ال�صفلي من ال�صاق يف نهاية النهار. اإليك 
احل���ل اجل����ذري ال���ص��ت��ع��ادة ك��اح��ل��ني �صليمني: 

ارتدي اجلوارب املرنة. ميكن ارتداوؤها حتى 
يف الربيع وال�صيف. من االأف�صل مراجعة 

الطبيب اأو ا�صت�صارة ال�صيدالين.

املعنوية
مل����اذا يعي�س امل��ت��ف��ائ��ل��ون مل���دة اأط�����ول؟ يف 

تريح اجل�صم يف  االإيجابية  االأف��ك��ار  ال��واق��ع، 
القلق  من  تنتج  التي  ال�صلبية  االأف��ك��ار  اأن  حني 

يزيد  امل��زم��ن  االإج��ه��اد  اأن  اإال  جت��ه��ده.  اال�صتياء  اأو 
ال�صغط ال�صرياين وي�صر با�صتقرار االأي�س...

بالتايل، يوؤدي اإىل ال�صيخوخة املبكرة. يقوم املتفائلون 
مب��زي��د م��ن امل�����ص��اري��ع واالأن�������ص���ط���ة... ي��ع��رت���ص��ون اأقل 

وي��ج��ي��دون ال��ت��م��ت��ع ب��امل��ل��ذات ال��ي��وم��ي��ة وي��ن��ظ��رون اإىل 
ال�صنوات التي مت�صي كفر�صة الختبار جتارب اأخرى... 

اإنه بالفعل، نظام حياة كامل من ال�صروري جتربته.

الطب البديل
ماذا عن الوخز باالأبر ل�صد الوجه ب�صكل طبيعي؟ تهدف 
اإىل  التقليدي  باالأبر  الوخز  املتفرعة من  التقنية  هذه 
حيوية  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  اجل��ل��دي��ة  ال�صيخوخة  ت��اأخ��ري 
الوجه. يتم �صك الوجه بع�صرين اإبرة رفيعة من الذهب 
ملدة اأقلها دقيقتني للعمل على الع�صلت كلها بالوقت 
اإمنا وجيزة.  االإب��رة قوية  اأن تكون وخزة  نف�صه. ميكن 
20 دقيقة تقريباً. ميكن  االإب��ر يف غ�صون  يتم �صحب 
البدء باخل�صوع لهذه التقنية ابتداء من الثلثني من 
جل�صات  اأرب���ع  يلزمك  ق��د  ال��وق��اي��ة.  �صبيل  على  العمر 

�صنوياً.

االأ�سعة فوق البنف�سجية
اأ�صا�صي  اإنه  النف�صية.  للراحة  مفيد  لل�صم�س  التعر�س 
ملدة  ال��ذراع��ني  تعر�س   :D الفيتامني  على  للح�صول 
يكفي  االأ�صبوع  يف  مرات  ثلث  اإىل  مرتني  دقائق   10
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ال��ك��م��ي��ة ال��ك��اف��ي��ة. يف امل���ق���اب���ل، يجب 
امل�صوؤولة  اإنها  البنف�صجية.  فوق  االأ�صعة  من  االحتماء 
ال�صنوات  م�����رور  ال��ب�����ص��رة وت��ن��ت��ج م���ع  ���ص��ي��خ��وخ��ة  ع���ن 
اأ�صراراً كالبقع وفقدان املرونة والتجاعيد. لذلك، من 
وارتداء  ال�صم�س  م��ن  واق  ك��رمي  ا�صتعمال  ال�����ص��روري 

نظارات داكنة اللون.

الغذاء
يجب  م�صرقة،  ب�صرة  على  للحفاظ 

االأحما�س  تناول  على  الرتكيز 
الدهنية االأ�صا�صية كاالأوميغا 

الدهون  الأن  و9،   6  ،3
املفيدة �صرورية لوظيفة 
االأغ�����������ص�����ي�����ة اخل����ل����وي����ة 
ومت������ل������ك خ�������ص���ائ�������س 
م���������ص����ادة ل����لأك���������ص����دة. 
يو�صى بتناول االأ�صماك 
االأ�صا�صية  وال�����زي�����وت 

الغنية بهذه املواد.

�سحنة �سليمة
والرتطيب  التدليك  اأن  على  التاأكيد  لتكرار  داع��ي  ال 
ي��ج��ع��لن ال��ب�����ص��رة م�����ص��رق��ة. ع��ن��دم��ا ن��ت��ق��دم يف ال�صن، 
يرتاجع جتدد اخلليا ويبطاأ دوران االأوعية الدقيقة: 
االإ�صراق  ال���ص��ت��ع��ادة  اإ���ص��راق��ه��ا.  م��ن  اإذاً  ال��ب�����ص��رة  تفقد 
مرتني  اإىل  م��رة  ب�صرتك  تدليك  يف  فكري  والن�صارة، 
االأدمة  نفخ  يعيد  مرطباً  قناعاً  ا�صتعملي  ثم  اأ�صبوعياً، 

واالإ�صراق اإليها.

عادات النوم
ال بد من احرتام ال�صاعة البيولوجية، فعندما ي�صعب 
اإي��ج��اد احل��ل��ول. الهدف:  ال��ن��وم خ��لل ال��ل��ي��ايل، يجب 
احلفاظ على النوم العميق، امل�صحح. يجب اإذاً احرتام 
اال�صتيقاظ  خ��لل  من  الداخلية  البيولوجية  ال�صاعة 
اأو  النوم  تاأخر وقت  لو  اأمكن حتى  اإذا  نف�صه  الوقت  يف 
العمر،  يف  التقدم  مع  اأي�صاً،  املهم  من  م�صطرباً.  ك��ان 
اأو  ال�صباح  يف  ال�صم�س  اأ�صعة  اإىل  كاف  ب�صكل  التعر�س 

الظهر.

احليوية
يوؤكد اخلرباء اأن امل�صي ال�صريع ممتاز للمظهر اجلميل. 
نعرف كلنا اأن امل�صي مفيد لل�صحة، لكن امل�صي ال�صريع 
الع�صلت ويحافظ  اأك��ر. فهو يزيد من حركة  مفيد 
من  ذل��ك،  عن  ف�صًل  واملفا�صل.  العظمية  الكتلة  على 
تن�صيطه وحرق  يتم  القلب،  دق��ات  �صرعة  زي��ادة  خ��لل 

املزيد من الدهون.

�سباب الوجه
ترغبني با�صتعادة النظرة الرباقة والب�صرة 
املاكياج  اإزال��ة  بعد  دلكي وجهك  امل�صرقة؟ 
ا�صتخدام  يف  ت���رتددي  ال  ال��ن��وم.  قبل  اأو 
اأو  او اجل���وز(  ال��ل��وز  زي��ت نباتي )ك��زي��ت 
وتن�صيط  الب�صرة  لتغذية  مرطب  ك��رمي 

االأدمة.

�شحة وتغـذية
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كلنا نحلم باحلفاظ على طلة م�سرقة ومظهر اأنيق ووجه مفعم باحلياة... اإال اأننا ناأبى اأن نتناول اأدوية ب�سكل ع�سوائي اأو 
ننفق االأموال على م�ستح�سرات التجميل. نف�سل بداًل من ذلك اأن نحافظ على مظهرنا ب�سكل ب�سيط وطبيعي... لذلك، اإليك 

بعد الن�سائح واحليل التي ت�ساعدك على حت�سني اإطالتك طبيعيًا واال�ستمرار يف عي�س احلياة بكل حيوية ون�ساط.

من  الكثري  ل��دى  احل��رك��ة  م�صاكل  للدماغ  العميق  التحفيز  يخفف 
درا�صة  وجدت  االآن،  باركن�صون.  مر�س  اأو  الرعا�س  بال�صلل  امل�صابني 
العميق  التحفيز  اأن  االأع�����ص��اب  ط��ب  م��ن  يونيو   20 ع��دد  يف  ن�صرت 
�صنوات.  اإىل ثلث  ت�صل  ملدة  االأعرا�س  ي�صتمر يف احلد من  للدماغ 
الدكتورة األي�س فلهرتي، املديرة امل�صاركة يف برنامج التحفيز العميق 
العام،  ما�صات�صو�صت�س  مل�صت�صفى  التابعة  ه��ارف��ارد  جامعة  يف  للدماغ 
تقول يف هذا ال�صياق: )اكت�صفت هذه التقنية منذ 20 عاماً تقريباً، 

وا�صتفاد الكثري من املر�صى منها الأكر من 10 �صنوات(.
ي�صتخدم التحفيز العميق للدماغ جهازاً طبياً مزروعاً جراحياً ي�صبه 
مناطق  اإىل  الكهربائي  التحفيز  ير�صل  القلب،  �صربات  تنظيم  جهاز 
الدماغ املت�صررة من مر�س ال�صلل الرعا�س التي ت�صيطر على احلركة. 
مينع التحفيز العميق للدماغ االإ�صارات الع�صبية التي ت�صبب الرعا�س 
واأعرا�س اأخرى. يتطلب الزرع جراحتني ثم ثلث اإىل 10 مراجعات 
لدى الطبيب للتاأكد من �صبط االأقطاب يف اإعداداتها املثالية. ميكن 
اأن تكون النتائج مثرية للإعجاب. )فالتحفيز العميق للدماغ ي�صاعد 
بع�س االأعرا�س ب�صرعة كبرية، مثل الرعا�س. كذلك يخفف حركات 
الاإرادية ت�صمى خلل احلركة. ف�صًل عن اأنه يوؤدي اإىل تخفيف تناول 

االأدوية.
االأ�صخا�س  ه��م  للدماغ  العميق  التحفيز  الإج���راء  املر�صحني  اأف�صل 
الذين ال يعانون اخلرف واأولئك الذين ت�صاعدهم اأدوية الباركن�صون 

ب�صكل كبري على التحرك.

الباركن�ضون... اأبحاث جديدة

عي�سي احلياة بكل حيوية ون�ساط

18 ن�ضيحة ملكافحة ال�ضيخوخة 

زّود نف�ضك بالطاقة وانطلق 
احلفاظ على م�صتويات عالية من املواد الغذائية ت�صاعدك على تقدمي اأداء 

اأف�صل يف جمال الريا�صة واحلياة. اإليك كيفية م�صاعدة نف�صك.
نعرف كلنا اأهمية النظام الغذائي ال�صليم، لكن قد تكون حياتنا حممومة 
لدرجة اأن نعجز عن تناول الطعام ال�صحي دائماً. فاأوقات العمل املرهقة 
لتح�صري وجبات �صحية،  الكايف  الوقت  باالأطفال ال ترتك لك  واالعتناء 
بالطاقة  بالتزود  الغذائية  امل��واد  م�صتوى  رف��ع  ي�صاعدك  اأن  ميكن  لذلك 

طوال النهار.
يف احلفاظ على �صحة ج�صمك،  اأ�صا�صياً  دوراً  الغذائية  امل��واد  بع�س  ي��وؤدي 
ف�صًل  املناعي  اجلهاز  دعم  يف  ي�صاعد  املثال  �صبيل  على   E فالفيتامني 
االأوك�صيجني  اإي�صال  القلب. وي�صاعد احلديد يف  عن احلفاظ على �صحة 
اأما  الع�صلت.  انقبا�س  يف  البوتا�صيوم  وي�صاعد  كافة.  اجل�صم  اأنحاء  اإىل 
الطاقة.  اإنتاج  يف  املغني�صيوم  وي�صاهم  االأي�س  تنظيم  يف  في�صاعد  الزنك، 
احلمراء،  واللحوم  وال��ب��ذور،  املك�صرات،  تناول  ي�صاعدك  اأن  يجب  لذلك، 
هذه  م�صتويات  على  احلفاظ  يف  وال�صبانخ  البحرية،  وامل��اأك��والت  والبقول، 

املواد الغذائية.
الغذائية،  الريا�صية، يزيد طلب ج�صمك للمواد  التمارين  خلل ممار�صة 
ا�صتبدال  يف  ت�صاعد  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  الفيتامينات  مكملت  ت��ن��اول  ل��ذل��ك، 
املغذيات املفقودة. اإنها توفر جمموعة �صاملة من 25 مادة غذائية اأ�صا�صية 
للجهاز املناعي، ف�صًل عن االإنزمي امل�صاعد Q10 والكارنيتني واملغني�صيوم 
الطاقة  م�صتويات  على  احل��ف��اظ  يف  ت�صاعد  التي  امل��رك��ب   B والفيتامني 

واألياف االإينولني امل�صاعدة لله�صم.
اإليك بع�س الوجبات اخلفيفة ال�صريعة التح�صري التي ت�صاعد يف تزويدك 

بالطاقة اللزمة:
امل��ك�����ص��رات حت��ت��وي ع��ل��ى ال���ربوت���ني وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات A وE وامل���ع���ادن مثل 
البوتا�صيوم واالألياف. تناول القليل منها يومياً للح�صول على دفعة كبرية 

من الطاقة.
للذوبان،  القابلة  االأل��ي��اف  جل�صمك  وتوفر  لت�صبعك  واح��دة  تناول  امل��وز: 

والفيتامني C والبوتا�صيوم واملنغنيز، قبل الريا�صة الأنها معززة للطاقة.
ع�صري الفاكهة: طريقة �صهلة للح�صول على كمية من الفيتامينات التي 
ترطيب ج�صمك  على  ت�صاعدك  امل��اء  مع  تذويبها  اإليها. من خلل  حتتاج 

بعد التمرين.
اجلزر  وغم�س  الثلجة  يف  واجل���زر  باحلم�س  احتفظ  واحلم�س:  اجل��زر 
باالإ�صافة   ،Kو  iC ،B6 ،A الفيتامني  م�صتويات  ل��رتف��ع  باحلم�س 
املكملت  تناول  الريا�صة.  بعد  اجل��وع  �صديد  تكون  عندما  الربوتني  اإىل 

الغذائية يومياً للم�صاعدة اأي�صاً يف احلفاظ على حميتك اليومية.
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تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية : 

بتاريخ :2013/5/8م املودعة حتت رقم : 173256 
با�صم:مركز اال�صرة ال�صعيدة لل�صت�صارات اال�صرية    

وعنوان:ع�صارج ، العني ، �س.ب:80591 ، هاتف:0508338660 ، هاتف متحرك:0508394900   
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات التدريب واملحا�صرات والدورات لغايات تعليمية وثقافية.
الواقعة بالفئة :41

و�صف العلمه:عبارة عن �صورة لعائلة خلفهم قلعة تراثية عليها علم وي�صمهم جميعا الوان الطيف وكتب 
حتتهم عبارة مركز اال�صرة ال�صعيدة لل�صت�صارات اال�صرية. 

اال�صرتاطات:دون �صرط.
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 

بالربيد امل�صجل وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا االعلن.
ادارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية : 

بتاريخ :2012/10/17م املودعة حتت رقم : 180745 
با�صم:�صركة املعدات املطبخية احلديثة ذ.م.م    

وعنوان:ابوظبي ، �صارع هزاع بن زايد ، �س.ب:43939 ، هاتف: 0506413898   
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند 
احلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( .

الواقعة بالفئة :35
باللون  تخطيط  بها  والي�صرى  اليمنى  اجلهة  على  احل��واف  دائ��رة  �صكل  عن  عبارة  العلمه:العلمة  و�صف 
اال�صود واعلى الدائرة مكتوب M.K.E.C باللون اال�صود وداخل ال�صكل �صكل مربع باللون االبي�س وحوافة 
من على اليمني والي�صار باللون االحمر وداخلة مر�صوم �صكل مثلثني متل�صقني مع بع�صهما باللون االحمر 

اال�صرتاطات:  .
على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 

بالربيد امل�صجل وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا االعلن.
ادارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية : 

بتاريخ :2012/9/25م املودعة حتت رقم : 179813 
با�صم:مركز احل�صن الطبي    

وعنوان:ابوظبي ، �صارع الن�صر   
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

جممع طبي.
الواقعة بالفئة :44

و�صف العلمه:العلمة عبارة عن �صكل قلعة )ح�صن( باللون اال�صود واالبي�س على ي�صار ال�صكل وعلى اليمني 
 Al hosn medical centre LLC ال�صكل كتابة مركز احل�صن الطبي ذ.م.م باللون اال�صود وحتتها كتابة

باللون اال�صود. 
اال�صرتاطات:  .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا االعلن.

ادارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية : 

بتاريخ :2012/12/16م املودعة حتت رقم : 183492 
با�صم:تراجن للمو�صيقى    

وعنوان:ابوظبي ، م�صفح ، �س.ب: 107819 ، هاتف: 0557914017   
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

تعليم املو�صيقى .
الواقعة بالفئة :41

خلفية  على  ال�صكل  وداخ���ل  الغامق  والبني  البني  باللون  ح��دود  مربع  ع��ن  ع��ب��ارة  العلمه:العلمة  و�صف 
بي�صاء وبني فاحت دائرة باللون االبي�س مق�صومه من الن�صف بخط طويل وعلى ميني وي�صار الدائرة حروف 

مو�صيقية باللون االبي�س على خلفية خطوط عري�صة باللون البنف�صجي . 
اال�صرتاطات:  .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا االعلن.

ادارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية : 

بتاريخ :2012/2/5م املودعة حتت رقم : 186300 
با�صم:بيت الغرت للتجارة    

وعنوان:ابوظبي ، �صارع مدينة زايد ، �س.ب: 106972 ، هاتف: 0507315999   
وذلك لتميز الب�صائع / اخلدمات/ املنتجات :

امللب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .
الواقعة بالفئة :25

الدائرة  وداخ��ل  االحمر  باللون  وح��دوده��ا  االبي�س  باللون  دائ��رة  �صكل  عن  عبارة  العلمه:العلمة  و�صف 
باللون االحمر مع امتداد حرف )L( من اال�صفل على طول   Al Hosn ا�صفلها  باللون االحمر  احل�صن 

 . Hosn كلمة
اال�صرتاطات:  .

على من لديه اعرتا�س على ذلك  التقدم به مكتوبا الأدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ هذا االعلن.

ادارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكريةللملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2009/07/26 املودعة حتت رقم :132145 
بتاريخ: 2010/12/29 امل�صجلة حتت رقم :  127564  

با�ص��م : �س. الفرات ل�صناعة التبغ وال�صجائر.
وعنوانه: عمان – اململكة االأردنية الها�صمية.  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
 �صجائر، تبغ خام وم�صننّع، منتجات التبغ، اأدوات املدخنني واأعود الثقاب. فئة 34

الواق�عة بالفئة   :  34
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )100( – )2010/10/31(

تن���ازل رقم :1
ا�صم مالك العلمة: �س . الزوراء لتجارة التبغ والدخان.

ا�صم املتنازل له : �س. الفرات ل�صناعة التبغ وال�صجائر. 
مه�نته:ال�صناعة و التجارة  

جن�صيته: االأردن
ان – اململكة االأردنية الها�صمية. عنوان وحمل اقامته : عمنّ

تاري�خ انت�قال امللكية: 2012/09/10
تاريخ التا�صري يف ال�صجل:   2012/10/06

تاريخ انتهاء احلماية:2019/07/26

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  86346              بتاريخ:2006/10/12م
امل�صجلة حتت رقم :  86031      بتاريخ:2008/01/14م  

با�ص��م: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.
الفيديو،  اأ�صرطة  املغنطي�صية،  االأ�صرطة  ال�صريطية،  امل�صجلت  الهوائي،   : املنتجات   / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
)ذاكرة  املدجمة  االأق��را���س  – الب�صرية(،  )ال�صمعية  املدجمة  االأق��را���س  الفيديوي،  الت�صوير  اآالت  االأف���لم،  ت�صوير  اآالت 
الب�صرية،  البيانات  تخزين  و�صائط  ال�صوت،  ت�صجيل  اأقرا�س  الب�صرية،  االأقرا�س  املغنطي�صية،  االأقرا�س  فقط(،  القراءة 
و�صائط تخزين البيانات املغنطي�صية، اأجهزة االإر�صال )االت�صال عن بعد(، اأجهزة معاجلة البيانات، حوامل اللوحات القامتة 
)الت�صوير الفوتوغرايف(، حمركات االأقرا�س املدجمة، قارئ حروف ب�صري، برجميات حا�صوبية )م�صجلة(، معدة لل�صتعمال 
فقط يف جمال ال�صور والبيانات املر�صلة عرب االأقمار ال�صناعية، برجميات األعاب، معدة لل�صتعمال فقط يف جمال ال�صور 
والبيانات املر�صلة عرب االقمار ال�صناعية، املرايا الب�صرية، اأدوات املراقبة، برامج حا�صوب )برجميات قابلة للتنزيل(، معدة 
لل�صتعمال فقط يف جمال ال�صور والبيانات املر�صلة عرب االقمار ال�صناعية، االأ�صرطة املغنطي�صية، اأجهزة ملحة بوا�صطة 
االأقمار ال�صناعية، اأقمار �صناعية للأغرا�س العلمية، اأجهزة حتكم عن بعد، وجميع هذه املنتجات معدة لل�صتعمال فقط يف 

جمال ال�صور والبيانات املر�صلة عرب االقمار ال�صناعية. فئة 9. - الواق�عة بالفئة   :  9
م(  2007/06/10 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )  70  ( – )  

تن���ازل رقم :1 
ا�صم مالك العلمة: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.

ا�صم املتنازل له : �س. �صبوت اإمييج.
مه�نته:ال�صناعة و التجارة  

جن�صيته: فرن�صا
عنوان وحمل اقامته :  5، روي دو �صاتيليت، 31400 تولو�صي، فرن�صا.     

تاري�خ انت�قال امللكية: 05/17 /2010
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:    2011/03/01

تاريخ انتهاء احلماية: 2016/10/12

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

 

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2001/07/04 املودعة حتت رقم :43251 
بتاريخ: 2002/12/16 امل�صجلة حتت رقم :  35167  

با�ص��م : �س. نوفارتي��س اي�ه ج�ي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : امل�صتح�صرات ال�صيدلية لعلج االأمرا�س اجللدية .

الواق�عة بالفئة   :  5
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )8( – )2001/12/30(

تن���ازل رقم :1
ا�صم مالك العلمة: �س . نوفارتي�س ايه جي.

ا�صم املتنازل له : �س . ميدا فارما اأ�س. اأيه. اآر.اإل .
مه�نته:ال�صناعة و التجارة  

جن�صيته: لوك�صمبورغ
عنوان وحمل اقامته : 43، اأفينو جون فيتزجري االد كيندي اإل- 1855، لوك�صمبورغ

تاري�خ انت�قال امللكية: 17/ 2012/08
تاريخ التا�صري يف ال�صجل:   26 / 09 /2012

تاريخ انتهاء احلماية:04 /07/ 2021

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2004/09/04 املودعة حتت رقم :63389 
بتاريخ: 2005/03/19 امل�صجلة حتت رقم :  51793 

با�ص��م : �س. نوفارتي��س اي�ه ج�ي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : امل�صتح�صرات ال�صيدلية امل�صتخدمة يف علج اأمرا�س العيون 

الواق�عة بالفئة   :  5
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )40( – )2004/12/07(

تن���ازل رقم :1
ا�صم مالك العلمة: �س . نوفارتي�س ايه جي.

ا�صم املتنازل له : �س . ميدا فارما اأ�س. اأيه. اآر.اإل .
مه�نته:ال�صناعة و التجارة  

جن�صيته: لوك�صمبورغ
عنوان وحمل اقامته : 43، اأفينو جون فيتزجري االد كيندي اإل- 1855، لوك�صمبورغ

تاري�خ انت�قال امللكية: 17/ 2012/08
تاريخ التا�صري يف ال�صجل:   26/ 09 /2012

تاريخ انتهاء احلماية:04 /09/ 2014

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
�صما�س للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 49844                                  
با�ص��م: �س. بتيل املحدودة.          

وعنوانه: �س.ب 197، الريا�س 11383، اململكة العربية ال�صعودية.     
وامل�صجلة حتت رقم : ) 40325(  بتاريخ: 2003/05/20

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/10/12  وحتى تاريخ : 2022/10/12

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2002/06/15 املودعة حتت رقم :48070 
بتاريخ: 2002/11/12 امل�صجلة حتت رقم :  34600  

با�ص��م : �س. الفرات ل�صناعة التبغ وال�صجائر.
وعنوانه: عمان – االأردن. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
التبغ اخلام وامل�صنع- ال�صجائر- املع�صل- التنباك- لوازم املدخنني وجميعهم يف الفئة )34( .

الواق�عة بالفئة   :  34
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )56( – )2006/06/08(

تن���ازل رقم :2
ا�صم مالك العلمة: �س . الزوراء لتجارة التبغ والدخان.

