
ينظف الكبد الدم وتخرج الكلى ال�سموم 
ال  لكن  اجلراثيم.  من  حتمي  والب�سرة 
هذه،  اأع�سائك  بن�ساط  االكتفاء  يجوز 
وتناول  ال�سيئ  وال���غ���ذاء  ال�سغط  الأن 
االأدوية.. كلها عوامل ت�سبب خلاًل يطراأ 
ال���ذات���ي وي�سّر  ال��ت��ن��ظ��ي��ف  اآل���ي���ات  ع��ل��ى 
اإ�سعاف  اإىل  روي����داً  روي����داً  وي����وؤدي  بها 
اجل�سم واإرهاقه. فلَم ال تهدئني امل�سايف 
الطبيعية يف ج�سمك من خالل تخفيف 

العبء امل�سبب لهذا التعب غري املربر؟

امنحي كبدك بع�ض الراحة
- دواعي التزام احلذر

عن  امل�سوؤول  االأ�سا�سي  الع�سو  ب�سفته 
ال�سفراء  م����ادة  ال��ك��ب��د  ي��ن��ت��ج  ال��ه�����س��م، 
يف  وي�ساهم  الدهون  له�سم  ال�سرورية 
تفكيك مواد خمتلفة وت�سفية ال�سموم 
م��ن ال����دم. ُت��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��ك��ب��د ت�سمية 
ال��ع�����س��و ال�����س��ام��ت، ف����ن����ادراً م���ا تظهر 
خلٍل  اإىل  خاللها  من  ُي�ستدل  اأع��را���ض 
يف وظ��ائ��ف��ه، ك��ّل م��ا يف االأم���ر اأن الكبد 
العليل يرتك ثقاًل يف البطن وخلاًل يف 
االأمعاء. ملعاجلته، ميكن االعتماد على 

بع�ض قواعد )التدريب الكبدي(.
- اأفكار اإيجابية

جتنبي االإفراط يف تناول ال�سّكر االأبي�ض 
واالأطباق الثقيلة )كي�ض، بيتزا، بطاطا 
ومعجنات(  الزان��ي��ا  امل��ف��روم،  اللحم  مع 

الغنية بدهون م�سبعة وملح.
تناويل اخل�سار يومياً، ال �سيما االأر�سي 
�سوكي التي حتتوي على �سينارين )منقٍّ 
طبيعي( وحم�ض الكلوروجينيك )مادة 
م�سادة لالأك�سدة(، والفاكهة الع�سوية. 
فاكهة  احل���ام�������ض  ال���ل���ي���م���ون  ُي���ع���ت���رب 
غناها  بف�سل  بامتياز  لل�سموم  م�سادة 
ال��ف��اك��ه��ة اجليد(.  ب��ال��ف��روك��ت��وز )���س��ك��ر 
حام�ض  ليمونة  ن�سف  ع�سري  ا�سربي 
عمله  وت�سهيل  ال��ك��ب��د  ل��ت��ه��دئ��ة  ي��وم��ي��اً 

والتخل�ض من مادة ال�سفراء.
عرب  راح���ة  اله�سمي  ج��ه��ازك  ام��ن��ح��ي 
ي��وم��ني كّل  مل���دة  اأط��ع��م��ة نباتية  ت��ن��اول 

�سهر واخ�سعي جلل�سات عالج بال�سوء، 
ف��ه��ي ت���رتك اأث�����راً ف��اع��اًل ي��ري��ح��ك من 
ال�سّمر  ي�ساعد  ذل��ك،  غ��ري  الكبد.  ثقل 
واملرميية واإكليل اجلبل على اإنتاج املادة 
ال�سفراء والتخل�ض منها، يف حني تدعم 
بقلة امللك واالأرقطيون والهندباء الكبد 
ال��ب��ول��دو منطقة  ن��ب��ات  وي��ه��دئ  املتعب، 
اأكرث من  اعتماد  الكبد. لكن حذار من 

عالجني ملدة ثالثة اأ�سهر كّل عام.
وب�سفتها مركز تنقية اجل�سم االأ�سا�سي، 
الف�سالت  وجت��م��ع  ال���دم  الكلى  ت�سفي 
يتمثل  منها.  وتتخل�ض  يحملها  ال��ت��ي 
التحدي االأكرب يف رعاية ع�سو ال يتاأمل، 
بل يرتك مهمة اإف�ساء تعبه اإىل اأع�ساء 
وع�سالته  كالظهر  اجل�����س��م  يف  اأخ����رى 
اكت�ساف  ي��ت��م  ال  ل��ذل��ك  ت��ب��ع��اً  ال�سفلى. 
متاأخرة  م��راح��ل  يف  اإال  الكلوي  الف�سل 
التعب  ي�سكل  ال  االأوان.  ف��وات  بعد  اأي 
ال�ساقني  وت����ورم  ال���دم  �سغط  وارت���ف���اع 
ت�سري  اأعرا�ساً حم��ددة  البول  وال��دم يف 
لكنها  ال���ك���ل���ى،  وظ���ي���ف���ة  اخ����ت����الل  اإىل 

ت�ستدعي بال�سرورة مراجعة الطبيب.
- اأفكار اإيجابية

ي�سري االأطباء اإىل اأن تناول كميات من 
ما  ح�سب  بكرثة  التبّول  يعني  ال  امل��ي��اه 
ي��رّوج له بع�ض االإع��الن��ات. يتعني على 
واحل�سوات  امل��ث��ان��ة  ب��ال��ت��ه��اب  امل�����س��اب��ني 
الليرت من  تناول ليرت ون�سف  الكلوية 
امل��ي��اه ي��وم��ي��اً، ل��ك��ن ال ج���دوى م��ن هذه 
الكمية يف حاالت اأخرى، فكوٌب من املاء 

كّل �ساعتني يكفي اجل�سم وي�ساعده.
ي�ساعف  الأن���ه  امل��ل��ح  ت��ن��اول  م��ن  خففي 
احل�سوات الكلوية، ومن تناول م�سادات 
االلتهابات غري ال�سرتودية كاالأ�سبريين 
واإيبوبروفني الأن االإفراط يف ا�ستهالكها 
الكلى.  وي������وؤذي  امل���ع���دة  يف  اأمل������اً  ي�����س��ب��ب 
الربوتينات  م���ن  اأق����ل  ك��م��ي��ات  ت���ن���اويل 
احلليب،  ومنتجات  والبي�ض  كاللحوم 
اإ�سافياً  جهداً  يتطلب  امت�سا�سها  الأن 
التخل�ض  عليها  يتعني  التي  الكلى  من 
م����ن ال����ي����وري����ا )ف�������س���الت ن����اجت����ة من 

الربوتينات(.  حت��ّول 
ُي�ستح�سن  ه��ن��ا  م���ن 
االب����������ت����������ع����������اد ع����ن 

الغذائية  االأن���ظ���م���ة 
بالربوتينات  ال��غ��ن��ي��ة 

عنها  واال����س���ت���ع���ا����س���ة 
ب������ت������ن������اول االأ�������س������م������اك 

وال�����������س�����وي�����ا واحل�����ب�����وب 
واخل�سار.

ا�ستمعي اإىل ب�سرتك
- دواعي التزام احلذر

يف  دائ���������م���������اً  ت����ن����ج����ح����ني  ال 
ب�سرتك  ب���ني  راب�����ط  اإق����ام����ة 

وال�سغوط التي تعي�سينها، 
راب�����ط�����اً  ي���ب���ق���ى  اأن���������ه  اإال 

حقيقياً يتمثل بحّب ال�سباب 
تخرب  و���س��دف��ي��ة.  تق�سري  اأو  واح���م���رار 
ال��ك��ث��ري ع��ن اجل�����س��م وحاالته  ال��ب�����س��رة 
املختلفة )برد، حر، اأمل( وت�سّكل حاجزاً 
يحمي االأع�ساء الداخلية من الظروف 
القا�سية اخلارجية. خالفاً ملا تعتقدين، 
الكلى  ق��ذرة الأن  الب�سرة  ما تكون  ن��ادراً 

تتوىل مهمة التخل�ض من ال�سموم.
-اأفكار اإيجابية

فهذه  التعرق،  فر�سة  ب�سرتك  امنحي 
الف�سالت.  م��ن  التخل�ض  يف  طريقتها 
اأ�سا�سياً  عن�سراً  ال��ع��رق  ُيعترب  ك��ذل��ك، 
ي�سكل  ح��رارة اجل�سم. ال  للحفاظ على 
ا���س��ت��ع��م��ال امل��ع��ط��ر م�����س��ك��ل��ًة، ع��ل��م��اً اأن 
ت��خ��ف��ي رائحة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��رتك��ي��ب��ات 
حني  يف  تغليفها  خ��الل  م��ن  البكترييا 
اأن الرتكيبات الع�سوية كحجر التوتية 
)م�������ادة ط��ب��ي��ع��ي��ة م���وؤل���ف���ة م����ن اأم�����الح 
البوك�سيت(  م��ن  م�ستخرجة  معدنية 
ت�سّيق امل�سامات بوا�سطة مواد مطهرة.

يرتك  مب��ره��م  بدهنها  ب�سرتك  رط��ب��ي 
غ�������س���اًء مي���ن���ع ع��ن��ه��ا اجل����ف����اف ودرع������اً 
م�ساء  ك��ّل  نظفيها  للبكترييا.  م�سادة 
واملراهم  املاكياج  ف�سالت  تثقلها  ال  كي 
ا�ستفيدي  لتغذيتها،  امللوثة.  والعوامل 

م�����ن خ�������س���ائ�������ض ع�������الٍج ي���ع���ت���م���د على 
الدهنية  كاالأحما�ض  غذائية  مكمالت 
ملدة   E والفيتامني  االأك�سدة  وم�سادات 
ثالثة اأ�سابيع مرة اأو مرتني كّل اأ�سبوع.

-عالج منظف
ال��ل��م��ف )���س��ائ��ل �سفاف،  ���س��ائ��ل  ي��ج��ري 
مييل لونه اإىل ال�سفرة ي�سبه يف تركيبه 
ي��ح��ت��وي على  اأّن�����ه ال  اإال  ال����دم  ت��رك��ي��ب 
بي�ساء(  دم  خاليا  بل  حمراء  دم  خاليا 
الع�سالت  ت��ق��ّل�����ض  ب��ف�����س��ل  اجل�����س��م  يف 
واالأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة وي��ت��خ��ل�����ض من 
ال�����س��م��وم وال��ف�����س��الت اخل���ل���وي���ة. حني 
ال�سموم  ت��غ��زو  ال��ل��م��ف،  ���س��ري��ان  يتباطاأ 
اجل�����س��م وت��ظ��ه��ر وا����س���ح���ة ع��ل��ى هيئة 
�سيلوليت، ثقل يف القدمني، تقدم مبكر 
اخرتعها  التي  التقنية  ُتعد  ال�سّن.  يف 
امل��ع��ال��ج ال��ف��ي��زي��ائ��ي وال��ف��ي��ل�����س��وف اإميل 
فاعلية  االأك����رث   1932 ع���ام  يف  ف����ودر 
الإج�����راء ت�����س��ري��ف مل��ف��اوي ي����دوي. قبل 
اخل�سوع لتقنية فودر، تاأكدي اأن املعالج 
تلقى تدريباً حمرتفاً، علماً اأن املعاجلني 
التقنية  ه����ذه  ي��ت��ق��ن��ون  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ني 
املعاجلني  اإىل  بالن�سبة  االأم���ر  وك��ذل��ك 
الطبيعيني، اإال اأن اخت�سا�سيي التجميل 

ال باع لهم فيها بال�سرورة.
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غوغل تتو�سع ببيع حوا�سيب كروم بوك 
املحمولة  �ستتو�سع يف بيع حوا�سيبها  اأنها  اأعلنت �سركة غوغل االأمريكية 
التي تعمل بنظام الت�سغيل كروم وامل�سماة كروم بوك يف متاجر التجزئة عرب 
�سراكات جديدة مع متجري ووملارت و�ستابلز، رغم اأنه من غري الوا�سح اإذا 
ما كانت تلك احلوا�سيب حتقق مبيعات جيدة اأ�سا�سا. وابتداء من نهاية هذا 
االأ�سبوع �سيتوىل 1500 من متاجر �ستابلز عر�ض حوا�سيب كروم بوك، 
يف حني �سيتوىل 2800 من متاجر ووملارت طرحها للبيع يف وقت الحق 
هذا ال�سيف، وتقول غوغل اإن عدد املتاجر هذا �سُي�ساعف ثالث مرات عدد 
املتاجر التي تبيع حوا�سيب كروم بوك لي�سل العدد االإجمايل اإىل 6600 
متجر حول العامل. و�ستطرح متاجر ووملارت الن�سخة االأرخ�ض من كروم 
اأي�سر التايوانية ويبلغ ثمنها 199 دوالرا،  بوك، وهي من ت�سنيع �سركة 
يف حني اأن متاجر �ستابلز �ستطرح مناذج متعددة من ت�سنيع �سركات اأي�سر 
واإت�ض بي االأمريكية و�سام�سونغ الكورية اجلنوبية، كما �ستطرحها كذلك 
للبيع على موقعها االإلكرتوين. يف حني اأن اأعلى حوا�سيب غوغل فئًة وهو 
كروم بوك بك�سل ذو ال�سا�سة اللم�سية والذي يبداأ ثمنه من 1299 دوالرا 
فلن يكون متاحا على اأي من هذين املتجرين. واأعلنت غوغل اأن متاجر 
اأوفي�ض ديبوت و اأوفي�ض ماك�ض و فرايز و تايغر دايركت �ستبداأ اأي�سا ببيع 
حوا�سيب كروم بوك خالل االأ�سهر املقبلة . و�سابقا كانت متاجر اأمازون و 
ب�ست باي فقط تبيع حوا�سيب غوغل تلك. اإ�سافة اإىل ذلك و�سعت غوغل 
من طرح حوا�سيب غوغل على النطاق الدويل، ففي اململكة املتحدة على 
�سبيل املثال اأ�سبح هناك 116 متجرا لتي�سكو يبيع حوا�سيب كروم بوك، 
ويف هولندا متجرا ميديامارك و �ساتورن ، ويف فرن�سا متاجر اأف اأن اأي �سي 
، وكذلك متجرا جي بي هاي فاي و هاريف نورمان يف اأ�سرتاليا، ومتاجر 

اإلغيغانتني يف ال�سويد.

حجم الطفل بال�سهر الأول مرتبط بذكائه
الطفل وزي��ادة حجم  ال��وزن لدى  اكت�ساب  اأن  ا�سرتاليون  باحثون  قال 
زي��ادة معدل ذكائه يف  ي�سهم يف  االأول بعد والدت��ه  ال�سهر  راأ�سه خالل 
جامعة  من  �سميذرز  ليزا  الباحثة  واأج���رت  االأوىل  الدرا�سية  امل��راح��ل 
 13800 من  الأك��رث  بيانات  حتليل  �سملت  درا�سة  وزمالءها  اأدياليد 

طفل ولدوا يف ال�سهر التا�سع من احلمل.
واأظهرت الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية بيدياتريك اأن االأطفال الذين 
الوالدة  عليه عند  ك��ان��وا  ال��ذي  ال���وزن  م��ن   40% ن�سبته  م��ا  اكت�سبوا 
خالل االأ�سابيع االأربعة االأوىل، ارتفع معدل ذكاءهم 1.6 نقطة عندما 
اإ�سافياً  وزن��اً  اكت�سبوا  الذين  باالأ�سخا�ض  مقارنة  ال�ساد�سة  �سن  بلغوا 

بن�سبة %15 فقط.
وقالت �سميذرز اإن حميط دائرة الراأ�ض موؤ�سر على حجم الدماغ، لذا 

زيادة حميط دائرة املولود اجلديد ي�سري اإىل منّو دماغي اأ�سرع .
وتابعت اأن االطفال حديثي الوالدة الذين منوا ب�سكل اأ�سرع يف اال�سابيع 
االأربعة االوىل �سجلوا معدالت ذكاء اأعلى يف مراحل الحقة من حياتهم. 
كما اأن االأطفال ذوي حميط دائرة الراأ�ض االأكرب �سجلوا ن�سبة الذكاء 

االعلى.

فتيات يحاكني الطاوو�س 
لطائر الطاوو�ض مكانة خا�سة يف ال�سعر واالأدب الباك�ستاين ملا يو�سف 

به من جمال طبيعي واألوان مميزة وجذابة. 
تاريخها  يعود  التي  الباك�ستانية  االأثرية  املباين  على  النقو�ض  وتظهر 
اإىل ح�سارة العهد املغويل االهتمام اخلا�ض الذي كان يحظى به هذا 
االأمثال  ت�سرب  االجتماعي  امل�ستوى  وعلى  امللكية  الق�سور  الطائر يف 
اإليه  ي�سري  م��ا  وه���ذا  الطبيعي،  اجل��م��ال  و���س��ف  ال��ط��اوو���ض يف  بطائر 
ال�سعراء  فيه  �سبه  ال��ذي  الهندية  ال��ق��ارة  يف  ال��رتاث��ي  واالأدب  ال�سعر 

الن�ساء بطيور الطاوو�ض. 
قاد ذلك فتيات باك�ستان يف الوقت احلا�سر اإىل حماولة جادة الكت�ساب 
اإىل  االأم���ر  يقت�سر  لبا�سهن، ومل  وم��زاي��ا جماله يف  ال��ط��اوو���ض  األ���وان 
باألوان  والقالئد  واحلقائب  االأح��ذي��ة  تطريز  مت  بل  فح�سب،  اللبا�ض 
االأقل  باإبراز لبا�ض واحد على  االأزي��اء  الطاوو�ض وتهتم مراكز عر�ض 
الطبيعي  ال��ري�����ض  ي�ستخدم فيها  م��ا  ع���ادة  وال��ت��ي  ال��ط��اوو���ض،  مب��زاي��ا 
بل  اللبا�ض  على  االأم��ر  يقت�سر  وال  له.  امل�سابه  التطريز  اأو  للطاوو�ض 
يعمد اأ�سحاب ال�ساحنات وال�سيارات اأي�ساً اإىل تزيني مركباتهم باألوان 
الع�سور  ع��رب  اخل��ا���س��ة  مبكانته  ال��ط��اوو���ض  احتفظ  وق��د  ال��ط��اوو���ض 

واحل�سارات التي مرت بها �سبه القارة الهندية.