ا�صم املتنازل له : �س. الفرات ل�صناعة التبغ وال�صجائر. 
مه�نته:ال�صناعة و التجارة  

جن�صيته: االأردن
عنوان وحمل اقامته : عمان – اململكة االأردنية الها�صمية.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2012/09/10
تاريخ التا�صري يف ال�صجل:   2012/10/03

تاريخ انتهاء احلماية:2022/06/15

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 161660  بتاريخ : 2011/8/23 م
با�ص��م: ال�صيد/ ن�صري ح�صن بريكهولز

وعنوانه: فريدريك�صرتا�صي 185، 10117 برلني، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات تبيي�س االأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي امللب�س، م�صتح�صرات التنظيف و ال�صقل 
لل�صعر؛  )لو�صن(  التجميل؛ غ�صول  العطرية، م�صتح�صرات  والزيوت  العطور  ال�صابون،  الك�صط،  و  و اجللي 

م�صتح�صرات تنظيف االأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

متعاك�صني  اجتاهني  يف  اللتينية  باللغة   )  B B  ( حرفني  اأ�صفله  امللكي  التاج  ي�صبه  ر�صم  العلمة:  و�صف 
بهما خطوط يف االأعلى والو�صط واالأ�صفل وبينهما حرف ) BY ( باللغة اللتينية اأ�صفل هذا الر�صم كلمة 

)BERLIN( باللغة اللتينية.
اال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

بتاريخ :  24   /  7   /  2011 م املودعة حتت رقم : 160288  
تاريخ االأولوية: 27  /  1  /  2011 م

با�ص��م: هيمب�س كايف جي اإم بي اإت�س اند كو. كي جي 
وعنوانه: ريبرنجن 30، 38106 براون�صويج، املانيا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�صارب  واملقاهي  القهوة،  وبيوت  ال�صاي  وقاعات  الكافيرتيات  بالتحديد  وال�صراب،  الطعام  تقدمي  خدمات 

واملطاعم ومقاهي اخلدمة الذاتية،  كافيرتيات اخلدمة الذاتية.
الواق�عة بالفئة: 43 

و�صف العلمة: كلمة " Allegretto“"  باأحرف التينية.
اال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

بتاريخ :  13   /  10   /  2011 م املودعة حتت رقم : 163802  
با�ص��م: دبليو تي اإ�س اإنرجي هولدجن بي. يف.

وعنوانه: �صيفولويج 103، 2316 اإك�س �صي ليدين، هولندا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات وكاالت التوظيف، اال�صت�صارات املتعلقة باملوظفني واإدارة �صوؤون املوظفني، خدمات التوظيف واختيار 
اإدارة االأعمال؛ االإدارة املوؤقتة للأعمال؛ خدمات اإعارة  اإدارة االأعمال وخدمات  املوظفني؛ خدمات ا�صت�صارات 
املوظفني  �صوؤون  واإدارة  املوظفني  البيانات يف جمال  واإدارة قواعد  اإن�صاء  املرتبات؛  املوظفني؛ جتهيز ك�صوف 
املوظفني؛  التوظيف وتعيني  االأعمال يف جمال وكاالت  املوؤقت تنظيم فعاليات  التوظيف  واالأف��راد؛ خدمات 
بالو�صائل  اأي�صا  واملتاحة  الطاقة  اأنتاج  الفنيني يف قطاع  باملوظفني  املتعلقة  اأع��له  املذكورة  جميع اخلدمات 

االإلكرتونية، مبا يف ذلك االإنرتنت.
الواق�عة بالفئة: 35

و�صف العلمة: كلمة "WTS" و كلمة " ENERGY"  باأحرف التينية 
اال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  الهبة للملكية الفكرية
 بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

بتاريخ :  23   /  6   /  2011 م املودعة حتت رقم : 159018  
با�ص��م: اميكورب هولدينج ليمتد

وعنوانه: الطابق 2 مار�صي بيلدجن، بور�صيل �صتايت، رود تاون تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة االأعمال وا�صت�صارات ال�صركات؛ اإدارة االأعمال؛ ا�صتف�صارات االأعمال؛ امل�صاعدة يف اإدارة االأعمال؛ خدمات 
الفح�س واال�صتق�صاء املتعلقة باالأعمال؛ التكامل والتن�صيق بني جميع اخلدمات  فيما يتعلق بتاأ�صي�س ال�صركات 
الدولية من  املالية  املراكز  اإن�صاوؤها يف  يتم  التي  ال�صركات  اإدارة  ال��دول؛  بتكاليف منخف�صة يف كل  وت�صغيلها 
اأجل التخطيط ال�صريبي اأو من اأجل التناف�س؛ اإدارة االأعمال وخدمات االأعمال التجارية املتعلقة بال�صركات 
تقدما؛  االأق���ل  ال���دول  يف  الن�صطة  ال�صركات  وب��ني  الكبرية  ال�صركات  ل��ف��روع  النهائي  امل��ال��ك  ب��ني  الو�صيطة 
تاأ�صي�س واإن�صاء الكيانات القانونية املختلفة  اخلا�صة بالتخطيط العقاري؛ املهام املكتبية، بالتحديد، خدمات 
واملهنيني؛  املوظفني  تعيني  وامل��دخ��رات؛  االأ�صول  م��دراء  اختيار  املكاتب؛  ومعدات  اآالت  تاأجري  ال�صكرتارية؛ 

جميع اخلدمات املذكورة تقدم للعملء العاملني يف االأ�صواق الدولية.- الواق�عة بالفئة: 35
و�صف العلمة: عبارة عن مربع باللون االأ�صود بداخله كلمة AMICORP باللون االأبي�س تعلوها دائرة 

باللون االأبي�س مفتوحة من احدي اجلهات وخم�س خطوط عر�صية تدخل اإىل هذه الدائرة
اال�ص��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ الهبة للملكية الفكرية 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 158416    بتاريخ :  12   /  6   /  2011 م
با�ص��م: �صبار انرتنا�صيونال بي يف

وعنوانه: روكن 101، 1012 كي اإم، اأم�صرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�صنوعة  وامل�صتح�صرات  الدقيق  االإ�صطناعي،  النب  ال�صاغو،  التابيوكا،  االأرز،  ال�صكر،  الكاكاو،  ال�صاي،  النب، 
من احلبوب، اخلبز، احلبوب؛ الب�صكويت الرقيق اله�س؛ البيتزا؛ املعكرونة؛ املعجنات واحللويات مبا يف ذلك 
الكعك )احللو واملالح(، الكعك واحللوى؛ احللويات املثلجة؛ الع�صل، امللح، اخلردل، اخلل، ال�صل�صة )التوابل(؛ 

البهارات )املجففة و املجمدة(.
الواق�عة بالفئة: 30

و�صف العلمة: كلمة "SPAR"  باأحرف التينية داخل م�صتطيل باللون االأحمر وبجواره �صكل دائرة داخلها 
�صهم ي�صري اإىل االأعلى كلهما باللون االأخ�صر.

اال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  86347  بتاريخ:2006/10/12م
امل�صجلة حتت رقم :  86654      بتاريخ:2008/03/02م  

با�ص��م: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

املركبات، االأجهزة  
اخلا�صة بالتنقل براً وجواً وبوا�صطة املاء. فئة 12 

الواق�عة بالفئة   :  12
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )  70  ( – )  2007/06/10 م(

تن���ازل رقم :1 
ا�صم مالك العلمة: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.

ا�صم املتنازل له : �س. �صبوت اإمييج.
مه�نته:ال�صناعة و التجارة  

جن�صيته: فرن�صا
عنوان وحمل اقامته :  5، روي دو �صاتيليت، 31400 تولو�صي، فرن�صا.     

تاري�خ انت�قال امللكية: 05/17 /2010
 تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2011/03/01

تاريخ انتهاء احلماية:2016/10/12

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  86348              بتاريخ:2006/10/12م
امل�صجلة حتت رقم :  87087             بتاريخ:2008/03/30م  

با�ص��م: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

االت�صال عن بعد بوا�صطة االأقمار ال�صناعية، االإر�صال )البث( بوا�صطة االأقمار ال�صناعية، االت�صاالت  بوا�صطة 
اإمكانية  تقدمي  ال�صناعية،  االأق��م��ار  عرب  املر�صلة  والبيانات  ال�صور  جم��ال  يف  الطرفية  احلا�صوب  حمطات 
الدخول اإىل �صبكة حا�صوب عاملية، اإر�صال الر�صائل وال�صور مب�صاعدة الكمبيوتر، وجميع هذه اخلدمات معدة 

لل�صتعمال يف جمال ال�صور والبيانات املر�صلة عرب االأقمار ال�صناعية. فئة 38
الواق�عة بالفئة   :  38

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )  71  ( – )  2007/07/11 م(
تن���ازل رقم :1 

ا�صم مالك العلمة: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.
ا�صم املتنازل له : �س. �صبوت اإمييج.

مه�نته:ال�صناعة و التجارة  
جن�صيته: فرن�صا

عنوان وحمل اقامته :  5، روي دو �صاتيليت، 31400 تولو�صي، فرن�صا.     
تاري�خ انت�قال امللكية: 05/17 /2010

 تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2011/03/01
تاريخ انتهاء احلماية: 2016/10/12

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

يعلن ق�صم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل : �صما�س للملكية الفكرية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :  86349                بتاريخ:2006/10/12م
امل�صجلة حتت رقم :  86653      بتاريخ:2008/03/02م  

با�ص��م: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

املر�صلة  والبيانات  ال�صور  جم��ال  يف  والتكنولوجية  العلمية  والتقارير  واالأب��ح��اث  والتقدير  التقييم  االأج��ه��زة  امل��رك��ب��ات، 
االأقمار  املر�صلة عرب  والبيانات  ال�صور  ال�صناعية يف جمال  واالأبحاث  التحليل  املعاينة، خدمات  اأي  ال�صناعية  االأقمار  عرب 
اجليولوجية،  امل�صح  اأعمال  النفط،  حقول  م�صح  الفنية،  امل�صاريع  درا�صة  البيئة،  بحماية  اخلا�صة  اال�صت�صارات  ال�صناعية،  
اأعمال  االأبحاث اجليولوجية، التحليل اخلا�س با�صتغلل حقول النفط، م�صح االأرا�صي، التنقيب عن النفط، تنظيم املدن، 
املر�صلة  والبيانات  ال�صور  جمال  يف  احلا�صوبية  الربجميات  ت�صميم  احلا�صوبية،  البيانات  ا�صرتداد  اجليولوجية،  التنقيب 
عرب االأقمار ال�صناعية، اأعمال امل�صاحة، ترخي�س امللكية الفكرية، وجميع هذه اخلدمات معدة لل�صتعمال يف جمال ال�صور 

والبيانات املر�صلة عرب االأقمار ال�صناعية. فئة 42 
الواق�عة بالفئة   :  42

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )  70  ( – )  2007/06/10 م(
تن���ازل رقم :1 

ا�صم مالك العلمة: �س. �صنرت نا�صيونال ديتود �صباتيال.
ا�صم املتنازل له : �س. �صبوت اإمييج.

مه�نته:ال�صناعة و التجارة  
جن�صيته: فرن�صا

عنوان وحمل اقامته :  5، روي دو �صاتيليت، 31400 تولو�صي، فرن�صا.     
تاري�خ انت�قال امللكية: 05/17 /2010

 تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2011/03/01
تاريخ انتهاء احلماية: 2016/10/12

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة الت�ضجيل التجاري
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية:

بتاريخ :  23   /  6   /  2011 م املودعة حتت رقم : 159019  
با�ص��م: اميكورب هولدينج ليمتد

وعنوانه: الطابق 2 مار�صي بيلدجن، بور�صيل �صتايت، رود تاون تورتوال، اجلزر العذراء الربيطانية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

تقلل  اال�صتثمارات بطريقة  اإدارة  العقاري،  التخطيط  امل�صرفية،  و  املالية  اال�صت�صارات  االئتمانية؛  اخلدمات 
من ال�صرائب على االأرباح ودفع الفائدة؛ متويل ال�صركات الدولية؛ التخطيط ال�صريبي واملايل؛ املعلومات 
امل�صورة  تقدمي  املال،  راأ�س  ا�صتثمارات  املالية؛  االإدارة  املايل؛  التقدير  املايل؛  التقييم  املايل؛  التحليل  املالية؛ 
يف  العاملني  للعملء  تقدم  امل��ذك��ورة  اخلدمات  جميع  املكاتب؛  تاأجري  ثالثة؛  بلدان  يف  لل�صتثمار  ل��لأف��راد 

االأ�صواق الدولية
الواق�عة بالفئة: 36

و�صف العلمة: عبارة عن مربع باللون االأ�صود بداخله كلمة AMICORP باللون االأبي�س تعلوها دائرة 
باللون االأبي�س مفتوحة من احدي اجلهات وخم�س خطوط عر�صية تدخل اإىل هذه الدائرة

اال�ص��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العامات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  20  فرباير 2013 العدد 10721
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العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/38  جتاري جزئي               
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- دون��ال��د تثان �صيو جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ام القيوين الوطني  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها  املدعي / بنك 
درهم(   19.064.16( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12%من تاريخ اال�صتحقاق 
وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2013/3/24 
ال�صاعة 8:30 �س بالقاعة ch 2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/565  عقاري كلي                 
اىل املدعى عليه/1- �صركة كونتيمك�س القاب�صة املحدودة  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / عبدال�صلم حممود عبدال�صلم ال�صريف وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�صني  
عليهما مت�صامنني مببلغ  املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اقام  قد 
وقدره )10509379.75 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9:30 ال�صاعة   2013/4/4
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�صة بثلثة ايام على االقل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/725  مدين كلي             
امل��دع��ي��ة يف  ان  االق��ام��ة مب��ا  اليكو جم��ه��ول حم��ل  امل��دخ��ل  /1- متليف  اىل اخل�صم 
الطلب العار�س /لوتورنو تكنوجليز ميدل اي�صت م م ح وميثله: يو�صف خليفة احمد 
بن حماد قد اقام عليكم الطلب العار�س ومو�صوعه بالزامكم باداء ماع�صى ان يق�صى 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  بان  علما  عليهما  املدعى  حق  يف  تعوي�س  من  به 
�صبيل  على   ) دره���م   8000000( وق���دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي 
التعوي�س والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 
او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 ال�صاعة   2013/3/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثلثة ايام على االقل. 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2009/82  عقاري كلي             
�صادق  احمد  �صلطان  ميثله  زادة-  باقي  عبدالقادر  ج��اد  عليه/1-  املدعى  اىل 
�صاجن   جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ى/ �صريجي ���ص��ورك��ني   ق��د اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2007/4/26 
والزام املدعي عليها االوىل بت�صجيل عقد البيع با�صم املدعي والزام املدعى عليها 
االوىل والر�صوم وامل�صاريف واالتعاب و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة.  
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/28 ال�صاعة 11:00 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل . 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/918  جتاري كلي             
اىل املدعى عليه/1- رويال مول  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعى/ �صركة 
قد  ع��ب��داهلل  خمي�س  ع��ب��داهلل  ب��در  ومي��ث��ل��ه:  ������س.ذ.م.م(   ( العاملية  الر�صا�صي 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام 
 %9 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  )210290دره���م( 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/2/28 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل .  
 ق�ضم  الق�ضايا التجارية                                                                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/691  جتاري جزئي                   
اىل املدعى عليه/1- بفاريا جلف �صندوفال ليمتد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / موؤ�ص�صة ال�صركة املتحدة للتكنولوجيا والتجارة وميثله: حممد ح�صن 
حممد البحر     قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  )70000دره����م(  وق��دره  مببلغ 
التاخريية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8:30 ال�صاعة   2013/2/25 املوافق  االثنني  ي��وم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2008/416  جتاري كلي                   
اىل اخل�صم املدخل /1- �صركة �صيتي الين انرتنا�صيونال ذ.م.م وفروعها وميثلها م�صعل 
على حممد البلوي ب�صفته مديرا لل�صركة جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ه�صام 
حممد علي القرق- ب�صفته �صريك ب�صركة �صيتي الين انرتنا�صيونال �س.ذ.م.م قد اقام 
 51.647.593 مبلغ   ب�صداد  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صم ملف 
احلجز التحفظي رقم 2008/82 واحلكم ب�صحته وتثبيته والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2013/3/17 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/723  عمايل كلي                   
حمل  جمهول  ديفلومبنت   لريينينج  ف��ور  ان�صتيتيوت  بريتي�س  عليه/1-  املدعى  اىل 
راج وميثله: خمتار  �صوندر  �صادهو  ك��وم��ار  ا���ص��وك  امل��دع��ي / ج��اي��اك��ار  ان  االق��ام��ة مب��ا 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  غريب  باقر  حممد 
من  عليها  املرتتبة  القانونية  والفائدة  وامل�صارف  والر�صوم  دره��م(   558244( وقدرها 
تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ا�صدار احلكم رقم ال�صكوى )2012/122972(  وحددت لها 
ch1.C.15 لذا  جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/2/21 ال�صاعة 9:30 �س بالقاعة 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�ضم الق�ضايا العمالية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1298  جتاري كلي                   
ليمتد جمهول  واي  تي  بي  انرتنا�صيونال  هي�صتي  �صركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / ال�صركة العاملية االوىل للمقاوالت ) ا�صيكو العاملية 
للمقاوالت �صابقا( وميثله: نا�صر مال اهلل حممد غامن  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها الق�صاء ب�صحة وتثبيت اجراءات احلجز التحفظي رقم 2012/239 
حجز التحفظي جتاري الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  
بالقاعة  9:30 �س  ال�صاعة   2013/3/6 املوافق  االربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
ch1. B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1176  جتاري كلي                   
ف����درال للتجارة  ال��ع��امل��ي��ة- ذ.م.م 2-  ال��غ��ي��ار  ق��ط��ع  ���ص��رك��ة  ع��ل��ي��ه��م��ا   /1-  امل��دع��ي  اىل 
العامة- ���س.ذ.م.م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك �صادرات اي��ران- فرع 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القا�صم  حممد  احمد  حممد  ابراهيم  وميثله:  مر�صد  �صوق 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم )1، 2، 3( بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره 
)5.860.451.17دره��م( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ  ال�صداد  16% من تاريخ اال�صتحقاق يف 2012/5/14 وحتى 
املعجل بلكفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/3/7 ال�صاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/2698 تنفيذ عمايل
االقامة  والتطريز جمهول حمل  املنفذ �صده/1- الدون��ا للخياطة  اىل 
بدر  ومي��ث��ل��ه:  ن�صيجو  بوينكو  با�صينا  جيمي  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
عبداهلل خمي�س عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )233096.53(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�صافة  اىل مبلغ 5000 درهم ر�صوم تنفيذ 
املحكمة  ل�صالح  االبتدائية  الدعوى  ر�صوم  دره��م   11516 ومبلغ  احلكم 
.وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/1117 تنفيذ مدين
االقامة  حمل  جمهول  باولز   وليام  جيفري  �صده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ االملا�س االزرق لتاأجري ال�صيارات �س.ذ.م.م 
وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)79463( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
ق�ضم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1422  ا�ضتئناف عمايل
����س.ذ.م.م   جمهول حمل  للمقاوالت  -البداية   1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�صتاأنف /م�صطفى ابراهيم حممد ماأمون ابراهيم    قد 
ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2012/2777 عمايل جزئي 
بتاريخ 2012/9/27 وحددت لها جل�صه يوم الثلثاء املوافق 2013/3/19 
يقت�صي  وع��ل��ي��ه   ch2D.18 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �صباحا   10.00 ال�����ص��اع��ة 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/597  ا�ضتئناف عقاري
ب��ور ج��ورالب��ا     جمهول حمل االقامة  امل�صتاأنف �صده/ 1 -ايلينا  اىل 
حممد  ح�صن  �صلح  وميثله:  مورجونوف  /الك�صاندر  امل�صتاأنف  ان  مبا 
مبا�صري      قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2011/710 
عقاري كلي بتاريخ 2012/10/23 وحددت لها جل�صه يوم الثلثاء املوافق 
وعليه   ch1B.10 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/4/9
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ضتئناف

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2012/418 ا�ضكالت جتاري
لوقف  جت���اري   2012/1492 رق��م  التنفيذ  يف  ا���ص��ك��ال  الق�صية:  م��و���ص��وع 
االجراءات التنفيذية   -املطلوب اعلنه امل�صت�صكل �صده/1- �صركة اخلدمة 
ال�صريعة للعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م جمهول حمل االقامة. مو�صوع 
املوافق 2013/2/24  بانه قد حتددت جل�صة يوم االحد  االع��لن: نعلنكم 
ch1B.6للنظر يف اال�صكال اعله والتي  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن احل�صور �صي�صدر قرار يف 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�ضم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر

                         يف الطعن   2012/115 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/  �صركة مونارك هولدنك ليمتد  وميثله: حبيب حممد �صريف 
عبداهلل املل  باعلن املطعون �صده/1- �صي 7 دي 1 ليمتد

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�ض الق�ضم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعالن احلكم يف الدعوى

رقم  2012/120 جتاري جزئي - بني يا�ض
اىل املحكوم عليه: �صعيد بحا فهد - العنوان: بالن�صر

املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2013/2/12 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
امني-  حممد  دار  مني  ل�صالح/  اعله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  يف 
افغان�صتان بالتايل: حكمت املحكمة ومبثابة ح�صوري: بالزام املدعى عليه 
الفني ومائتي وخم�صني  للمدعي مبلغا ماليا وقدره 2250 درهم  باأدائه 
درهم وحتميله امل�صاريف.  �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 

2013/2/14م.
امل�ضت�ضار/ عبدالله املثنى
قلم حمكمة بني يا�ض البتدائية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2547ت   عمل- م ع - ت  -اأظ)
�صده  املنفذ  بنغلدي�س  اجلن�صية:  عبداحلق  ح�صني  ديلوار  التنفيذ/  طالب 
املطلوب  االمارات  العامة اجلن�صية:  للمقاوالت  دي  ا�صبي�س هوريزون ثري   :
االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  دي  ثري  هوريزون  اعلنه:ا�صبي�س 
التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر   عنوانه: 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1916عم جز- م ع -ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/2/26 املوافق  الثلثاء  يوم 
العمالية      باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعله، تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل التوفيق                              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/937ت   جتر- م ر - ت  -ع ن)
 : املنفذ �صده  القيوين الوطني اجلن�صية: االمارات   ام  التنفيذ/ بنك  طالب 
ورثة  اعلنه:   املطلوب  االمارات  اجلن�صية:  النيادي  حممد  علي  املر  فاطمة 
مبا  بالن�صر   عنوانه:  االمارات   اجلن�صية:  الفلحي  فرج  عي�صى  فرج  هلل 
الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  ر -ب- ع ن وحدد لنظره جل�صة يوم االحد  رقم 2011/383 جت كل-م 
2013/3/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر  الكائنة  العني  التنفيذ-   بادارة  االوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعله، تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم التجاري                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1389ت   عام- م ر - ت  -ع ن)
طالب التنفيذ/ راجان امري امني رمزي امني اجلن�صية: م�صر املنفذ �صده : 
ال�صعيد خريي عبداحلميد اجلن�صية: م�صر املطلوب اعلنه::ال�صعيد خريي 
تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر   م�صرعنوانه:  اجلن�صية:  عبداحلميد 
بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/1192 مد جز- م ر- 
ب- ع ن  وحدد لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 2013/3/3 موعدا لنظر طلب 
العني  التنفيذ-   بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ. 
الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعله، 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                  

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/136  جت جز- م ر- ب- ع ن

حممد  عليه:  مدعى  باك�صتان  اجلن�صية:  علي  لياقت  �صهزاد  اكرام  مدعي/ 
ال�صودان مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية  عبداملاجد يحيى حممد اجلن�صية: 
مببلغ 6400 درهم املطلوب اعلنه/ حممد عبداملاجد يحيى حممد اجلن�صية: 
ال�صودان  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية 
- الكائنة املركز االداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/264  جت كل- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�صية:  واخرون  �صويدين  ال  �صعيد  �صامل  احمد  مدعي/ 
ركن امل�صرف الدارة العقارات وال�صيانة العامة ميثلها حممد �صعيد الربيكي املحرمي 
املطلوب  مالية     ومطالبة  اخلء  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامري 
اعلنه/ ركن امل�صرف الدارة العقارات وال�صيانة العامة ميثلها حممد �صعيد الربيكي 
املحرمي العامري اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/2/26 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
او بوا�صطة وكيل  اآل نهيان �صخ�صيا  التجارية مبع�صكر  الكائنة املحكمة  االبتدائية - 
قبل اجلل�صة  عليها  امل�صتنداتك موقعا  بدفاعك و�صورا  ايداع مذكرة  وعليك  معتمد 

املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/575  جت كل- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  االمارات  اجلن�صية:  احلمادي  جا�صم  حممد  جا�صم  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  الظاهري  احمد  املا�س  خليفة  احمد 
اعلنه/ املطلوب  مالية  اجراءات+ مطالبة  ا�صتكمال  بيع+  اثبات �صحة عقد 
احمد خليفة املا�س احمد الظاهري اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر)بورود 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير( 
االحد املوافق 2013/3/03 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  امل�صتنداتك موقعا  و�صورا  بدفاعك  ايداع مذكرة  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/19

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1539  جت جز- م ت- ب- اأظ

عليه:  مدعى  اليمن  اجلن�صية:  احلريبي  عبدالعزيز  حممد  مدعي/نا�صر   
كر�صتال لت�صليح ال�صيارات -فرع احلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة )7.000 درهم( املطلوب اعلنه/كر�صتال لت�صليح ال�صيارات -فرع 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   احلن�صية: 
اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/3/5 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة 
ايداع  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  الكائنة �صخ�صيا   - االبتدائية  ابوظبي 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



اأخبار ال�ضاعة: اأبعاد تنموية مهمة
•• اأبوظبي- وام:

يف  امل�صاركة  على  الكبري  ال��ع��امل��ي  االإق��ب��ال  اأن  ال�صاعة  اأخ��ب��ار  ن�صرة  اأك���دت 
الفعاليات الكربى املنظمة يف الدولة يتم ترجمته يف �صكل اإرتفاعات �صنوية 
زيادة  م��ن  وم��ا يرتبط بذلك  ال��دول��ة  اإىل  ال��واف��دي��ن  ال�صائحني  اأع���داد  يف 
الدولة  يف  ال�صياحية  املرافق  على  الطلب  وزي��ادة  الفندقي  االإ�صغال  ن�صب 
عموما يف فرتات ا�صت�صافة الفعاليات بالتوازي مع زيادة حركة امل�صافرين 
النقل  خدمات  على  الطلب  وزي��ادة  وخروجا  دخ��وال  الدولة  مطارات  عرب 
العملت.  و�صرف  اال�صتهلكية  وال�صلع  االت�صاالت  وخدمات  واملوا�صلت 
ترتجم  بدورها  العوامل  هذه  اإن  قالت  مهمة  تنموية  اأبعاد  عنوان  وحتت 
يف �صكل زيادة �صنوية يف ناجت القطاع ال�صياحي الوطني ذلك القطاع الذي 
اإ�صهامه يف الناجت املحلي االإجمايل للبلد خلل ال�صنوات املا�صية  تخطى 
م�صتوى ال��� 10 يف املائة وه��و م��ازال ق��ادرا على زي��ادة ه��ذا االإ�صهام خلل 
ال�صنوات املقبلة ليمثل اإحدى الدعائم الرئي�صية لتنويع االقت�صاد الوطني 
و�صيكون  امل�صتقبلي  اال�صتقرار  دعائم  واإر���ص��اء  امل�صتدام  النمو  نحو  ودفعه 
ال�صاأن  هذا  يف  موؤثر  دور  الدولة  يف  الكربى  الفعاليات  ا�صت�صافة  لن�صاط 
. ون��وه��ت ال��ن�����ص��رة ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا م��رك��ز االإم�����ارات ل��ل��درا���ص��ات والبحوث 
اال�صرتاتيجية باأن �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و الفريق اأول �صمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
من  اأول  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  �صهدا  قد  امل�صلحة  للقوات 
معر�س  و   2013 اآيدك�س  ال��دويل  الدفاع  وموؤمتر  معر�س  افتتاح  اأم�س 
الدفاع البحري نافدك�س .. م�صيفة اأن �صمو ال�صيخ هزاع بني زايد اآل نهيان 
م�صت�صار االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي كان 
قد افتتح موؤمتر الدفاع اخلليجي يوم ال�صبت املا�صي. واأكدت اأنه على وقع 
هذه الفعاليات املهمة حتولت العا�صمة اأبوظبي اإىل من�صة ل�صناعة الدفاع 
ال�صناعة  هذه  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركات  مئات  فيها  يلتقي  العاملية 
 140 60دولة بخلف ما يزيد على  اال�صرتاتيجية وممثلون الأكر من 

�صركة حملية .
العار�صون  كونها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  اخل���ربة  اأن  ال�صاعة  اأخ��ب��ار  واأو���ص��ح��ت 
له  امل�صاحبة  والفعاليات  اآيدك�س  ملعر�س  ال�صابقة  ال��دورات  يف  وامل�صاركون 
والنجاحات التي حققتها تلك الدورات والتي جاءت بف�صل امتلك الدولة 
بالبنى  م��رورا  املثايل  التنظيم  من  بداية  كافة  النجاحات  تلك  ملتطلبات 
التحتية والتكنولوجية والت�صريعات والقوانني والقواعد التنظيمية املرنة 
و�صوال اإىل �صبكة العلقات املتينة التي تربط الدولة بباقي دول العامل- 
هذه اخلربة �صاعدتهم على رفع �صقف توقعاتهم ب�صاأن اإمكانات جناح الدورة 
احلالية يف حتقيق اأهدافها ما دفعهم اإىل التناف�س من اأجل احل�صول على 
اأن مت حجز  موطئ ق��دم لهم يف احل��دث وك��ان من جتليات ذل��ك التناف�س 
 100 بن�صبة  به  امللحقة  والفعاليات  للمعر�س  املخ�ص�صة  امل�صاحات  جميع 
اأبوظبي  اأعلنته  ما  وف��ق  ن�صبيا  طويلة  بفرتة  احل��دث  بداية  قبل  املائة  يف 
اأنه  اإفتتاحيتها  ختام  يف  واأك���دت  لها.  ر�صمي  بيان  يف  للمعار�س  الوطنية 
العاملية  الفعاليات  بف�صل االهتمام الذي توليه دولة االإم��ارات ال�صت�صافة 
الكربى وبف�صل النجاحات التي مت حتقيقها يف هذا ال�صاأن فقد اأ�صبح هذا 
الوطني  الدخل  رواف��د  من  مهما  راف��دا  املا�صية  ال�صنوات  خ��لل  الن�صاط 
واإحدى دعائم االقت�صاد الوطني املتنوع ..كما �صرح بذلك �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي يف وقت �صابق على هام�س زيارته الأحد املعار�س ال�صنوية الكربى 

التي ا�صت�صافتها الدولة على اأرا�صيها.

•• اأبوظبي-وام:

ا���ص��ت��ع��ر���س م��ع��ايل ���ص��ق��ر غ��ب��ا���س وزي����ر ال��ع��م��ل واقع 
للقوى  اإ�صتيعابه  واآفاق  بالقطاع اخلا�س  العمل  �صوق 
م�صاركة  تعزيز  حت��دي  ومعاجلات  الوطنية  العاملة 
 . املواطنني يف هذا القطاع وفق مرئيات وزارة العمل 
جاء ذلك خلل لقاء مو�صع عقده معاليه اأم�س االول 
باأبوظبي مع روؤ�صاء حترير ال�صحف  ال��وزارة  يف مقر 
���ص��رك��اء يف  ال����راأي حت��ت �صعار  اأع��م��دة  املحلية وك��ت��اب 
امل�صوؤولية بح�صور �صعادة مبارك الظاهري وكيل وزارة 
اإطار  العمل والوكلء امل�صاعدين. ياأتي هذا اللقاء يف 
لتعزيز  اأب�صر  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  م��ب��ادرة 
م�����ص��ارك��ة ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة يف ���ص��وق ال��ع��م��ل واإع���لن 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن عام 
للتوطني تت�صافر فيه اجلهود  عاما  �صيكون   2013
اإط��لق جمموعة  ويتم خلله  الطاقات  فيه  وتتوحد 
من املبادرات وال�صيا�صات للتعامل مع التوطني كاأولوية 
وطنية على جميع امل�صتويات وتنفيذا لتوجيهات �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير �صوؤون الرئا�صة ومتابعة �صموه احلثيثة 
مللف التوطني وا�صتقطاب املواطنني للعمل يف القطاع 

اخلا�س وحت�صني ظروف العمل فيه.
التحديات  اللقاء  خ��لل  غبا�س  �صقر  معايل  وعر�س 
اإ�صتيعاب القطاع اخلا�س للقوى العاملة  التي تواجه 
الوطنية منها غياب ثقافة العمل يف القطاع اخلا�س 
وال��ت��اأه��ي��ل وال���ق���درات وامل���ه���ارات ل���دى امل��واط��ن��ني مبا 
يتوافق واحتياجات القطاع اخلا�س وتدين م�صتويات 

االأجور مقارنة بالقطاع احلكومي وعدد اأيام االإجازات 
االأ�صبوعية واأيام العطلت وعدد �صاعات العمل.

ال�صيا�صات  م��رئ��ي��ات  ال��ل��ق��اء  خ���لل  م��ع��ال��ي��ه  واأو����ص���ح 
وامل��ع��اجل��ات ال��رام��ي��ة لتعزيز م�����ص��ارك��ة امل��واط��ن��ني يف 
القطاع اخلا�س باال�صارة اإىل تطوير برامج ومبادرات 
تكون هذه  اأن  على  املهني  واالإر���ص��اد  للتوجيه  واآل��ي��ات 
من  اجلهود  فيها  تتكامل  جمتمعية  م�صوؤولية  املهمة 
مبختلف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
باأنواعها  التعليم  موؤ�ص�صات  العلقة  ذات  القطاعات 
وم��وؤ���ص�����ص��ات ال��ت��دري��ب وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع املدين 

وو�صائل االإعلم .
واأك�����د ����ص���رورة ت��ط��وي��ر ال�����ص��ي��ا���ص��ات ل��ت��ع��زي��ز ق����درات 
وم���ه���ارات امل��واط��ن��ني وت��وف��ري ال��دع��م ال����لزم لزيادة 
القدرة التناف�صية للمواطن وتوظيف كافة االإمكانات 

الرتكيز  مع  الهدف  ه��ذا  لتحقيق  الدولة  وامل���وارد يف 
والتدريب  ال��ع��ايل  التعليم  م��وؤ���ص�����ص��ات  اإ����ص���راك  ع��ل��ى 
وتطوير  ال�صيا�صات  ه���ذه  وتنفيذ  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ه��ن��ي 
يف  امل��واط��ن��ني  م�صاركة  ي��ع��زز  مب��ا  لل�صتقدام  �صيا�صة 
القطاع اخلا�س وتطوير �صيا�صة لتح�صني ورفع اأجور 
العمل  ق��ان��ون  وتعديل  اخل��ا���س  القطاع  يف  املواطنني 
العمل وتطوير  الفروقات للإجازات و�صاعات  ملعاجلة 
�صيا�صة احلماية االجتماعية لتعزيز االأمن الوظيفي.

وزير  ب��ني معايل  مو�صعا  ح���وارا  �صهد  ق��د  اللقاء  ك��ان 
اأعمدة  العمل وروؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية وكتاب 
الراأي تناول العديد من املوا�صيع وخ�صو�صا ما يتعلق 
يف امل�صوؤولية االجتماعية والوطنية لل�صركات ودورها 
والت�صريعات  ال��ع��ام��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وى  ت��وظ��ي��ف  يف 

والقوانني.

املال والأعمال

وزير العمل ي�ضتعر�س واقع �ضوق العمل بالقطاع اخلا�س26
 واآفاق ا�ضتيعابه للقوى العاملة الوطنية

وزارة القت�ضاد تبحث تعزيز التعاون مع املنظمة العاملية  للملكية الفكرية الوايبو
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•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة التنمية االقت�صادية اأبوظبي 
اإ�صرتاتيجية دعم وحتفيز القطاع اخلا�س 
2016 والتي  اأبوظبي -2013  اإم��ارة  يف 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
ل��ل��م�����ص��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق حم�������ددات روؤي�����ة 
وزي�����ادة   2030 االق���ت�������ص���ادي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
م�صاهمة القطاعات غري النفطية يف الناجت 
املحلي االإجمايل للمارة مبا ن�صبته 64 يف 

املائة بحلول العام 2030.
جاء ذلك خلل حفل اإطلق اال�صرتاتيجية 
ام�������س مبقرها  ال�����دائ�����رة  ن��ظ��م��ت��ه  ال������ذي 
وكيل  �صعادة حممد عمر عبداهلل  بح�صور 
الدائرة وال�صيد را�صد علي الزعابي املدير 
واالإح�صاء  التخطيط  لقطاع  التنفيذي 
امل��دي��ري��ن التنفيذيني  ب��االإن��اب��ة وع���دد م��ن 

ومديري االإدارات بالدائرة.
وقال �صعادة وكيل الدائرة يف كلمة له خلل 
اإمارة  الر�صيدة حلكومة  القيادة  اإن  احلفل 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  يف  ممثلة  اأبوظبي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال�صيخ  �صمو  اأول  والفريق  اهلل”  “حفظه 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س 
اهتماما  اأول��ت  للإمارة  التنفيذي  املجل�س 
خا�صا على مدار ال�صنوات االأخرية بق�صايا 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن خ���لل ف��ت��ح املجال 
االقت�صاد  يف  ري��ادي��ا  دورا  ل��ي��ت��وىل  اأم��ام��ه 
املن�صود  االقت�صادي  التنوع  الإح��داث  �صعيا 

مبوجب روؤية 2030.
اإطار  تاأتي يف  اأن هذه اال�صرتاتيجية  واأك��د 
على  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  ح��ر���س 

حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��وي��ع االق��ت�����ص��ادي م���ن خلل 
االقت�صادية  االأن�صطة  منو  وت��رية  ت�صريع 
التجاري  االن��ف��ت��اح  وزي����ادة  النفطية  غ��ري 
وت����وف����ري ب���ي���ئ���ة اأع�����م�����ال م����وات����ي����ة وذل����ك 
�صياغة  يف  م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا  م����ن  ان���ط���لق���ا 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات االق��ت�����ص��ادي��ة وو���ص��ع اخلطط 
ال�صرورية  وال���ربام���ج  واال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
من  الرئي�صيني  املعنيني  جميع  لت�صجيع 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل����ا�����س ع��ل��ى زي����ادة 
االقت�صادية  التنمية  م�صاركتهم يف حتقيق 

امل�صتدامة.
التنمية  دائ������رة  الأن  ن���ظ���را  اإن�����ه  واأ�����ص����اف 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  اإىل  تنظر  االق��ت�����ص��ادي��ة 
االقت�صادية  ال���روؤي���ة  يف  حم���وري  ك��م��ك��ون 
ت�صمنت  فقد  حتقيقها  يف  رئي�س  و�صريك 
اإ�صرتاتيجية دعم وحتفيز القطاع اخلا�س 
29 مبادرة يكون لكل منها انعكا�س مبا�صر 
يف  ال��ق��ط��اع  م�����ص��ارك��ة  عملية  ت�صهيل  ع��ل��ى 

الن�صاط االقت�صادي للإمارة.

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال را����ص���د ع��ل��ي ال��زع��اب��ي اإن 
اإ�صرتاتيجية الدائرة لتحفيز ودعم القطاع 
اخل��ا���س يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ت��ع��د م��ن اأهم 
املبادرات التي تاأتي يف اإطار اأحد اأبرز واأهم 
امل��ه��ام وامل�����ص��وؤول��ي��ات ال��ت��ي ح��دده��ا القانون 
الدائرة  اإن�صاء  ب�صاأن   2009 لعام   2 رق��م 
اخلا�س  القطاع  وتنمية  بتطوير  واملعنية 

على م�صتوى اإمارة اأبوظبي.
تاأتي  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ه����ذه  اإن  واأ�����ص����اف 
يف ����ص���ل���ب م�����ا ح�����ددت�����ه روؤي���������ة اأب���وظ���ب���ي 
دائرة  تقودها  والتي   2030 االقت�صادية 
التنمية  حتقيق  نحو  االقت�صادية  التنمية 
قائم  اقت�صاد  وبناء  امل�صتدامة  االقت�صادية 
على املعرفة من خلل تفعيل دور القطاع 
اخلا�س ليلعب دورا اأكرب يف حتقيق اأهداف 

هذه الروؤية اال�صرتاتيجية.
ه����ذه  اإع������������داد  اأن  ال�����زع�����اب�����ي  واأو��������ص�������ح 
اال�صرتاتيجية مر عرب مرحلتني رئي�صيتني 
-2010 ال����ف����رتة  خ�����لل  ك���ان���ت  االأوىل 

مرتكزاتها  و���ص��ع  خ��لل��ه��ا  ومت   2012
احلالية  املرحلة  وه��ي  الثانية  املرحلة  اأم��ا 
فت�صمنت حتديث اإ�صرتاتيجية دور الدائرة 
للفرتة  اخل��ا���س  القطاع  وتطوير  دع��م  يف 

.2016-2013
ترجمة  تعد  اال�صرتاتيجية  ه��ذه  اأن  وذك��ر 
ل��ل��ف��ق��رة رق�����م 17 م����ن ق����ان����ون ال����دائ����رة 
على  تن�س  وال��ت��ي   2009 ل�صنة   2 رق���م 
دور  لتفعيل  ال��لزم��ة  ال��درا���ص��ات  “اإعداد 
ال�صيا�صات  واق��������رتاح  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع 
بتطويره  اخل���ا����ص���ة  واال����ص���رتات���ي���ج���ي���ات 
وتنميته بالتن�صيق مع اجلهات املعنية ..كما 
اأنها تاأتي اأي�صا ترجمة ملرتكز قطاع خا�س 
الت�صعة  املرتكزات  اأح��د  وه��و  وم��وؤث��ر  فاعل 
االقت�صادية  اأب���وظ���ب���ي  ل���روؤي���ة  ال��رئ��ي�����ص��ة 
اأبوظبي  حكومة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي   2030
االقت�صادي  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  اإل���ي���ه���ا  وي�����ص��ت��ن��د 

واالجتماعي وال�صيا�صي للإمارة. 
واأو�صح ال�صيد را�صد علي الزعابي اأن هناك 

التي  واملهمة  الرئي�صة  االأ�صباب  من  ع��ددا 
دعت الدائرة اىل اإعداد هذه اال�صرتاتيجية 
من اأهمها االأداء املتوا�صع للقطاع اخلا�س 
يف م�صاهمته باملنظومة االقت�صادية الإمارة 
للقطاع  التناف�صية  القدرة  وتدين  اأبوظبي 
اخلا�س على امل�صتوى املحلي باالإ�صافة اىل 
اخلليجي  اخلا�س  القطاع  مزاحمة  ازدي��اد 

واالأجنبي للقطاع اخلا�س املحلي.
واأف�����اد ب����اأن اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال���دائ���رة لدعم 
وتطوير القطاع اخلا�س 2016-2013 
القطاعني  ب��ني  ال��ت��وازن  اإع���ادة  اىل  تهدف 
االمارة  اقت�صاد  ق��ي��ادة  يف  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
املحلي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م�صاركة  وت��ع��زي��ز 
موؤ�ص�صات خارجية  االعتماد على  بدال من 
اخلا�س  للقطاع  التناف�صية  م�صتوى  ورفع 
واإيجاد  وال��دويل  االإقليمي  امل�صتويني  على 
ح��ل��ول م��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��م��ع��وق��ات ال��ت��ي تواجه 

القطاعات االقت�صادية يف ابوظبي.
جتارة  لغرفة  االأول��ي��ة  التقديرات  وح�صب 

ارت���ف���ع���ت ن�صبة  اأب���وظ���ب���ي ف��ق��د  و���ص��ن��اع��ة 
الناجت  يف  اخل����ا�����س  ال���ق���ط���اع  م�����ص��اه��م��ة 
االإج����م����ايل ل����لإم����ارة خ����لل ع����ام 2012 
وق���درت  امل���ائ���ة  يف   33 ع��ل��ى  ت��زي��د  بن�صبة 
الغرفة م�صاهمة القطاع اخلا�س يف الناجت 
املحلي االإجمايل بقيمة 232 مليار درهم 
مليار   218 بنحو  م��ق��ارن��ة   2012 ل��ع��ام 
2011 وبن�صبة منو تزيد على  درهم عام 

املائة. يف   6.4
وت�صمنت اال�صرتاتيجية 29 مبادرة تعمل 
كافة قطاعات واإدارات الدائرة ذات العلقة 
عدد  تقلي�س  اأب��رزه��ا  وم��ن  تنفيذها  على 
االإجراءات اللزمة لبدء الن�صاط التجاري 
االأيام  ع��دد  وتقلي�س  العام اجل��اري  خ��لل 
اللزمة لبدء الن�صاط التجاري اىل جانب 
من  ال��ت��ج��اري  الن�صاط  ب��دء  تكلفة  خف�س 
10 يف املائة من متو�صط ن�صيب الفرد من 

الدخل القومي اإىل 6 يف املائة.
امل����ب����ادرات حت�����ص��ني موؤ�صر  ت�����ص��م��ن��ت  ك��م��ا 

ا���ص��ت��خ��راج ت��راخ��ي�����س ال��ب��ن��اء م���ن 39 يف 
تقرير ممار�صة االأعمال اإىل 12 وحت�صني 
63 يف تقرير  ال��ع��ق��ود م��ن  اإن���ف���اذ  م��وؤ���ص��ر 
ممار�صة االأعمال 2012 اإىل 50 وكذلك 
اإن�صاء وحدة متخ�ص�صة لدعم ال�صراكة بني 
مقرتح  واإع��داد  واخلا�س  العام  القطاعني 

لقانون ال�صراكة بني القطاعني.
اأخرى  م���ب���ادرات  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  و�صملت 
ت��ع��ن��ي ب��ب��ن��اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ع���ن القطاع 
مركز  م��ع  بالتن�صيق  االإم�����ارة  يف  اخل��ا���س 
العمل  اآل��ي��ات  وتطوير  اأبوظبي  االإح�����ص��اء 
الفني وامليداين للحماية التجارية وت�صريع 
امل�صتهلك  حلماية  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اإن�����ص��اء 
امل�صوؤولية  وت��ف��ع��ي��ل  االأ�����ص����واق  وم���راق���ب���ة 
القطاع اخلا�س  �صركات  االجتماعية لدى 
للتاأجري  ق��ان��ون  ب��اإ���ص��دار  مقرتح  ومتابعة 
االأمانة  ق���رار  تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  ال��ت��م��وي��ل��ي 
يف   10 مبنح  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
امل�����ص��رتي��ات احل��ك��وم��ي��ة للقطاع  امل��ئ��ة م��ن 
اخلا�س. ومن اأبرز املبادرات التي ت�صمنتها 
اإ�صرتاتيجية دعم وحتفيز القطاع اخلا�س 
اأبوظبي  ال�����ص��ادرات  ل��رتوي��ج  وك��ال��ة  اإن�صاء 
وامل�صاركة يف اإن�صاء �صركة ت�صنيف ائتماين 
ل��ل��م�����ص��روع��ات ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة على 
امل�����ص��ت��وى االحت�����ادي وو����ص���ع اإط�����ار قانون 
درا�صتني  واإع��������داد  امل��ت��ن��اق�����ص��ة  ال�����ص��راك��ة 
ح�صب  العام  خ��لل  قطاعيتني  ميدانيتني 
وم�������ص���روع حوكمة  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واإعداد  واملتو�صطة  ال�صغرية  للموؤ�ص�صات 
ودليل  اأبوظبي  الإم��ارة  ا�صتثمارية  خريطة 
على  العمل  جانب  اإىل  للإمارة  ا�صتثماري 
امل�صاريع  وتطوير  دعم  اإ�صرتاتيجية  اإع��داد 

ال�صغرية واملتو�صطة يف اأبوظبي. 