ق�سية عبودية �سد معاقة وابنتها
والية  �سكان  من  ثالثة  اإن  االأول  اأم�ض  االأمريكية  العدل  وزارة  قالت 
اأوهايو يواجهون اتهامات احتادية تتعلق باحتجاز امراأة معاقة وابنتها 
ملدة عامني. وتردد اأن املتهمني هددوا املراأة بثعابني كبرية واأجربوها على 
النوم يف غرفة تتجول فيها �سحلية االإغوانا بحرية من اأجل ترويعها 
امل���راأة �سربت وه���ددت ب�سالح  اإن  ال���وزارة  ال��ه��رب. وق��ال��ت  ومنعها م��ن 
باأعمال يدوية. وطبقا لالتهامات، فقد حرمت  القيام  الإجبارها على 

املراأة وابنتها من الطعام وهددت بالكالب املفرت�سة والزواحف.
اأ�سابيع فقط من هروب ثالث �سيدات وفتاة  الق�سية بعد  وتاأتي تلك 

من منزل يف كليفالند احتجزن فيه ملدة عقد.
�ستيفن  ال�سمالية  اأوه��اي��و  االأم��ريك��ي يف منطقة  االدع���اء  وق��ال ممثل 
الع�سر  يف  العبودية  م��ن  لونا  هناك  اأن  تذكر  الق�سية  اإن  ديتلبات�ض 
االأ�سا�سية  القيم  بني  من  واأ���س��اف:  حولنا.  م��وج��ودا  زال  ما  احلديث 
عامني.  احلرية  من  حرمتا  وابنتها  امل��راأة  ه��ذه  لكن  احلرية،  لبالدنا 
وظروف  وال��ت��ه��دي��دات  العنف  الق�سية  ه��ذه  يف  ال�سحيتان  وحتملت 
اأن��ه كانت هناك  اأخ��رى . وت��ردد  العي�ض غري االآدم��ي��ة واأع��م��اال مريعة 

اأنواع �سامة من الثعابني التي مت ترويع املراأة بها.

اأح����م����ر ال�������ش���ف���اه ي��ق��ود 
الع������ت������ق������ال م�����راه�����ق
مبراهق  ال�������س���ف���اه  اأح����م����ر  اأط��������اح 
�سعودي )17 عاماً( يف اأيدي رجال 
االأمن بالكويت، بعد 48 �ساعة من 
مه والده  البحث عنه عقب بالغ قدَّ
عن اختفائه من املنزل ب�سبب �سيدة 

عراقية قامت ب�سحره.
والد  اأن  اإىل  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  وت�����س��ري 
امل���راه���ق اأب��ل��غ ع��ن غ��ي��اب اب��ن��ه من 
امل��ن��زل، وع��دم ال��ع��ودة اإل��ي��ه، وي�سك 
 26( ع��راق��ي��ة  ب�سيدة  ع��الق��ت��ه  يف 

عاماً(.
وق��ام��ت اجل��ه��ات االأم��ن��ي��ة بتعميم 
ال�سعودي  املراهق  واأو�ساف  بيانات 
اأح���د رج���ال االأم���ن يف  حيث �سكك 
وبرفقتها  �سيدة،  يف  اخلليج  �سارع 
م��راه��ق م��ط��ب��وع ع��ل��ى خ���ده اأحمر 
ال�سفاه، وبعد التدقيق يف بياناتهما 
يف  املطلوب  ال�سخ�ض  اأن���ه  اكت�سف 

ق�سية تغيُّب.
وخالل التحقيقات اأكد املراهق اأنه 
ه��رب م��ن م��ن��زل اأ���س��رت��ه واأق���ام مع 
تربطهما  حيث  العراقية  ال�سيدة 
للزواج  وي��خ��ط��ط��ان  ح���ب،  ع��الق��ة 
ق��ري��ب��اً، يف ح��ني ن��ف��ت ال�����س��ي��دة اأن 
�سته على  اأو حرَّ �سحرته  تكون قد 

الهروب من منزل اأ�سرته.

ال������ن������واب االأم����ري����ك����ي 
ي���ق���ر ح���ظ���ر االإج���ه���ا����ض 
االأمريكي  ال��ن��واب  جمل�ض  ���س��ادق 
يحظر  ق������ان������ون  م���������س����روع  ع����ل����ى 
االإجها�ض بعد بلوغ االأ�سبوع ال�22 

من احلمل.
و�سوت اأع�ساء جمل�ض النواب على 
م�سروع القانون الذي يق�سي بعدم 
ال�����س��م��اح ل��ل��م��راأة ب��االإج��ه��ا���ض بعد 
م��ن احلمل،  ال�22  االأ���س��ب��وع  ب��ل��وغ 
فح�سل  ا�ستثنائية،  ح���االت  يف  اإال 
و196  م��وؤي��داً  ���س��وت��اً   228 على 

معار�ساً.
ونال امل�سروع 222 �سوتاً جمهورياً 
دميقراطياً  �سوتاً  و190  م��وؤي��داً، 
نائباً   11 امتنع  حني  يف  معار�ساً، 

عن الت�سويت.
يتطلب  ال���ق���ان���ون  م�������س���روع  وك�����ان 
اإىل  وي�سار  لتمريره  �سوتاً   213
ان البيت االأبي�ض تعهد با�ستخدام 
مترير  ل��ع��دم  الفيتو  النق�ض  ح��ق 
ينق�ض  ان��ه  ال��ق��ان��ون، معترباً  ه��ذا 
حق املراأة الد�ستوري باخل�سو�سية 

مبا يف ذلك حق االختيار.

م������اب�������������ض ري����ا�����ش����ي����ة 
دب����ي  يف  ل���ل���م���ح���ّج���ب���ات 
اأطلقت م�سممة االأزياء البلجيكية �ساره 
جمموعة  دبي  يف  تقيم  التي  �سيلي�ض، 
للمحجبات  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��الب�����ض  م��ن 
ب�سع  قبل  االإ�سالم  �سيلي�ض  واعتنقت 
�سنوات وبداأت ت�سع احلجاب منذ ذلك 
كثرياً  اأن  امل�سممة  واكت�سفت  احل��ني، 
الريا�سة  ممار�سة  ي���ردن  الن�ساء  م��ن 
يواجهن  لكنهن  حمت�سمة  مالب�ض  يف 
منا�سبة  اأزي��اء  على  العثور  يف  �سعوبة 
جمموعة  اب��ت��ك��ار  يف  ف��ف��ك��رت  ل���ذل���ك 
للمحجبات.   ال��ري��ا���س��ي��ة  االأزي�����اء  م��ن 
مبتكراتها  ت�ساهم  اأن  امل�سممة  وتاأمل 
التجارية  ع���الم���ت���ه���ا  حت���م���ل  ال����ت����ي 
اإقبال امل�سلمات على  اخلا�سة يف زيادة 
الريا�سة.  وتالقي مبتكرات  ممار�سة 
املحجبات  م��ن  اإق���ب���ااًل  �سيلي�ض  ���س��ارة 
ال�سواء.  دب��ي على  املحجبات يف  وغ��ري 
زاه��ي��ة يف  األ���وان���اً  �سيلي�ض  وت�����س��ت��خ��دم 
يزيد  ال��ذي  االأم��ر  ت�سميماتها  تنفيذ 
اإقبال ال�سابات عليها ويرتاوح ثمن زي 
الريا�سة للمحجبات يف متجر �سيلي�ض 

بني 122 و136 دوالراً. 

النوم يخفف من خطر الإ�سابة بال�سكري 
وجدت درا�سة جديدة اأن اأخذ ق�سط واٍف من النوم يف نهاية االأ�سبوع قد ي�ساعد على احلماية من النوع الثاين من 
ال�سكري. وذكر موقع �ساين�ض ديلي االأمريكي اأن باحثني يف معهد لو�ض اجنل�ض بيومديكال لالأبحاث وجدوا اأن 

الرجال الذين يفتقرون للنوم الوايف خالل اأ�سبوع العمل، قد ينخف�ض لديهم خطر االإ�سابة بالنوع الثاين من 
ال�سكري عند اأخذهم ق�سطاً وافيا من النوم خالل عطلة نهاية االأ�سبوع.

ال�سكر من جمرى  اإزال��ة  االأن�سولني وهي قدرة اجل�سم على  اأن احل�سا�سية جتاه  العلماء  ووجد 
الدم، تتح�سن ب�سكل ملحوظ بعد 3 ليال من النوم الوايف خالل نهاية االأ�سبوع عند الرجال 

الذين يعانون من قلة النوم اأثناء اأيام العمل االأ�سبوعية.
وقال الباحث امل�سوؤول عن الدرا�سة بيرت ليو كلنا نعرف اأننا نحتاج لنوم كاٍف، لكن ذلك 
غالباً ما يكون غري ممكن الأن العمل بحاجة الأ�سلوب حياة نا�سط ، م�سيفاً اأن الدرا�سة 
اجلديدة وجدت اأن زيادة �ساعات النوم ميكن اأن حت�ّسن ا�ستخدام اجل�سم لالأن�سولني، 
البالغني  الرجال  عند  ال�سكري  الثاين من  بالنوع  االإ�سابة  تقلل من خطر  وبالتايل 

و�سملت الدرا�سة 19 رجاًل ال يعانون من ال�سكري، معدل عمرهم يقارب 29 عاماً.
ونام هوؤالء 6.2 �ساعات يف الليلة الواحدة كحد اأق�سى خالل االأ�سبوع، لكنهم ناموا 

الواحدة  الليلة  يف  اإ�سافية  �ساعات   2.3 ب��زي��ادة  االأ���س��ب��وع  نهاية  خ��الل  واف  ب�سكل 
وقي�ست معدالت ال�سكر يف الدم واالأن�سولني خالل اليوم الرابع الحت�ساب احل�سا�سية جتاه 

االأن�سولني. وتبنّي اأنه عند نوم الرجال ملدة 10 �ساعات لثالث ليال متتالية، حت�ّسنت ح�سا�سيتهم جتاه 
االأن�سولني وقال ليو اأخبار جيدة اأنه عرب متديد �ساعات النوم، فاإن الرجال الذين مل ياأخذوا ما يكفي من 

النوم خالل اأيام العمل االأ�سبوعية، ميكنهم اأن يح�ّسنوا ح�سا�سيتهم جتاه االأن�سولني .

دّللي نف�سك واأزيلي ال�سموم
من ج�سمك 

ي�شرف الكبد والكلى واجللد يومًا بعد يوم على 
تنظيف اجل�شم، اإال اأن التعب ي�شيطر على هذه 

اإمتام مهمتها على  اأحيانًا فتعجز عن  االأع�شاء 
اأكمل وجه. اتبعي مبادئ ب�شيطة ملنحها الراحة والن�شاط.



ا•• لعني-الفجر:

اأن هذا الفن له ع�ساقه  امل�سرحي جاء ليوؤكد  امل�ساركني يف املهرجان  تكرمي 
ومريدوه اإ�سافة اإىل االأهداف الرتبوية والتعليمية لهذا الفن ليكون متنف�سا 

حلاجاتهم  اإ�سباعا  فيه  وي��ج��دون  ميولهم  ع��ن  ال��ط��الب  خ��الل��ه  م��ن  يعرب 
املواهب يف  الو�سيلة للك�سف عن  اأنه ي�سكل  اإىل جانب  النف�سية والوجدانية 
فقط  يقت�سر  املهرجان مل  ال��ذي جاء يف ختام  التكرمي  لتنميتها.  حماولة 
يف  �ساهمت  التي  الرتبوية  القيادات  اأي�سا  �سمل  بل  املتميزين  الطلبة  على 

ت�سجيع مثل هذه االأعمال الفنية حيث قامت نورة الر�سيدي وجيف يواني�ض 
وطارق البحر بتوزيع الدروع على عدد من مديري ومديرات املدار�ض تقديرا 
من مكتب العني التعليمي واإدارة التوجيه امل�سرحي على ما قدموه من جهد 
من اأجل اإجناح هذا املهرجان الذي حتدث بكل لغات العامل لي�سمل التكرمي 

للمهرجان  رعايته  على  امل�ستقبل  مدار�ض  �ساحب  الظاهري  �سغري  حممد 
التكرمي مديرة  �سمل  الكعبي كما  را�سد  الوطنية  االإم��ارات  ومدير مدر�سة 
واملدر�سة  االإجنليزية  غلوبال  مدر�سة  على  والقائمني  احلمدانية  مدر�سة 

االإيرانية ومدر�سة مرمي بنت �سلطان ومدر�سة اأم كلثوم ومدر�سة ناهل.

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

مهرجان م�سرحي بكل لغات العامل كان هذا هو عنوان 
امل��ه��رج��ان امل�����س��رح��ي امل��در���س��ي ال���ذي اخ��ت��ت��م فعاليته 
التعليمي  العني  مكتب  مدير  نائبة  بح�سور  موؤخرا 
�سيد  حممد  امل�سرحي  املوجه  واإ���س��راف  الر�سيد  ن��ورة 
م�سرح  على  فعالياته  قدمت  ال��ذي  املهرجان   . احمد 
مدر�سة االإمارات الوطنية جاء ليوؤكد اأن هناك العيد 
من املواهب التي حتتاج فقط اإىل من يتبناها وياأخذ 
الذي  امل�سرحي  العر�ض  يف  وا�سحا  ه��ذا  وك��ان  بيدها 
وحر�ض  )اأر���س��ن��ا(  بعنوان  امل�ستقبل  مدر�سة  قدمته 
هذا  كل  لينتقل  عليها  واحلفاظ  البيئة  �سداقة  على 
القائمون  حر�ض  وق��د  االأر�سية  الكرة  على  احلر�ض 
االأ�سود الأول مرة  امل�سرح  ا�ستخدام  العر�ض على  على 
الف�سفورية  االإ���س��اءة  با�ستخدام  امل��در���س��ي  امل�سرح  يف 
تام  اإظ��الم  مع  امللونة  واللوحات  البي�ساء  والقفازات 
للم�سرح لتتواىل م�ساهد امل�سرحية يف حركات اإبداعية 
لهذه  �سفق  ال��ذي  احل�سور  م�ساعر  على  ا�ستحوذت 
التي  التقنيات  ه��ذه  مثل  اأن  خا�سة  كثريا  العرو�ض 
امل�ساهد  ع��ل��ى  ف��ق��ط  لي�ض  ج��دي��دة  ك��ان��ت  ا�ستخدمت 

ولكن اأي�سا على بع�ض املعلمات.
طالبات  قدمتها  ال��ت��ي  �سك�سبري  م�سرحية  وج����اءت 
مدر�سة احلمدانية و�سط ديكور اعتمد على اللوحات 

التي  االإجنليزية  التقليدية  واملو�سيقى  االلكرتونية 
اأظهرت مدى قدرة الطالبات على اأداء اأدوارهن خا�سة 
الطالبة التي اأدت دور ليدي ماكبث يف حواراتها وهي 
جتاوب  حيث  امل��وؤام��رات  وحتيك  القتل  على  حتر�ض 
ال�����ذي �ساحبه  ب��ال��ب��ك��اء  ال���ط���ال���ب���ات  م��ع��ه��ا ج��م��ه��ور 
على  قوي  تاأثري  ال�ساحرات  ل��دور  كان  كما  الت�سفيق 

احل�سور خا�سة وهن يتحلقن حول )ماكبث(
وليدي ماكبث.

كما قدمت مدر�سة غلوبال عر�سا باللغة الفلبينية عن 
فتاة حتلم باأن تطوف دول العامل لتنقل اإىل احل�سور 
اإىل  بينها  م��ن  ليكون  املختلفة  الثقافات  م��ن  من���اذج 
من  وغ��ريه��ا  اأفريقيا  وج��ن��وب  الهند  الفلبني  جانب 
كل  عن  املعربة  املو�سيقى  �ساحبتها  وق��د  العامل  دول 

دولة ا�ستقبلتها ووطئت قدماها اأر�سها.
ه���ذا وق���د ق��ام��ت ن����ورة ال��ر���س��ي��دي ي�����س��اح��ب��ه��ا جيف 
يواني�ض ورا�سد الكعبي وطارق البحر بتوزيع اجلوائز 
و���س��ه��ادات ال��ت��ق��دي��ر ع��ل��ى امل���دار����ض ال��ف��ائ��زة لتح�سل 
تقدير  على  واحلمدانية  وغلوبال  امل�ستقبل  مدار�ض 
ممتاز ومدر�سة االإمارات الوطنية واملدر�سة االإيرانية 
واملتحدة  اخلليل  وم��در���س��ة  ج��ي��دا  جيد  تقدير  على 
وال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��دي��ر ج��ي��د ك��م��ا مت ت��ك��رمي مدر�سة 
واالأداء  االإخ������راج  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  حل�����س��ول��ه��ا  امل�ستقبل 
اجلماعي املتميز ومدر�سة غلوبال على جائزة االأزياء 
االأداء  ج��ائ��زة  على  احلمدانية  وم��در���س��ة  واملو�سيقى 

واملدر�سة االإيرانية على جائزة اأف�سل ديكور.
اأف�سل  جائزة  على  التفوق  مدر�سة  ح�سلت  وقد  هذا 
على  �سلطان  بنت  م��رمي  وم��در���س��ة  للبنيني  ع��رو���ض 
ومدر�سة  البنات  م��دار���ض  يف  العرو�ض  اأف�سل  جائزة 
ا�ستعرا�ض  ع���ر����ض  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ب��ن��ت حم��م��د  ���س��م��ا 

للمناهج كما  ع��رو���ض  اأف�����س��ل  امل��ع��ايل على  وم��در���س��ة 
اإخراج  اأف�����س��ل  ج��ائ��زة  على  ال��ت��ف��وق  م��در���س��ة  ح�سلت 
واأف�سل ديكور ومدر�سة مرمي بنت �سلطان على جائزة 
اأف�سل اأداء ومدر�سة اأم كلثوم على جائزة اأف�سل ن�ض 

ومدر�سة ناهل على اأف�سل ن�ض.  