اقت�ضادية ابوظبي تطلق ا�ضرتاتيجية دعم وحتفيز القطاع اخلا�س على م�ضتوى الإمارة

•• اأبوظبي-الفجر: 

ع��ل��ي احلو�صني  ال��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  ب��ح��ث 
الفكرية  امللكية  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل 
يف وزارة االقت�صاد خلل ا�صتقباله ام�س 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  وف��د 
)ال����واي����ب����و( يف دي������وان ع����ام ال��������وزارة يف 
التعاون  وتوثيق  تعزيز  �صبل  اأب��وظ��ب��ي، 
بني الوزارة واملنظمة يف املجاالت املتعلقة 
ب����راءات  ال��ت��ي ت�صمل  ال��ف��ك��ري��ة  ب��امل��ل��ك��ي��ة 
االخ��������رتاع وح�����ق امل����وؤل����ف وال���ع���لم���ات 

التجارية.
هذه  اأن  احلو�صني  علي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ال���زي���ارة امل��ه��م��ة ل��وف��د )ال��واي��ب��و( تف�صح 
املجال ملزيد من التوا�صل واال�صتفادة من 
اخلربات العريقة التي تتمتع بها املنظمة 
)الويبو(  ال��ف��ك��ري��ة  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
اإجن����ازات وزارة  اأح���دث  واإط��لع��ه��ا على 
وجهودها  ال�صعيد  ه��ذا  على  االقت�صاد 
يف  اإ�صرتاتيجيتها  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة 
العربية  االإم������ارات  ت��ع��زي��ز م��وق��ع دول����ة 
ممار�صات  الأف�صل  عاملي  كمركز  املتحدة 
الثلث  ال�صنوات  خلل  الفكرية  امللكية 
امل��ق��ب��ل��ة ومب����ا ي���واك���ب روؤي������ة االإم�������ارات 
الدكتور علي احلو�صني  2021.  ولفت 
اإىل توجيهات معايل املهند�س �صلطان بن 
�صعيد املن�صوري وزير االقت�صاد ب�صرورة 

للهتمام  وت�����ص��اف��ره��ا  اجل���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
العقبات  وتذليل  واملخرتعني  باملبدعني 
اأم��ام��ه��م ودع���م االب��ت��ك��ار مل��ا يف ذل���ك من 
اأثر كبري يف حتقيق روؤي��ة ال��وزارة خلل 

املرحلة املقبلة. 
املبادرات  لكافة  معاليه  بدعم  اأ�صاد  كما 
امللكية  ت��ط��وي��رق��ط��اع  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي 
باال�صتعانة بخرباء  الفكرية، حيث وجه 
منظمة )الوايبو( للرتقاء بهذا القطاع 
ال��رئ��ي�����ص��ي مت��ا���ص��ي��ا م���ع روؤي������ة ال������وزارة 

وا�صرتاتيجية احلكومة االحتادية. 
وبني الدكتور احلو�صني للوفد الزائر اأن 
ال��وزارة ت�صع يف �صلم اأولوياتها الرتكيز 
وامل�صتدام،  امل��ع��ريف  االق��ت�����ص��اد  ب��ن��اء  على 
ت��ب��ادل اخل���ربات م��ع املنظمة  اإىل  داع��ي��اً 
يف  )ال��واي��ب��و(  الفكرية  للملكية  العاملية 
هذا اجلانب، مو�صحاً اأن وزارة االقت�صاد 
ق����ان����ون ع�صري  م�������ص���روع  م����ن  ان���ت���ه���ت 
حيث  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صاريع 
امل��راح��ل االأخ����رية م��ن االعتماد  ب���ات يف 
الت�صريعية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ه  و���ص��ي��ع��زز 

االإماراتية. 
وب��ح��ث االج��ت��م��اع ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
الوزارة واملنظمة واال�صتفادة من خربتها 
االنظمة  ب��ع�����س  ت���ط���وي���ر  يف  ���ص��ي��م��ا  ال 
امل���وج���ودة وامل��ع��م��ول ب��ه��ا ح��ال��ي��اً يف دولة 
ك�����رباءات االخ�����رتاع وحقوق  االإم�������ارات 

املوؤلف.  يذكر اأن دولة االمارات العربية 
م�صتوى  ع��ل��ى  االوىل  ت��ع��ت��رب  امل���ت���ح���دة 
االي  نظام  ا�صتخدام  يف  العربية  ال��دول 
نظام  وه��و  التجارية  العلمات  يف  با�س 
وت�صغيله  ت�صميمه  ح��دي��ث  ال���ك���رتوين 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ن��ج��اح 

للملكية الفكرية )الويبو( العام املا�صي. 
اإىل  االجتماع  يف  االقت�صاد  وزارة  ومثل 
فاطمة  احلو�صني،  علي  الدكتور  جانب 
العلمات  اإدارة  م����دي����رة  احل���و����ص���ن���ي 
اجل����اب����ري مدير  وف�������وزي  ال���ت���ج���اري���ة، 
وخلفان  والتاأليف،  الن�صر  حقوق  اإدارة 

ال�صناعية،  امللكية  اإدارة  ال�صويدي مدير 
للملكية  العاملية  املنظمة  وفد  �صم  فيما 
املكتب  م���دي���رة  دل��ي��ل��ة ح��م��و  ال��ف��ك��ري��ة 
االقليمي للبلدان العربية ورون مر�صانت 
خبري امللكية الفكرية واالبتكار والتنمية 

يف املنظمة. 
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•• اأبوظبي-الفجر:

ال�صويدي مدير  ا�صتقبل �صعادة را�صد خمي�س 
املركز  مقر  يف  للإح�صاء  الوطني  املركز  ع��ام 
باأبوظبي، وفد البنك الدويل الذي يزور دولة 
االإمارات العربية املتحدة حاليا، بح�صور عدد 
باملركز  املخت�صني  واخل���رباء  امل�����ص��وؤول��ني  م��ن 

وممثل عن وزارة املالية. 
اأك���د ���ص��ع��ادة را���ص��د خمي�س  ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق 
لقائه  خ��لل  للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�صويدي 
ي�صعى  للإح�صاء  الوطني  املركز  اأن  بالوفد، 
التعاون  ع���لق���ة  ل��ت��ط��وي��ر  م�����ص��ت��م��ر  ب�����ص��ك��ل 
والبنك  املالية  ووزارة  املركز  بني  االح�صائي 
الدويل وباقي املوؤ�ص�صات الوطنية واالقليمية 
االح�صائي  ال��ن��ظ��ام  م�صلحة  خ��دم��ة  ف��ي��ه  مل��ا 
وا�صتعداد  بالبعثة  مرحباً  العامة،  وامل�صلحة 
املركز لتوفري البيانات املتاحة خلدمة م�صروع 
درا����ص���ة االإن���ف���اق ال��ع��ام ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا البنك 
الدويل وخا�صة التي تتعلق بالنظام التعليمي 
تتطلب  وال��ت��ي  ال��دول��ة،  ال�صحي يف  وال��ن��ظ��ام 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ي��ان��ات االإح�����ص��ائ��ي��ة اللزمة 
يف  ي�صاهم  ومنهجي  علمي  ب�صكل  الإع���داده���ا 

تطوير اخلدمات املقدمة.
البيانات  اأن ه��ذه  ال�����ص��وي��دي  ���ص��ع��ادة  واأ���ص��اف 
اأ�صا�صية ومتثل املدخل االأ�صا�صي للدرا�صة حيث 
تعد املادة االأوىل الإعدادها وت�صخي�س الواقع 
ب�صكل دقيق ويف اإطار مرجعية املركز الوطني 
الر�صمي  االإح�صائي  املرجع  كونه  للإح�صاء 
والوحيد للدولة وبياناتها الر�صمية ، تقدمت 
البيانات من  ال��دويل بطلب هذه  البنك  بعثة 

واق����ع اخل���دم���ات يف  ب��ه��دف ت�صخي�س  امل��رك��ز 
اىل  اإ���ص��اف��ة  والتعليمي،  ال�صحي  القطاعني 
باحل�صابات  اخلا�صة  البيانات  بطلب  تقدمها 
وخ�صائ�س  اأع���داد  ح��ول  وال��ب��ي��ان��ات  القومية 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  ال�صكان يف  وتوزيعات 
املتحدة. من جانب اآخر اأكد �صعادة ال�صويدي 
الوطني  امل����رك����ز  دور  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
للح�صاء للقيام باملهام االح�صائية املناطة به 
اأهمية  على  مركزاً  القانون،  به  كلفه  ملا  وفقاً 
باجلودة  ال�صاملة  الر�صمية  االح�صاءات  انتاج 
احتياجات  يخدم  ومب��ا  املنا�صبة  والتوقيتات 
الدولة  امل�صتخدمني ويف مقدمتهم موؤ�ص�صات 
ب�صفة  واجل���م���ه���ور  واالحت����ادي����ة  احل��ك��وم��ي��ة 
عامة، م�صرياً اإىل اأن التعاون الفني مع البنك 
تطوير  يف  الكبري  االأث���ر  ل��ه  �صيكون  ال���دويل 
الر�صمية  االح�صائية  االأرق����ام  ا���ص��ت��خ��دام��ات 
التي  والنتائج  والتقييم  التخطيط  لعملية 
وال  ال��ع��ام  االن��ف��اق  درا���ص��ة  م�صروع  �صيحققها 

�صيما يف جمايل ال�صحة والتعليم. 
التعاون  ب�����ان  ال�������ص���وي���دي  ����ص���ع���ادة  واأ������ص�����اف 
ال��ن��ظ��ام االح�صائي  م��ك��ون��ات  ب��ني  وال��ت��ك��ام��ل 
املتوا�صل  االرت���ق���اء  يف  �صي�صاهم  ال���دول���ة  يف 
الكمي  امل�صتوى  على  �صواء  البيانات  مب�صتوى 
املوؤ�ص�صات  مب��ت��ط��ل��ب��ات  االإي����ف����اء  خ����لل  م���ن 
وم�صتخدمي  واملحللني  واخلا�صة  احلكومية 
االقت�صادية  باملوؤ�صرات  والباحثني  البيانات 
من  النوعي  امل�صتوى  على  اأو  واالجتماعية، 
حيث توفري موؤ�صرات تبنى وفقا للمنهجيات 
باملوا�صفات  وتت�صم  املتبعة  الدولية  واملعايري 

العاملية من حيث الدقة والكفاءة وال�صمول. 

بالفريق  ال���وف���د  ال��ت��ق��ى  م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  ويف 
البيانات  التعرف على  بهدف  املركز  الفني يف 
االح�����ص��ائ��ي��ة ال���لزم���ة ل��ل��درا���ص��ة ال��ت��ي يعمل 
وزارة  ل�صالح  اإع���داده���ا  ع��ل��ى  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 
ال�صكان  ب��ي��ان��ات ح��ول  تتطلب  وال��ت��ي  امل��ال��ي��ة، 
العامة  امل��وؤ���ص��رات  اىل  اإ���ص��اف��ة  وخ�صائ�صهم، 
من  وال�صحة  التعليم  لقطاعي  والتف�صيلية 
خمتلف جوانبها، ال�صتخدامها كاأ�صا�س ر�صمي 
ال�صياق  ه��ذا  ويف  املطلوبة.  ال��درا���ص��ة  الإجن���از 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف اجلهات  امل��رك��ز  رح���ب 
ووفق االآليات الر�صمية، حيث �صيقوم بتوفري 
قبل  ر�صمي من  ب�صكل  منه  املطلوبة  البيانات 
اإن�صاء  وزارة املالية وح�صب املتاح وفقا لقانون 
الفني  ال��ف��ري��ق  اأن  امل���رك���ز  اأك����د  ك��م��ا   ، امل���رك���ز 

للآليات  وفقا  ال��لزم  الدعم  بتقدمي  �صيقوم 
املرجعية.  والفنية  وال��ق��ان��ون��ي��ة  االإح�����ص��ائ��ي��ة 
االأمور  م��ن  العديد  ملناق�صة  التطرق  مت  كما 
مت  كما  للدولة،  االإح�صائي  بالنظام  املت�صلة 
بناء  يف  للإح�صاء  الوطني  املركز  دور  عر�س 
ال��ن��ظ��ام االإح�����ص��ائ��ي ال��وط��ن��ي، واجل��ه��ود التي 
تبذل يف التن�صيق بني اجلهات الإعداد البيانات 
والتعاريف  للمنهجيات  وف��ق��اً  االإح�����ص��ائ��ي��ة 
الوطني  امل��رك��ز  ودع���م  ال��دول��ي��ة،  والت�صانيف 
للإح�صاء فنياً للجهات ذات العلقة للو�صول 
ويف  ج��ودة،  ذات  اإح�صائية  موؤ�صرات  اإنتاج  اإىل 
ومبا  الدولة  عن  ومعربة  املنا�صبة  التوقيتات 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  م��ع  ي��ت��واف��ق 

والدولية.

•• دبي-وام:

وقعت الهيئة الوطنية للموا�صلت ام�س اتفاقية مع 
نادي االإمارات لل�صيارات وال�صياحة ت�صتهدف تب�صيط 
وال�صاحنات  لل�صيارات  اجلمركية  االج��راءات  وت�صريع 
ال�صائقني  وجتنيب  ال��دول��ي��ة  احل���دود  ع��ب��وره��ا  ل��دى 
قيادتهم  ل����دى  ل��ل��م��ع��وق��ات  ال��ت��ع��ر���س  وامل�����ص��اف��ري��ن 

�صياراتهم و�صاحناتهم يف الدول االأجنبية.
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  االتفاقية معايل  وق��ع 
نهيان وزير االأ�صغال العامة رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
الوطنية للموا�صلت والدكتور حممد بن �صليم رئي�س 

نادي االإمارات لل�صيارات وال�صياحة.
لل�صيارات  االإم���������ارات  ب���ن���ادي  االت���ف���اق���ي���ة  وت���ع���رتف 
وال�صياحة كجهة مرخ�س لها ر�صميا يف دولة االإمارات 
املعروفة  دي  بي  �صي  امل��رور اجلمركية  دفاتر  باإ�صدار 
ودفاتر  ال�صيارات  ل�صائقي  تيكيت  تريب  با�صم  اأي�صا 
با�صم  اأي�صا  املعروفة  ار  اي  تي  ال��دويل  ال��ربي  النقل 
املرور  لدفاتر  ال���دويل  النظري  تعترب  وال��ت��ي  كارنيه 
ورخ�س  برا  املنقولة  بالب�صائع  واخلا�صة  اجلمركية 

القيادة الدولية اي دي بي .
وتعترب هذه االتفاقية االأوىل من نوعها التي تربمها 
الهيئة الوطنية للموا�صلت يف اإطار تطبيقها الأحكام 
القانون االحتادي رقم 9 لعام 2011 اخلا�س بالنقل 
روؤية  ي��ع��زز  ت��اري��خ��ي��ا  ت�صريعا  يعترب  وال����ذي  ال���ربي 
اأ�صحاب ال�صمو حكام االإم��ارات حول ازده��ار م�صتقبل 
ال��دول��ة. وق���ال م��ع��ايل ال�صيخ ح��م��دان ب��ن م��ب��ارك اآل 
نظرا  حيوية  اأهمية  يكت�صب  القانون  ه��ذا  اإن  نهيان 
دورا  يلعب  الذي  الربي  النقل  بتنظيم قطاع  لقيامه 
رئي�صيا يف منو اقت�صادنا الوطني ويدعم دور االإمارات 
ب�صفتها همزة و�صل عاملية مع الدول املجاورة و�صائر 
دول العامل..ويج�صد هذا القانون روؤية اأ�صحاب ال�صمو 
حكام االإمارات حول �صبل دعم منو اقت�صادنا الوطني 

اأعلى معايري  النقل الربي وحتقيق  من خلل قطاع 
ال�صلمة واالأمان للنقل الربي عرب الدولة.

تنظم  التي  الرخ�س  منح  �صروط  اإن  معاليه  واأ�صاف 
ع��م��ل ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال���ربي ت�صكل ج��ان��ب��ا ح��ي��وي��ا من 
االتفاقية  ..وتتيح   9 رقم  االحت��ادي  القانون  جوانب 
االإمارات  ن��ادي  مع  الوثيق  التعاون  فر�صة  اجل��دي��دة 
جهة  اأول  ال��ن��ادي  يعترب  حيث  وال�صياحة  لل�صيارات 

حت�صل على رخ�صة مبوجب القانون.
من جانبه اأعرب الدكتور حممد بن �صليم عن امتنانه 
الثقة  للموا�صلت على هذه  الوطنية  للهيئة  و�صكره 
النادي  عاتق  على  امللقاة  امل�صوؤولية  اأهمية  مو�صحا 
اأجل  من  الهيئة  مع  وثيق  لتعاون  التطلع  اإىل  واأ�صار 
يف  وال�صاحنات  ال�صيارات  �صائقي  وتنقل  �صفر  تي�صري 

الدولة بني خمتلف دول العامل. 
وت�صمل االتفاقية اجلديدة املربمة مع الهيئة الوطنية 
للموا�صلت اإ�صدار دفرت مرور جمري كارنيه للنقل 
الربي الدويل بالنيابة عن احتاد النقل الربي الدويل 
الدويل  ال���ربي  النقل  �صركات  م�صالح  يحمي  ال���ذي 
و�صيارات  ال��ف��اخ��رة  وال�صياحية  ال��ع��ادي��ة  ب��احل��اف��لت 
املرور اجلمركي  نظام  وباعتباره  وال�صاحنات.  االأجرة 
ل�صركات  يوفر  ار  اي  تي  نظام  ..ف��ان  الوحيد  العاملي 
وال�صلطات اجلمركية على حد  ال��دويل  الربي  النقل 
واآمنا  اقت�صاديا  وجمديا  ومرنا  ب�صيطا  نظاما  �صواء 
نادي  اأن  ي��ذك��ر  ال��دول��ي��ة.  احل���دود  ع��رب  ال�صلع  لنقل 
ر�صمية  جهة  يعترب  وال�صياحة  لل�صيارات  االإم�����ارات 
م�صرحا لها دوليا منذ تاأ�صي�صه عام 1965 باإ�صدار 
القيادة  ب��ي دي ورخ�����س  �صي  امل���رور اجلمركية  دف��ات��ر 
الهيئة  مع  ع��دة  ل�صنوات  وت��ع��اون  بي  دي  اي  الدولية 
ال���دوائ���ر احلكومية  ل��ل��م��وا���ص��لت و���ص��ائ��ر  ال��وط��ن��ي��ة 
الوطنية يف مكافحة انت�صار الن�صخ غري الر�صمية لهذه 

الدفاتر والرخ�س يف الدولة.
الذي  وال�صياحة  لل�صيارات  االإم����ارات  ن���ادي  وي��ت��وق��ع 

يعترب ع�صوا عامل يف احتاد النقل الربي الدويل طرح 
نظام تي اي ار يف الدولة يف امل�صتقبل القريب ..ويربط 
هذا النظام حاليا بني 68 دولة حول العامل ..و�صوف 
ي�صكل طرحه يف الدولة التي تعرب حدودها نحو 700 
الف �صاحنة �صنويا متجهة خارج الدولة تطورا �صوف 
يرحب به قطاع النقل الربي و�صتى منتجي وموردي 

ال�صلع والزبائن وال�صلطات اجلمركية.
ال�صراكة  التوجه يعزز  اإن هذا  �صليم  وقال حممد بن 
النظام  تطبيق  وعند  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
ال�صاحنات  انتظار  م��دة  تقلي�س  يف  �صي�صاهم  امل��ذك��ور 
ع��ن��د ال��ن��ق��اط احل���دودي���ة ال��دول��ي��ة مم��ا ي����رتاوح بني 
ي��رتاوح بني ثلث  اإىل ما  اأي��ام حاليا  ي��وم اىل ثلثة 
واأربع �صاعات فقط . و�صوف يخف�س هذا النظام عند 
تفعيله من تكاليف النقل الدويل من خلل تقلي�س 
االإج�����راءات االإداري�����ة وم���دد االن��ت��ظ��ار ع��رب ا�صتخدام 
وم�صتندات  حم������دودة  م��ع��ي��اري��ة  رق���اب���ي���ة  اإج��������راءات 
النظام  ه��ذا  اجلمركية  ال�صلطات  وحت��ب��ذ  مب�صطة. 
الأنه ي�صمن حت�صيلها للر�صوم وال�صرائب اجلمركية 
العابرة  ال�صلع  لفح�س  احلاجة  كبري  ب�صكل  ويقل�س 

على �صبيل املرور ترانزيت ميدانيا.
من ناحيتها فاإن دفاتر املرور اجلمركية ت�صهل وتب�صط 
االجراءات اجلمركية التي يخ�صع لها امل�صافرون من 
فئة ال�صياح حني يربزونها م�صحوبة ب�صهادة �صياحية 
ما ي�صمح لهم بقيادة �صياراتهم عرب احلدود الدولية 
اإىل �صتى الوجهات التي تقع خارج حدود دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.
�صهدت  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
ممن  ال��دول��ة  من  امل�صافرين  من  العديد  دخ��ول  منع 
يحملون دفاتر جمركية غري ر�صمية الكثري من الدول 
الدولية  القيادة  ت�صبب رخ�س  قد  ذات��ه  ال�صياق  . ويف 
�صيارات  يقودون  للذين  كبرية  م�صاكل  الر�صمية  غري 
م�صتاأجرة اأو �صيارات خا�صة خارج الدولة الأنها تبطل 

تغطية بولي�صات تاأمينهم يف حاالت احلوادث. وباتت 
رخ�س القيادة الدولية الر�صمية ال�صادرة عن م�صوؤويل 
نادي االإمارات لل�صيارات وال�صياحة ووكلئه املعتمدين 
ر�صميا معرتفا بها على نطاق اأو�صع االآن الأنها حتمل 
للموا�صلت  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة  الر�صمية  ال�����ص��ع��ارات 
ون����ادي االإم�����ارات ل��ل�����ص��ي��ارات وال�����ص��ي��اح��ة مب��ا مييزها 
التي ال تزال متوافرة يف  الر�صمية  عن الرخ�س غري 
االأ�صواق. تاأتي اأهمية الدفاتر اجلمركية والتي يطلق 
عليه الكارنيه او تريب تيكيت باأنها ت�صمن لل�صائقني 
امل�صافرين برا العبور اإىل الدول االأخرى من دون دفع 

الر�صوم اجلمركية اأو ال�صرائب.
لل�صياحة  ال��دويل  االحت��اد  العامليتان  الهيئتان  وتلعب 
واالحتاد الدويل لل�صيارات واملمثلتان يف دولة االإمارات 
عرب نادي االإمارات لل�صيارات وال�صياحة � دورا رئي�صيا 
يف ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام االدخ�������ال امل����وؤق����ت ب���دف���ات���ر امل����رور 
اجلمركية. وجتمع الهيئتان معا حتت مظلتيهما اأكر 
من 210 اندية وجمعية يف 120 دولة حول العامل 
ويت�صاركان االأهداف الرئي�صية التي من �صاأنها ت�صجيع 
دولة  واإن�صمت  ال���دويل.  وال�صفر  ال�صياحة  وتطوير 
2007 بالتوقيع على  االإم��ارات اإىل هذه ال��دول عام 
الدولية  باالتفاقيات  اخل��ا���س  املتحدة  االأمم  ميثاق 
ال�صادرة 1954-1956 واخلا�صة باالدخال املوؤقت 
الدولية  واالتفاقيات  التجارية  وال�صاحنات  لل�صيارات 
للعامني 1949 و1968 واخلا�صة برخ�س القيادة 
ال�صفر  اج����راءات  ت�صهيل  �صاأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
الربي لل�صياح. وتلعب رخ�س القيادة الدولية دورا يف 
اإثبات حيازة ال�صائقني لرخ�س قيادة حملية �صادرة يف 
تت�صمن  اللغات  بالعديد من  اإ�صدارها  ويتم  بلدانهم 
العربية للم�صاعدة يف التغلب على اختلف اللغات بني 
..وي�صتفاد  العامل  دول  كافة  يف  وال�صرطة  ال�صائقني 
الدولية كهوية عند فقدان جواز  القيادة  من رخ�صة 

ال�صفر.  
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يف اإطار توفري البيانات االإح�سائية الازمة 

الوطني لالإح�ضاء ي�ضتقبل وفدًا من البنك الدويل 

توقيع اتفاقية بني الهيئة الوطنية للموا�ضالت ونادي الإمارات لل�ضيارات وال�ضياحة

البيئة واملياه ت�ضارك يف برنامج التنمية 
امل�ضتدامة والإدارة البيئية ب�ضنغافورة

•• دبي -وام:

اأطلقت وزارة البيئة واملياه املرحلة االأوىل لتنفيذ ا�صرتاتيجية االإمارات للتنمية 
اخلا�صة  االأوىل  املرحلة  ت�صتمر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  املا�صي  يناير  يف  اخل�����ص��راء 
باالإعداد نحو 9 اأ�صهر وت�صرف عليها جلنة توجيهية ت�صم يف ع�صويتها جميع 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مل��ب��ادرة  تنفيذا  ذل��ك  ياأتي  ال��دول��ة.  يف  املعنية  اجلهات 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  حممد بن 
دبي رعاه اهلل التي اأعلنها العام املا�صي اخلا�صة ببناء اقت�صاد اأخ�صر يف دولة 
االإمارات . وحتر�س وزارة البيئة على التعاون والتن�صيق مع املنظمات الدولية 
واالإقليمية وحتقيق التعاون والتكامل يف الق�صايا البيئية من منطلق حر�صها 
العبدويل  عائ�صة  املهند�صة  ت�صارك حاليا  اال�صرتاتيجية.. حيث  تطبيق  على 
خبري باإدارة الكيماويات والنفايات اخلطرة وامل�صرف على مكتب متابعة تنفيذ 
ا�صرتاتيجية االإمارات للتنمية اخل�صراء بالوزارة يف دورة تدريبية يف �صنغافورة 
بعنوان التنمية امل�صتدامة واالإدارة البيئية ت�صتمر حتى االول من مار�س املقبل 
مع  بالتعاون  ال�صنغافورية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  ال����واردة  ال��دع��وة  على  بناء 
معهد �صنغافورة للبيئة وهيئة البيئة الوطنية ال�صنغافورية ..وياأتي تنظيمها 
�صمن برنامج التعاون ال�صنغافوري. واأ�صارت العبدويل اإىل اأن الدورة تهدف 
واالإدارة  امل�صتدامة  بالتنمية  املتعلقة  امل��ح��اور  من  العديد  و�صرح  عر�س  اإىل 
البيئية من منظور حماية البيئة وعر�س التجربة ال�صنغافورية يف اال�صتدامة 
امل�صتدامة  التنمية  ت��دور حول  ال��دورة عدة حم��اور  و�صتطرح  واملائية  البيئية 
ومنها االعتبارات البيئية يف تخطيط االأرا�صي واإدارة التلوث واإدارة النفايات 
ال�صلبة باالإ�صافة اإىل اإدارة م�صادر املياه واإدارة ال�صجيج واالأ�ص�س االقت�صادية 
لتطبيق ال�صيا�صات البيئية. واأكدت اأهمية امل�صاركة يف الدورة وذلك لل�صتفادة 
من املحاور التي �صيتم طرحها باالإ�صافة اإىل ان�صجامها مع توجه الدولة يف 
وتواكب  االأخ�صر  االقت�صاد  نهج  تبني  خلل  من  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق 
توجهات الدولة وتطبيق ا�صرتاتيجية االإمارات للتنمية اخل�صراء التي تقوم 
به الوزارة بالتعاون مع وزارة اخلارجية ومكتب رئا�صة جمل�س الوزراء واملعهد 

العاملي للنمو االأخ�صر وذلك بو�صع خطة العمل التف�صيلية لتنفيذها.
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وزارة املالية تكرم ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني والرئي�ضيني لعام 2012
•• اأبوظبي-الفجر: 

�صعياً منها ملوا�صلة تنمية وتعزيز علقاتها مع �صركائها، نظمت وزارة املالية، ممثلة بقطاع املوارد وامليزانية؛ ام�س 
االإم��ارات، حيث  2012 من حكومات  عام  والرئي�صيني عن  االإ�صرتاتيجيني  �صركاءها  لتكرمي  دبي  يف  حفًل خا�صاً 
�صارك يف هذا احلفل �صعادة �صعيد را�صد اليتيم، وكيل الوزارة امل�صاعد لقطاع املوارد وامليزانية، ومدراء اإدارات القطاع 