امل�سرح الأ�سود
 لأول مرة يف املهرجان

•• العني-الفجر:

بينها  من  ليكون  امل�سرحي  باملهرجان  مرة  الأول  قدمت  م�سرحية  عرو�ض 
امل�سرح االأ�سود الذي ا�ستخدمت فيه االإ�ساءة الف�سفورية والقفازات البي�ساء 
واللوحات امللونة مع اإظالم تام للم�سرح حيث �ساهد احل�سور الطلبة وهم 
ا�ستطاع الطالب ومبا  ت��ام وق��د  اإظ��الم  امل�سرحية و�سط  ي���وؤدون احل��رك��ات 
الذي  االأم��ر  احل�سور  اهتمامات  على  اال�ستحواذ  فنية  اأعمال  من  قدموه 
جعل الكثريين يت�ساءلون عن هذه التقنية احلديثة التي تقدم الأول مرة 
يف مهرجان م�سرحي كما قدمت حوارات ثنائية كان االإبداع فيها هو العامل 

امل�سرتك بني املبدعني.
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ال��رم��ادي يف  ال�ستوي  بامل�سهد  نافذته  ك��ان الن��زا يحدق من 
)ح�سدوا  ق���ال:  ح��ني  ما�سات�سو�ست�ض،  م��ارل��ب��ورو،  منطقة 
هوؤالء املجانني من كان�سا�ض ثم اعت�سموا خارج باب منزلنا 
االأجنة  بتلك  نحتفظ  اأن��ن��ا  النا�ض  ظ��ن  مبا�سرًة.  االأم��ام��ي 
ال�سغرية واجلاحظة العينني هنا وكانوا م�ستعدين لفعل اأي 

�سيء للح�سول على تلك اخلاليا(.
لطاملا خ�سي ذلك الطبيب )اختباء �سخ�ض وراء ال�سجريات( 
ا�ستعداداً ملهاجمته. يف تلك الفرتة، تعر�ض الطبيب للتهديد 
يف عيادة خ�سوبة جماورة وانفجرت قنبلة اأنبوبية يف خمترب 

حيوي يف بو�سطن.
يقول النزا: )يف تلك الفرتة، ظننُت اأن ن�سبة جناتي ومماتي 
كانت مت�ساوية على االأرجح واأنني �ساأتعر�ض ل�سربة قا�سية 
كر�سيه  ي�سرتخي على  ذلك  بعد  الظهور(.  دائم  كنت  الأنني 
)ق��ل��ُت يف  م��ن��ه:  اخل��ط��ر  ب��اق��رتاب  ال�سعور  وي�سحك. يحب 
نف�سي ال باأ�ض بذلك، فليحاولوا قتلي. اأنا م�سّر على متابعة 

ما اأعتربه اأمراً �سائباً(.
عالجات  على  العمل  ي�سمل  )ال�سواب(  كان  الن��زا،  حالة  يف 
ترتكز على اخلاليا اجلذعية الب�سرية. هكذا �سيتمكن االأعمى 
جمدداً،  ال�سري  من  امل�سلول  و�سيتمكن  ب�سره،  ا�ستعادة  من 
و�سيتوقف نزف الدم عند امل�سابني مبر�ض الهيموفيليا. قد 
لي�ض من  لكّن الن��زا  باملعجزات،  اأ�سبه  االإجن���ازات  تبدو هذه 
االأ�سخا�ض الذين يّتكلون على االإميان لل�سفاء. اأطلقت عليه 
راية  )حامل  لقب   Fortune االأمريكية  االأعمال  جملة 
اأبحاث اخلاليا اجلذعية(. هذا الرجل الذي يبلغ  العلم يف 
العلماء يف �سركة )تكنولوجيا اخلاليا  رئي�ض  هو  عاماً   57
الالمعة  ال�سخ�سيات  اأكرث  اأحد  وهو  االأمريكية،  املتقدمة( 

واملثرية للجدل يف هذا احلقل من االأبحاث.
حاول النا�سطون يف جمال مكافحة االإجها�ض مطاردة النزا 
اأبحاثه. يف  اإىل �سرورة موت االأجنة كي ي�ستعملها يف  نظراً 
تاريخ  اأن   Nature العلمية  املجلة  كتبت  املا�سية،  ال�سنة 
باالإخفاقات  )حافل  املتقدمة(  اخلاليا  )تكنولوجيا  �سركة 

العامة( واأنها معروفة )باملبالغة يف ترويج نتائجها(.
لكن يف الوقت نف�سه، يبدو اأن النزا بداأ يكتب التاريخ الطبي. 
الواليات  يف  ال��ع��ي��ون  مر�سى  يخ�سع  �سنة،  م��ن  اأك���رث  منذ 
من  امل�ستخرجة  اخل��الي��ا  ل��ع��الج  امل��ت��ح��دة  واململكة  امل��ت��ح��دة 
اأول  وهي  املتقدمة(،  اخلاليا  )تكنولوجيا  �سركة  خمتربات 

جتربة عيادية للخاليا اجلذعية يف العامل.
فريق النزا  زرع  التح�سري:  قيد  اأخ��رى  عاملية  �سابقة  وثمة 
من  اعتباراً  امل�ست�سفيات  يف  اختبارها  ميكن  دموية  �سفائح 
وفريقه اخلاليا من خاليا  الباحث  يجمع  ال�سنة. مل  هذه 
جذعية جنينية بل من اخلاليا اجلذعية امل�ستحثة املتعددة 
القدرات وامل�ستقة من خاليا اجل�سم العادية. يو�سح النزا: 
م�ستعدين  اأ�سبحنا  لكننا  الزمن.  من  عقداً  االأم��ر  )تطّلب 

اأخرياً لنقل عالجاتنا باخلاليا اجلذعية اإىل العيادات(.

عالمِ ثائر
النزا رجل نحيل و�سعره ق�سري، يتحدث ب�سرعة لدرجة اأن 
عباراته تبدو متقّطعة. يقع خمتربه يف مبنى جتاري قبيح 
حدوث  نتخيل  اأن  ي�سعب  م��ارل��ب��ورو.  منطقة  ���س��واح��ي  يف 
ثورة طبية و�سيكة يف هذا املوقع الكئيب. يف هذا املكان، تعج 
اأطباق البرتي واأنابيب االختبار واحلاويات الفوالذية التي 
يكلف  الب�سرية.  ب��اخل��الي��ا  �سائل  ن��ي��رتوج��ني  على  حت��ت��وي 
)بنك اخلاليا الرئي�سة( التابع ل�سركة )تكنولوجيا اخلاليا 
قول  بح�سب  ي���ورو)  األ���ف   770( دوالر  مليون  امل��ت��ق��دم��ة( 
ن�سوء  ف��ور  االأع�ساب  مثل  العنا�سر  تلك  تنمو  )لكن  الن��زا، 

خط للخاليا اجلذعية(.
ينتج م�سنع اخلاليا يف الوقت الراهن كميات من ال�سفائح 
امل�����س��ت��ح��ث��ة املتعددة  ال��غ��ن��ي��ة ب��اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة  ال��دم��وي��ة 
ال���ق���درات. ت�سهد اأق�����س��ام ال���ط���وارئ ط��ل��ب��اً ه��ائ��اًل ع��ل��ى تلك 
الطبيعي يف اجل�سم.  الدم  اآلية تخرث  امل�ساِعدة يف  العنا�سر 
العنا�سر قد يرتافق مع عواقب  اأن نق�ض تلك  ي�سرح النزا 
وخيمة: تعّر�ست �سقيقته الإ�سابة خطرية اإثر حادث كبري. 
الدموية  ال�سفائح  م��ن  يكفي  م��ا  ميلك  امل�ست�سفى  يكن  مل 

املركزة، فنزفت حتى املوت(.
يريد الن��زا جتنب ح��دوث اأم��ر مماثل جم��دداً. وجد فريقه 
ل��زرع )كمية غري حم��دودة( من اخلاليا. يوؤكد على  طرقاً 
ع��دة يف ح��ال جتميدها،  اإم��ك��ان حفظ تلك اخل��الي��ا الأ�سهر 
بالدرا�سة  املتعلقة  النهائية  التفا�سيل  على  راهناً  ويتفاو�ض 
املقررة مع )اإدارة الغذاء والدواء(. يقول بكل فخر: )ال نحتاج 
املتعددة  امل�ستحثة  اجلذعية  اخلاليا  لت�سنيع  اأجنة  اأي  اإىل 
القدرات. اإذا اأعطى هذا النوع من اخلاليا اجلذعية النتائج 

املن�سودة، �سيختفي اجلدل االأخالقي ال�سائد بالكامل(.
ُتعترب املجازفة التي ترافق اإطالق جتارب عيادية االآن خطوة 
ماألوف.  اعتاد الن��زا على فعل كل ما هو غري  جريئة. لكن 
)بعد فك  املدر�سة  يف  فيها طالباً  ك��ان  التي  الفرتة  حتى يف 
���س��ي��ف��رة ال��رم��ز اجل��ي��ن��ي م��ب��ا���س��رًة(، ق���رر ت��غ��ي��ري الرتكيبة 
اجلينية يف دجاجة بي�ساء جلعلها �سوداء. يتذكر النزا: )لذا 
ذهبُت اإىل اأ�ستاذي واأخربته باأنني �ساأغري الرتكيبة اجلينية 

للطيور. فقال يل: النزا، �ستذهب اإىل اجلحيم(.
لكن كان ذلك املوقف كفياًل بت�سجيع ال�سبي الذي كان يبلغ 
للح�سول  املخترب.  معدات  بع�ض  فجمع  ع��ام��اً،   13 حينها 
�ستوتن،  االأم  بلدته  اإىل  ال�سبي  ع��اد  لتجاربه،  الدعم  على 
جامعة  من  اأ�ستاذ  عن  )يبحث  وب��داأ  بو�سطن،  من  بالقرب 
اأمام بوابات  هارفارد(. يف البداية، بدا وكاأن رحلته �ستنتهي 
النزا  �ساهد  ما  �سرعان  لكن  املقفلة.  الطبية  ه��ارف��ارد  كلية 
ال�سيارات: )كان  واأ�سلعاً( يخرج من موقف  )رجاًل ق�سرياً 
ي��رت��دي ����س���روااًل ك��اك��ي ال��ل��ون وك����ان ي��ح��م��ل جم��م��وع��ة من 
ذلك  اأن  يعلم  ال�سبي  يكن  البواب(. مل  اأن��ه  املفاتيح. ظننُت 
الفيزيولوجيا  علماء  اأ�سهر  اأحد  كوفلر،  �ستيفن  هو  الرجل 

الع�سبية يف ع�سره.
له  ي�سرح  ك��ي  ل��الن��زا  امل��ج��ال  ففتح  فكرته  كوفلر يف  ج���اراه 

طريقة عمل علم الوراثة وقّدم له الت�سجيع الالزم. هذا ما 
العامِل احليوي. فكرر جتربته  اأم��ام ذلك  اآفاقاً جديدة  فتح 

.Nature على الدجاج وُن�سرت اأوىل اأبحاثه يف جملة

حقبة طبية جديدة
اإث��ب��ات على  اإن��ه  اأم���ام ال���زوار.  يحب الن��زا �سرد ه��ذه الق�سة 
تتم  ما  غالباً  العقبات.  جميع  جت��اوز  ت�ستطيع  احلما�سة  اأن 
مات  املمثل  ج�سدها  التي  االأ�سا�سية  ال�سخ�سية  مع  مقارنته 
وهي   ،Good Will Hunting ف��ي��ل��م  يف  دامي�����ون 
الن��زا، من  مثل  ياأتي،  ج��داً  وموهوب  �ساب مغمور  �سخ�سية 

خلفية متوا�سعة.
يقول النزا بدرجة من الفخر: )منذ البداية، مل اأتبع القواعد 
يوماً على االأرجح(. در�ض الطب يف جامعة هارفارد، ثم عمل 
يف جنوب اإفريقيا مع كري�ستيان برنارد، اجلراح الذي اأجرى 
اأول عملية زرع قلب يف العامل يف عام 1967، ومع جونا�ض 
�سالك الذي طور لقاح �سلل االأطفال خالل اخلم�سينات. ثم 
يف عام 1996، ُولدت يف بريطانيا اأول نعجة م�ستن�سخة يف 

العامل، دويل، و�سعر النزا باأن الوقت حان كي يثبت نف�سه.
يف  ث��ورة  �سُيحدث  اال�ستن�ساخ  اأن  ف��وراً  )علمُت  الن��زا:  يقول 
عامل الطب(. مب�ساعدة اخلاليا اجلذعية امل�ستن�سخة، اقتنع 
قطع  م��ن  وا�سعة  جمموعة  ابتكار  ب��اإم��ك��ان  ال�ساب  الباحث 

التبديل العالية امل�ستوى للج�سم الب�سري.
وّقع الطبيب عقداً مع �سركة التكنولوجيا احليوية احلديثة 
يعمل  ك���ان  ح��ني  امل��ت��ق��دم��ة(.  اخل��الي��ا  )تكنولوجيا  ال��ع��ه��د، 
ل�سالح هذه ال�سركة يف عام 2000، ا�ستن�سخ حيوان اجلاور، 
وهو نوع من االأبقار الربية املهددة باالنقرا�ض واأ�سلها من 
جنوب �سرق اآ�سيا. يف مرحلة الحقة، جنح فريقه يف حتويل 
حية  عينة  اإىل  البانتنغ  بثور  خا�سة  جممدة  جلدية  خاليا 
اجللدية  اخلاليا  كانت  االآ�سيوية.  الربية  املا�سية  ه��ذه  من 
تعود اإىل حيوان نفق منذ ربع قرن يف حديقة حيوانات �سان 

دييغو.
بالن�سبة اإىل النزا، كانت تلك التجارب جمرد متارين عملية. 
يف  م��وج��وداً  ك��ان  وق��د  بالب�سر،  االأ�سلي  هدفه  ارتبط  لطاملا 
ظهر   ،2001 عام  يف  الهدف:  ذلك  لتحقيق  املنا�سب  املكان 
املتقدمة(  اخل��الي��ا  )تكنولوجيا  ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر 
�سركته  اأن  واأع��ل��ن  ال�سحافة  اأم���ام  وي�����س��ت،  مايكل  حينها، 
بداية  عن  فتحدث  االأوىل،  للمرة  ب�سرياً  جنيناً  ا�ستن�سخت 

)حقبة جديدة يف عامل الطب(. ثم بداأت مرحلة امل�سقات.

عقبات على طول الطريق
حني يتذكر النزا تلك االأيام، ت�سبح نربة �سوته اأكرث جدية. 
)تكنولوجيا  �سركة  ا�ستن�سختها  ال��ت��ي  االأج��ن��ة  اأن  �سحيح 
من  ت��ت��األ��ف  �سئيلة  ك��ري��ات  اإىل  حت��ول��ت  املتقدمة(  اخل��الي��ا 
النا�سطني  اإىل  بالن�سبة  ال��ب��اح��ث  اأ���س��ب��ح  لكن  خ��الي��ا،  �ست 
)امل�سيح  مبثابة  للحياة  وامل��وؤي��دي��ن  لالإجها�ض  املناه�سني 

الدجال( املتج�سد.
البلدة  تلك  تيني�سي،  اإىل  ذهبُت  اأنني  )اأتذكر  الن��زا:  يو�سح 
املتدّينة، وق�سدُت اإحدى الكنائ�ض ل�سرح حقيقة ما كنا نفعله. 
حني دخلُت من الباب مع الوزير، نه�ض �ساب و�سرخ )قاتل! 

قاتل!(. فعنّي النزا حار�ساً �سخ�سياً له بعد تلك احلادثة.
ب��داأت �سركة  االإع���الم،  ال��ذي �سهدته و�سائل  غ��داة االنقالب 
)تكنولوجيا اخلاليا املتقدمة( تتداعى. ان�سحب امل�ستثمرون 
من ال�سركة، ومع و�سول جورج بو�ض االبن اإىل البيت االأبي�ض 
�سحيحاً.  اجلذعية  اخل��الي��ا  الأب��ح��اث  ال��ع��ام  التمويل  اأ�سبح 
اأنهم خ�سروا يف منا�سبات عدة فريق العمل كله،  يذكر النزا 
حتى اإنهم ف�سلوا هواتفهم عن ال�سبكة لفرتة معينة. يقول 
الن��زا بكل م��رارة: )ب��دل معاجلة االأم��را���ض، كنا نحاول حل 

امل�ساكل الالهوتية. لكني مل اأدر�ض الطب لفعل ذلك(.
بدت معامل اال�ستياء وا�سحة على الطبيب حني حتدث عن 
املو�سوع وزادت حدة نربة �سوته ب�سكل تدريجي. ال بد من 
ال�سياق، وه��ي ق�سة �سرطي وقف  ه��ذا  اأخ��رى يف  �سرد ق�سة 
اأن يتعر�ض  اأم��ام باب النزا يف اأحد االأي��ام. كان النزا يخ�سى 

اإىل مكتبي  )ح�����س��ر  ذل�����ك:  ي��ح�����س��ل  ل��ك��ن مل  ل��الع��ت��ق��ال. 
واأخربين باأن ابنه بداأ يفقد ب�سره تدريجاً، ثم قال اإنه �سمع 
ت�ساهم يف حت�سني احلالة.  اأن  التي ميكن  عن هذه اخلاليا 
لكني ال  بتلك اخلاليا يف ثالجة،  اأحتفظ  )نعم.  له:  فقلت 

اأملك 20 األف دوالر الختبارها على الفئران(.
ا�سطر النزا اإىل �سرف ذلك الرجل. تلك احلادثة توؤمله حتى 
االأ�سخا�ض  ع��دد  اأع���رف  اأن  اأري���د  )ال  غا�سباً:  يقول  ال��ي��وم. 
اأحد  ال  العام.  متويلنا  خ�سرنا  الأننا  ب�سرهم  فقدوا  الذين 
يفهم حقيقة الو�سع. يقولون اإن كل �سيء بخري. لكّن الواقع 

عك�ض ذلك!(.

تقدم علمي
املتقدمة(،  تراجع الرتكيز على �سركة )تكنولوجيا اخلاليا 
�سركة  وه��ي  )ج����ريون(،  �سركة  ع��ن  يتكلمون  اجلميع  ف��ب��داأ 
الغربي.  ال�ساحل  على  احليوية  بالتكنولوجيا  معنية  اأخرى 
انطالقاً  الع�سبية  اخل��الي��ا  زرع  يف  ه��ن��اك  ال��ب��اح��ث��ون  جن��ح 
ريف،  كري�ستوفر  م��ن  ب��دع��ٍم  جنينية.  ج��ذع��ي��ة  خ��الي��ا  م��ن 
اإ�سابات  من  بال�سفاء  االأم��ل  جت��دد  امل�سلول،  )ال�سوبرمان( 
العالج  ا�ستعمال  الفقري. عولج ثالثة مر�سى عرب  العمود 
 ،2011 نوفمرب  يف  لكن  )ج����ريون(.  �سركة  ط��ورت��ه  ال���ذي 

اأوقفت ال�سركة االأبحاث ب�سبب نق�ض التمويل.
اأداء  اإىل  �سي�سطر جم��دداً  اأن��ه  اأدرك الن��زا  اللحظة،  تلك  يف 
دور ال��ع��امِل ال��رائ��د ال���ذي ي��ق��ود اأب��ح��اث اخل��الي��ا اجلذعية. 
لكنه كان ي�ستطيع هذه املرة تفعيل جهوده. ا�ستفادت �سركة 
اأحرزته  ال��ذي  التقدم  م��ن  املتقدمة(  اخل��الي��ا  )تكنولوجيا 
)اإدارة  موافقة  ك�سب  يف  اأي�����س��اً  فنجحت  )ج����ريون(،  �سركة 

الغذاء والدواء( الإجراء جتربة عيادية.
زرع الباحثون ما ُي�سمى )خاليا الظهارة ال�سبغية ال�سبكية( 
وُتبقي اخلاليا  العني  �سبكية  فوق  رفيعة  ت�سّكل طبقة  التي 

امل�ستقِبلة لل�سوء �سليمة و�سحية.
 - كاليفورنيا  جامعة  يف  االأط��ب��اء  حقن   ،2011 يوليو  يف 
مبا�سرًة،  العني  �سبكية  وراء  مري�سني،  اأول  اأجنلي�ض  لو�ض 
بحواىل 50 األف خلية لكل واحد منهما من خاليا الظهارة 

اأنتجها م�سنع اخلاليا الذي ميلكه  التي  ال�سبكية  ال�سبغية 
النزا. ي�سارك االآن 36 مري�ساً يف الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة يف التجارب. قد يكونون م�سابني مبر�ض �ستارغاردت 
حالتان  وهما  بال�سن،  املرتبط  البقعي  التنك�ض  اأو  ال��وراث��ي 
ترتافقان مع موت خاليا الظهارة ال�سبغية ال�سبكية ببطء، 

ما يوؤدي اإىل فقدان الب�سر.

تفاوؤل معتدل
دي��ف��ي��د يل اأح����د امل�����س��اب��ني مب��ر���ض ����س���ت���ارغ���اردت وه���و من 
من  قريبة  م�سافة  على  الي،  ال�سمالية  االإنكليزية  البلدة 
25 �سنة،  اإج��راء فح�ض عيون روتيني منذ  مان�س�سرت. بعد 
اأخربه االأطباء باأنه م�ساب باملر�ض. يف ال�سنوات الالحقة، مل 
ي�ستطع فعل �سيء وب��داأ يفقد ب�سره ب�سكل تدريجي. يقول 
هذا الرجل الذي يبلغ 47 عاماً: )�سرُت اأجد �سعوبة كربى 
يف م�ساهدة التلفزيون واأ�سبحت القراءة م�ستحيلة من دون 

ت�سخيم احلروف(.
ث��م �سمع يل ع��ن جت��ارب اخل��الي��ا اجلذعية وق��دم طلباً كي 
تلقى عالجاً   ،2012 يوليو  اأواخ��ر  الدرا�سة. يف  ي�سارك يف 
على يد فريق يعمل حتت اإ�سراف اجلراح جيم�ض بينربيدج 
االأطباء  ح��ق��ن  ل��ن��دن.  يف  للعيون  م��ورف��ي��ل��دز  م�ست�سفى  يف 
خاليا الظهارة ال�سبغية ال�سبكية يف عني يل الي�سرى. يقول 

االأخري: )كنت �سعيداً ب�سكل ا�ستثنائي بف�سل ذلك العالج(.
وي�سعر  عينيه،  لفح�ض  لندن  اإىل  متكرر  ب�سكل  يل  ي�سافر 
اأطباوؤه بالر�سى على و�سعه. بداأت خاليا الظهارة ال�سبغية 
ال�سبكية التي اأنتجها املخترب احليوي تنمو يف �سبكية عينه. 
العالج(.  تلقت  التي  العني  يف  اأو���س��ح  ب�سكل  )اأب�سر  يقول: 
يدير يل خمبزاً يف منزل قرميدي �سغري يف و�سط بلدة الي 
الكعك واملعجنات  يبيع  ي��زال ب�سره جيداً مبا يكفي كي  وال 
اأ�ستعيد  اأن��ن��ي ل��ن  واخل��ب��ز. يو�سح يف ه��ذا امل��ج��ال: )اأع���رف 
الب�سر  ف��ق��دان  ت��وق��ف  �سيكون  اإيّل،  بالن�سبة  لكن  ب�����س��ري. 

جناحاً كبرياً(.
يقول  ال��ع��الج.  فاعلية  ع��ن  املر�سى  م��ن  كبري  ع��دد  يتحدث 
لو�ض  كاليفورنيا-  جامعة  يف  عيون  ج��راح  �سوارتز،  �ستيفن 

اأجنلي�ض: )ح�سدنا نتائج ب�سرية جيدة على نحو مفاجئ(. 
ال�ساعة  ق���راءة  على  ق��درت��ه  ا�ستعاد  م��ر���س��اه  اأح���د  اإن  ي��ق��ول 
والذهاب للت�سوق بينما ا�ستطاع مري�ض اآخر حتديد االألوان 
جمدداً. ف�ساًل عن امل�سابني بالتنك�ض البقعي املرتبط بال�سن 
الذين  االأف���راد  ل�سم  �سوارتز  يخطط  �ستارغاردت،  ومر�ض 
االختبار  ب��رن��ام��ج  اإىل  احل���اد  النظر  ق�سر  م�سكلة  ي��ع��ان��ون 
قريباً. �سبق و�سادقت )اإدارة الغذاء وال��دواء( على التجارب 

العيادية.
يعترب �سوارتز اأن النزا )عبقري( واأن عمله )المع(: )يبدو 
يحذر  ل��ك��ن  ج��ي��دة(.  بن�سبة  اخل��الي��ا  يتقّبلون  امل��ر���س��ى  اأن 
الباحث من املبالغة يف التوقعات التفاوؤلية، م�سيفاً اأن اأحداً 
ال ي�ستطيع التاأكيد بعد على فاعلية عالج العيون املبتكر يف 
ب�سكل  تهدف  التجارب  اأن  ويذكر  االأم��را���ض.  ه��ذه  معاجلة 

اأ�سا�سي اإىل اختبار مدى �سالمة هذه العملية.
خاليا  من  ن��وع  اأي  اإىل  اجلذعية  اخلاليا  تتحول  اأن  ميكن 
اأقل  ت�سبح  اخل��الي��ا،  تلك  متييز  من  التمكن  عند  اجل�سم. 
مياًل اإىل الت�سبب بامل�ساكل. لكن ماذا يحدث اإذا تابعت منوها 
التي  ال�سبكية  ال�سبغية  الظهارة  خاليا  اإح��دى  حتولت  واإذا 

اأنتجها املخترب ومت د�ّسها يف العني اإىل خاليا خبيثة؟
االأحياء  علم  اأخالقيات  يف  اخت�سا�سي  كابالن،  اآرث��ر  يقول 
حالة  ت���وؤدي  اأن  م��ن  بالقلق  )اأ���س��ع��ر  بن�سلفانيا:  جامعة  يف 
واحدة من ال�سرطان يف منوذج مماثل للخاليا اجلذعية اإىل 
انتكا�سة كربى يف هذا املجال(. هو ي�سعر بالقلق من اأن تبالغ 
العيادية.  املتقدمة( يف جتاربها  )تكنولوجيا اخلاليا  �سركة 
يف النهاية، يجب اأن تر�سي ال�سركة م�ستثمريها واأن تتفوق 

على مناف�سيها.

حما�شة جتاه امل�شتقبل
فتح الباحث روبرت النزا ملفاً واأخرج منه ر�سماً بيانياً ُيظهر 
ن�سبة ارتباط العمر بدرجة ال�سلل: )األِق نظرة على الر�سم. 
الت�سلب  مب��ر���ض  ال��ر���س��م  يتعلق  ق���ال.  اأم�����راً(،  ل��ك  �ساأثبت 
التي تعاين ه��ذا اال�سطراب  ال��ف��ئ��ران  امل��ت��ع��دد. در���ض الن��زا 
امل�سري  البياين  الر�سم  املنحنى يف  يوّثق  الع�سبي اخلطري. 
املوؤ�سف للحيوانات التي مل تخ�سع للعالج: يف عمر ال�سنتني، 
جتر ال�ساقني اخللفيتني وراءها. ويف ال�سنة الثالثة، ت�سبح 
م�سلولة بالكامل. لكن تختلف النتيجة ب�سكل جذري يف حالة 
الفئران التي تلقت العالج باخلاليا اجلذعية: بالكاد ميكن 
احليوانات  ومنحنى  املجموعة  ه��ذه  منحنى  ب��ني  التفريق 
حقنة  منحها  )يكفي  حما�سة:  بكل  الن��زا  يقول  ال�سليمة. 
بالكامل(.  طبيعية  وت�سبح  تقفز  ك��ي  اخل��الي��ا  م��ن  واح���دة 
يعالج الباحث احليوانات باخلاليا اجلذعية الو�سيطة التي 
اأو خاليا جذعية  ُتزرع انطالقاً من خاليا جذعية جنينية 
العظام  ن��خ��اع  خ��الي��ا  ت�سبه  ال���ق���درات،  وم��ت��ع��ددة  م�ستحثة 

وتفرز عنا�سر يف اجل�سم ت�سمن ا�ستعادة ال�سباب.
كاملة  اإىل الئحة  امل�ستقبل(، وي�سري  يقول الن��زا: )هذا هو 
من االأمرا�ض التي ميكن معاجلتها بف�سل اخلاليا اجلذعية 
املفا�سل  وال��ت��ه��اب  امل���زم���ن  االأمل  ذل���ك  يف  مب���ا  ال��و���س��ي��ط��ة، 
اخلاليا  ه��ذه  ق��درة  )تبدو  متعجباً:  ويقول  والباركن�سون، 

البيولوجية مده�سة! وميكن اأن ن�سنع املاليني منها(.
هكذا هو النزا حني يكون يف ذروة حما�سته. تلمع عيناه وتف�سر 
اأن  ميكن  مماثلة،  حلظات  يف  بها.  يتفوه  كلمة  كل  حركاته 
ن�سعر باأن حما�سته �ستقوده اإىل مكان بعيد. يو�سح: )قبل اأن 
توظفني �سركة )تكنولوجيا اخلاليا املتقدمة(، طلبت مني 
بجائزة  الفائزين  جميع  اأقنع  اأن  مني  ُطلب  مهمة.  تنفيذ 
اخلاليا  اأب��ح��اث  ل��دع��م  عري�سة  بتوقيع  البلد  يف  )ن��وب��ل( 
الفاك�ض  اآل��ة  ت�سغيل  اإىل  الن��زا  ف�سارع  اجلنينية(.  اجلذعية 
لديه. منذ ذلك احلني، جمع كماً هائاًل من الر�سائل يف درج 

مكتبه حيث كّد�ض تواقيع 70 فائزاً باجلائزة.

مناف�شة وخماطر
�سي�سطر روبرت النزا اإىل االإ�سراع يف عمله اإذا اأراد اأن يكون 
اأول من يبتكر تطبيقاً مت اختباره عيادياً للخاليا اجلذعية 
امل�ستحثة املتعددة القدرات. يتواجد اأبرز خ�سم له يف كوبي، 
د.  يعمل  التنموي(.  االأحياء  لعلم  ريكن  )مركز  يف  اليابان، 
ث��وري��ة يف جمال  ي��ام��ان��اك��ا ه��ن��اك الب��ت��ك��ار ع��الج��ات  �سينيا 

اخلاليا اجلذعية.
تلقى  ق��وي ج���داً، فقد  ال��ي��اب��اين مناف�ض  ال��ب��اح��ث  اأن  ي��ب��دو 
اأكتوبر  �سهر  يف  الطب  اأو  الفيزيولوجيا  يف  )نوبل(  جائزة 
اإنتاج اخلاليا اجلذعية امل�ستحثة  املا�سي ب�سبب طريقته يف 
اإىل  ياماناكا  ي�سعى  الن���زا،  مثل  مت��ام��اً  ال��ق��درات.  امل��ت��ع��ددة 
من  الناجم  العمى  من  لل�سفاء  اجلذعية  اخلاليا  ا�ستعمال 
الن��زا، يخطط ال�ستعمال  على عك�ض  لكن  البقعي.  التنك�ض 

اخلاليا اجلذعية امل�ستحثة املتعددة القدرات.
يحذر كابالن من اأن النزا يخ�سع ل�سغوط هائلة كي يحقق 
من  جدي  باحث  اأن��ه  على  موؤكداً  االإيجابية،  النتائج  بع�ض 
دون اأدنى �سك: )لكّن �سركة )تكنولوجيا اخلاليا املتقدمة( 
معروفة باملبالغة يف ت�سويق اأبحاثها. اأطلقت وعوداً كثرية يف 

املا�سي من دون اأن حتقق �سيئاً منها(.
يدرك النزا اأن �سمعة ال�سركة �سيئة يف هذا املجال ويعرتف: 
)ارُتكبت بع�ض االأخطاء(. لكنه يحافظ على لهجة عدائية. 
باإجراء  ياماناكا  الياباين  خ�سمه  يتهم  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
بالكامل  نفهم  ال  زلنا  )م��ا  ك��ربى:  جتربة حتمل جم��ازف��ة 
القدرات  املتعددة  امل�ستحثة  اجلذعية  اخل��الي��ا  اأم���ان  ن�سبة 
خاليا  ل���زرع  ا�ستعمالها  اأن  يف  ���س��ك  ال  ع��م��ل��ه��ا(.  وط��ري��ق��ة 
اأمر  العيون  اأم��را���ض  ملعاجلة  ال�سبكية  ال�سبغية  ال��ظ��ه��ارة 
يف  �سرطانية  ت�سبح  ق��د  اخل��الي��ا  الأن  راأي���ه  بح�سب  خطري 

عيون املر�سى.
دموية  �سفائح  انتقينا  امل��ق��اب��ل،  )يف  ق��ائ��اًل:  ي�سيف  لكنه 
اجلذعية  اخل��الي��ا  م��ع  االأوىل  ال��ع��ي��ادي��ة  جتربتنا  الإج����راء 
امل�ستحثة املتعددة القدرات الأنها ال ت�سمل اأي نواة(. ال جمال 

يف هذه احلالة كي تنمو وتخرج عن ال�سيطرة.

طـــــــــــــــب
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لكن طور  التي تتمحور حول تطبيقات اخلايا اجلذعية.  الطبية  االأبحاث  تباطوؤ  اإىل  االأخاقية  املخاوف  اأدت 
بع�ض العلماء من اأمثال روبرت النزا طرقًا اأقل اإثارة للجدل من اأجل ا�شتقاق اخلايا اجلذعية من خايا اجل�شم 
الطبيعية بدل ا�شتخراجها من االأجنة، وقد بداأوا منذ االآن يطلقون اأوىل التجارب العيادية. )�شبيغل( األقت ال�شوء 
على هذا االبتكار. ياأمل باحث اخلايا اجلذعية روبرت النزا اإنقاذ حياة اآالف النا�ض، وقد خاف على حياته لفرتة 

طويلة ب�شبب طموحه هذا. 

روبرت النزا ياأمل اإنقاذ حياة اآالف النا�ض

اخلاليا اجلذعية غري اجلنينية... حقبة جديدة من الأمل
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�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/387 جتاري جزئي                          
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �ساليو�سني  بروفا�سينل  �سركة   -1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سركة املدينة للتغليف �ض.ذ.م.م وميثله: علي ا�سماعيل 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم 
عليها مببلغ وقدره )19174 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة 
لذا   ch.1.A.1 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/1556 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- �سيكل احمد خان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك ام 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ���ض.م.ع   قد  الوطني  القيوين 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   540197.30( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما 
ب��واق��ع 3% �سنويا م��ن تاريخ  امل��ح��ام��اه وال��ف��ائ��دة االت��ف��اق��ي��ة 13% وال��ت��اأخ��ريي��ة  وات��ع��اب 
اال�ستحقاق احلا�سل يف 2012/4/15 وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق 2013/6/24 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch.2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/781 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- حممد ر�ساد نقوه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / بنك 
عليك  اق��ام  قد  علي  ال  الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي 
مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وقدره )1.852.004.22 درهم( عبارة عن املديونية املرت�سده بذمة املدعي عليه كما 
يف تاريخ 2013/1/7 مع احلكم بالفوائد بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى تاريخ رفع 
الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماه . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/7/11 ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة ch.2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

االقل وامرت بتق�سري مدة امل�سافة اىل ا�سبوع من تاريخ الن�سر.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/688 عقاري كلي                          
الدولية لال�ستثمار )القاب�سة( ذ.م.م جمهول  بنيان  املدعى عليه /1- �سركة جمموعة  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / عايده اكرم عمران البيطار  وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار 
املحكم  ق��رار  واع��ت��م��اد  الت�سديق  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  ال�سام�سي 
واملرفق  الدعوى  ب�سحيفة  تف�سيال  املبني  حتكيم   2010/256 رق��م  التحكيمية  الدعوى  يف 
اليه املحكم ورد  انتهى  القرار ح�سبما  املدعى عليها بتنفيذ  بالزام  امل�ستندات  ا�سله بحافظة 
املدعية  حمامي  ات��ع��اب  وتكاليف  واالداري����ة  التحكيم  وتكاليف  ب��ه  املحكوم  االج��م��ايل  املبلغ 
القانونية %12  مببلغ وقدره 395000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة 
املوافق  االث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت   .2012/2/19 التحكيم يف  ���س��دور حكم  ت��اري��خ  م��ن 
2013/8/26 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch.1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم �لدعاوي �لعقارية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/627 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة ارابيلكو للمقاوالت ���ض.ذ.م.م 2- ابراهيم 
ع��ب��دال��ق��ادر ال��ع��رب  جم��ه��ويل  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/  
قد  كنعان  حليم  �سمري  وميثله:  ذ.م.م  العامة  واملقاوالت  للنقل  اجلابر 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
املنفذ به وقدره ) 724329( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�سم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/346 تنفيذ جتاري
 -3 دوه��رث��ي  ناتا�سا  م��ور 2- ج��ني  ادوي���ن  ���س��ده��م/1- جونثني  املنفذ  اىل 
جونثني دوهرثي  جمهويل  حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/  بزن�ض 
باي �ض.ذ.م.م  وميثله: ع�سام عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم 
وقدره ) 2389770( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/217 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ �سده/1- يا�سمني لطفي ال�سيد حامد جمهويل  حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/  با�سل �سيد حممد عبدالعزيز وميثله: مع�سومة ح�سن نا�سر 
تنفيذ  والزامك يف  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  ال�سايغ 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/265 احوال نف�ض م�سلمني ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )630 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ اال�ستحقاق. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
�د�رة �الحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2011/1015  ��ستئناف جتاري
ذ.م.م  انرتنا�سيونال  ام  ايه  ا�ض  -�سركة   1  / فرعيا  �سده  امل�ستاأنف  اىل 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ���س��رك��ة روي�����ال ن���ت ورك 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  امل��رزوق��ي  عامر  وميثلها:  العامة  للتجارة 
لها  بتاريخ 2013/3/11 وحددت  كلي  رقم 2011/329 جتاري  بالدعوى 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  املوافق 2013/7/10  جل�سه يوم االربعاء 
قانونيا ويف  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه    ch.2.D.16