وموظفيه، اإىل جانب ممثلني عن ال�صركاء اال�صرتاتيجيني والرئي�صيني من حكومات االإمارات. 
وقد ا�صتمل حفل التكرمي على ا�صتعرا�س اأهم امل�صاريع التي ت�صمنتها اخلطة االإ�صرتاتيجية للقطاع لعام 2012م 
من  ع��دد  وتنظيم  احلكومة،  مالية  اإح�����ص��اءات  لتقارير  االإم���ارات  بوابة  نظام  اإط��لق  يف  جت�صدت  التي  واالإجن����ازات 
االجتماعات اخلا�صة بتنمية االإيرادات وتن�صيق ال�صيا�صات املالية.  وقد ثمن �صعادة �صعيد را�صد اليتيم، وكيل الوزارة 
امل�صاعد لقطاع املوارد وامليزانية؛ جهود ال�صركاء االإ�صرتاتيجيني والرئي�صني يف دعم وزارة املالية لتحقيق اال�صتغلل 
االأمثل ملواردها املالية يف احلكومة االحتادية، ورفع من م�صتوى كفاءة املمار�صات والت�صريعات املالية يف الدولة؛ واأكد 
على اأهمية العمل امل�صرتك الذي يعزز بدوره من قدرة الوزارة على حتقيق اأهدافها وروؤيتها االإ�صرتاتيجية، مبا ي�صهم 
يف تفعيل ا�صتدامة ومتيز دولة االإمارات على ال�صاحة الدولية.  وقال �صعادته: نوؤمن يف وزارة املالية مببادئ الت�صاور 
والتعاون املتبادل مع جميع �صركائنا �صواء يف القطاع احلكومي، اأو يف القطاع اخلا�س؛ االأمر الذي كان له بالغ االأثر يف 
متينّز الوزارة يف تنفيذ خمتلف م�صاريعها وخططها املالية على امل�صتويني االحتادي واملحلي.  ويف ختام فعاليات احلفل، 
ملا توفره من فر�س  املالية، نظراً  التي تربطهم بوزارة  ال�صركاء االإ�صرتاتيجيني والرئي�صيني بالعلقة  اأ�صاد ممثلو 

لتنمية اآلية العمل وحتفيز االإبداع واالإنتاج للو�صول اإىل نتائج مثمرة تتما�صى مع تطلعات دولة االإمارات. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للت�صاالت  االإم�������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت�����ص��ارك 
ات�������ص���االت ب��ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال����� 15 من 
2013 يف  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س 
ال�����ص��ارق��ة، وال����ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �صمو 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و املجل�س 
االأعلى حاكم ال�صارقة، وتاأتي هذ امل�صاركة يف 
خطوة تعك�س ات�صاالت من خللها موا�صلة 
ت��واج��ده��ا يف  اإىل تعزيز  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
الوظيفية  ال�صواغر  وع��ر���س  العمل  ���ص��وق 
امل��ت��اح��ة ل��دي��ه��ا، واغ��ت��ن��ام ال��ف��ر���ص��ة للقاء 
الباحثني عن فر�س وظيفية من املواطنني 
املوؤ�ص�صة  ل��دى  للعمل  بالتقدم  واملهتمني 

التي  والتخ�ص�صات  بالوظائف  وتعريفهم 
تقدمها ات�صاالت كاإحدى اأبرز اأماكن العمل 

امل�صتدام يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
وت�����اأت�����ي ه������ذه امل���������ص����ارك����ة ب����ه����دف اط�����لع 
ات�صاالت  يف  ال��ع��م��ل  بيئة  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ني 
املتوافرة  الوظيفية  بالفر�س  وال��ت��ع��ري��ف 
ل���دى اأق�����ص��ام��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح لهم 
ومتنحهم  وخ���ربات���ه���م  ق���درات���ه���م  ت��ن��م��ي��ة 
رفد  ع��ن  ف�صًل  متميزاً،  مهنياً  م�صتقبًل 
تنا�صب  متنوعة  عمل  بفر�س  العمل  �صوق 
املتواجدة  والكفاءات  التخ�ص�صات  خمتلف 
زوارها  ات�صاالت  ت�صتقبل  حيث  الدولة.  يف 
يف ج��ن��اح��ه��ا يف امل��ع��ر���س ال�����ذي ���ص��ي��ق��ام يف 
 22 20 ولغاية  اإك�صبو ال�صارقة من  مركز 

ف��رباي��ر اجل�����اري. وع��ل��ى ه��ام�����س م�صاركة 
للتوظيف  ال�����ص��ارق��ة  م��ع��ر���س  ات�����ص��االت يف 
النمر  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ي��ون�����س  اأك���د   ،  2013
الرئي�س التنفيذي للموارد الب�صرية حر�س 
الدائمة يف خمتلف  امل�صاركة  ات�صاالت على 
م��ع��ار���س ال��ت��وظ��ي��ف، وف��ت��ح ال��ف��ر���س اأم���ام 
لدى  بالعمل  والراغبني  املتقدمني  جميع 
حت�صل  ات�صاالت  اأن  اإىل  منوهاً  املوؤ�ص�صة، 
الوظيفية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  م��ن   50% ع��ل��ى 
من خلل م�صاركاتها يف معار�س التوظيف 
اأن ما  املتنوعة يف الدولة. واأك��د النمر على 
املوؤ�ص�صات  م��ن  ع��ن غ��ريه��ا  ات�����ص��االت  مييز 
عند  تتوقف  ال  متكاملة  �صيا�صة  ات��ب��اع  ه��و 
الوطنية فح�صب بل متتد  الكوادر  توظيف 

لت�صمل التاأهيل والتطوير امل�صتمرين، حيث 
تعمل املوؤ�ص�صة على �صقل مهارات موظفيها 
التطورات  اأح����دث  ي��واك��ب  وت��دري��ب��ه��م مب��ا 
االت�صاالت،  تكنولوجيا  قطاع  يف  احلا�صلة 
اإن�����ص��اء ب��رام��ج تدريبية  وه���و م��ا ا���ص��ت��دع��ى 
العلمية،  امل��وؤه��لت  جميع  تنا�صب  خا�صة 
من اأهمها برنامج تطوير االإدارة املتو�صطة 
الذي ي�صتهدف امل�صرفني واملديرين حديثي 
ل�صوؤون  املعتمد  املعهد  وب��رن��ام��ج  التعيني، 
االأفراد والتنمية والذي ميثل جواز ال�صفر 
املوارد  وت��ط��وي��ر  اإدارة  مهنة  اإىل  ل��ل��دخ��ول 
الدولية  املعايري  �صهادة  وبرنامج  الب�صرية، 

للتقارير املالية.
منا�صب  م���ن   90% امل���واط���ن���ون  وي�����ص��غ��ل 

املواطنني  ن�صبة  بلغت  بينما  العليا  االإدارة 
املوظفني يف املنا�صب االإداري��ة املتو�صطة يف 
تواجد  يقت�صر  وال   ،50% نحو  املوؤ�ص�صة 
االإداري���ة  املنا�صب  امل��واط��ن��ة على  ال��ك��ف��اءات 
املجال  يف  اإم���ارات���ي���اً   967 ي��ع��م��ل  ح��ي��ث   ،
الفني والتقني وي�صكلون ما يقرب من ثلث 

اإجمايل العاملني الفنيني يف ات�صاالت . 
كما وفرت املوؤ�ص�صة لعدد من موظفيها فر�صة 
امل�صاركة يف برنامج تطوير املهارات القيادية 
بالتعاون مع جمموعة  يعقد  وال��ذي  ري��ادة 
اال�صرتاتيجيني،  ات�������ص���االت  ���ص��رك��اء  م���ن 
حيث اتاح الربنامج للم�صاركني فيه فر�صة 
التدرب يف جمموعة من ال�صركات الكربى 
مثل هواوى واريك�صون باالإ�صافة اىل زيارة 

ميدانية وعملية اىل منطقة �صيليكون فايل 
ال��ك��ربى مثل  ال�����ص��رك��ات  بع�س  ال��ت��ي ت�صم 
ابل و مايكرو�صوفت وغريها من  جوجل و 

املجموعات االقت�صادية يف جمال االت�صاالت 
وتقنية املعلومات. 

وت����اأت����ي اأه���م���ي���ة م�����ص��ارك��ة ات�������ص���االت هذه 
للتوظيف  ال�������ص���ارق���ة  م��ع��ر���س  يف  ال�����ص��ن��ة 
يف ظل حر�س املوؤ�ص�صة على اإتاحة   2013
الوظائف  طالبي  املواطنني  اأم��ام  الفر�صة 
يف ال�����ص��ارق��ة، ح��ي��ث جت���در االإ����ص���ارة اىل اأن 
املوؤ�ص�صة قد اأعلنت �صمن م�صاركتها مببادرة 
اأب�صر عن التزامها بتعيني عدد من مواطني 
توفري  و   ، التخ�ص�صات  خمتلف  يف  الدولة 
املتنوعة  التدريبية  الربامج  من  جمموعة 
يف  التوطني  ن�صبة  ب���اأن  علماً  للمواطنني. 
م��وؤ���ص�����ص��ة االم�����ارات ل��لت�����ص��االت ق��د بلغت 

ن�صبة 42% . 

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1410  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ص�صة الها�صمي والدبلوما�صي التجارية ل�صاحبها/ ها�صم ال�صيد حممد ال�صيد 
وامللب�س  للقم�صة  غناتي  �صركة  عليه:  مدعى  االمارات   اجلن�صية:  الها�صمي  عبداهلل 
�س.ذ.م.م ميثلها قانونا ال�صيد/ حممدعبدالكرمي �صيان ب�صفته �صريك ومدير  واخرون 
 41.360 بقيمة  التحفظي  احلجز  وثبوت  �صحة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية: 
درهم  املطلوب اعلنه/�صركة غناتي للقم�صة وامللب�س �س.ذ.م.م ميثلها قانونا ال�صيد/ 
حممدعبدالكرمي �صيان ب�صفته �صريك ومدير اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر)ب�صدور 
حكم متهيدي ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني 
املوافق 2013/2/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/3  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- عمر فاروق عبداملالك اجلن�صية: بنغلدي�س 2-�صكور علي مانان 
مياه اجلن�صية: بنغلدي�س  مدعى عليه: الع�صفورة للمقاوالت العامة اجلن�صية: 
الع�صفورة  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا 
الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ 2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/253  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد �صيف اال�صلم حممد اجلن�صية: بنغلدي�س مدعى عليه: العامل 
اجلن�صية:  ال�صام�صي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  االلكرتونية  للجهزة  الرقمي 
االمارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعلنه/ العامل الرقمي 
االمارات   اجلن�صية:  ال�صام�صي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  االلكرتونية  للجهزة 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1683  عم جز- م ع- ب- اأظ

تقنية  عليه:  مدعى  ال�صودان   اجلن�صية:  خليل  عثمان  حممد  رامي  مدعي/ 
االنابيب ملقاوالت �صبكات املياه اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  املياه  �صبكات  ملقاوالت  االنابيب  تقنية  اعلنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3646  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ح�صن خ�صر الزريقي اجلن�صية: �صوريا  مدعى عليه: يورب للمعدات 
االن�صائية اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
بالن�صر حيث  عنوانه:  االمارات   االن�صائية اجلن�صية:  للمعدات  اعلنه/يورب 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة  و�صورا 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/2189  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/ دالل �صركار كاميني �صركار بوكالة �صقيقته بي�صواجيت �صركار كاميني �صركار 
واخرون اجلن�صية:  للتاأمني  االهلية  العني  �صركة  بنغلدي�س مدعى عليه:  اجلن�صية: 
االمارات مو�صوع الدعوى: تعوي�صات عن اال�صرار املادية واملعنوية  املطلوب اعلنه/

التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  االمارات    اجلن�صية:  حممد  �صامل  مبارك  �صلطان 
املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/3/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
التجارية مبع�صكر  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�صة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  اآل 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. 

�صدر بتاريخ 2013/2/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2996  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ابو ميا ام دي عبداحلكيم اجلن�صية: بنغلدي�س  مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  ال�صبغ  العمال  اظهار  عبداهلل  حممد 
ال�صبغ  العمال  اظهار  عبداهلل  حممد  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية: 
اعله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/2/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1016  جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: امل�ضارف واملوؤ�ض�ضات املالية    
االمارات    مدعى عليه: غادة  ع اجلن�صية:  م  الوطني �س  القيوين  ام  بنك  مدعي/ 
فوائد   + مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  جرب�صاتي  طوين 
اتفاقية وتاأخريية 40949 درهم املطلوب اعلنه/ غادة طوين جرب�صاتي اجلن�صية: 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  االمارات 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/3/5 املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/17
قلم املحكمة التجارية                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

 208182 الرخ�صة  رق��م  )����س.ذ.م.م(-  للتجارة  واختار  اخر  ال�صركة:  ا�صم 
ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل  ال��رباح��ة  دي���رة-  ب��ط��ي-  بنت  فاطمة  ملك  حم��ل  عنوانها: 
م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 1029263 مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحلل 
العمومية  م��ن اجلمعية  ال�����ص��ادر  ال��ق��رار  وذل��ك مبوجب  اع���له،  امل��ذك��ورة  ال�صركة 
بتاريخ    )2013/1/14244( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء 
)2013/1/23( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف: )04-2226266( 
فاك�س )2223773-04( م�صطحبا معه كافة ملتندات واالوراق الثبوتية وذالك خلل 

45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .            

 دائرة التنمية القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�صم ال�صركة: املهند�سون للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�صة 553262 
عنوانها: مكتب رقم 415 ملك احمد عبدالرحيم العطار- بردبي- الكرامة ال�صكل 
مبوجب   65920 التجاري:  بال�صجل  القيد  رقم  حم��دودة  م�صئولية  ذات  القانوين: 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت التا�صري يف ال�صجل التجاري 
لديها باإنحلل ال�صركة املذكورة اعله، وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/11056(  
بتاريخ )2013/1/20( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
واالوراق  مل��ت��ن��دات  ك��اف��ة  معه  م�صطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .            

 دائرة التنمية القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
امل�صفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
بانه  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��له  امل��ذك��ور  امل�صفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التا�صري  مت  ق��د 
فاطمة  ملك  حمل  وعنوانها:  )���س.ذ.م.م(  للتجارة  واختار  اخر  بت�صفية   
العمومية  ال�صادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب  الرباحة  دي��رة-  بنت بطي- 
بتاريخ   .)2013/1/14244( رقم  حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء 
)2013/1/23( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج اخلور هاتف : )04-2226266( 
فاك�س)2223773-04( م�صطحبا معه كافة ملتندات واالوراق الثبوتية وذالك خلل 

45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .           
 دائرة التنمية القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    
امل�صفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد 
مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعله للقيام بت�صفية   
املهند�سون للخدمات الفنية )�س.ذ.م.م( وعنوانها: مكتب رقم 415 ملك احمد 
عبدالرحيم العطار- بردبي- الكرامة  وذلك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية 
العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/11056(. 
بتاريخ )2013/1/20( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي 
ب��رج اخل���ور ه��ات��ف :  امل��ع��ني يف مكتبه الكائن يف دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك 
واالوراق  مل��ت��ن��دات  ك��اف��ة  معه  م�صطحبا  ف���اك�������س)04-2223773(   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خلل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن .           
 دائرة التنمية القت�ضادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�صم ال�صركة: دوبريد انرنا�سيونال )�س.ذ.م.م(.
الكبري    ال�صوق  دب��ي-  بر  جناحي-  عبدالرحيم  عقيل  ملك   1 رق��م  مكتب  العنوان: 
القيد  رق��م    582843 الرخ�صة:  رق��م  حم���دودة.  م�صوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل 
بال�صجل التجاري: 81747 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه 
اأعله، وذلك  ال�صركة املذكورة  باإنحلل  التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها  قد مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/1/03 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2013/01/03 بتاريخ 
املعني هوروث ماك   ، العنوان: مكتب رقم )2103- 2104-2105-2016( ملك �صركة 
امورك�س هولدينجنز - منطقة برج خليفة.  هاتف: 4473951 04 فاك�س/4473961 
من  يوماً  الثبوتية وذلك خلل )45(  واالأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  04 م�صطحباً 

تاريخ ن�صر هذا االإعلن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20    
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�صم امل�صفي: هوروث ماك  
امورك�س  �صركة  ملك   )2016-2105-2104  -2103( رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
هولدينجنز - منطقة برج خليفة.  هاتف: 4473951 04 فاك�س/4473961 04  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
وذلك  انرنا�سيونال)�س.ذ.م.م(  دوبريد  لت�صفية  اأع���له  امل��ذك��ور 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2013/1/03 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/1/03 بتاريخ  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

دائرة التنمية االقت�ساديةتاريخ ن�صر هذا االإعلن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2012/1321 تنفيذ ايجارات
متويل   م��دي��ره��ا-خ��ال��د  )�������س.ذ.م.م(  للخدمات  كليرنز  بي�صت  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ علي غامن  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  ال��زع��ب��لوي   جمهول حم��ل  عبدالفتاح 
القرار  املطرو�صي  ومبوجب  �صامل  بن  ماجد  �صيف  احمد  الفل�صي وميثله:  عبداهلل 
ال�صادر من اللجنة الق�صائية اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي 
فانك مكلف باالآتي: �صداد مبلغ املنفذ به وقدره )112891( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وذلك خلل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا االعلن.   و عليه فان املحكمة 
�صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 

من تاريخ ن�صر  هذا االعلن.
رئي�ض الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/368   

املنذر/�صركة امل�صرق اال�صلمي للتمويل )�س م خ ( 
املنذر اليه:علي ر�صا با�صتاين )جمهول حمل االقامة(

اال�صلمي  امل�صرق  �صركة  امل��ن��ذر  يكلفك  با�صتاين  ر�صا  علي  ال�صيد/  اليه  امل��ن��ذر  اىل   
للتمويل ) �س.م.خ( ب�صداد مبلغ قدره )3.692.538.81 درهم( )ثلثة مليني و�صتمائة 
واثنان وت�صعون الفا وخم�صمائة وثمانية وثلثون درهم و 81 فل�س( مبوجب اتفاقية 
االجارة وخطاب التعهد بال�صراء املوؤرخان يف 2008/8/13 خلل �صبعة ايام من تاريخ 
ن�صر هذا االخطار. ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خلل مدة ال�صبعة ايام 
القانونية اللزمة ملبا�صرة حقوقه مبوجب  املذكورة. فان املخطر �صيتخذ االج��راءات 

اتفاقية االجارة وخطاب التعهد بال�صراء املوؤرخان يف 2008/8/13.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/359   

املنذرة/مى للعقارات  )�س .ذ.م.م(   املنذر اليه: حممد جمعة عبداهلل �صالح - تنبه املنذرة على املنذر اليه بالتايل: اوال: - 
ب�صرورة الوفاء بالقيمة االيجارية امل�صتحقة واملرت�صدة عليه والتي تبلغ مبلغ وقدره )21.295.00 درهم( واحد وع�صرون 
الف ومائتان وخم�صة وت�صعون درهم م�صتحق حتى تاريخ انتهاء عقد االيجار اخلا�س مبكتب رقم )1403( من برج مى وذلك 
املوؤجرة  للعني  الفعلي  االخ��لء  تاريخ  وذلك حتى  االيجارية  القيمة  ي�صتجد من  ما  اىل  باال�صافة   )2012/8/31( بتاريخ 
وذلك خلل ثلثون يوما تبداأ من تاريخ اعلنه بهذا االنذار. ثانياً: اخلء املكتب رقم )1403( حمل عقد االيجار والكائن 
بربج مى املقام قطعة االر�س رقم )219-231( ب�صارع عمان- النهدة )1( دبي وت�صليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�صواغل 
كافة فواتري   �صداد  ثالثا:  املوؤجرة.  للعني  الفعلي  اال�صتلم وذلك خلل  كان عليها وقت  التي  باحلالة  واال�صخا�س وذلك 
اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز واية �صرائب ور�صوم حكومية اخرى تكون م�صتحقة على العني حتى تاريخ االخلء الفعلي 
للعني املوؤجرة. رابعا: �صداد مبلغ وقدره )3.000.00 ( ثلثة الف درهم  وذلك عن غرامة رجوع ال�صيكات وذلك طبقا للبند 
رقم )12( من �صروط عقد االيجار. وذلك خلل ثلثون يوما تبداأ من تاريخ ن�صر هذا االنذار واال �صوف ت�صطر املنذرة 
التخاذ كافة االجراءات القانونية اللزمة ال�صرتداد حقوقها  طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�صداد واالخلء مع حتميلكم 

كافة الر�صوم وامل�صاريف الق�صائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/358   

املنذرة/مى للعقارات  )�س .ذ.م.م(   املنذر اليه: حممد جمعة عبداهلل �صالح - تنبه املنذرة على املنذر اليه بالتايل: اوال: 
- ب�صرورة الوفاء بالقيمة االيجارية امل�صتحقة واملرت�صدة عليه والتي تبلغ مبلغ وقدره )40.705.00 درهم( اربعون الف 
و�صبعمائة وخم�صة  درهم م�صتحق حتى تاريخ انتهاء عقد االيجار اخلا�س مبكتب رقم )1409( من برج مى وذلك بتاريخ 
وذلك  املوؤجرة  للعني  الفعلي  االخ��لء  تاريخ  حتى  وذل��ك  االيجارية  القيمة  من  ي�صتجد  ما  اىل  باال�صافة   )2012/8/31(
والكائن  االيجار  عقد  حمل   )1409( رقم  املكتب  اخ��لء  ثانياً:  االن��ذار.  بهذا  اعلنه  تاريخ  من  تبداأ  يوما  خلل ثلثون 
بربج مى املقام قطعة االر�س رقم )219-231( ب�صارع عمان- النهدة )1( دبي وت�صليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�صواغل 
كافة فواتري   �صداد  ثالثا:  املوؤجرة.  للعني  الفعلي  اال�صتلم وذلك خلل  كان عليها وقت  التي  باحلالة  واال�صخا�س وذلك 
اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز واية �صرائب ور�صوم حكومية اخرى تكون م�صتحقة على العني حتى تاريخ االخلء الفعلي 
للعني املوؤجرة. رابعا: �صداد مبلغ وقدره )2.500.00 ( الفان وخم�صمائة درهم وذلك عن غرامة رجوع ال�صيكات وذلك طبقا 
للبند رقم )12( من �صروط عقد االيجار. وذلك خلل ثلثون يوما تبداأ من تاريخ ن�صر هذا االن��ذار واال �صوف ت�صطر 
املنذرة التخاذ كافة االج��راءات القانونية اللزمة ال�صرتداد حقوقها  طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�صداد واالخلء مع 

حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف الق�صائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليه.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/367   

املنذر/�صركة امل�صرق اال�صلمي للتمويل )�س م خ ( 
املنذر اليه:مهدي علي اكرب ا�صفهاين   )جمهول حمل االقامة(

 اىل امل��ن��ذر ال��ي��ه ال�����ص��ي��د/م��ه��دي ع��ل��ي اك���رب ا���ص��ف��ه��اين يكلفك امل��ن��ذر ���ص��رك��ة امل�صرق 
)مليونان  دره��م(   2.099.393.73( ق��دره  مبلغ  ب�صداد  ���س.م.خ(   ( للتمويل  اال�صلمي 
اتفاقية  مبوجب  فل�س(    73 دره��م  وت�صعون  وثلثة  وثلثمائة  الفا  وت�صعون  وت�صعة 
االجارة وخطاب التعهد بال�صراء املوؤرخان يف 2007/11/29 خلل �صبعة ايام من تاريخ 
ن�صر هذا االخطار. ويف حال اخفق املخطر اليه يف دفع املبلغ خلل مدة ال�صبعة ايام 
القانونية اللزمة ملبا�صرة حقوقه مبوجب  املذكورة. فان املخطر �صيتخذ االج��راءات 

اتفاقية االجارة وخطاب التعهد بال�صراء املوؤرخان يف 2007/11/29.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1410  جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�ص�صة الها�صمي والدبلوما�صي التجارية ل�صاحبها/ ها�صم ال�صيد حممد ال�صيد 
وامللب�س  للقم�صة  غناتي  �صركة  عليه:  مدعى  االمارات   اجلن�صية:  الها�صمي  عبداهلل 
�س.ذ.م.م ميثلها قانونا ال�صيد/ حممدعبدالكرمي �صيان ب�صفته �صريك ومدير  واخرون 
 41.360 بقيمة  التحفظي  احلجز  وثبوت  �صحة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية: 
درهم  املطلوب اعلنه/�صركة غناتي للقم�صة وامللب�س �س.ذ.م.م ميثلها قانونا ال�صيد/ 
حممدعبدالكرمي �صيان ب�صفته �صريك ومدير اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر)ب�صدور 
حكم متهيدي ( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني 
املوافق 2013/2/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل 

اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/12

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
 اعالن للح�ضور امام املحكمة يف ال�ضتئناف رقم  1516/ 2012 -عمايل - م ع- �ض- اأظ

االمارات  اجلن�صية:  االغربي  ح�صن  احمد  علي  ابراهيم   : امل�صتاأنف 
امل�صتاأنف عليه:�صمارت الدارة امل�صت�صفيات اجلن�صية: االمارات مو�صوع 
اعلنه/ املطلوب  العمالية   امل�صتحقات  احلكم يف  تعديل   : اال�صتئناف 

�صمارت الدارة امل�صت�صفيات اجلن�صية: االمارات  العنوان: بالن�صر  مبا ان 
امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف 2012/1516 عمايل - م ع -�س- اأظ وحدد لنظره 
جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/2/25 لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة-  ابوظبي  ا�صتئناف  الثانية حمكمة  الدائرة  امام  9.30 �صباحا 
بدفاعك  مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 

و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�صة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ا�ضتئناف ابوظبي