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
رئي�س �لق�سم                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/187  ��ستئناف مدين
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -جهاد حممد طه جمهول حمل االقامة 
نوال  الهاجري وميثله:  نا�سر مذكر  / مذكر  امل�ستاأنف  ان  مبا 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د  املرباطي  �سالح  حممد  م�سطفى 
بالدعوى رقم 2013/82 مدين كلي بتاريخ 2013/2/28 وحددت 
لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2013/7/15 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بالقاعة ch.2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
رئي�س �لق�سم                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2012/986   عقاري كلي                  
اىل املحكوم عليه /1- ميرتا مهراب قا�سم فر جمهول حمل االقامة نعلمكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/21 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة متويل �ض م ع 
)�سركة م�ساهمة عامة( بف�سخ التعاقد املربم بني املدعية واملدعى عليها عن عقار الدعوى رقم 
213 ونوعه �سقة يف مبنى ميد 45 والواقع على قطعة االر���ض رقم 4808 يف منطقة جبل علي 
بدبي و�سطب ا�سم املدعي عليها كم�ستاأجر و�سطب العبارة الواردة ب�سهادة ملكية العقار ال�سادرة 
عن دائرة االرا�سي واالمالك وهي تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك 
طبقا لعقد االجارة املنتهي بالتملك وملحقاتة املودع لدى الدائرة( من �سجالت دائرة االرا�سي 
املدعى  وال��زام  للمدعية  الدعوى  العقار مو�سوع  ورد حيازة  الدائرة بذلك  واالملك وخماطبة 
اتعاب املحاماه.حكما  قابال لال�ستئناف  عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم �لدعاوي �لعقارية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/362 تنفيذ �يجار�ت
جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  الهام  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ دبي انف�ستمنت بروبرتيز ذ.م.م وميثله: 
من  ال�سادر  ال��ق��رار  ومبوجب  التميمي  الفا�سلي  حمادي  عبداالمري  ع�سام 
دبي  ببلدية  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية  اللجنة 
فانك مكلف باالآتي: 1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )654319( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/196 تنفيذ عقاري
امالك  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا  بيج جمهول حمل  م��ريزا مظفر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
للتمويل �ض م ع وميثله: ع�سام عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي  نعلنكم باحلكم ال�سادر 
يف الدعوى رقم 2012/394 ا�ستئناف عقاري يوم اخلمي�ض بتاريخ 2012/12/27 باعتباره �سندا 
تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )657285.78( درهم وت�سليمة اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 2- �سطب عبارة )تخ�سع ملكية 
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  االج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
العقار ال�سادرة عن دائرة االرا�سي واالملك من  ال��واردة يف �سهادة ملكية  الدائرة(  املودع لدى 
�سجالت الدائرة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/255 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- عمران اف�سل خان جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك 
باحلكم  نعلنكم  التميمي   الفا�سلي  حمادي  عبداالمري  ع�سام  وميثله:  ع  م  �ض  للتمويل 
باعتباره   2013/2/24 بتاريخ  االح��د  يوم  كلي  عقاري   2012/812 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
�سندا تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1068588( درهم وت�سليمة اىل طالب 
االع��الن. 2- �سطب عبارة  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  ي��وم من  املحكمة خ��الل 15  او خزينة  التنفيذ 
املنتهي  املنتهية بالتملك طبقا لعقد االج��ارة  )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االج��ارة 
بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( الواردة يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة 
االرا�سي واالملك من �سجالت الدائرة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/256 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- وقا�ض احمد فريك �سوداري حبيب اهلل فريك 2- خديجة وقا�ض احمد 
فريك جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ امالك للتمويل �ض م ع وميثله: ع�سام 
عبداالمري حمادي الفا�سلي التميمي  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/811 
بالزامكم   -1 وذل��ك:  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2013/2/24 بتاريخ  االح��د  يوم  كلي  عقاري 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمة  دره��م   )655624.58( وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
العقار اىل  تاريخ ن�سر ه��ذا االع��الن. 2- �سطب عبارة )تخ�سع ملكية  ي��وم من  خ��الل 15 
املودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  االج��ارة  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  ترتيبات 
واالملك من  االرا�سي  دائ��رة  ال�سادرة عن  العقار  �سهادة ملكية  ال��واردة يف  الدائرة(  لدى 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الدائرة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات  �سجالت 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف �لدعوى رقم 2012/1123  ��ستئناف مدين

ذ.م.م جمهول  للمقاوالت  بليله  بن  �سركة  امل�ستاأنف �سده:1-  اىل 
امل��ذك��ورة اعاله  ال��دع��وى  اق��ام  امل�ستاأنف قد  حمل االق��ام��ة مبا ان 
للتحقيق  الدعوى  باحالة  املحكمة  ب��ان  قد حكمت  نعلنكم  وعليه 
ليثب اطراف الدعوى وب�سهادة ال�سهود والقرائن اال�سباب املبينه 
االربعاء  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت  التمهيدي    احل��ك��م  يف 

املوافق 2013/6/26. ال�ساعة 10:00 �سباحا يف مكتب القا�سي.
رئي�س �لق�سم      

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/310 مدين كلي                          
 / املدعي  ان  االق��ام��ة مبا  خ��زام جمهول حمل  بدريه جميل   -1/ عليه  املدعى  اىل 
بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي ال علي قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )261541.82 درهم( 
والر�سوم   2010/7/1 تاريخ  حتى  عليه  املدعي  بذمة  مرت�سده  مديونية  عن  عبارة 
ال��ت��اري��خ وحتى تاريخ  ب��واق��ع 12% م��ن ه��ذا  امل��ح��ام��اه وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف وات��ع��اب 
رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى حتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/7/1 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch.1.C.15 لذا فانت مكلف 
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/151 جتاري كلي                          
���ض.م.ح جمهول حمل  ال�سنع  �سركة منتجات اخلر�سانة م�سبقة  املدعى عليه /1-  اىل 
���ض.ذ.م.م والذي كان  االقامة مبا ان املدعي / �سركة امي�سا العربية للمقاوالت العامة 
ا�سمها �سابقا �سركة عبدالكرمي �سليم العمال  وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان 
امل�سعبني قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)200000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية 9% من تاريخ 
 2013/7/9 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch.2.E.22 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/713 جتاري كلي                          
اىل املدعى عليه /1- احمد نبيل موؤيد املوؤيد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / عمر رحمان وميثله: عمر ال�سيخ �سيد احمد ال�سيخ قد اقام عليك 
رقم  يف  ال�����س��ادر  التحفظي  احل��ج��ز  بتثبيت  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
2013/139 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه. 
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/6/26 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ch.1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية و�ملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/88 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ �سده/1- را�سد عبيد مطر عبداهلل الكتبي جمهول  حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/  ميثاء غامن حمدان الفالحي قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك يف تنفيذ احلكم ال�سادر يف االتفاقية رقم 
به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  زوجية  2012/911 حاالت  رقم  احلالة  2012/2947 ويف 
 . اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  وامل�ساريف  للر�سوم  �سامال  دره���م(   90857( وق���دره 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
�د�رة �الحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �عادة �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/627 �حو�ل نف�س م�سلمني                          
االقامة  ن�سيب خان جمهول حمل  نعيم  /1- حممد  عليه  املدعى  اىل 
مبا ان املدعي / �سلمى حممد فهيم قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  �سرعي  وم�سكن  �ساملة  اوالد  ونفقة  زوج��ي��ة  بنفقة  املطالبة 
وامل�ساريف وباقي الطلبات املو�سحة يف الئحة . وحددت لها جل�سة يوم 
 ch.1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2013/7/10  االربعاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 �د�رة �الحو�ل �ل�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/146 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة نيورلد انف�ستمنت ليمتد وميثلها / هارون عبداحلبيب ب�سفته 
احمد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ال�سخ�سية  وب�سفته  ال�سركة  مدير 
حممد �سيف ماجد املهريي  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2011/405 عقاري كلي 
ب�سداد مبلغ  بالزامكم  تنفيذيا وذلك: 1-  �سندا  باعتباره  بتاريخ 2012/3/12  يوم االثنني 
التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم  وقدره )209578.30( درهم وت�سليمة اىل طالب 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 2- بف�سخ عقد البيع االبتدائي املوؤرخ يف 2008/4/12 للوحدة 
العقارية ا�ستوديو رقم )211( والكائنة مبنطقة كادي اجي يف �سي 16 بي ام ال ايه 8 جنوب 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  اجلمريا.  قرية 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/229 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- جيه ايه دي 25 انف�ستمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ ديوجي انرتنا�سيونال م م ح وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار 
ال�سام�سي  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف  الدعوى رقم 2012/648 عقاري كلي يوم 
االحد بتاريخ 2012/12/30 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- بامل�سادقة على 
حكم املحكم ال�سادر يف الدعوى التحكيمية رقم 2010/130 مركز دبي للتحكيم 
وت�سليمة اىل  دره��م  وق��دره )794852.20(  ب�سداد مبلغ  بالزامكم    -2 ال��دويل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س �لق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- باإنحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: �شال حممد لالكرتونيات ) �ض.ذ.م.م(
رق��م ال��رخ�����س��ة: 531133 ال��ع��ن��وان: حم��ل ملك م��رك��ز ال��ق��رق��ا���ض - دي���رة - 
بال�سجل  القيد  رق��م  حم���دودة  م�سئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل  ال�سبخة 

التجاري: 58206
 تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنها ب�سدد الغاء الرتخي�ض اخلا�ض 
بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اعرتا�ض  اي  لديه  من  وعلى 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae من خالل الربيد االلكرتوينٍ 
الثبوتية وذلك خالل )15( يوماً من  امل�ستندات واالوراق  مرفقا معه كافة 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد  10823 بتاريخ 2013/6/20    
  �عالن ب�سحيفة ��سكال بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2013/181 ��سكاالت جتاري                          
لوقف  جت��اري   2013/167 رقم  التنفيذ  يف  ا�سكال  الق�سية:  مو�سوع 
�سركة  ���س��ده/1-  امل�ست�سكل  اعالنه  املطلوب  التنفيذية.  االج���راءات 
مو�سوع   . االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  وامليكانيك  للكهرباء  الن�سر 
االعالن: نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم االحد املوافق 2013/6/23 
ال�ساعة 8:30 �سباحا بالقاعة ch.1.B.6 للنظر يف اال�سكال اعاله 
احل�سور  ع��ن  تخلفكم  ح��ال��ة  ويف  ح�����س��وره��ا  عليكم  ي��ت��وج��ب  وال��ت��ي 

�سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
 رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية



•• ال�صارقة-الفجر:

اأكدت ال�سيخة بدور بنت �سلطان القا�سمي على �سرورة 
تقدمي كافة و�سائل الدعم الفكري لذوي االإحتياجات 
اخلا�سة يف كافة اأنحاء العامل، وتي�سري و�سول الكتب 
املجتمع  ن�سيج  م��ن  اأ�سا�سياً  ج���زءاً  باإعتبارهم  اإليهم 
ول��ه��م ك��اف��ة احل��ق��وق ال��ت��ي ي��ج��ب ت��وف��ريه��ا لتطوير 
كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  املعرفية.  وق��درات��ه��م  اأنف�سهم 
األقتها �سموها يف املوؤمتر الدبلوما�سي االأول للمنظمة 
يف  مراك�ض  يف  يعقد  ال��ذي  الفكرية  للملكية  العاملية 

املغرب يف الفرتة من 17-28 يونيو اجلاري.
املوؤ�س�ض   - القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  م�ساركة  وت��اأت��ي 
فعاليات  يف  للن�سر-  كلمات  لدار  التنفيذي  والرئي�ض 
النا�سرين  بناًء على دعوة احتاد  الدبلوما�سي  املوؤمتر 
الدويل ل�سموها للم�ساركة واإلقاء كلمة خالل املوؤمتر 
تقديراً لدورها يف دعم ق�سايا الن�سر لالأطفال ولذوي 
العربي،  الوطن  م�ستوى  على  اخلا�سة  االإحتياجات 
والتوا�سل مع املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية مبا ي�سهم 

يف دعم وتعزيز ثقافة تلك الفئات.
وُيعنى املوؤمتر الدبلوما�سي الذي يعقد للمرة االأوىل 
لتي�سري  م��ع��اه��دة  اإب����رام  م��ب��اح��ث��ات  با�ستكمال  ع��امل��ي��اً 
)املكفوفني(  الب�سر  نعمة  ف��اق��دي  االأ�سخا�ض  ول��وج 
حول  املطبوعات  ق���راءة  ع��ن  العاجزين  واالأ���س��خ��ا���ض 
العامل اإىل امل�سنفات املن�سورة وامل�سنفات املحمية بحق 
والتقدير  بال�سكر  ب���دور  ال�سيخة  وتقدمت  امل��وؤل��ف. 
الذي  للموؤمتر  املنظمة  واللجنة  امل�ست�سيفة  للدولة 
باإمتياز،  اإن�سانية  ثقافية  اإعتربتها  م�ساألة  يناق�ض 
وال�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت�����س��ع��ى  وق���ال���ت 
اإىل  العامل  اأنحاء  كافة  دائماً يف  احلكومية واخلا�سة 
تنفيذ مبادرات اإن�سانية اأو اجتماعية اأو ثقافية، وذلك 
لها دور  ب��اأن يكون  اأو مطالبتها  من منطلق حر�سها 
نحن  بينما  املجتمعية،  امل�سوؤولية  جم��ال  يف  ايجابي 
تفا�سيل  كافة  يف  نتحمل  الن�سر  قطاع  يف  العاملون 
م�سوؤولية  جمتمعاتنا،  جت��اه  كبرية  م�سوؤولية  عملنا 
واإن�����س��ان��ي��ة، م�سوؤولية  اإج��ت��م��اع��ي��ة،  ث��ق��اف��ي��ة،  ف��ك��ري��ة، 

مرتبطة باملا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل .

ال��ق��راءة ح��ق للب�سرية  ب��اأن  ن��وؤم��ن  واأ���س��اف��ت جميعنا 
كافة دون متييز، وذلك الأننا نوؤمن باأنها نور امل�ستقبل 
وم�سدر االإلهام واالإبداع والتطور للجميع، ونحن هنا 
ن�سعى لتوفري ذلك النور ملن حرموا من نور الب�سر، 
وال نريدهم اأن يحرموا اأي�ساً من نور الفكر، موؤكدة 
حقيقية  وم���ودة  ان�سانية  ر���س��ائ��ل  حتمل  امل��ع��اه��دة  اأن 
يجب اأن ت�سل اإىل العامل كافة، واأن ي�ستفيد منها كل 

�سخ�ض كفيف و�سعيف الب�سر يف هذا العامل 
اتخاذ  اإىل  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ساركني  كافة  �سموها  ودع��ت 
االأ�سخا�ض  ملاليني  وال�سماح  املعاهدة  وتوقيع  القرار 
املكفوفني و�سعاف الب�سر حول العامل بالو�سول اإىل 
الكتب ب�سهولة، واعتربت اإبرام املعاهدة اإجناز تاريخي 
لهذه الفئة، واأنها لن ت�سر اأًي من النا�سرين خا�سة يف 
ظل قوانني واإجراءات ت�سمن كافة حقوق النا�سرين 

واملوؤلفني يف هذا ال�ساأن.
ومت��ن��ت ���س��م��وه��ا ال��ن��ج��اح الأع���م���ال امل���وؤمت���ر وحتقيق 
االأهداف التي ُعقد الأجلها، موؤكدة ا�ستعدادهم للعمل 
املتعلقة  والتفا�سيل  امل�سائل  كافة  حل��ل  اجلميع  م��ع 

ل�سمان  ال��واق��ع،  اإىل  بها  واخل���روج  امل��ع��اه��دة  بتوقيع 
م�ستقبل اأف�سل ل� اأكرث من 300 مليون رجل واإمراة 

وطفل حول العامل.
وي��ن��اق�����ض امل���وؤمت���ر ال����ذي ي��ح�����س��ره وف����ود احلكومات 
وممثلي املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري 
على  وال��ت��األ��ي��ف  الن�سر  جم��ال  يف  العاملة  احلكومية 
نفاذ  لتح�سني  دولية  معاهدة  اعتماد  العامل  م�ستوى 
عدد الكبري من االأ�سخا�ض معاقي الب�سر واالأ�سخا�ض 
العاجزين عن قراءة املطبوعات على ال�سعيد العاملي 
اأن  يتوقع  حيث  امل��وؤل��ف،  بحق  املحمية  امل�سنفات  اإىل 
ي�ستفيد من املعاهدة يف حال اعتمادها ما ال يقل عن 
الب�سر والعاجزين  300 مليون �سخ�ض من معاقي 
منهم  باملائة   90  ، ال��ع��امل  يف  املطبوعات  ق���راءة  ع��ن 
يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��اين امل��ك��ت��ب��ات م��ن قلة 
الولوج  الب�سر  ي�ستطيع معاقو  ن�سق  املعدة يف  الكتب 
اإليه وهي ن�سبة ت�سل اإىل اأقّل من 5 باملائة من اأ�سل 
جمموع الكتب التي ُتن�سر على م�ستوى العامل كل عام 

والبالغ عددها مليون كتاب تقريباً.

•• ال�صارقة-الفجر:

ي�����س��ارك م��ع��ر���ض ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
اإفتتحته  ال��ذي  للكتاب  ال��دويل  �سيوؤول  معر�ض 
ام�����ض رئي�سة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ب���ارك ك���ون هيه 
والذي  وامل���وؤمت���رات  للمعار�ض  كويك�ض  مب��رك��ز 
23 يونيو احلايل  اإىل   19 الفرتة من  يقام يف 

يف جمهورية كوريا اجلنوبية.
وميثل الوفد امل�سارك يف املعر�ض كل من ال�سيد 
اأحمد بن ركا�ض العامري مدير معر�ض ال�سارقة 
الدويل للكتاب، وال�سيد �سامل عمر �سامل رئي�ض 
ال�سارقة  معر�ض  يف  وامل��ب��ي��ع��ات  الت�سويق  ق�سم 
الإ�ستثمار  ال��وف��د  ي�سعى  حيث   ، للكتاب  ال���دويل 
الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  امل�����س��ارك��ة يف  ف��ر���س��ة 
الكبرية للرتويج ملعر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 
العديد  ، ف�سال عن عقد  الدولية  ال�ساحة  على 
والنا�سرين  ال��ك��ت��اب  ل��دع��وة  االإج��ت��م��اع��ات  م��ن 
معر�ض  من   32 ال��دورة  للم�ساركة يف فعاليات 
ال�سارقة الدويل للكتاب والذي �سيقام يف الفرتة 
من 6 اإىل 16 نوفمرب 2013 يف مركز اك�سبو 

ال�سارقة .
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال ���س��ع��ادة اأح��م��د ب��ن ركا�ض 
العامري مدير معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب: 
نحر�ض دائماً على امل�ساركة يف املحافل الثقافية 

العاملية ال �سيما معر�ض �سيوؤول الدويل للكتاب 
وذل���ك ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
لنا  يوفر  حيث  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ض 
معر�ض �سيوؤول من�سة رائعة للرتويج ملا يقدمه 
ت�سهيالت  من  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ض 

وعرو�ض خا�سة للنا�سرين و دور الن�سر. 
واأ�ساف: نحن �سعداء جدا بامل�ساركة يف معر�ض 
مبنية  عالقات  اإقامة  اإىل  نتطلع  حيث  �سيوؤول 
على تبادل املنفعة مع كل املخت�سني واملعنيني يف 

جمال �سناعة الكتاب يف املنطقة. 
للكتاب  ال���دويل  ال�سارقة  معر�ض  مدير  واأ���س��ار 
دعوة  يف  ت��ك��م��ن  امل�����س��ارك��ة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  اأن  اإىل 
من  والعديد  ونا�سرين  كتاب  من  املتخ�س�سني 
دور الن�سر اىل امل�ساركة يف الربنامج املهني الذي 
ال�سارقة  معر�ض  هام�ض  على  فعالياته  �ستقام 
الدويل للكتاب على مدى ثالثة ايام متتالية يف 

الفرتة من 3 اإىل 5 نوفمرب 2013.
وقال العامري، يعد الربنامج املهني واحداً من 
للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  فعاليات معر�ض  اأب��رز 
حيث ن�ستعد االآن لتنظيم الدورة الثالثة من هذا 
اأو�سع  قاعدة  جذب  اإىل  ونتطلع  الناجح  احلدث 
من امل�ساركني. ويت�سمن الربنامج املهني �سل�سلة 
من  العديد  بينها  م��ن  املتنوعة  الفعاليات  م��ن 

العمل  وور���ض  واملحا�سرات  النقا�سية  اجلل�سات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف جم���ال ���س��ن��اع��ة الن�سر  وال���ن���دوات 
نادرة  فر�سة  املهني  الربنامج  ويوفر  والكتاب. 
للمخت�سني والعاملني يف قطاع الن�سر للتوا�سل 
وتبادل وجهات النظر واخلربات ، كما ن�سعى اإىل 
من  الثالثة  دورت���ه  يف  الربنامج  فعاليات  اإث���راء 

خالل �سمان نطاق اأو�سع من امل�ساركة. 
ال�سارقة  معر�ض  جناح  حظي  امل�ساركة  وخ��الل 
امل�سوؤولني  م���ن  ع����دد  ب���زي���ارة  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني م���ن ���س��ف��ارة دول����ة االإم������ارات 
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة بينهم  امل��ت��ح��دة يف  ال��ع��رب��ي��ة 
االأ�ستاذ عبداهلل املرزوقي �سكرتري ثاين يف �سفارة 
دولة االإمارات العربية املتحدة بكوريا اجلنوبية 
و االأ�ستاذ عبداهلل ال�سام�سي، حيث ثمنوا جهود 
ون�سر  دع��م  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ض 
امل��ح��ت��وى الثقايف  ال��ث��ق��اف��ة االإم���ارات���ي���ة، ورف����د 
بتظاهرة  املعر�ض-  دورات  خ��الل  من  الوطني- 
حول  املثقفني  اأو�ساط  يف  واأ�سداوؤها  دوره��ا  لها 
العامل، اإ�سافة اىل تدعيم �سناعة الكتاب والن�سر 
واإثراء اخلربات املختلفة للمعنيني بهذا القطاع 

احليوي املهم عرب براجمه املختلفة.
هذا وقد اأبدى الزائرون وامل�ساركون يف معر�ض 
اجلناح  ت�سمنه  مب��ا  اإع��ج��اب��ه��م  للكتاب  ���س��ي��وؤول 
اأهمها  م���ن ك��ت��ب وم��ط��ب��وع��ات م��ع��رو���س��ة م���ن 

من�سورات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
م�سروع  م��ن  وم��ن�����س��ورات  القا�سمي،  حممد  ب��ن 
اإىل كتب وعناوين  باالإ�سافة   ، ثقافة بال حدود 
احلائزة  للن�سر  كلمات  دار  من  مقدمة  خمتلفة 
على العديد من اجلوائز كاأف�سل دار ن�سر عربية 

لكتب االأطفال.
ي��ق��ام م��ع��ر���ض ���س��ي��وؤول ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب �سنويا 
وي��ن��ظ��م��ه احت�����اد ال��ن��ا���س��ري��ن ال���ك���وري���ني بهدف 
ال���رتوي���ج ل��ل��ن��ا���س��ري��ن ال��ك��وري��ني ع��امل��ي��ا وتعزيز 
الكورية  الن�سر  ل�سناعة  التناف�سية  م�ستوى 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ن��ا���ض،  ب��ني  ال���ق���راءة  وت�سجيع 
متكني عامة النا�ض اإىل االإ�ستفادة من فعالياته 
ال�سعوب  ث���ق���اف���ات  ع���ل���ى  وال���ت���ع���رف  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

االأخرى. 
وخالل هذا العام حتل الهند �سيف �سرف ملعر�ض 
ال����دورة  ه���ذه  تت�سمن  ح��ي��ث   2013 ���س��ي��وؤول 
واالأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
مب�ساهمات  حتتفي  ال��ت��ي  وامل��ع��ار���ض  وال���ن���دوات 
الهند يف االأدب العاملي، ويركز املعر�ض هذا العام 
خم�سني  مب���رور  االإح��ت��ف��ال  مبنا�سبة  ك��ن��دا  على 
بني  الدبلوما�سية  العالقات  تاأ�سي�ض  على  عاماً 

كوريا اجلنوبية وكندا.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن م��ع��ر���ض ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
للكتاب قد تاأ�س�ض يف عام 1982 واأ�سبح واحدا 

م��ن اأك����رب اأرب���ع���ة م��ع��ار���ض دول��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب على 
منذ  �سنويا  املعر�ض  ويقام  هذا  العامل،  م�ستوى 

اإن�سائه حيث يكون مفتوحا اأمام العامة واملهنيني 
واملخت�سني يف �سناعة الكتاب. 

ثقافة وفن�ن

معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يروج لدورته املقبلة يف كوريا اجلنوبية 

ت�شارك يف املوؤمتر الدبلوما�شي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية يف املغرب

بدور القا�سمي: القراءة حق للب�سرية كافة دون متييز،
 فهي م�سدر الإلهام والإبداع للجميع

احتاد امل�سورين العرب يطلق جائزة ال�سارقة عا�سمة 
الثقافة الإ�سالمية 2014 للت�سوير ال�سوئي

ال�����س��ارق��ة عا�سمة للثقافة  ال��ع��رب ام�����ض ج��ائ��زة  امل�����س��وري��ن  اأط��ل��ق احت���اد 
2014 للت�سوير ال�سوئي لتوثيق املعامل االإ�سالمية والكنوز  االإ�سالمية 
الرتاثية والثقافية والطرز املعمارية الرثية التي متتع بها اإمارة ال�سارقة 
مبنا�سبة اختيار مدينة ال�سارقة عا�سمة للثقافة االإ�سالمية لعام 2014 . 
مت اإطالق اجلائزة خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف مقر احتاد امل�سورين 
االإحتاد  رئي�ض  العاين  �سعبان  اأدي��ب  �سعادة  بح�سور   .. ال�سارقة  يف  العرب 
جمعوه  و�سعيد  االحت��اد  يف  اخلارجية  العالقات  م�سوؤول  االأ�ستاذ  و�سالح 
اأمني �سر االحتاد. واأ�ساد �سعادة اأديب �سعبان العاين رئي�ض احتاد امل�سورين 
العرب بدعم وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم ال�سارقة الحتاد امل�سورين العرب وما 
لل�سورة  ال�سارقة  جائزة  من  الثالثة  ال��دورة  �سمن  م�سابقات  من  ينظمه 
العربية والتي تقرر اأن تعلن نتائجها يف اخلام�ض من يناير 2014 و�سط 
حفل ثقايف وفني كبري وبح�سور �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وبالتزامن 
مع فعاليات وبرامج ال�سارقة عا�سمة الثقافة االإ�سالمية. واأو�سح اأن املكتب 
التنفيذي لالإحتاد قرر االإحتفاء بال�سارقة عا�سمة للثقافة االإ�سالمية لعام 
2014 من خالل اإطالق جائزة ال�سارقة عا�سمة للثقافة العربية 2014 
ي�سرتك  مهمة  م��رك��زي��ة  وف��ع��ال��ي��ات  ب��رام��ج  وت��ق��دمي  ال�����س��وئ��ي  للت�سوير 
امل�ستلهمة  ال�سوئية  نتاجاتهم  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  ال��ع��رب  امل�����س��ورون  بها 
العربية  الثقافتني  مالمح  ومن  ال�سارقة  اإم��ارة  واأ�سالة  وقيم  تاريخ  من 
�سلطان بن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اإن �ساحب  العاين  . وقال  واالإ�سالمية 
اأهمية خا�سة للم�سور العربي من خالل التوجيه  حممد القا�سمي يويل 
باإ�سراكه يف العديد من الدورات والور�ض والن�ساطات الدولية لكي ميتلك 
امل�سور العربي عينا ذكية وذاكرة متجددة جتتمعان معا لتكون نتاجا فنيا 
يوثق �سفر التاريخ واحل�سارة االإ�سالمية بروؤى علمية وثقافية معا�سرة . 
واأ�سار اإىل اأن جائزة ال�سارقة لل�سورة العربية يف دورتها اجلديدة تاأتي بلغة 
فنية رفيعة ووفق معايري عاملية .. منوها باأنه تقرر تخ�سي�ض خم�ض جوائز 
مهمة ملحور خا�ض يتعلق بكنوز ومعامل ال�سارقة االإ�سالمية متثل فر�سة 
ليتناف�ض عليها امل�سورون العرب للظفر بجوائزها الثمينة والتي تعد من 
تت�سمن  اأن فعاليات احلفل  واأو�سح   . العالية  الفنية  القيمة  ذات  اجلوائز 
اإقامة معر�سني مهمني لل�سور الفوتوغرافية االأول بعنوان ال�سارقة بالد 
القباب واالأخر بعنوان مكة االأم�ض .. مكة اليوم للم�سور ال�سعودي خالد 
ال�سريفة  والكعبة  املكرمة  بناء مكة  واك��ب مراحل مهمة من  ال��ذي  خ�سر 
اإ���س��اف��ة اإىل م��ا ميتلكه م��ن اأر���س��ي��ف غني يف ه��ذا امل��ج��ال . واأو���س��ح �سالح 
االأ�ستاذ ع�سو جمل�ض ادارة االإحتاد م�سئول العالقات اخلارجية اأن ثيمات 
جائزة ال�سارقة لل�سورة العربية بن�سختها الثالثة ت�ستمل على ثماي ثيمات 
وهي البورتريه واملناظر الطبيعية والتجريد والت�سوير املقرب والت�سوير 
املعماري وت�سوير الريا�سة واحلركة وت�سوير الق�سة والت�سوير ال�سحفي 
. ودعا امل�سورين العرب للتناف�ض على اجلائزة لتكون لهم احلظوة يف الفوز 
اأن التنوع اجلديد يف ثيمات اجلائزة ي�ساعد يف  باإحدى اجلوائز .. موؤكدا 

الك�سف عن الطاقات العربية الواعدة واملتميزة يف هذا الفن اجلميل .

واالإعالم  الثقافة  دائ���رة  رئي�ض  العوي�ض  حممد  ع��ب��داهلل  �سعادة  افتتح 
ال�سارقة  مبعهد  واع���دة  ب��راع��م  معر�ض  املا�سية  قبل  الليلة  بال�سارقة 
ه�سام  االف��ت��ت��اح  ح�سر   . ال�سارقة  قلب  يف  ال�سويهني  مبنطقة  للفنون 
ولفيف  والطلبة  املعهد  وم�سرفو  واأ���س��ات��ذة  الفنون  اإدارة  مدير  املظلوم 
من جمهور وحمبي الفنون. ياأتي هذا املعر�ض �سمن فعاليات الربنامج 
 300 بال�سارقة.. و�سم  الثقافة واالإع��الم  الفنون بدائرة  الثقايف الإدارة 
عمل من نتاج دورات عام 2013 ل� 54 منت�سبا ومنت�سبة من طلبة املعهد 

يف جماالت الر�سم والطباعة واخلزف واحلفر حيث جاء املعر�ض تتويجا 
لنتاجات املنت�سبني والهواة. ويهدف املعر�ض اىل حتقيق جزء من الطموح 
اإليه  الذي و�سلت  التطور  خللق جيل مبدع الأعمال فنية متميزة متثل 
وذل��ك لالإ�سهام يف خلق جيل  واملدار�ض  البلدان  الفنون يف خمتلف  هذه 
يف  الت�سكيلي  امل�سهد  �سيغنون  الذين  الواعني  الت�سكيليني  الفنانني  من 
دولة االإمارات العربية املتحدة وي�ساهمون يف االرتقاء بالذائقة الب�سرية 
تنظيم  على  الدائرة  وداأب��ت  واملغاير.  باجلديد  امل�سهد  ورف��د  واجلمالية 

معار�ض النتاجات الفنية تاأكيدا على حر�سها على دعم م�سرية العطاء 
وتاأهيل  تدريب  يف  عطاءه  للفنون  ال�سارقة  معهد  يوا�سل  حيث  الفني 
والفنون  والنماذج  اخل��ربات  و�سع  خ��الل  من  و�سقلها  ال�سابة  امل��واه��ب 
والدراية  اخل��ربة  ذوي  باإ�سراف  الطلبة  ي��دي  بني  التفاعلية  الب�سرية 
االأدوات  باأحدث  وتزويدهم  مدار�سها  الفنون مبختلف  والعلم يف جمال 
واملعدات التي تواكب التطور يف جماالت الفنون الت�سكيلية اإ�سافة للمنهج 

العلمي واالأكادميي الذي اأعدته وي�سمل جميع فروع الفنون الب�سرية.

عبداهلل العوي�س يفتتح معر�س براعم واعدة بال�سارقة 
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الإمارات دبي الوطني يحتفل مبرور 50 عامًا 
على تاأ�سي�سه كاأول بنك وطني يف الدولة

•• دبي -وام:

يحتفل بنك االإمارات دبي الوطني مبرور 50 عاما على تاأ�سي�سه كاأول بنك 
وطني يف االإمارات العربية املتحدة �ساهم خاللها بدور حيوي يف دعم م�سرية 
ال�سركات  اأم��ام  الفر�ض  اإتاحته خمتلف  الدولة عرب  االقت�سادية يف  التنمية 
التي ترثي حياة  املتكاملة  اإىل خدماته  باالإ�سافة  اأعمالها  الوطنية لتطوير 
اأحمد بن �سعيد  ال�سيخ  ال�سرائح االجتماعية كافة. وتقدم �سمو  ال�سكان من 
اآل مكتوم رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك االإمارات دبي الوطني اإىل �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي نيابة عن جمل�ض اإدارة وموظفي البنك يف ت�سريح �سحايف له اليوم 
بوافرال�سكر واالمتنان على روؤيته الثاقبة وقيادته احلكيمة التي جعلت من 
دبي خ�سو�سا واالإمارات العربية املتحدة عموما يف م�ساف الدول املتقدمة يف 
قطاع اخلدمات املالية. وقال ه�سام عبداهلل القا�سم نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة 
بنك االإمارات دبي الوطني اإن البنك اأطلق خالل م�سريته الطويلة كثريا من 
الدولة  يف  املالية  اخلدمات  قطاع  منو  تعزز  التي  واملبتكرة  الرائدة  املبادرات 
على مدى العقود اخلم�سة املا�سية. واأ�ساد �سعادة حممد اأحمد بن عبدالعزيز 
تر�سيخ  يف  وبنجاحه  وك���وادره  البنك  ب���اإدارة  االقت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي 
حر�ست  التي  االإم����ارات  يف  الوطنية  املالية  املوؤ�س�سات  اأف�سل  ك��اأح��د  موقعه 
على امتداد ن�سف قرن على توفري اأرقى اخلدمات واملعامالت عاملية ال�سمات 
ودعم  الوطني  االقت�ساد  تدعيم  يف  �ساهم  البنك  اأن  واأك��د  ال��دول��ة.  لقاطني 
االإم��ارات كما �ساهم ب�سكل  التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف دولة  عجلة 
موؤثر يف ا�ستقرار القطاع امل�سريف املحلي على الرغم من الظروف اال�ستثنائية 
ال�سحي  و�سدد  موؤخرا.  العامل  �سهدها  التي  واالقت�سادية  املالية  والتحديات 
على اأهمية دور بنك االإمارات دبي الوطني يف دعم اأداء قطاع امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة اإميانا منه باأن هذا القطاع ي�سكل النواة احلقيقية القت�ساد املعرفة 
وم�سوؤولية وطنية تقع على عاتق موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ض م�سريا 
لرت�سيخ  ال�سركاء  م��ع  اجل��ه��ود  توحيد  على  االقت�ساد  وزارة  حر�ض  اأن  اإىل 

املفهوم احلقيقي للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

•• دبي-الفجر: 

و  للموا�سفات  االإم����ارات  هيئة  اإدارة  جمل�ض  اعتمد 
للعام  ال��ث��ال��ث  اجتماعه  خ��الل  م��وا���س��ف��ات  املقايي�ض 
را�سد احمد بن فهد  الدكتور  برئا�سة معايل  احلايل 
اإدارة الهيئة اجلزء  وزير البيئة واملياه رئي�ض جمل�ض 
الثاين من م�سروع موا�سفة برنامج االإمارات للخدمة 
اخلدمات  تطوير  بدليل  املتعلق  املتميزة  احلكومية 
احلكومية التي تعد اأول موا�سفة من نوعها بالعامل.

وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���س��د اح��م��د ب��ن فهد يف بيان 
االأربعاء  اأم�����ض  عقد  ال���ذي  االج��ت��م��اع  عقب  �سحفي 
مبقر موا�سفات بدبي اأنه بهذه اخلطوة مت ا�ستكمال 
االأجزاء اخلم�سة مل�سروع املوا�سفة التي تعد االأول من 
اخلدمة  برنامج  جوانب  كافة  تغطي  و  عامليا  نوعها 
احلكومية املتميزة املطبق يف جهات احلكومة االحتادية 
االأخ�����رى تطبيق هذه  ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة  ومي��ك��ن 
اإن رغبت  املوا�سفات يف الدوائر واجلهات التابعة لها 
بذلك م�سريا معاليه اإىل اأن جمل�ض اإدارة موا�سفات 
اعتمد يف اجتماعه االأول لعام 2013 االأجزاء االأول 
والثالث والرابع واخلام�ض من املوا�سفة القيا�سية ل 
الذي  املتميزة  احلكومية  للخدمة  االإم���ارات  برنامج 
اإطار  بتنفيذه يف  ال��وزراء  رئا�سة جمل�ض  يقوم مكتب 
�سعي حكومة االإمارات لتحقيق روؤيتها الأن تكون من 
توفري  خالل  من  اأف�سل دول العامل يف عام 2021 
خ��دم��ات م��ت��م��ي��زة حت��ق��ق ر���س��ا امل��ت��ع��ام��ل��ني بالرتكيز 
على املتعامل عند تقدمي اخلدمات احلكومية بو�سع 
معايري جلودة مراكز اخلدمات احلكومية وت�سنيفها 
وفقاً مل�ستوى اخلدمة املقدمة ح�سب ت�سنيف ال�سبعة 
ح�سولهم  يف  املتعاملني  تطلعات  يلبي  ال���ذي  جن��وم 
على اخلدمة بامل�ستوى الذي يحقق تطلعاتهم ويفوق 

توقعاتهم. 
واأ�سار معاليه اإىل اأنه مت عقد عدد من االجتماعات بني 
فريق الهيئة املكلف باإعداد اأجزاء املوا�سفة القيا�سية 
ل��ل��ربن��ام��ج وخ�����رباء واأخ�����س��ائ��ي��ي ب��رن��ام��ج اخلدمة 
الوزراء  جمل�ض  رئا�سة  مكتب  يف  املتميزة  احلكومية 
املوا�سفة  من  الثاين  اجل��زء  م�سروع  م�سودة  ملناق�سة 
اخل��ا���ض ب��دل��ي��ل ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة التي 
الن�سخة  التو�سل  مت  حيث  اإع��داده��ا  من  االنتهاء  مت 
كموا�سفة  اعتمدت  التي  املوا�سفة  مل�سروع  النهائية 
االأربعة  املوا�سفة  الأج���زاء  مكملة  اإم��ارات��ي��ة  قيا�سية 
مع  والت�ساور  وبالتعاون  الهيئة  اأن  مو�سحا  االأخ��رى 

املوا�سفة  برفع  قامت  ال���وزراء  جمل�ض  رئا�سة  مكتب 
للتنمية  العربية  املنظمة  اإىل  االم��ارات��ي��ة  القيا�سية 
اإ�سدار  عن  امل�سئولة  باعتبارها  والتعدين  ال�سناعية 
املوا�سفات العربية املوحدة ليتم اإ�سدارها كموا�سفة 
احلكومية  ال��ق��م��ة  يف  اإط��الق��ه��ا  ي��ت��م  ع��رب��ي��ة  قيا�سية 
الثانية القادمة. واأ�ساف معاليه اأنه بالت�ساور وبطلب 
من مكتب جمل�ض ال��وزراء �ستعمل الهيئة من خالل 
على  اآي���زو  للتقيي�ض  ال��دول��ي��ة  املنظمة  يف  ع�سويتها 
طرح هذه املوا�سفة كم�سروع موا�سفة قيا�سية دولية 
للغة  ترجمتها  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  دول��ي��اً  تبنيها  يتم 
قيا�سية  موا�سفة  اأي  يوجد  ال  اأن��ه  حيث  االإجنليزية 
مناظرة معتمدة على امل�ستوى االإقليمي اأو الدويل اأو 

حتى الوطني.

م�شح اأ�شواق
من ناحية ثانية قال معايل الدكتور را�سد احمد بن 
فهد اأن جمل�ض اإدارة موا�سفات اأقر برناجما تنفيذيا 
ل��و���س��ع م�����س��روع ق���ان���ون احت�����ادي م��وح��د الإج�����راءات 
وفقا  ال��دول��ة  اأ���س��واق  وم�سح  املنتجات  على  ال��رق��اب��ة 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  العاملية  املمار�سات  الأح���دث 
اجلهات الرقابية املحلية و االحتادية مو�سحا معاليه 
للرقابة  متكامل  نظام  لتوفري  يهدف  الربنامج  اأن 
الت�سريعية  ال��ن��واح��ي  م��ن  ال��دول��ة  يف  املنتجات  على 
والتنظيمية مبا ي�سمن �سالمة هذه املنتجات �سمن 
امل�ستهلكني  و���س��الم��ة  �سحة  حل��م��اي��ة  الهيئة  ج��ه��ود 
اإعداد الربنامج التنفيذي  اأنه مت  اإىل  م�سريا معاليه 
ا�سرتاتيجية  اإط����ار  يف  امل��ق��رتح��ة  ال��ط��ري��ق  خل��ارط��ة 

ي�ستمل  و   2016 حتى   2014 الهيئة للفرتة من 
الربنامج على االأن�سطة املطلوبة وم�سوؤولية التطبيق 
اعتمد  املجل�ض  اأن  معاليه  واأ�ساف  الزمنية.  والفرتة 
امارتية  قيا�سية  م��وا���س��ف��ة  م��ع��اي��ري  م�����س��روع  ك��ذل��ك 
اأنواع  من  جتعله  الغاز  زي��ت  للديزل  حمدثة  جديدة 
الإقرار  ال���وزراء  جمل�ض  اإىل  لرفعها  النظيف  الوقود 
بلورة  قبل  الهيئة  اأن  اإىل  م�سريا  اإل��زام��ي��اً  تطبيقها 
اللجنة  اأع�ساء  اجتماعا مع  املوا�سفة عقدت  م�سروع 
ال��ف��ن��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��و���س��ف��ات ���س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط والغاز 
بح�سور ممثلني عن اإدارة الت�سويق والتكرير ب�سركة 
اأدنوك الرئي�سية وبقية اأع�ساء اللجنة ممثلي اأدنوك 
للتوزيع وتكرير واإينوك واالإم��ارات حيث مت االتفاق 

على امل�سروع النهائي للموا�سفة القيا�سية للديزل. 
ال���واردة يف  باخل�سائ�ض  ال��دي��زل  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
النظيف  ال��وق��ود  اأن���واع  م��ن  يعترب  املوا�سفة  م�سروع 
اإعداد  ومت  الهواء  تلوث  تخفي�ض  يف  �سي�ساهم  ال��ذي 
اأب��و ظبي  ب��رتول  �سركة  بناًء على طلب  امل�سروع  ه��ذا 
الوطنية )اأدنوك( بعد قيامها باإدخال حت�سينات على 
لها مبا  التابعة  تكرير  �سركة  الديزل يف  انتاج  وح��دة 
حيث  للديزل  العاملية  املوا�سفات  اأح��دث  مع  يتوافق 
�سيحل الديزل اجلديد حمل الديزل امل�ستخدم حالياً 

يف حمطات توزيع الديزل على م�ستوى الدولة .
املوا�سفة  م�سروع  وت��وزي��ع  تعميم  مت  ان��ه  اإىل  واأ���س��ار 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ل���ل���دي���زل ق��ب��ل اع���ت���م���اده���ا ع��ل��ى اجلهات 

ال����راأي مبا  وال�����س��رك��ات احلكومية واخل��ا���س��ة الإب����داء 
القطاع  و�سركات  الديزل  مادة  ا�سترياد  �سركات  فيها 
اخل��ا���ض االأخ����رى واأي�����س��اً على وك���االت ال�����س��ي��ارات يف 
ال��دول��ة وم��وا���س��الت االإم�����ارات واجل��ه��ات احلكومية 
اإعداد  واخلا�سة التي �سبق للهيئة ا�سراكها يف عملية 

الئحة الرقابة على الديزل.

االأ�شاك الكهربائية
للرقابة  االإماراتي  النظام  اأقر  املجل�ض  اأن  اإىل  واأ�سار 
على الكابالت واالأ�سالك الكهربائية منخف�سة اجلهد 
التو�سية  م��ع  ال�����وزراء  ل��رف��ع��ه اىل جم��ل�����ض  مت��ه��ي��دا 
باعتماد اإلزامياً على م�ستوى الدولة موؤكدا اأن تطبيق 
هذا النظام �سيوفر ال�سالمة العامة من خالل احلد 
من االأ�سرار الناجمة عن احلوادث واحلرائق نتيجة 
ا���س��ت��خ��دام ال��ك��اب��الت واالأ����س���الك ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة الغري 
من  امل�ستوردة  املنتجات  وتقييد  للموا�سفات  مطابقة 

اخلارج وفقاً لهذا النظام.
واعتمد جمل�ض اإدارة الهيئة م�سروع موا�سفة قيا�سية 
اإلزامية جديدة لبطاقة بيان كفاءة الطاقة ل �سخانات 
املياه التخزينية الكهربائية متا�سياً مع توجه الدولة 
للطاقة  املوفرة  االأج��ه��زة  با�ستخدام  الطاقة  لتوفري 
البيئة من خالل  وال��ذي �سيعمل على املحافظة على 
تقليل انبعاث غاز ثاين اأوك�سيد الكربون يف اجلو كما 

�سي�ساهم يف التنمية ودعم االقت�ساد الوطني.

املال والأعمال
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موا�سفات تكمل اأول موا�سفة اإماراتية بالعامل للخدمة احلكومية املتميزة
د. را�شد بن فهد: قان�ن احتادي م�حد لرقابة املنتجات وم�شح اأ�ش�اق الدولة حلماية امل�شتهلكني 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للموانئ  الرئي�سي  املطّور  للموانئ،  اأبوظبي  �سركة  اأقدمت 
اأبوظبي على تفعيل  اإمارة  التجارية واملناطق ال�سناعية يف 
نظام اأمني اإلكرتوين ينظم عملية اإ�سدار ت�ساريح الدخول 
يف  وي�ساهم  امل��وان��ئ  م��راف��ق  اإىل  وال���زوار  للعمالء  اليومية 
تقليل الوقت امل�ستغرق يف ا�ستخراج ت�ساريح متنوعة الغايات 
الذي  النظام  بهذا  وُيعمل  املوانئ.  بوابات  على  بها  املعمول 
الربية  املنافذ  كافة  على   e-Pass م�سمى  حتت  يندرج 

والبحرية للموانئ.
ويف حني يبلغ معدل االأذون��ات التي ت�سدرها يومياً مكاتب 
ت�ساريح الدخول يف موانئ اأبوظبي 1500 لفئة الت�ساريح 
لت�ساريح  اأخ���رى   150 ون��ح��و  �ساعة   24 مب��دة  امل��ح��ددة 
ال�سروري  م��ن  اأ�سبح  �ساعة،   -12 ع��ن  تقل  التي  ال��زي��ارة 
خدمات  وتقدمي  العمالء  انتظار  وق��ت  تقليل  على  العمل 
اأ����س���رع، ويف ال��وق��ت ذات����ه ت��وج��ي��ه ط��اق��ات م��وظ��ف��ي خدمة 
واملتعاملني.  للزوار  وامل�ساندة  الدعم  تقدمي  نحو  العمالء 
اإىل وكالء  اأبوظبي للموانئ بتوجيه الدعوة  وقامت �سركة 
اخل���ط���وط ال��ع��امل��ي��ة ل��ل�����س��ح��ن ال��ب��ح��ري وم������زودي خدمات 
ال�سحن املحليني و�سركات النقل حل�سور ور�سة عمل خا�سة 
اأقامتها يف مقرها الرئي�سي يف ميناء زايد بهدف التعريف 
بالنظام االآيل اجلديد ومزاياه وطريقة ا�ستخدامه، اأتاحت 
ا�ستخدامات  على  املتعاملني  تدريب  اأي��ام  على مدى ثالثة 

النظام.
وال�سحة  الرئي�ض-االأنظمة  نائب  اجلابري،  �سلطان  واأ�سار 
نظام  اأن  اإىل  للموانئ،  اأبوظبي  �سركة  والبيئة،  وال�سالمة 

�سي�ساهم ب�سكل فّعال يف رفع كفاءة  االلكرتوين   e-Pass
اأحدث  ومواكبة  لعمالئها  ال�سركة  تقدمها  التي  اخلدمات 
باالإ�سافة  وق��ال  العاملية.  امل��وان��ئ  يف  امل�ستخدمة  التقنيات 
لدى  التجربة  اإث���راء  اإىل  نهدف  فاإننا  ال��وق��ت،  تقليل  اإىل 
عمالئنا والتاأكيد على التزامنا بالتطوير والتجديد لتعزيز 

م�ستويات ر�سى العمالء التي ن�سعى دائماً اإىل حتقيقها . 
ويعتمد نظام e-Pass االلكرتوين على تعريف امل�ستخدم 
و�سبط  وحفظها،  البيانات  ت�سجيل  خ��الل  م��ن  م��رة  الأّول 
ال�سّرية،  الدخول  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  بوا�سطة  الدخول 

ويوفر النظام من خالل املوقع االلكرتوين ل�سركة اأبوظبي 
للموانئ مناذج الت�ساريح املختلفة التي ميكن حفظها، كما 
ومتابعة  امل�����س��ّورة  ال��وث��ائ��ق  وار���س��ال  حتميل  اإمكانية  يتيح 
حالة الطلب اأثناء مراحل اال�ستعالم االأمني وحتى مرحلة 
االجناز .وتاأتي عملية اإطالق البوابة االلكرتونية لت�ساريح 
التي  اخلدمات  تطوير  طريق  على  نوعية  اإ�سافة  الدخول 
تقدمها لعمالئها وحتقيقاً لتجربة النهو�ض بقطاع املوانئ 
اأبوظبي واالرتقاء باخلدمة  اإمارة  التي تديرها ال�سركة يف 

لتوفري بيئة اأعمال مالئمة ت�ستقطب امل�ستثمرين.

لتعزيز الكفاءة و�شرعة االإجناز

�سركة اأبوظبي للموانئ تفّعل البوابة الإلكرتونية يف موانئها
اأدما العاملة والإن�ساءات البرتولية توقعان 

عقد تطوير �سامل حلقل اأم اللولو 
•• اأبوظبي-وام:

الهند�سة  عقد  الوطنية  البرتولية  واالإن�����س��اءات  العاملة  اأدم��ا  البحرية  املناطق  يف  العاملة  اأبوظبي  �سركتا  وقعت 
وامل�سرتيات واالإن�ساءات لتنفيذ احلزمة االأوىل من م�سروع التطوير الكامل حلقل اأم اللولو وذلك بقيمة 8 ر2 مليار 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اإط��ار خطط  يندرج يف  العقد  اإن  ام�ض  بيان �سحفي  العاملة يف  اأدم��ا  دره��م. وقالت 
اأدنوك لرفع الطاقة االإنتاجية ل�سركة اأدما العاملة من النفط اخلام باإ�سافة 300 األف برميل من احلقول اجلديدة 
عام  برميل بحلول  اإىل نحو مليون  لي�سل  العاملة  الأدم��ا  الكلي  االإنتاج  اإىل  ون�سر  اللولو  واأم  الرزبوط  �سطح  وهي 
2020 وذلك �سمن منظومة التنمية ال�ساملة التي تنتهجها اإمارة اأبوظبي. وت�سهم عمليات تطوير احلقول البحرية 
ب�سكل اأ�سا�سي يف جهود اإمارة اأبوظبي الرامية لزيادة طاقتها االنتاجية من النفط اخلام من املعدل احلايل املقدر ب� 
3.5 مليون برميل يوميا. وقع العقد يف مقر �سركة اأدما العاملة علي را�سد اجلروان  اإىل  يوميا  برميل  2.7 مليون 
اأدما العاملة وعلي غامن بن حمودة نائب رئي�ض اأول امل�ساريع والهند�سة فيما وقعها عن  الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
العقود  رئي�ض  نائب  الدحداح  وحنا  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ما�سي  عقيل  الوطنية  البرتولية  االإن�ساءات  �سركة 
بح�سور �سفيق الذيابي نائب رئي�ض اأول امل�ساريع بجانب عدد من كبار امل�سوؤولني يف ال�سركتني. واأ�ساد اجلروان عقب 
اإنتاج النفط والغاز م�سريا  اأبوظبي ودعم قيادتها الكبري خلطط تطوير  توقيع العقد بال�سيا�سة الر�سيدة حلكومة 
اإىل اأن توقيع العقد اجلديد ياأتي �سمن الروؤية اال�سرتاتيجية للحكومة وبدعم املجل�ض االأعلى للبرتول وال�سركاء 
االإنتاج  لزيادة  اأدن��وك  ل�  العام  التوجه  اإط��ار  االإنتاجية يف  اإىل م�ساعفة طاقتها  الرامية  ال�سركة  امل�ساهمني خلطط 
النفطي الإمارة اأبوظبي. من ناحيته اأعرب عقيل ما�سي عن �سعادته بال�سراكة القوية واملمتدة مع �سركة اأدما العاملة 
موؤكدا اأن �سركة االإن�ساءات البرتولية لن تدخر جهدا يف تنفيذ امل�سروع وفقا ملتطلبات اأدما العاملة والتزامها بالعمل 
مبا يتما�سى مع معايري ال�سحة وال�سالمة والبيئة ل�سركة اأدنوك. ي�سمل عقد الهند�سة وامل�سرتيات واالإن�ساءات اإن�ساء 
وتركيب �ستة اأبراج فوهات اآبار جديدة ومن�سة اأنابيب �ساعدة وخطوط اأنابيب داخلية بطول 90 كيلومرتا وخطوط 
نفط رئي�سية بطول 125 كيلومرتا وكوابل األياف �سوئية بطول 100كيلومرت واإجراء تعديالت على برجي فوهات 
اآبار يف حقل اأم اللولو . ويتم تطوير احلقل على مرحلتني حيث يتم يف املرحلة االأوىل تركيب برجي فوهات اآبار اإ�سافة 
اإىل من�ساآت اأخرى لالنتاج املبكر و�ستتم معاجلة �سوائل حفر االآبار بوا�سطة من�ساآت �سركة متعاقدة اأخرى حيث يجري 
العمل حاليا يف اأعمال الهند�سة وامل�سرتيات واالإن�ساءات اخلا�سة بهذه املرحلة. وتت�سمن املرحلة الثانية من م�سروع 
التطوير ال�سامل حلقل اأم اللولو اأعمال الهند�سة وامل�سرتيات واالإن�ساءات للمرحلة االأوىل اإ�سافة اإىل اأعمال الهند�سة 
اإن�ساء جممع من�ساآت مكون من من�سات معاجلة غاز وف�سل  الثانية والتي ت�سمل  وامل�سرتيات واالإن�ساءات للمرحلة 

واأنابيب �ساعدة ومرافق و�سكن و�سرف مياه اإ�سافة اإىل من�ستي م�ساعل حرق الغاز. 