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعالن حكم متهيدي بالن�ضر         

   يف  الدعوى 2012/1370  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليهما/1- ايه واي �صي ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م 2- و�صفي احمد ب�صيوين حممد جمهويل حمل 
االقامة  مبا ان املدعي/ منار العمران لتجارة وتاأجري ال�صقاالت ل�صاحبها �صامل بن هندي بن م�صلم احلربي 
التمهيدي  احلكم   2013/1/30 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد 
التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وقبل الف�صل يف املو�صوع: بندب اخلبري احل�صابي املخت�س �صاحب 
الدور باجلدول- وتكون مهمته كاالتي: االطلع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان 
يقدمه اخل�صوم. - االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالطلع على املرا�صلت الورقية وااللكرتونية ان وجدت 
يف حدود مو�صوع الدعوى وبيان علقة الواقع بني طريف الدعوى وبيان نوع املعاملت التي ربطت طريف 
الدعوى و�صندها و�صببها وما قامت املدعية بتوريده للمدعى عليها ومدى توافقها مع �صروط التعاقد املبينة 
يف العقد املوؤرخ 2009/8/4 وطلبات ال�صراء امللحقة به وبيان ما اذا كان طريف الدعوى قد اوفيا بالتزاماتهما 
فيها من عدمه وكلفت املدعية بايداع مبلغ �صبعة اآالف درهم كامانة للخبري. وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 

   ch2.E.22 االثنني املوافق 2013/2/25 ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة

   ق�ضم الطعون                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/3  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1- عمر فاروق عبداملالك اجلن�صية: بنغلدي�س 2-�صكور علي مانان 
مياه اجلن�صية: بنغلدي�س  مدعى عليه: الع�صفورة للمقاوالت العامة اجلن�صية: 
الع�صفورة  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت 
الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا 
الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر 
الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ 2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/253  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد �صيف اال�صلم حممد اجلن�صية: بنغلدي�س مدعى عليه: العامل 
اجلن�صية:  ال�صام�صي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  االلكرتونية  للجهزة  الرقمي 
االمارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعلنه/ العامل الرقمي 
االمارات   اجلن�صية:  ال�صام�صي  ماجد  عبداهلل  ميثلها  االلكرتونية  للجهزة 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم 
االربعاء املوافق 2013/2/27 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة 
مبدينة حممد بن زايد �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/13

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2013/102  عم جز- م ع- ب- اأظ

ن�صيم  عليه:  مدعى  بنغلدي�س  اجلن�صية:  علي  رحمت  عبداخلالق  مدعي/ 
االمارات للتكييف املركزي اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية املطلوب اعلنه/ ن�صيم االمارات للتكييف املركزي اجلن�صية: االمارات 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/26 املوافق  الثلثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/11
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/1683  عم جز- م ع- ب- اأظ

تقنية  عليه:  مدعى  ال�صودان   اجلن�صية:  خليل  عثمان  حممد  رامي  مدعي/ 
االنابيب ملقاوالت �صبكات املياه اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
اجلن�صية:  املياه  �صبكات  ملقاوالت  االنابيب  تقنية  اعلنه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/25 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/1/29
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/3646  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ ح�صن خ�صر الزريقي اجلن�صية: �صوريا  مدعى عليه: يورب للمعدات 
االن�صائية اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
بالن�صر حيث  عنوانه:  االمارات   االن�صائية اجلن�صية:  للمعدات  اعلنه/يورب 
املوافق  االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
 8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/2/20
املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة  و�صورا 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/19
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2011/2189  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ض�ضة: التاأمني والتعوي�ض التجاري
مدعي/ دالل �صركار كاميني �صركار بوكالة �صقيقته بي�صواجيت �صركار كاميني �صركار 
واخرون اجلن�صية:  للتاأمني  االهلية  العني  �صركة  بنغلدي�س مدعى عليه:  اجلن�صية: 
االمارات مو�صوع الدعوى: تعوي�صات عن اال�صرار املادية واملعنوية  املطلوب اعلنه/
التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  االمارات    اجلن�صية:  حممد  �صامل  مبارك  �صلطان 
املوافق  الثلثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/3/5 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
التجارية مبع�صكر  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الدائرة اخلام�صة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  اآل 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. 

�صدر بتاريخ 2013/2/17

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
      اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 2012/2996  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/ حممد ابو ميا ام دي عبداحلكيم اجلن�صية: بنغلدي�س  مدعى عليه: 
الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  ال�صبغ  العمال  اظهار  عبداهلل  حممد 
ال�صبغ  العمال  اظهار  عبداهلل  حممد  اعلنه/  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات   اجلن�صية: 
اعله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/2/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

املحددة  لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ 2013/2/13
قلم املحكمة                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10721 بتاريخ   2013/2/20     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/280ت   �ضلح- م ر - ت  -اأظ)
 : �صده  املنفذ  باك�صتان  اجلن�صية:  عبدامللك  باد�صاه  حاجي  التنفيذ/  طالب 
باد�صاه  اعلنه:حكيم  املطلوب  باك�صتان   اجلن�صية:  �صاه  قابل  باد�صاه  حكيم 
تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�صر  مبا  عنوانه:  باك�صتان   اجلن�صية:  �صاه  قابل 
جل�صة  لنظره  وحدد  رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/3/19 املوافق  الثلثاء  يوم 
باحل�صور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي 
العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعله، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التوفيق وامل�ضاحلة                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10721 بتاريخ 2013/2/20     
   اعالن حكم متهيدي بالن�ضر         

   يف  الدعوى 2011/980  عقاري كلي                  
حمل  جمهول  ليمتد  هولدينجز  ال��ع��امل  ب��رج  �صركة   -1/ امل��خ��ل   اخل�صم  اىل 
االقامة  مبا ان املدعي/ ينفر ارك��ان   قد اق��ام الدعوى املذكورة اع��له وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/1/20 احلكم التمهيدي التايل: حكمت 
املحكمة بندب خبري هند�صي �صاحب الدور بجدول اخلرباء باملحكمة- ما مل 
يتفق الطرفان على ت�صمية غريه خلل ا�صبوع من تاريخ �صدور هذا احلكم- 
تكون مهمته االطلع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدم له من 
اخل�صوم منها وكلفت املحكمة املدعى ايداع امانة خلزانة املحكمة قدرها ع�صرة 
االف درهم على ذمة اتعاب وم�صاريف اخلبري .  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 

   ch1.B.8 االحد املوافق 2013/2/24 ال�صاعة 11.00 �صباحا يف القاعة
   ق�ضم الدعاوي  العقارية                                                                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



•• عجمان ـ الفجر: 

من  ر�صمي  وف��د  ي�صارك  االأوىل،  للمرة 
اإمارة عجمان يف معر�س برلني الدويل 
العا�صمة  يف  ع��ق��ده  امل���ق���رر  ل��ل�����ص��ي��اح��ة، 
االأملانية يف الفرتة من 6 اإىل 10 مار�س 
النعيمي  اأح��م��د  في�صل  بح�صب  املقبل، 
ال�صياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر 

بعجمان ورئي�س الوفد.
ويت�صمن وفد االإمارة، اإىل جانب دائرة 
التجارة  غ���رف���ة  ال�����ص��ي��اح��ي��ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 

عجمان  كمبين�صكي  وفنادق  وال�صناعة، 
رامادا  واأجنحة  وفندق  عجمان  وق�صر 

عجمان وفندق �صاطئ عجمان.
دائرة  مبادرة  اإن  النعيمي  في�صل  وق��ال 
بامل�صاركة  بعجمان  ال�صياحية  التنمية 
لل�صياحة،  ال����دويل  ب��رل��ني  م��ع��ر���س  يف 
اأخرى  دوائ��ر  مل�صاركة  الفر�صة  واإت��اح��ة 
م�صغلي  جانب  اإىل  عجمان،  حكومة  يف 
االإمارة،  يف  املختلفة  ال�صياحة  قطاعات 
ت����اأت����ي ل���ت���خ���دم ع�������ددا م����ن االأه��������داف 
اال�صرتاتيجية املعتمدة للدائرة؛ ومنها، 

ال�صياحة  ق��ط��اع  يف  اال���ص��ت��ث��م��ار  تعظيم 
وزي�����ادة ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ال�����ص��ي��اح��ة وزي����ادة 
م�صاركة  وتعظيم  ال�صياحية  التناف�صية 
والتفاعلت  ال�صراكات  وتفعيل  املعنيني 

ال�صياحية.
اإم�����ارة ع��ج��م��ان، على  اأن وف���د  واأو����ص���ح 
مدار االأيام اخلم�صة للمعر�س، �صيعمل 
الهيئات  م�صئويل  لقاءات مع  على عقد 
وال���ق���ط���اع���ات ال�����ص��ي��اح��ي��ة يف ع����دد من 
اإىل ج��ان��ب وكلء  االأمل��ان��ي��ة  امل��ق��اط��ع��ات 
ق��ط��اع��ات ال�����ص��ي��اح��ة وال�����ص��ف��ر وم����زودي 

اأملانيا وعدد من  اخلدمات ال�صياحية يف 
الدول امل�صاركة يف هذا املعر�س الدويل.

امل���ق���ررة  االج���ت���م���اع���ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
الدوائر  خمتلف  ممثلو  بها  �صي�صارك 
الر�صمي  الوفد  يف  امل�صاركة  واملوؤ�ص�صات 
للإمارة، حيث �صتعقد ب�صورة م�صرتكة 
نحو  م��ع  منف�صلة  اجتماعات  بعقد  اأو 
م�صاركة  دول������ة   13 م����ن  ج���ه���ة   50
درا�صة  على  بناء  اختيارها  مت  باملعر�س 
ال�صياحي  ال�����ص��وق  واح��ت��ي��اج��ات  واق����ع 

بعجمان.

•• دبي-الفجر: 

عقد قطاع الت�صجيل والرتخي�س التجاري 
يف دائرة التنمية االقت�صادية بدبي موؤخراً 
م���ن مراكز   7 م���ع  ت��ن�����ص��ي��ق��ي��اً  اج���ت���م���اع���اً 
اقت�صادية  خ��دم��ات  ت��وف��ر  ال��ت��ي  اخل��دم��ة 
اخلا�صة  ال��ف��روع  خ���ارج  للمتعاملني  دب��ي 
املبدئية، حفظ  امل��واف��ق��ة  م��ث��ل:  ب��ال��دائ��رة 
اال�صم التجاري، وتعديل البيانات، وطباعة 
الرخ�صة، واإن�صاء ح�صاب الكرتوين جديد 
حتديث  الرخ�صة،  وجتديد  )الت�صجيل(، 
ب��ي��ان��ات االت�����ص��ال. وي���اأت���ي ه���ذا االجتماع 
التنمية  دائ������رة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط������ار  يف 
االقت�صادية نحو ت�صهيل مزاولة االأن�صطة 
التجارية من خلل الرتابط االقت�صادي 
اأمام  الوقت  وتوفري  اخلا�س،  القطاع  مع 
وامل�صتثمرين  االأعمال  رجال  من  العملء 
�صل�صة.  بكل  الدورية  تعاملتهم  الإجن��از 
مطر  �صعيد  تراأ�صه  الذي  االجتماع،  وركز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ن���ائ���ب  امل������ري، 
�صبل  ال��ت��ج��اري،  وال��رتخ��ي�����س  الت�صجيل 
تطوير االأعمال يف مراكز اخلدمة وتعزيز 
اخلدمة املعرفية والتوا�صل والدعم التقني 

مركز  م��ن  ك��ل  امل��راك��ز  و�صمت  ملوظفيها. 
خلدمات  والرعاية  �صريفي�ص�س،  تامي  اأون 
للأعمال،  ت�����ص��ه��ي��ل  وم����رك����ز  ال���ط���ب���اع���ة، 
واالإمارات لرجال االأعمال، واإتقان لرجال 
ومركز  للخدمات،  وا���ص��ت��م��ارات  االأع��م��ال، 

املعاملة خلدمات رجال االأعمال.
املري:  �صعيد مطر  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
ال�صركاء  م����ن  اخل����دم����ة  م����راك����ز  ت��ع��ت��رب 
التنمية  ل������دائ������رة  اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ني 
املراكز  ت��ل��ك  ت���وف���ر  االق���ت�������ص���ادي���ة، ح��ي��ث 
جمموعة من االإج���راءات التي تعترب من 
االأولويات االأ�صا�صية يف مزاولة الن�صاطات 
التجارية ومتكنت من اإجناز ما يزيد عن 
38900 معاملة خلل الربع االأخري من 
الت�صجيل  قطاع  و�صيعمل   .2012 العام 
م�صتوى  رف��ع  على  التجاري  والرتخي�س 
الكفاءة، وتوثيق هذه ال�صراكة التي توفر 
االأعمال  ملجتمع  م��رم��وق��ة  خ��دم��ي��ة  بيئة 
وت��ل��م�����س اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��لء يف خمتلف 

مناطق االإمارة .
واأ�صاف املري: �صتقوم اقت�صادية دبي جنباً 
اإىل جنب بالتعاون مع مراكز اخلدمة على 
املبتكرة  واالآليات  باأف�صل احللول  اخلروج 

املتعاملني  ر���ص��ا  على  احل�����ص��ول  �صبيل  يف 
موظفي  تدريب  خ��لل  من  اجلمهور  من 
الزيارات الدورية للإطلع  املراكز، وعقد 
على كفاءتها، وتقدمي الن�صائح، باالإ�صافة 
العمل  ور�����س  م���ن  جم��م��وع��ة  اإق���ام���ة  اإىل 
املعريف  التبادل  مفهوم  لتعزيز  امل�صرتكة 

واخلربات واإتباع اأف�صل املمار�صات .
العو�صي،  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  ج��ا���ص��م  وق�����ال 
قطاع  يف  وامل��ت��اب��ع��ة  التدقيق  ق�صم  رئي�س 
الت�صجيل والرتخي�س التجاري: �صت�صتمر 
ت��دري��ب موظفي  اإع���ادة  دب��ي يف  اقت�صادية 

ب�صاأن  املعلومات  وت��ب��ادل  اخل��دم��ة،  م��راك��ز 
ت�صجيل  اإج����راءات  على  ي��ط��راأ  اأي حتديث 
والتي  ال��ت��ج��اري��ة  االأن�����ص��ط��ة  وت��رخ��ي�����س 
والقوانني  ال��داخ��ل��ي��ة  امل���ذك���رات  تت�صمن 
االحت�����ادي�����ة وال���ت���غ���ي���ريات يف اخل���دم���ات 
االإل���ك���رتون���ي���ة وذل������ك م����ن خ�����لل اإت���ب���اع 

االإجراءات املعمول بها يف الدائرة .
التنمية  دائ�����رة  ح���ر����س  ال��ع��و���ص��ي  واأك�����د 
االق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى ت�����ص��ه��ي��ل االإج��������راءات 
بدء  وتعزيز  ال�صركات،  بت�صجيل  اخلا�صة 
االأعمال  جمتمع  يف  التجارية  الن�صاطات 

باإمارة دبي من خلل رفع وتو�صيع قنوات 
الت�صجيل والرتخي�س التجاري، �صواء كان 
ذل���ك م��ن خ���لل ف���روع ال���دائ���رة االأربعة، 
املحاماة  مكاتب  عرب  اأو  اخلدمة،  ومراكز 
ب���ت���ق���دمي خلدمات  ك����ذل����ك  ت����ق����وم  ال����ت����ي 
الت�صجيل والرتخي�س التجاري لعملئها. 
الت�صجيل  قطاع  ي�صعى  العو�صي:  واأ�صاف 
عدد  زي�����ادة  اإىل  ال���ت���ج���اري  وال��رتخ��ي�����س 
مراكز اخلدمة من خلل درا�صة العرو�س 
املقدمة، وباإمكان املكاتب االأخرى الت�صجيل 
وف����ق ال�������ص���روط وامل���ع���اي���ري ال��ت��ي تتوجب 
وااللتزام  توفريها  اخل��دم��ة  مكاتب  على 
عن  املكتب  م�صاحة  تقل  ال  اأن  وه��ي:  بها، 
املركز ويعد  واأن يجهز  500 مرت مربع، 
املقدمة  اخلدمة  طبيعة  مع  يتنا�صب  مبا 
لدى  بها  املعمول  والنظم  للمعايري  وفقاً 
ال���دائ���رة، وت��وف��ري ف��ري��ق م��وؤه��ل وم���درب 
ومتمكنني من اللغة العربية واالجنليزية 
قراءًة وكتابة لتقدمي اخلدمات، اإىل جانب 
املواطنني  ن�صبة  تقل  ال  اأن  ي�صرتط  ذل��ك 
هذا  ي��ت��زاي��د  اأن  ع��ل��ى   ،70% ع��ن  بينهم 
يف  �صنوياً   5% عن  تقل  ال  بن�صبة  املعدل 

امل�صتقبل .

املال والأعمال
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وفد ر�ضمي من عجمان ي�ضارك يف معر�س برلني الدويل لل�ضياحة

اقت�ضادية دبي تنظم اجتماعًا تن�ضيقيًا مع 7 من مراكز اخلدمة 
لتعزيز اخلدمات املقدمة للمتعاملني

مركز الغرير بدبي ي�ضتعد لإنهاء اأعمال تو�ضعته 
•• دبي-وام:

ي�صتعد مركز الغرير بدبي الإنهاء اأعمال تو�صعته التي ت�صمل فندقني وبرجا 
عاملية  مبوا�صفات  والرتفيه  للألعاب  خم�ص�صة  ومنطقة  ومتاجر  للمكاتب 
املركز  و�صي�صهد  املقبل.  ال�صيف  خلل  دره��م  مبلياري  تقدر  اإجمالية  بقيمة 
الذي افتتح قبل ثلثة عقود يف منطقة ديرة واالأقدم يف اإمارة دبي م�صاعفة 
150 متجرا ومطعما جديدا وع��ددا من �صاالت  م�صاحته احلالية لي�صيف 
ال�صينما اجلديدة ومنطقة ترفيه كبرية حتتوي على اأكرب �صفينة دوارة وحلبة 
تزلج. ومن املتوقع اأن تكتمل اأعمال البناء بافتتاح الق�صم الذي يت�صمن املتاجر 
ومنطقة الرتفيه يف املركز يف منت�صف العام احلايل وذلك بعدما افتتح الق�صم 
5 جنوم و�صققا فندقية وبرجا للمكاتب يف  الذي يت�صمن فندقا فاخرا فئة 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  الغرير  اإبراهيم  وذك��ر  املا�صي.  العام  من  دي�صمرب 
ي�صهدها  التي  التو�صعة  اأعمال  اأن  ام�س  �صحايف  ت�صريح  يف  للعقارات  الغرير 
املركز التجاري يعد عن�صرا اأ�صا�صيا وجزءا من عمليات التطوير امل�صتمرة التي 
ت�صهدها منطقة ديرة احليوية. وتوقع اأن تكون اأعمال التو�صع يف مركز الغرير 
يف �صالح �صكان املنطقة وال�صياح حيث �صي�صاهم يف ح�صور مزيد من الزائرين 
مبا يحقق روؤية حكومة دبي الرامية اإىل تن�صيط منطقة دبي القدمية. وتبلغ 
امل�صاحة احلالية ملركز الغرير الذي افتتح عام 1981 480 األف قدم مربع 
�صركة جراند  تديرها  �صينما  20 مطعما و8 �صاالت  و  200 متجر  وي�صم 
�صينماز . و�صيمتلك املركز مع افتتاح التو�صعة يف منت�صف العام احلايل م�صاحة 
اإ�صافية خم�ص�صة للتاأجري قدرها 375 األف قدم مربع و�صي�صاف اإىل عدد 
350 متجرا  اإىل  الكلي  150 متجرا جديدا لي�صل العدد  متاجره احلالية 
و�صتكون  م��رب��ع.  ق��دم  األ��ف   885 للتاأجري  املخ�ص�صة  امل�صاحة  �صتبلغ  فيما 
اأبرز املرافق اجلديدة يف املركز التي  منطقة �صباركيز للألعاب والرتفيه من 
متلكها وتديرها جمموعة احلكري ال�صعودية لل�صياحة والتنمية. وي�صم فندق 
الغرير ريحان من فئة 5 جنوم 428 غرفة بينما ي�صم فندق الغرير اأرجان 

لل�صقق الفندقية 192 �صقة اللذين تديرهما �صركة روتانا الإدارة الفنادق.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

القطاع  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��وا���ص��ل��ة  اإط�����ار ج��ه��وده��ا  يف 
ال�صناعي يف اأبوظبي وتنويع امل�صاريع ال�صناعية 
املوؤ�ص�صة  قامت  ال�صناعية،  مدنها  �صمن  املقامة 
ام�س  املتخ�ص�صة  االقت�صادية  للمناطق  العليا 
بتوقيع اتفاقية �صراكة مع �صركة اإنرتنا�صيونال 
جولدن جروب، ال�صركة املتخ�ص�صة يف الت�صويق 
واال����ص���ت���رياد وال��ت�����ص��دي��ر وال�����ص��راء واإع�����ادة بيع 
اخلا�صة  اخلدمات  وتطوير  الع�صكرية  املنتجات 

بتحديث هذه املنتجات.
للجهود  ترجمة  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي 
لتعزيز  ال��ط��رف��ني  ك��ل  يبذلها  ال��ت��ي  امل�����ص��رتك��ة 
النمو يف القطاع ال�صناعي يف اإمارة اأبوظبي، حيث 
االقت�صادية  للمناطق  العليا  املوؤ�ص�صة  �صتتعاون 
جولدن  اإن��رتن��ا���ص��ي��ون��ال  �صركة  م��ع  املتخ�ص�صة 
امل�����ص��اري��ع ال�صناعية  ج����روب، الإن�����ص��اء ع���دد م��ن 
�صمن  تقع  التي  ال�صيارات  مدينة  يف  والدفاعية 
منطقة اأيكاد 5 التابعة للموؤ�ص�صة. ومتتد مدينة 
�صيتم  حيث  كم2،   6.3 م�صاحة  على  ال�صيارات 
املرحلة  م��راح��ل، تغطي  اأرب��ع��ة  ع��ل��ى  ت��ط��وي��ره��ا 
و�صيتمكن  كم2.   2.8 م�����ص��اح��ة  م��ن��ه��ا  االأوىل 
 16 اب��ت��داًء م��ن  امل��دي��ن��ة  امل�صتثمرون م��ن زي���ارة 
�صبتمرب 2013 على اأن يتم ت�صليمها ابتداًء من 

.2014 مايو   11
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ال�����ص��راك��ة هذه، 
ال��ق��م��زي، الرئي�س  ���ص��ع��ادة حم��م��د ح�����ص��ن  ق���ال 
التنفيذي للموؤ�ص�صة العليا للمناطق االقت�صادية 
مع  االتفاقية  ه��ذه  توقيع  يعك�س  املتخ�ص�صة: 
اجلاد  التزامنا  ج���روب،  ج��ول��دن  اإنرتنا�صيونال 
بدعم روؤية قيادتنا احلكيمة والرامية اإىل تنويع 

القطاعات  متنيه  وتعزيز  الدولة  دخل  م�صادرة 
معاً  �صنعمل  اأب��وظ��ب��ي، حيث  اإم����ارة  احل��ي��وي��ة يف 
ل��ت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع ���ص��ن��اع��ي��ة دف��اع��ي��ة متقدمة 
اإ�صافة  وبالتايل  ال�صيارات،  مدينة  يف  ومتميزة 

�صناعات جديدة اإىل مدننا ال�صناعية. 
الكعبي،  �صيف  فا�صل  �صعادة  اأ�صاف  جانبه  ومن 
اإنرتنا�صيونال  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
املوؤ�ص�صة  م���ع  ل��ل��ع��م��ل  ن��ت��ط��ل��ع  ج�����روب:  ج���ول���دن 
يف  املتخ�ص�صة  االق��ت�����ص��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ل��ي��ا 
مدينة  يف  هامة  دفاعية  م�صاريع  تاأ�صي�س  �صبيل 
االقت�صادي  النمو  يدعم  مب��ا  وذل��ك  ال�����ص��ي��ارات، 
الإمارة اأبوظبي. وتوفر مدينة ال�صيارات العديد 
لنا  االأم��ث��ل  املكان  باأنها  نوؤمن  حيث  امل��زاي��ا،  من 
موقعها  ب�صبب  وذل��ك  م�صاريعنا،  وبناء  لتطوير 

التي  امل��ت��ط��ورة  التحتية  وال��ب��ن��ى  اال�صرتاتيجي 
للموؤ�ص�صة  احلافل  ال�صجل  جانب  اإىل  متتلكها، 
وامل�صتوى  اجل�����ودة  ع��ال��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي  يف 

للم�صتثمرين �صمن مناطقها. 
يذكر اأن مدينة ال�صيارات تقع على اأطراف اإمارة 
ي�صلن  رئي�صيني  �صارعني  من  بالقرب  اأبوظبي 
ب���ني اأب��وظ��ب��ي وال���ع���ني، امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة، دبي 
واحلدود ال�صعودية. وقد مت اإن�صاءها ال�صت�صافة 
�صت�صم  حيث  بال�صيارات،  املتعلقة  اال�صتثمارات 
مرافق  اإىل  باالإ�صافة  اخلدمة،  ومراكز  الور�س 
التخزين، التوزيع وقطع الغيار. ويكمن الهدف 
الطويل االأمد من اإن�صاء هذه املنطقة يف توفري 
االأر�صية ال�صاحلة وال�صرورية ل�صناعة جتميع 

وت�صنيع ال�صيارات يف اإمارة اأبوظبي.

لتطوير م�ساريع �سناعية ودفاعية يف مدينة ال�سيارات

املوؤ�ض�ضة العليا للمناطق القت�ضادية املتخ�ض�ضة 
توقع اتفاقية مع اإنرتنا�ضيونال جولدن جروب 

فالي دبي تطلق خطها اإىل جوبا
•• دبي-الفجر: 

اإىل  اإىل �صبكة عملياتها، حيث تبداأ رحلتها  ال�صودان  الرائدة يف دبي، عن ا�صافة جوبا عا�صمة جمهورية جنوب  الناقلة االقت�صادية  اأعلنت فلي دبي، 
الوجهة اجلديدة يف 21 اأبريل 2013، وذلك مبعدل 4 رحلت اأ�صبوعياً بني املبنى 2 من مطار دبي الدويل ومطار جوبا.

ويف هذه املنا�صبة، قال غيث الغيث، الرئي�س التنفيذي لفلي دبي: نحن �صعداء ببدء عملياتنا اإىل جوبا، مبا يزيد من مدى �صبكتنا يف اأفريقيا، ويتيح لنا 
خدمة املزيد من االأ�صواق التي عانت �صابقاً من �صعف اأو غياب الربط اجلوي املبا�صر . وباالإعلن عن اإ�صافة جوبا اإىل �صبكة وجهاتها املتنامية، تكون فلي 
دبي قد حققت املزيد من الربط اجلوي من واإىل دبي، وترفع بهذا االإعلن عدد الوجهات التي تخدمها، والتي مل تكن مت�صلة بخط مبا�صر بدولة االإمارات، 

اأو مل تكن اأُي من الناقلت الوطنية التي تتخذ من دبي مقراً ت�صري رحلت مبا�صرة اإليها اإىل 32 وجهة.

هيئة ال�ضياحة والثقافة تروج للوجهة ال�ضياحية لبوظبي يف اآيدك�س ونافدك�س
•• اأبوظبي-وام: 

ي�صهد جناح هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة اإقباال الفتا من زوار معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل اآيدك�س 2013 ومعر�س الدفاع البحري نافدك�س مبركز 
اأبوظبي الوطني للمعار�س. يدير اجلناح فريق من املواطنني الذين يرحبون بالزوار من ال�صخ�صيات العامة وامل�صوؤولني وقادة قطاع ال�صناعات الع�صكرية 
 .. واأن�صطتها الرتفيهية والثقافية والرتاثية  ال�صياحية يف ابوظبي واأهم معاملها  العامل ويزودنهم مبعلومات عن الوجهة  اأنحاء  والدفاعية من خمتلف 
بكرم �صيافة  ال�صقارة وتعريفهم  تراثية مثل  اأن�صطة  اإقامة  اإىل جانب  امل�صورة عنها  والبطاقات  والكتيبات واخلرائط  املطبوعات  وا�صعة من  وجمموعة 
اإدارة الرتويج واملكاتب اخلارجية يف هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة اأن  اأبوظبي من خلل توزيع التمور والقهوة العربية. وقال مبارك النعيمي مدير 
اأيدك�س الذي يحظى مبكانة عاملية مرموقة بو�صفه اأكرب معر�س متخ�ص�س يف جمال الدفاع الربي والبحري واجلوي يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 
اأفريقيا مينح الهيئة فر�صة �صانحة لت�صليط ال�صوء على اأبوظبي كوجهة �صياحية عاملية ذات �صخ�صية مميزة وثقافة عريقة والرتويج ملعاملها وبراجمها 
ال�صياحية ودعوة زوار احلدث للعودة جمددا لل�صتمتاع مبا توفره من منتجعات �صحراوية و�صاطئية فاخرة وفنادق حديثة ومرافق ترفيهية ا�صتثنائية 

تتكامل يف جتربة متكاملة فريدة.

•• ال�شارقة-الفجر: 

االإم��ارات للموا�صفات واملقايي�س موا�صفات ودائرة  اأكملت هيئة 
للبدء  الفنية  اال���ص��ت��ع��دادات  ال�����ص��ارق��ة  يف  االقت�صادية  التنمية 
التجزئة  ���ص��االت  يف  التجارية  امل��وازي��ن  على  ال��رق��اب��ة  بعمليات 
بالهيئة  املقايي�س  ادارة  قامت  حيث  ب��االإم��ارة  الذهب  وحم��لت 

بتزويد الدائرة باملوا�صفات الفنية اللزمة لهذه االأوزان.
وقال ال�صيد حممد اأحمد املل مدير اإدارة املقايي�س بهيئة االإمارات 
التدريب  اأن مرحلة  اأم�س  للموا�صفات واملقايي�س يف ت�صريح له 
ال��ف��ن��ي امل��ي��داين ال��ت��ي ن��ف��ذه��ا خ���رباء م��ن م��وا���ص��ف��ات ملجموعة 
لتدريبهم  ال�صارقة  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  مفت�صي  من 
للمعايري  ب�صكل دقيق وفقا  التجارية  املوازين  التحقق من  على 

الدولية املعتمدة يف هذا املجال.  واأكد اأن هذه اخلطوة التي متت 
بنجاح تام جاءت يف اإطار اتفاقية التعاون املربمة بني موا�صفات 
الهيئة  خ��ول��ت  ال��ت��ي  ال�صارقة  يف  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  و 
القانونية  املقايي�س  ن�صاطات  للقيام مبمار�صة  الدائرة  مبوجبها 
وم�صح االأ�صواق يف اإمارة ال�صارقة لتعزيز اجلهود وتبادل اخلربات 
وحتقيق اأف�صل اأداء يف القطاعني احلكومي واخلا�س وفق اأف�صل 
املمار�صات العاملية املطبقة م�صريا اإىل اأنه خلل مرحلة التدريب 
الفني امليداين قامت ادارة املقايي�س بالهيئة باإجراء تدريب عملي 
ميداين ملفت�صي الدائرة على موازين حملت الذهب يف ال�صوق 
منطقة  يف  التجزئة  �صاالت  موازين  وعلى  ال�صارقة  يف  املركزي 
الإجراء  نظري  ب�صرح  التدريب  ب��دء  مت  حيث  بال�صارقة  النهدة 
التحقق من املوازين التجارية بكامل بنوده وكيفية اتخاذ القرار 

ثم  التحقق  اختبارات عملية  اختبار من  لكل  املفت�صني  من قبل 
مت اجراء التحقق العملي لعدة موازين من قبل املدربني ليبداأ 
بعدها املتدربني جميعهم باإجراء التحقق العملي بالتتايل ولعدة 
مرات مغطياً االجراء من البداية وحتى عملية ا�صدار ال�صهادات 
وو�صع العلمات املرتولوجية وفقاً للتفاقية. واأكد اأن مرحلة 
ال��ت��دري��ب ال��ف��ن��ي امل���ي���داين مت��ت م��ن خ���لل ال��ت��ع��اون امل�صرتك 
التنمية  ودائ����رة  وامل��ق��اي��ي�����س  للموا�صفات  االإم�����ارات  هيئة  ب��ني 
االقت�صادية يف ال�صارقة لتكثيف جهودهما ملراقبة االأ�صواق ورفع 
امل�صتهلك من  امل�صتهلكني والتجار حلماية  م�صتوى الوعي لدى 
�صهادة  على  احلا�صلة  باملنتجات  اخلا�س  االأ���ص��واق  م�صح  خ��لل 
املطابقة والنظام الوطني للقيا�س حتقيقا لروؤية الدولة الرامية 

الأن تكون االإمارات من اأف�صل دول العامل مع حلول 2021 . 

موا�سفات واقت�سادية ال�سارقة ي�ستعدان لبدء رقابة املوازين التجارية للتجزئة والذهب باالإمارة 

تكثيف التعاون بني اجلانبني ملراقبة الأ�ضواق وحماية امل�ضتهلك



حمد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  افتتح 
عهد  ويل  ال�������ص���رق���ي  حم���م���د  ب�����ن 
فعاليات  االول  اأم���������س  ال���ف���ج���رية 
الفجرية  الثالثة من ملتقى  الدورة 
للربابة الذي تنظمه هيئة الفجرية 
للثقافة واالإع��لم يف قلعة الفجرية 
 10 مب�صاركة باحثني وعازفني من 
دول عربية واأجنبية وذلك بح�صور 
ال�صرقي  ح��م��د  ب���ن  را����ص���د  ال�����ص��ي��خ 

رئي�س الهيئة.
ال�صنحاين  ���ص��ع��ي��د  حم���م���د  وق������ال 
للثقافة  الفجرية  نائب رئي�س هيئة 
افتتاح  خ���لل  ك��ل��م��ت��ه  يف  واالإع������لم 
للربابة  الفجرية  ملتقى  اأن  امللتقى 
م�صرية  يف  ف���ارق���ة  ع���لم���ة  اأ����ص���ب���ح 
بهذه  املتخ�ص�صة  الفنية  امللتقيات 
العربي  امل�������ص���ت���وي���ني  ع���ل���ى  االآل���������ة 
ال��ي��وم مرجعا مهما  ويعد  وال���دويل 
اجلهات  وحتى  واملهتمني  للباحثني 

الفنية االأكادميية.
ملتقى  ان  ال�����ص��ن��ح��اين  واأ������ص�����اف 
اأخ���رى  ب��ع��د  ال��رب��اب��ة ي��وا���ص��ل دورة 
فعالياته ببعد عربي ودويل برعاية 
ب�����ن حمد  ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ حم����م����د 
على  دائ��م��ا  يحر�س  ال��ذي  ال�صرقي 
امل��ت��اب��ع��ة وااله��ت��م��ام .. م�����ص��ريا اإىل 
من  وامل�صتمرة  املبا�صرة  املتابعة  اأن 
كان  ال�صرقي  بن حمد  را�صد  ال�صيخ 

لها الدور االأكرب يف تعميق فعاليات 
ال��ه��ي��ئ��ة وت��ن��وي��ع��ه��ا وال���و����ص���ول بها 
اإىل ال��ب��ع��دي��ن ال��ع��رب��ي وال�����دويل .. 
اأن االأ�صهر املقبلة �صت�صهد  اإىل  ونوه 
اخلطط  م�����ن  ال����ع����دي����د  ان�����ط�����لق 
ال��ث��ق��اف��ي��ة واالإع���لم���ي���ة يف االإم�����ارة 

وامل�صاركات املهمة متابعة.

البا�صلي  ���ص��ام��ي  اأ����ص���ار  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأجن��ز يف  م��ا  اإىل  امللتقى  ع��ام  من�صق 
من  وث���ق  ومب���ا  ال�صابقتني  دورت���ي���ه 
البحث  جم����ال  يف  ن���وع���ي  اأر����ص���ي���ف 
وال���درا����ص���ة جل��م��ي��ع امل��ه��ت��م��ني بهذه 
االأك�����ر حميمية  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  االآل�����ة 
واإرتباطا برتاثنا وفلكلورنا ال�صعبي 

الربابة .
هذا  مي���ي���ز  م����ا  اأه�������م  اإن  واأ������ص�����اف 
متعدد  امل�صارب  متنوع  اأنه  االأر�صيف 
االأكادميي  االأ���ص��ل��وب  اعتمد  االآراء 
اأن  اإىل  م�صريا   .. طريقا  البحث  يف 
واالإع����لم  للثقافة  ال��ف��ج��رية  هيئة 
ا���ص��ت��ق��ط��ب��ت الإجن���������ازه ن���خ���ب���ة من 

الباحثني واملهتمني 
على م�صتوى الوطن العربي بل اإنها 
جت��اوزت حدود الوطن العربي نحو 
هذا  يف  تقدم  ما  لديها  عديدة  دول 

املجال مثل تركيا واأذربيجان.
وقال اإننا يف ملتقى الفجرية للربابة 
االأر�صيف  ه��ذا  تن�صيق  على  عاكفون 

كتاب عن هيئة  لي�صدر يف  واإع���داده 
الفجرية للثقافة واالإعلم يف الدورة 
���ص��ي��ك��ون مرجعا  وال������ذي  ال���ق���ادم���ة 

جلميع املهتمني يف هذا املجال.
واأ�صار البا�صلي اإىل اأن جديد امللتقى 
مرة  الأول  ال�����دول  ب��ع�����س  م�����ص��ارك��ة 
واأذربيجان  وفل�صطني  كالبحرين 

ي��ت��م��ي��ز ع���ن �صواه  ال�����ذي  وال����ع����راق 
براء تنوعه االإيقاعي وتعدد اأحلان 
والهجيني  كامل�صحوب  فيه  ال��رب��اب��ة 
وال�����زوب�����ع�����ي وامل����ن����ك����و�����س وال���ن���اي���ل 

والزهريي وغريها من االأحلان.
مو�صيقي  ع���ر����س  احل���ف���ل  وت��خ��ل��ل 
لفرقة تخت االإم��ارات بعنوان رحلة 

رب���اب���ة ب���ق���ي���ادة ال���ف���ن���ان االإم����ارات����ي 
اإلقاء  وت�صمن  احلفيتي  عبيد  علي 
ق�������ص���ي���دة ب���ع���ن���وان ع���ي���ون ال���ق���وايف 
عليها  ع��زف  ال��رب��اب��ة  اآل���ة  مب�صاركة 
الفنان جرب اإ�صماعيل مع و�صلة من 
اجلوزة  اآل��ة  لعازف  االأ�صيل  الطرب 

الفنان العراقي اأنور اأبو دراغ. 

زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  �صهد 
بح�صور  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
امل����ر رئي�س  اأح���م���د  م���ع���ايل حم��م��د 
االحتادي..م�صاء  الوطني  املجل�س 
اأم�س االول االأم�صية املو�صيقية التي 
بالتعاون  اخلارجية  وزارة  نظمتها 
وال���ت���ج���ارة  ال�������ص���ن���اع���ة  وزارة  م����ع 
الدورة  ان��ع��ق��اد  مبنا�صبة  ال��رو���ص��ي��ة 
االإماراتية  اللجنة  الجتماع  الثالثة 
اأعمالها  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي  ال��رو���ص��ي��ة 
االأم�صية  ح�����ص��ر  ك��م��ا  اأب��وظ��ب��ي.  يف 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت ع��ل��ى م�����ص��رح فندق 

اأبوظبي..معايل  يف  االإم��ارات  ق�صر 
القا�صمي  خالد  بنت  لبنى  ال�صيخة 
وزي���رة ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ومعايل 
ال�صناعة  وزي��ر  م��ان��ت��وروف  ديني�س 
ال�صفري  و�صعادة  الرو�صي  والتجارة 
الهيدان  اأح����م����د  ط������ارق  ال���دك���ت���ور 
لل�صوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�صاعد 
ال�صيا�صية و�صعادة عبداهلل اآل �صالح 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  وزارة  وك���ي���ل 
اأحمد  ���ص��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور  و����ص���ع���ادة 
اجلابر الرئي�س التنفيذي ل� م�صدر 
�صفري  غ��ب��ا���س  �صيف  ع��م��ر  و���ص��ع��ادة 

ال���دول���ة ل���دى رو���ص��ي��ا االإحت���ادي���ة و 
فلدميريوفيت�س  ان���دري���ه  ���ص��ع��ادة 
ان������دري������ي������ف �����ص����ف����ري ج����م����ه����وري����ة 
الدولة  ل����دى  االإحت�����ادي�����ة  رو����ص���ي���ا 
امل�����ص��وؤول��ني واأبناء  وع���دد م��ن ك��ب��ار 
اجل��ال��ي��ة ال��رو���ص��ي��ة. وق��دم��ت فرقة 
الوطنية  الفلكلورية  اال�صتعرا�صات 
فنية  ع��رو���ص��ا  واي���ن���اخ  ال�صي�صانية 
واأظهرت  احل�����ص��ور  اإع���ج���اب  ن��ال��ت 
مدى التناغم يف االأداء بني املو�صيقى 
وال�صوت وال�صوء واحلركة . وتعمل 
وايناخ التي يعني ا�صمها الهوية على 

وثقافة  تقاليد  و  بفنون  التعريف 
ال��ق��وق��از..وي�����ص��ت��ل��ه��م عر�س  ���ص��م��ال 
وتقاليد  وفرو�صية  �صجاعة  الفرقة 
اأداء  يف  ال����ق����وق����از  ����ص���م���ال  ����ص���ع���وب 
ملحمي يجمع بني االأغاين احلديثة 
التقليدية  الفلكلورية  والرق�صات 
وت�صمن  امل�����ص��رح��ي��ة.  والت�صكيلت 
على  مو�صيقية  مقطوعات  احل��ف��ل 
رق�صات  م����ن  وجم���م���وع���ة  ال����ن����اي 
الباليه الرو�صية املتميزة التي نالت 
ا�صتح�صان واإعجاب اجلمهور الكبري 

الذي ح�صر احلفل.

جــمــــالــك
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حممد بن حمد ال�ضرقي يفتتح فعاليات ملتقى الفجرية الثالث للربابة

العوي�س يفتتح فعاليات ملتقى نحت دبي 2013 مب�ضاركة 15 فنانا من 13 دولة عربية

عبداهلل بن زايد ي�ضهد اأم�ضية مو�ضيقية رو�ضية 

افتتح معايل عبدالرحمن العوي�س وزير الثقافة 
الدورة  االول  ام�س  املجتمع  وتنمية  وال�صباب 
 2013 دب���ي  ن��ح��ت  م��ل��ت��ق��ى  ل��ف��ع��ال��ي��ات  االأوىل 
الذي تقيمه ندوة الثقافة والعلوم مب�صاركة 15 
فنانا من 13 دولة عربية يج�صدون يف اأعمالهم 

النحتية عنوان هذا امللتقى وهو روح دبي.
وتقام فعاليات امللتقى �� الذي يقام برعاية هيئة 
واخلليج  مطر  ومر�صم  وال��ف��ن��ون  للثقافة  دب��ي 
18 فرباير  ����� خ����لل ال���ف���رتة م���ا ب���ني  ل��ل�����ص��ك��ر 
اجلاري و10 مار�س املقبل وت�صم قائمة الدول 
امل�صاركة كل من البحرين وال�صعودية وال�صودان 
وتون�س و�صوريا و�صلطنة عمان وفل�صطني وقطر 

ولبنان وليبيا وم�صر والكويت واالإمارات.
وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزي��ر  معايل  وتفقد 
امل��ج��ت��م��ع م��واق��ع ع��م��ل ال��ف��ن��ان��ني يف م��ق��ر ندوة 
دولة  ار����س  على  بهم  ورح���ب  وال��ع��ل��وم  الثقافة 
االإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وت����ن����اول بع�س 
حول  ال��ع��رب  الفنانني  م��ع  اجلانبية  االأح��ادي��ث 
االأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��ن��وون اجن���ازه���ا خلل 

امللتقى.

وراف�������ق م��ع��ال��ي��ه خ�����لل اجل����ول����ة ���ص��ل��ط��ان بن 
�صقرال�صويدي رئي�س جمل�س اإدارة ندوة الثقافة 
ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  البدور  وب��لل  والعلوم 
الثقافة والفنون بوزارة الثقافة وال�صباب وتنمية 
املجتمع وعدد من ال�صخ�صيات الفنية والثقافية 
تراثية قدمتها جمعية  اأهازيج  االفتتاح  وتخلل 
دبي للفنون ال�صعبية. و�صدد معايل عبدالرحمن 
ال��ع��وي�����س ع��ل��ى ان دول����ة االإم������ارات ك��ان��ت دوما 
باإقامة  ..م��ن��وه��ا  املختلفة  ل��لإب��داع��ات  م��ن��ربا 
اأج��واء دبي وعلى �صفاف  الفعالية يف  مثل هذه 
الذي  الكبري  وال��ت��ع��اون  املحبة  بلم�صات  اخل��ور 
الدعوة  تلبيتهم  ع��رب  ال��ع��رب  ال��ف��ن��ان��ون  اأب����داه 
وح�صورهم وتفاعلهم وتواجدهم يف هذا امللتقى 
م��ن منجزات  ال��دول��ة  يف  راأوه  م��ا  م��ع  وتفاعهم 
النتاج  الفنية  روؤيتهم  مع  متتزج  اأن  �صاأنها  من 
اأعمال راقية. وحول اأهمية فعالية ملتقى نحت 
دبي 2013 يف دعم الفنان العربي قال معاليه 
اإن م�صتوى اإجن��ازات الفنان العربي كبرية جدا 
اآثاره  بذلك  وت�صهد  العاملي  امل�صتوى  على  حتى 
واعماله التي تنت�صر يف مواقع عاملية �صهرية عدة 

..موؤكدا حر�س الدولة ممثلة يف وزارة الثقافة 
العلقة معه  العربي وتوطيد  الفنان  على دعم 
الفني  التفاعل الإب����راز احل�����ص��ور  ه��ذا  ���ص��وء  يف 
العربي وتو�صيع م�صاحته مع ما فيه من اإ�صافة 
دب���ي. من  الثقافية الإم����ارة  االأج���ن���دة  الف��ت��ة يف 
�صقرال�صويدي  ب��ن  �صلطان  �صعادة  ق��ال  جانبه 
 �� ���� م��ن خ��لل اإق��ام��ة امللتقى  اإن ال��ن��دوة ت��ه��دف 
بنقله  جتربته  وتو�صيع  ب��احل��دث  االرت��ق��اء  اإىل 
اىل العاملية بعد جناح تقييم الفعالية ..م�صريا 
ال�صاحة الفنية  اإث��راء  امللتقى يعمل على  اأن  اإىل 
االإماراتية واعطاء �صورة وا�صحة عن االن�صطة 
املنجزة  الفنية  االأعمال  اأن  ..واأك��د  فيها  الفنية 
يتجزاأ  ال  ج��زءا  الندوة  باعتبار  لدبي  ملك  هي 
الثقافية و�صوف جتد طريقها  من م�صرية دبي 
اىل واجهات معامل دبي احتفاء منها بالفنانني 

العرب ودعما مل�صريتهم الفنية.
وعلى �صعيد مت�صل قال �صعادة بلل البدور اإنه 
لي�س غريبا على دولة االإم��ارات ودبي االحتفاء 
باملبدعني وهي اليوم ت�صيف اىل �صجلها احلافل 
من  اأخ��رى  متميزة  جتربة  واملبدعني  ب��االإب��داع 

اأن يكون  خلل /ملتقى نحت دبي الذي نتوقع 
امل�����ص��ت��وى الفني  اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ع��ل��ى  ح��دث��ا ذا 
املحلي واالإقليمي وحافزا اأمام الفنانني الإظهار 
اأن  ..ك��م��ا  املعطاء  ال��دول��ة  اأر����س  على  مواهبهم 
الفعالية ت�صلط ال�صوء على مدى ما تتمتع به 
اإقامة واحت�صان  الدولة من متيز يف  موؤ�ص�صات 

فعاليات مهمة وم�صتمرة. 
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة جن���اة م��ك��ي ع�����ص��وة اللجنة 
التنفيذية مللتقى نحت دبي 2013 اإننا نحر�س 
اال�صتفادة  على  املهمة  الفعالية  هذه  خلل  من 
الق�صوى من جتارب نخبة من الفنانني العرب 
نطاق  اأو�صع  لت�صمل  التجربة  م�صاحة  وتو�صيع 
الفن كما  النوع من  بهذا  واملعنيني  الطلبة  من 
ب��ه��ا طالبة  ت��ق��وم  درا���ص��ة  ن��ق��وم ح��ال��ي��ا مبتابعة 
جامعية لدرا�صة التجربة كما نرى يف الفعالية 
وت�صليط  العربي  الفنان  انت�صار  لدعم  فر�صة 
ال�����ص��وء ع��ل��ى اجن���ازات���ه ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي �صتمثل 
وتنق�صم  العزيزة.  بلدنا  يف  ال��واق��ع  اأر���س  على 
فعاليات امللتقى اىل ق�صمني االأول ور�صة العمل 
اجلامعات  يف  الفنانني  جتربة  عر�س  وال��ث��اين 

 26 يوم  اأم�صية  والعلوم  الثقافة  ندوة  و�صتقيم 
الفنانني   اأم�����ص��ي��ات  احل���ايل �صمن  ف��رباي��ر  م��ن 
نبذة  ي�صتعر�س  ق�صري  فيلم  ت��ق��دمي  تت�صمن 
ي�صلط  ال��ذي  امللتقى  امل�صاركني يف  الفنانني  عن 
ال�����ص��وء ع��ل��ى امل�����ص��رية ال��ف��ن��ي��ة وع��ل��ى ع���دد من 
االأعمال اإ�صافة اإىل االطلع على التقنيات التي 
الفنانون يف منحوتاتهم ومراحل تطور  يتبعها 
و�صولهم  اإىل  االأوىل  ال��ت��ج��ارب  م��ن  اأع��م��ال��ه��م 
الفنية  الب�صمة  وتكوين  الفني  الن�صج  ملرحلة 
اخل��ا���ص��ة ب��ك��ل ف��ن��ان. واأع�����دت ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
برناجما   2013 دب��ي  نحت  ملتقى  لفعاليات 
�صاالت  جتمع  اىل  امل�صاركني  الفنانني  ل��زي��ارة 
الفن يف مركز دبي املايل العاملي وهي �صاالت فن 
وبراون  اأي��ام  و�صالة  فن  و�صوا  واآرت�صبي�س  دب��ي 
بوك وكري�صتيز وكوردو للفنون اجلميلة وكيوب 
اآرت�س و�صالة اأوبرا و�صالة ريرا والربع اخلايل 
وجمموعة الفرجام و�صالة اك�س فى ايه و�صالة 
األف للفن ا�صافة اىل جوالت ثقافية يف مناطق 

عدة من الدولة.
كما �صتنظم ندوة الثقافة والعلوم زيارات ثقافية 

اإىل موقع ملتقى نحت دبي وذلك لف�صح املجال 
املدار�س  ط���لب  م��ث��ل  املختلفة  ال�����ص��رائ��ح  اأم����ام 
للتعرف  الفنية  واملراكز  والفنانني  واجلامعات 
النحت واالحتكاك  الفنانني يف فن  اىل خ��ربات 
الفنانني وف�صح املجال للحديث مع  املبا�صر مع 
الفنانني للإجابة عما يخطر ببال احل�صور من 
ت�صاوؤالت عن فن النحت واالطلع على م�صاركات 
ال��ف��ن��ان��ني ال�����ص��اب��ق��ة م��ن م��ع��ار���س وور�����س عمل 
وملتقيات نحت باالإ�صافة اىل تقدمي ملحة عامة 
والراعية  امل�صت�صيفة  واجلهة  امللتقى  فكرة  عن 
قائمة  وت�صم  التعريفية.  املن�صورات  خلل  من 
ال��ف��ن��ان��ني م��ط��ر ب��ن الح���ج وع��ب��دال��رح��ي��م �صامل 
من االإمارات وعلي املحميد من البحرين وعلي 
حممد الطخي�س من ال�صعودية وخالد عبداهلل 
تون�س  من  اللوز  وحم��رز  ال�صودان  من  مرغني 
من  ال�صالح  اإب��راه��ي��م  ون�صرين  ب���دور  و�صهيل 
�صوريا واأيوب البلو�صي من �صلطنة عمان واأحمد 
ال�صبيعي من قطر  كنعان من فل�صطني واأحمد 
وانطوان ب�صبو�س من لبنان وحممد بن االأمني 

من ليبيا ومن�صور املن�صي من م�صر. 
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حممد رم�ضان على اخل�ضبة... 
يف )البا�ضا اأ�ضفور(

 
امل�صرحية  ال�صاب حممد رم�صان للبدء يف بروفات  ي�صتعد الفنان امل�صري 
املقبل  ال�صيف  التي �صيتم عر�صها خلل ف�صل  اأ�صفور(  اجلديدة )البا�صا 
على خ�صبة م�صرح ال�صلم، وت�صاركه البطولة اإميي �صمري غامن، وهي من 
تاأليف يا�صني ال�صوي واإخ��راج ح�صام الدين �صلح. تدور ق�صة امل�صرحية 
من  �صقة  على  للح�صول  بطلب  يتقدم  )ال���ب���دروم(  يف  يعي�س  ���ص��اب  ح��ول 
الدولة، لكن يحدث خطاأ نتيجة ت�صابه اأ�صماء بينه وبني �صخ�س اآخر وريث 
الهائلة، فيظن  واالأم��وال  العقارات  لتلك  الوريث  اأنه  فيعتقدون  ملليونري، 

الفقراء اأنه يريد املتاجرة ب�صققهم وحتدث مفارقات كوميدية.

منى زكي... منتجة يف )دنيا قا�ضية(
ت�صتعد الفنانة امل�صرية منى زكي للم�صاركة يف بطولة امل�صل�صل التلفزيوين 
اجلديد )دنيا قا�صية( والذي �صتقوم باإنتاجه من خلل �صركة االإنتاج التي 
متتلكها هي وزوجها اأحمد حلمي. و�صي�صارك يف البطولة با�صم ال�صمرة ومها 
اأبوعوف و�صيد رجب، ويجري اختيار بقية فريق العمل ومن املقرر اأن يبداأ 
ت�صويره خلل اأيام، اإال اأن اأحداث ال�صارع امل�صري اأجلت البدء بت�صويره اإىل 
التلفزيونية ل�صنوات وعن  الدراما  ال�صهر. وكانت زكي غابت عن  منت�صف 
ال�صينما اأي�صاً، اإال اأنها ت�صع اللم�صات االأخرية على دورها يف فيلمها اجلديد 

)اأ�صوار القمر(، والذي ي�صاركها بطولته الفنان اآ�صر يا�صني.

فــن عــربـــي
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اأن  موؤكدة  تتمناه،  الذي  امل�ستوى  لعمل دون  املطلقة  البطولة  اإنها ترف�س  امل�سرية عا غامن  الفنانة  قالت 
ا�سمها من تر م�سل�سل )الزوجة الرابعة(،  اأنها طلبت حذف  اهتمامها االأول بالدور اجليد. وك�سفت غامن، 

)الأنه مت و�سع ا�سمي ب�سكل ال يليق بتاريخي(، لكنها اأقرت بنجاح العمل جماهرييًا... 

طلبت حذف ا�سمها من )الزوجة الرابعة(

عال غامن: اأرف�س البطولة املطلقة لعمل دون امل�ضتوى

�سعيدة بامل�ساركة يف م�سل�سل )الزوجة الثانية(

دينا فوؤاد ترف�س مقارنتها 
ب�ضعاد ح�ضني

يف فيلم )الكري�صما�س(؟ امل�صاركة  على  توافقني  جعلك  الذي  • ما 
- لقد وجدت اأن الدور جينّد وي�صيف اإيلنّ كفنانة، خ�صو�صاً واأنه يعتمد على 
جمالها  ت�صتغل  )ن�صابة(  بنت  دور  خلله  من  واأج�صد  والت�صويق،  االإث��ارة 
الن�صب  لتحقيق طموحها من خلل علقتها برجال االأعمال الذين يتم 

عليهم اإىل اأن ت�صبح �صيدة اأعمال، لكنها تتعر�س للقتل.
الفيلم مل�صاكل اإنتاجية؟ تعر�س  على  تعليقك  • وما 

- كل �صركات االإنتاج مترنّ باأزمات اإنتاجية يف الوقت احلايل ب�صبب الظروف 
توقف مرات  الفيلم  لكن  العربية،  وال��دول  بها م�صر  التي متر  ال�صيا�صية 
اآخر  فيلم  ب���اإخ���راج  ح��م��دي  الفيلم حم��م��د  ان�����ص��غ��ال خم���رج  ب�صبب  اأخ����رى 

وان�صغايل بت�صوير اأكر من عمل. 
ملحمد  املطلقة وجماملة  بطولتك  الأن��ه من  للدور  قبولك  وم��ا حقيقة   •

حمدي؟
- اهتمامي االأول بالدور اجليد، وكنت اأرف�س معظم اأدوار البطولة املطلقة 

. الأنها لن ت�صيف اإيلنّ
رم�صان  �صهر  يف  م�صل�صلني  ب��ط��ول��ة  يف  م�صاركتك  ع��ل��ى  تعليقك  م��ا   •

املا�صي؟
اأ�صتطيع  اأنني ال  بالدور، كما  اأعجبت  �صيناريو )ابن موت(  - عندما قراأت 
الرابعة(  )ال��زوج��ة  م�صل�صل  بينما  �صيف،  �صمري  املخرج  مع  العمل  رف�س 

توقعت له النجاح مع قراءتي لل�صيناريو بالرغم من اأنه بطولة جماعية.
البطولة اجلماعية مب�صاكل؟ ت�صببت  • وهل 

- ت�صبب و�صع ا�صمي يف )ترت( امل�صل�صل ب�صكل ال يليق بتاريخي وو�صع ا�صم 
ممدوح  امل�صل�صل  منتج  من  وطلبت  م�صاكل  يف  قبلي  بقيمتي  ل�صن  فنانات 
�صاهني حذف ا�صمي بهدوء ل�صداقتي معه مع انتهاء عر�س ن�صف حلقات 

امل�صل�صل.
اأنت را�صية عن العمل ب�صكل عام؟ هل  • ولكن 

- امل�صل�صل القى جناحاً هائًل بعر�صه على قنوات ف�صائية عدة، واأ�صاف اإيلنّ 

قاعدة جماهريية عري�صة، وهو ميثل نقلة يف الدراما التلفزيونية امل�صرية 
يف ال�صنوات االأخرية.

• وكيف ترين النقد الذي تتعر�صني له؟
االإحباط،  ، ويجلب يل  اإيلنّ بننّاء وال ي�صيف  لنقد غري  اأتعر�س  ما  دائماً   -
. ولذلك ال اأنتبه اإليه، واأوجه اهتمامي الختيار اأعمال اأرى اأنها ت�صيف اإيلنّ

الرتكية؟ اأمام  امل�صرية  الدراما  تراجع  اإىل  تنظرين  • كيف 
اأنني �صاهدت م�صل�صلت  - الدراما امل�صرية �صتبقى يف ال�صدارة، خ�صو�صاً 
تفا�صيله  واأع��ل��م  تخ�ص�صي  الفن  الأن  ورمب��ا  ج��دي��داً،  فيها  اأر  ومل  تركية 

اأكت�صف عيوبه اأكر من امل�صاهد العادي.
ت مع �صعود التيار االإ�صلمي؟ تغرينّ االأفلم  على  الرقابة  • هل 

- اإىل االآن ال اأرى ذلك فعلياً، علما اأنني ل�صت مع اإلغاء الرقابة، بل موؤيدة 
الو�صطية مطلوبة  لوجودها الأننا من دونها �صرنى ما يثري غ�صبنا، لكن 

حتى ال يكون هناك كبت للحريات.

حممد رجب يعود للدراما
 بـ )الوالدة با�ضا(

 
لبداية ت�صوير  اإنه ي�صتعد حالياً  ال�صاب حممد رجب  الفنان امل�صري  قال 
م�صل�صله اجلديد )الوالدة با�صا(، والذي ي�صاركه يف البطولة الفنان �صلح 
عبداهلل و�صو�صن بدر ودينا ال�صربيني. واعترب رجب اأن امل�صل�صل ي�صكل عودة 
جديدة له وللدراما التلفزيونية بعد غياب العام املا�صي، واأ�صار اإىل اأنه يتابع 
بالتزامن مع  االأفعال حول فيلمه اجلديد )احلفلة( والذي يعر�س  ردود 
االحتفاالت بذكرى ثورة 25 يناير، ما جعل الفيلم ال يلقى ن�صبة امل�صاهدة 

املتوقعة، وي�صارك فيه بطولته مع اأحمد عز وجومانة مراد.

قالت الفنانة امل�صرية ال�صابة دينا فوؤاد اإنها �صعيدة بامل�صاركة يف م�صل�صل )الزوجة الثانية( املاأخوذ عن الفيلم الذي 
املميزين، لكنها طالبت اجلمهور عدم  املعاجلة واحل��وار  ب�صبب  1967 وذلك  العام  اأبو�صيف  املخرج �صلح  قدمه 
املقارنة بينها وبني الفنانة �صعاد ح�صني )الأن ال�صينما امل�صرية مل تنجب مثل �صعاد ح�صني و�صيكون من الظلم الأي 

ممثلة املقارنة معها(.
واأو�صحت فوؤاد اأنها تلعب الدور الذي قدمته الفنانة الراحلة �صعاد ح�صني، وكانت مرتددة يف املوافقة على امل�صل�صل، 
املعاجلة  راأيها بعدما قراأت  ت  امل�صرية وخالد يف ذهن اجلمهور(، لكنها غرينّ ال�صينما  اإحدى علمات  الفيلم  )الأن 

الدرامية للم�صل�صل.
واأ�صارت اإىل اأن امل�صل�صل من اإخراج اأحمد �صقر، وي�صاركها يف بطولته عل غامن وبا�صم �صمرة وعايدة ريا�س وعبد 

الرحمن اأبو زهرة، اإ�صافة اإىل جمموعة كبرية من الفنانني، ومن املفرت�س اأن يعر�س خلل �صهر رم�صان املقبل.
اأن املقارنة تظلم امل�صل�صل  اأن تكون هناك مقارنة بني فيلم وم�صل�صل )الزوجة الثانية(، م�صرية اإىل  وتوقعت فوؤاد 
ب�صدة، فهناك فارق كبري بني فيلم �صينمائي مل تتجاوز مدته �صاعتني وم�صل�صل درامي ت�صل حلقاته اإىل ما يقرب 

من 22 �صاعة.
انتقادات كبرية، قالت:  والتي تواجه  اأعمال درامية  القدمية يف  ال�صينمائية  االأف��لم  روؤيتها الإع��ادة تقدمي  وحول 
)االأمر يرتبط مبدى جناح وقدرة فريق العمل على اإعادة تقدميه ب�صكل درامي متميز، باالإ�صافة اإىل طرح بع�س 

الق�صايا احلياتية املعا�صرة التي نعي�صها حالياً(.
اأحداثه حول امراأة ب�صيطة يتعر�س زوجها  اأنها ت�صتعد لت�صوير م�صل�صل )الوالدة با�صا( الذي تدور  اإىل  واأ�صارت 
للقتل اأمام عينيها فت�صطر اإىل حتمل م�صوؤولية اأبنائها االأربعة، ومتتلك )ك�صك( تبيع فيه ال�صجائر وامل�صروبات، 
وي�صاركها امل�صوؤولية االبن االأكرب، وتت�صاعد االأحداث عندما يتهم االبن يف جرمية قتل وحتاول والدته واأ�صقاوؤه 

اإثبات براءته، والعمل من تاأليف حممد اأ�صرف واإخراج �صريين عادل.
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قلة النوم يوؤدي اىل الكتئاب
ك�صفت جملة ويب ميد االأمريكية الطبية اإىل وجود علقة بني بع�س 
النوم  ع��دم  ب�صبب  ب���االأرق واالكتئاب  االإ�صابة  وب��ني  وامل��ه��ن،  االأع��م��ال 

بالقدر الكايف.
وو�صفت املجلة بع�س الوظائف التى من بينها مراقب احلركة امللحية 
�صبكات  و م�صوؤولو  الليل،  تاأهب ط��وال  اأن��ه يبقى يف حالة  اإذ  اجلوية، 
التلفزيونية،  املحطات  يف  العمل  اإىل  باالإ�صافة  وامل���دراء،  االإن��رتن��ت، 

وامل�صايف، خا�صة يف ق�صم االإ�صعاف، واأي�صا العمل يف امل�صانع.
واأو�صحت املجلة اأن هذه املهن ت�صبب اإ�صطرابات يف النوم، واإ�صطرابات 
توؤدي تدريجيا اإىل التوتر واالإ�صابة باالكتئاب والقلق، نظرا ملا حتمله 

قلة النوم من اآثار �صلبية على اجل�صم والعقل على حد �صواء؛.
ال�صاعة  اخ��ت��لف  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  اأي�����ص��ا  بحثها  امل��ج��ل��ة يف  �صلطت  ك��م��ا 
ذلك  وع��لق��ة  ومهنته،  م��وظ��ف  ك��ل  ح�صب  الب�صر  ب��ني  البيولوجية 

باجلدول الزمني ل�صاعات النوم واال�صتيقاظ.

املاجنو 

بروتني  و1%  ذائ��ب��ة  �صكرية  م���واد   20% على  امل��اجن��و  ث��م��رة  حت��ت��وي 
و%1 دهون و%1 من  االحما�س الع�صوية و%1 مواد معدنية وبع�س 
الفيتامينات وهي غنية باالألياف املفيدة لتن�صيط حركة االمعاء والوقاية 

 .cو A من بع�س االمرا�س املزمنة وغنية  بفيتامني
فوائدها: 

- ت�صاعد على النمو. 
- تقي من امرا�س ال�صرطان. 

- حتافظ على اللثة. 
- �صراب املاجنو ملني للقناة اله�صمية.
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الزهور من األطفال خالل مغادرتها مركز األمل لعالج اإلدمان في  كاترين دوقة كامبريدج تتلقى 
لندن. )رويترز(

اليابان؟ على  الذرية  القنبلة  األقيت  • متى 
- يف عام 1945

فل�سطني؟ حرب  بداأت  • متى 
- يف عام 1948

وعد بلفور؟ كان  • متى 
- يف العام 1917

القلعة يف القاهرة ؟ بنى  الذي  هو  •  من 
- �صلح الدين االأيوبي

من بيت املقد�س اإىل الكعبة امل�سرفة؟ القبلة  حولت  • متى 
- �صعبان ال�صنة 2 للهجرة

االأوىل؟ العاملية  احلرب  كانت  عام  اأي  • يف 
-  �صنة 1914

ال�صوف باللونني االأحمر و االأبي�س اكت�صفت عام 1947م  و  الوبر  العامل م�صنوعة من  �صجادة يف  • اأقدم 
ويعود تاريخها اإىل القرن اخلام�س قبل امليلد و توجد حالياً يف مدينة 

)ليننجراد(.
. االأر�س  على  اجلاذبية  �صد�س  ت�صاوي  القمر  على  • اجلاذبية 

للقمر غلف جوي و اجلبال تغطي معظم �صطحه. • لي�س 
املوجودة يف فرن�صا و التي حتتوي على عدد من االأ�صجار النادرة هو 35 حديقة . احلدائق  • عدد 

ت�صتخدم لق�س احل�صائ�س يف الواليات املتحدة 70 مليون اآلة و ت�صبب هذه االآالت تلوث  التي  االآالت  • عدد 
للبيئة يعادل ما ت�صببه 30 مليون �صيارة .

يف اليابان اإمرباطوري . احلكم  • نظام 
�صكل بيت من ال�صعر نظمه ال�صاعر ربيعة بن عامر امللقب بالدرامي فقد  كان يف  التاريخ  اإعلن يف  اأول  • اإن 
ح�صر اإليه اأحد التجار ي�صكو نفاذ كل اخلمارات التي يبيعها عدا ال�صوداء فلم ي�صرتيها اأحد منه .. فنظم 
اأر�صلها الأحد ال�صعراء ليتغنى بها .. و كتب يف مطلعها :� قل للمليحة يف اخلمار االأ�صود  ال�صاعر ق�صيدة و 
.. ماذا فعلت بنا�صك متعبد . ،،، وملا انت�صرت هذه الق�صيدة مل تبقى واحدة مل ت�صرت خمار اأ�صود فنفذت كل 

اخلمارات لدى التاجر بل اأنه باعها ب�صعر مرتفع ....

انتهي الل�س من جمع ما خف حمله وغلى ثمنه وانب�صطت ا�صاريره كثريا فقد كانت احل�صيلة رائعة مبلغا كبريا 
جدا مل يكن يتوقعه و�صعه يف لفافة وحمله كوليده وا�صرع مبغادرة املكان وقال يف نف�صه مل يولد بعد من ي�صتطيع 
ان ي�صرتد هذا املال مني ،عاد كما دخل وال اثر تركه خلفه النه بب�صاطة قد اعتاد على ذلك ،ويف الطريق قرر ان 
ياأخذ اجازة طويلة رمبا عدة �صهور حتى ي�صتمتع بهذا املبلغ ،افكار كثرية راودته قبل ان يلمح �صباك �صغري ترك 
مفتوحا يف احدي الفلل الفاخرة وقال انا واثق من ان هذا البيت عامر مبا لذ وطاب من ذهب وجموهرات ونقود 
..ال باأ�س يف غنيمة اخري فاملنطقة هادئة وال يوجد قمر وال حتي �صوء وبخفة ويف حلظات كان هناك ..جتول يف 
البيت كله ومل يجد احد بل ومل يجد ما ي�صرقه فكلها اثاثات �صخمة وفجاأة �صمع �صرير باب يفتح وا�صوات تعلو 
فخاف وارتبك وا�صرع باجتاه ال�صباك وغادر البيت يف احلال واطلق �صاقيه للريح واىل اقرب تاك�صي قفز عائدا 
اليى بيته اما يف البيت الفاخر فكان هناك �صقيقتان دخلتا ترتبان حقيبتيهما يف حزن وهدوء فهذا هو اخر يوم 
لهما يف تلك املدينة انهما راحلتان عائدتان ايل امهما يف بلد اخر فزوجة ابيهما قررت ذلك وكان لها ما ارادت 

ولكن ال يهم فالعودة ايل ح�صن االم اهم من كل اموال الدنيا .
وهناك عند ال�صباك و�صعت �صورة جميلة لهما مع والدهما قررا اخذها ..ولكن ماهذا ،�صرخت نادية كم انت 
رائع ياوالدي اعرف انك حتبنا كثريا انظري يا �صعاد ترك لنا والدنا بجوار ال�صورة هدية جميلة انظري مبلغ 
كبري من املال يكفي لنحقق به احلما كثرية ميكننا ان نبداأ به مع امي م�صروع �صغري ي�صرتنا العمر كله ،كم انت 
رائع يا ابي ..و�صعت املال يف حقيبتها و�صمته اإىل �صدرها وكاأنها ت�صم اباها وحملتا احلقائب وخرجتا يف هدوء 
يف طريقهما للمطار وهن يف �صعادة كبرية تطل من عيناهما اجلميلتان.. ا�صتمرت معهما حتي و�صتل اإىل ح�صن 

امهما ويف البيت كانت فرحة ثلثتهن تكفي العامل با�صره .
اما الل�س امل�صكني فلم ينتبه اإىل فقدانه للفافته اال يف البيت وقال اه النقود لقد ن�صيتها .. ن�صيتها ،رمبا بجوار 
ال�صباك يا للحظ ال�صئ وا�صرع بالعودة مرة اخرى فوجد ال�صباك ما زال مفتوحا..ا�صرع وقفز اليه وبحث يف كل 
الغرف وعندما هم بفتح الباب ليبحث يف اماكن اخرى وجد امامه ربة املنزل التي كانت �صرخاتها مثل ناقو�س 

خطر جتمع على اثرها كل من يف البيت وانتهى يومه التع�س يف ايدي ال�صرطة .

الل�ص الغبي 

تناول اخل�ضراوات تزيد من القبال على احلياة والتفاوؤل

�ضرطان الرئة
 الأكرث فتكا بني الربيطانيات

  
ك�صفت درا�صة طبية حديثة النقاب عن اأن �صرطان الرئة يعد االأكر 
فتكا بني الربيطانيات ، متفوقا على �صرطان الثدي مبعدالت ملحوظة 
وت�صري البيانات اإىل اأن �صرطان الرئة يفتك باأكر من 16 األف �صيدة 
بحياة  يودى  الذي  الثدي  ب�صرطان  باملقارنة  وذلك  �صنويا  بريطانية 

مايقرب من 12 األف �صيدة .
واأرجع الباحثون الربيطانيون هذه الزيادة اإىل الطفرة الكبرية التي 
�صهدتها معدالت التدخني بني الربيطانيات خلل حقبتي ال�صتينات 
على  اأجريت  التي  اأبحاثهم  معر�س  يف  الباحثون  و�صدد  وال�صبعينات 
العديد من الدول االوروبية اأنه على الرغم من الرتاجع امللمو�س يف 
االإ�صابة  معدالت  اأن  اإال  اإجمايل  ب�صكل  بال�صرطان  االإ�صابة  معدالت 
ارتفاعها  توا�صل  الربيطانيات  ال�صيدات خا�صة  الثدي بني  ب�صرطان 

بن�صبة 7 % لت�صجل 82 األف حالة يف عام 2009 .
ي�صهد هذا  اأن  ال�صحة  ال��ذي يتوقع فيه خ��رباء  الوقت  ذل��ك يف  ياأتي 
األف �صيدة   886،88 العام ت�صاعفا يف معدالت االإ�صابة لتلقى نحو 
نحو  الرئة  �صرطان  ي�صكل  فيما  بال�صرطان  متاأثرة  اأوروب��ا  يف  حتفها 

. حالة  األف   640،82

حممد �شالح ال�رسيحي 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

علي رائد الفاخ�ري
زمالئه..  يحبه  درا�سته..  يف  متفوق 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

مرية حممد ال�شام�شي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�صفت اأحدث االأبحاث الطبية االمريكية باأهمية تناول اخل�صراوات 
لكى ت�صعر بال�صعادة والتفاوؤل فى احلياة .

�صرورة  االأمريكية  نيويورك  بجامعة  الباحثني  من  فريق  اأك��د  فقد 
االأكثار من تناول اخل�صراوات والورقيات لل�صعور بالتفاوؤل والنظرة 

االيجابية للحياة.
اأن اال���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ح��ر���ص��ون ع��ل��ى تناول  وت��و���ص��ل ال��ب��اح��ث��ون 
اخل�صراوات مييلون اإىل النظرة االيجابية للحياة حيث وجد ارتفاع 
م�صتوى م��رك��ب��ات ال��ك��ارت��ي��ن��وي��د ف��ى دم��ائ��ه��م وامل��ت��واج��دة ب��وف��رة فى 

اخل�صراوات .
يعرف الكاروتينويد ب البيتا كاروتني وهى �صبغة متواجدة مب�صتويات 
مرتفعة فى الفاكهة واخل�صراوات خا�صة برتقالية اللون واخل�صراوات 

الورقية .
العالية  امل�صتويات  اأن  اإىل  اأ�صارت  قد  ال�صابقة  الطبية  االأبحاث  كانت 
من م�صادات االك�صدة فى الدم خا�صة من مادة الكاروتينات تعد من 

اأهم العلمات الدالة على ال�صحة اجليدة .
وت�صاعد م�صادات االأك�صدة على احلفاظ على اجلزيئات فى اجل�صم 

ل��ل�����ص��وارد احل����رة التى  اإف���رازه���ا  وحت����ول دون 
اال�صابة  فى  وت�صهم  اخلليا  تتلف  اأن  ميكن 
االأوىل من  الدرا�صة  وتعد هذه   . باالأمرا�س 
وثيقة  وج��ود علقة  اإىل  ت�صري  التى  نوعها 

ب���ني ال���ت���ف���اوؤل وال��ن��ظ��رة االي��ج��اب��ي��ة وبني 
تناول عنا�صر حمددة من الغذاء.

غزلن نخرية العامري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