•• اأبوظبي-دبي-الفجر: 

بجائزة  الوطني  اأبوظبي  بنك  العليا  التقنية  كليات  كرمت 
الكليات  وبرامج  خلطط  املتميز  لدعمه  تقديراً  العام  �سركة 
التقنية العليا خالل العام الدرا�سي 2012-2013، وذلك 

�سمن حفل تكرمي �سركاء النجاح .
يف  التعليمية  للموؤ�س�سات  الوطني  اأبوظبي  بنك  دع��م  وياأتي 
ا�سرتاتيجيته  م��ع  متا�سياً  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 
بالكوادر  واالحتفاظ  وتدريب  ال�ستقطاب  الرامية  للتوطني 

الوطنية.
الب�سرية يف بنك  امل��وارد  اإيهاب ح�سن، رئي�ض جمموعة  وقال 
اأبوظبي الوطني: يطمح بنك اأبوظبي الوطني لتعزيز مكانته 
العاملية يف القطاع امل�سريف لي�سبح اأف�سل بنك عربي يف العامل. 
ولتحقيق ذلك البد من اال�ستثمار يف تنمية امل��وارد الب�سرية 
امل�ستقبل. واأ�ساف: تلعب كليات التقنية العليا  وتدريب قادة 
ق��ادر على  واملعرفة  بالعلم  اإع��داد جيل مت�سلح  يف  ب��ارزاً  دوراً 

املناف�سة يف املحافل الدولية وجمابهة حتديات �سوق العمل. 
و�سارك بنك اأبوظبي الوطني كليات التقنية العليا يف اإطالق 
التعليمية  م�سريتهم  خ��الل  ال��ط��الب  ل��دع��م  م��ب��اردات  ع��دة 
التقنية  كليات  مع  تفاهم  مذكرة  البنك  وق��ع  حيث  واملهنية 
العليا لتطوير برامج التدريب والتوظيف والرعاية اخلا�سة 
بطلبة وخريجي كليات التقنية العليا. وتن�ض مذكرة التفاهم 
املهني خلريجي  التوجيه  الوطني  اأبوظبي  بنك  تقدمي  على 
يتعاون  امل��ذك��رة  ومبوجب  العليا.  التقنية  كليات  وخريجات 
ومبادرات  م�ساريع  لتطوير  العليا  التقنية  كليات  مع  البنك 
التدريب والتي تعزز من مهارات العاملني يف البنك من جهة 
ومهارات طلبة وخريجي الكليات من جهة اأخرى من خالل 
التعليمية  الربامج  لتوفري  باال�سافة  البنك  لدى  التدريب 
والندوات واملحا�سرات يف كليات التقنية العليا. باالإ�سافة اإىل 
العليا  التقنية  كليات  لطلبة وخريجي  ال�سراكة  ت�سمح  ذلك، 
اجلمع بني الدرا�سة النظرية والتطبيق العملي كما تعزز من 

مهارات موظفي وموظفات بنك اأبوظبي الوطني.

و�سارك بنك اأبوظبي الوطني يف معر�ض التوظيف يف كليات 
برامج  ح��ول  املهني  التوجيه  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  العليا  التقنية 
ومقابلة  البنك  يف  املتاحة  العمل  وفر�ض  والتدريب  التنمية 
امل��وظ��ف��ني امل��ح��ت��م��ل��ني. وي��ع��ت��رب ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي من 
املانحني  ب�سندوق  اخلا�ض  املائة  لنادي  املوؤ�س�سني  االأع�ساء 
على  اأكادمييني  كر�سينّي  اأن�ساأ  كما  العليا  التقنية  كليات  يف 
املالية  اخلدمات  تخ�س�ض  يف  اأُ�ستاذية(  )كر�سي  عميد  درجة 

واالأعمال امل�سرفية يف كليات التقنية العليا.
اأبوظبي  بنك  ال��ت��وط��ني يف  رئي�ض  اخل��ال��دي،  اأم���اين  وق��ال��ت 
الوطني: نوؤمن باأهمية التعليم يف تنمية �سباب وبنات االمارت 
وت�سليحهم باملعرفة واملهارات القيادية الالزمة ليكون لهم دور 
فعال يف منو االقت�ساد الدولة، موؤكدة موا�سلة بنك اأبوظبي 

الوطني يف دعم موؤ�س�سات التعليم العايل وتنمية االمارات. 
مدير  م��ك��ت��وم  اآل  جمعة  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن  ح�سر  ال�سيخ  وق���دم 
دائرة اإعالم دبي، اجلائزة اإىل غدير اخلل�سان، مدير تطوير 

الكوادر الوطنية ببنك اأبوظبي الوطني. 

بنك اأبوظبي الوطني يح�سل على جائزة �سركة العام
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•• دبي-الفجر: 

فازت اينوك خلدمات الطريان ، التابعة 
ل�سركة برتول االإمارات الوطنية اينوك 
واملتخ�س�سة يف ت�سويق وقود الطائرات، 
الطائرات  ل��وق��ود  م�سّوق  اأف�سل  بلقب 
ال�����س��رق االأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا وذلك  يف 
ل��ل��ع��ام اخل��ام�����ض ع��ل��ى ال���ت���وايل خالل 
اأفيي�سن  اأرمرب�ست  جوائز  توزيع  حفل 
اأوردز الذي اأقيم موؤخراً �سمن فعاليات 
م��ن��ت��دى وق���ود ال��ط��ائ��رات ال���ذي نظمه 
االحت��اد ال��دويل للنقل اجل��وي اإي��ات��ا يف 

برلني باأملانيا.
اأرمرب�ست  جمموعة  تقوم  ع��ام  كل  ويف 
وامل��وث��وق يف  ال��را���س��خ  اال���س��م   ، اأفيي�سن 
ق��ط��اع��ي وق����ود ال���ط���ائ���رات وامل���ط���ارات، 
ب����ت����ق����دمي اجل��������ائ��������زة، ح����ي����ث جت����ري 
�سركات  من  للعمالء  عاملياً  ا�ستطالعاً 
م�سّوقي  اأف�سل  على  للتعرف  الطريان 

وقود الطائرات اإقليمياً وعاملياً.

القفيدي،  زي���د  ق���ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
 : اينوك  يف  للت�سويق  التنفيذي  املدير 
التزام  اأفيي�سن  اأرمرب�ست  جائزة  توؤكد 
اينوك خلدمات الطريان باأعلى معايري 
الت�سغيلي  واالأداء  ال���ع���م���الء  خ���دم���ة 
خلدمات  اي��ن��وك  اإث��ب��ات  فعقب  املتميز 
املتميزة  وخدماتها  جدارتها  ال��ط��ريان 
يف املنطقة، قامت باإبرام �سراكات طويلة 
الطريان  �سركات  من  نخبة  مع  االأم��د 
وامل��ط��ارات ال��رائ��دة وتعد ه��ذه اجلائزة 
والقدرات  الكفاءات  على  وا�سحاً  دلياًل 

الت�سويقية واالإنتاجية لل�سركة . 
الب�ستكي،  ف���ري���د  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
الطائرات:  وق����ود  ت�����س��وي��ق  اأول  م��دي��ر 
جائزة  على  باحل�سول  ف��خ��ورون  نحن 
اخلام�ض  ل��ل��ع��ام  اأف��ي��ي�����س��ن  اأرم���رب����س���ت 
االإجناز  ه��ذا  اأن  �سك  وال  ال��ت��وايل  على 
يف  بالتميز  امل��ت��وا���س��ل  ال��ت��زام��ن��ا  يعك�ض 
الت�سويق، ف�ساًل عن الثقة التي اأوالها 
اإي��ان��ا ���س��رك��اوؤن��ا م��ن ���س��رك��ات الطريان 

ل�سكر  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه  اأغ��ت��ن��م  اأن  واأود 
الطريان،  �سركات  من  �سركائنا  جميع 
الطائرات،  تزويد  وفرق موقع عمليات 
اإخال�سهم  ع���ل���ى  ال�����دع�����م  وم����ك����ات����ب 

وتفانيهم يف العمل .
وت���ع���د ج���وائ���ز اأرم���رب����س���ت اأف��ي��ي�����س��ن ، 
ع�سر،  ال�سابع  عامها  االآن  �سهدت  التي 
الوحيد  امل��ع��ت��م��د  امل�����س��ت��ق��ل  ال��ت��ق��ي��ي��م 

لت�سنيف  وفقاً  ال�سركات  اأداء  لتحديد 
اأقرانهم يف قطاع وقود الطائرات. ويتم 
تقييم خمتلف م�سّوقي وقود الطائرات 

من خالل نظام علمي للت�سويت. 

•• اأبوظبي-وام:

�سجل الناجت املحلي االإجمايل الإمارة اأبوظبي الأول مرة 
يف تاريخ االإم��ارة منوا �سنويا بلغ 7.7 يف املائة م�سجال 
ب�  م��ق��ارن��ة   2012 ع��ام  يف  دره���م  مليار   911.591
846.684 مليار درهم يف عام 2011 وذلك باالأ�سعار 
اجلارية. و�سجلت االأن�سطة غري النفطية ارتفاعا مبعدل 
البيانات  وذل���ك ح�سب  امل��ائ��ة  يف   9.6 ب��ل��غ  ���س��ن��وي  من��و 
االأولية التي اأعلنها مركز االإح�ساء اأبوظبي والتي توؤكد 
وا�ستقراره كما تعطي ميزة  اأبوظبي  اإمارة  اقت�ساد  قوة 
تناف�سية كبرية وتدفع باجتاه تعزيز جاذبيته لال�ستثمار 
التي  التف�سيلية  املعطيات  واأ���س��ارت  واالأج��ن��ب��ي.  املحلي 
اأعلنها مركز االإح�ساء اأبوظبي اإىل اأن هناك منوا كبريا 
النفطية  االقت�سادية  والقطاعات  االأن�سطة  جميع  يف 
فاق  االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  واأن من��و  النفطية  وغ��ري 
اأبوظبي  اإم��ارة  اقت�ساد  اإ�ستطاع  حيث  املحللني  توقعات 
اأن يحقق خالل عام 2012 مكا�سب قيا�سية �سافية يف 
64.9 مليار درهم  قيمة الناجت املحلي االإجمايل بلغت 
اأبوظبي  اإم��ارة  اقت�ساد  اأن مرونة  كما  باالأ�سعار جلارية 
والنمو  بها  يتمتع  ال��ت��ي  ال�سخمة  امل��ال��ي��ة  وال��ف��وائ�����ض 
االقت�سادية  واالأن�سطة  القطاعات  حققته  الذي  القوي 
غري النفطية وارتفاع اأ�سعار النفط وغريها من العوامل 
املهمة التي ا�سهمت جميعها يف ا�ستقرار ومنو االقت�ساد 

املحلي.
االإج��م��ايل الإمارة  ال��ن��اجت املحلي  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جت��در 
2.4 م��رة خالل  ب��االأ���س��ع��ار اجل��اري��ة ت�ساعف  اأب��وظ��ب��ي 
من  ارت���ف���ع  ح��ي��ث   2012 اإىل   2005 م���ن  ال���ف���رتة 
911.591 مليار درهم  اإىل  درهم  383.430 مليار 
االأن�سطة  املقابل ت�ساعف حجم  الفرتة ويف  خالل هذه 
والقطاعات غري النفطية 2.4 مرة اأي�سا خالل الفرتة 
اإىل  دره��م  مليار   167.975 م��ن  ارت��ف��ع  حيث  نف�سها 

واأ�سبحت  اجلارية  باالأ�سعار  درهم  مليار   396.744
االإمارة.  القت�ساد  مهما  حمركا  ت�سكل  القطاعات  هذه 
يف املقابل ت�سري التقديرات التي اأعلن عنها املركز اأم�ض 
غري  االقت�سادية  والقطاعات  االأن�سطة  اأن  اإىل  االول 
النفطية اأ�سهمت بنحو 43.5 يف املائة يف الناجت املحلي 
االإجمايل الإمارة اأبوظبي باالأ�سعار اجلارية عام 2012 
بينما اأ�سهمت االأن�سطة والقطاعات غري النفطية بنحو 
املائة يف الناجت املحلي االإجمايل الإمارة اأبوظبي  يف   48
باالأ�سعار الثابتة خالل العام نف�سه حيث ا�ستطاعت هذه 
معدالت  حتقق  اأن  النفطية  غري  والقطاعات  االأن�سطة 
اجلارية  باالأ�سعار  املائة  يف   9.6 نحو  بلغت  كبرية  منو 
خالل العام املا�سي اأما باالأ�سعار الثابتة فقد ا�ستطاعت 
معدالت  حتقق  اأن  النفطية  غري  والقطاعات  االأن�سطة 
العام  خ���الل  امل��ائ��ة  يف   7.7 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  قيا�سية  من��و 

املا�سي.
اأما باالأ�سعار الثابتة فقد ا�ستطاعت االأن�سطة والقطاعات 
م��ع��دالت من��و مم��اث��ل��ة خالل  اأن حت��ق��ق  النفطية  غ��ري 
املحلي غري  ال��ن��اجت  ارت��ف��ع حجم  املا�سية حيث  االأع���وام 
الثابتة  200.209 مليار درهم باالأ�سعار  النفطي من 
باالأ�سعار  دره���م  مليار   325.433 اإىل   2005 ع��ام 
الثابتة عام 2012. وهذا التطور الكبري الذي �سهدته 
االأن�سطة والقطاعات غري النفطية يعك�ض حجم اجلهود 
املكثفة التي بذلتها اإمارة اأبوظبي يف م�سريتها التنموية 
ل��ت��ن��وي��ع ال��ق��اع��دة االق��ت�����س��ادي��ة خ���الل ال��ع��ق��د املا�سي. 
ويتبني اي�سا من املعطيات ال�سابقة بروز القطاعات غري 
االقت�سادية  التنمية  عملية  يف  مهمة  كركيزة  النفطية 

ولعبها دورا مهما يف هيكل الناجت املحلي االإجمايل.
ومبوازاة ذلك ا�ستطاع القطاع اخلا�ض اأن يحقق طفرات 
الن�سبية  امل��زاي��ا  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  يتمتع  واأ���س��ب��ح  مم��اث��ل��ة 
توؤهله  ال��ت��ي  وال��ت�����س��دي��ر  االإن���ت���اج  جم���ال  يف  التناف�سية 
الظروف  ملواجهة  فعالية  اأك��رث  م�ستقبلي  ب��دور  للقيام 

واملتغريات االقت�سادية املقبلة على ال�ساحتني االإقليمية 
والعاملية.

اخلا�ض  القطاع  دور  بتدعيم  االه��ت��م��ام  ج��اء  هنا  وم��ن 
يف  اال�ستمرار  خالل  من  االقت�سادي  التنويع  عملية  يف 
القطاع  دور  لتعميق  ال���الزم  اال�ستثماري  امل��ن��اخ  تهيئة 

اخلا�ض يف عملية التنمية االقت�سادية.
واإن اأي قراءة يف واقع واآفاق اقت�ساد اإمارة اأبوظبي توؤكد 
النمو  يف  بعيدة  اأ���س��واط��ا  قطع  ال��ذي  االقت�ساد  ه��ذا  اأن 
واأح����رز درج���ة ك��ب��رية م��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��وع يف غ�سون 
توفر  ق��وة يف ظ��ل  اإىل  ق��وة  م��ن  ف��رتة ق�سرية يتحرك 
اإدارة حكيمة ت�ستفيد من التجارب املا�سية يف �سعيها اإىل 

حتقيق اال�ستغالل االأمثل للفر�ض املتاحة.
اإمارة  اقت�ساد  �سهده  م��ا  خ��الل  م��ن  ذل��ك  انعك�ض  وق��د 
م�ساريع  وتبني  اإقامة  من  املا�سية  ال�سنوات  يف  اأبوظبي 
روؤي��ة عملية وق��راءة دقيقة لالآفاق  ك��ربى انطوت على 
جعلت من االقت�ساد املحلي حمط اأنظار امل�ستثمرين من 
ال�سفقات  الإقامة  مهمة  ونقطة  العامل  اأنحاء  خمتلف 

التجارية الكبرية.
وعزز اقت�ساد اأبوظبي خالل ال�سنوات املا�سية م�سريته 
االقت�سادي  التنوع  على  قائمة  قوية  بنية  اإق��ام��ة  نحو 

وال�سري نحو التنمية ال�ساملة.
اإنفاق  على  ن�ساطاته  ج��ل  يف  يعتمد  ك��ان  اقت�ساد  فمن 
باالإيرادات  مبا�سر  ب�سكل  ي��ت��اأث��ر  ال���ذي  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 
رديفا  امل��ح��ل��ي  االق��ت�����س��اد  ب���ات  امل�ستقرة  غ��ري  النفطية 
االآن  اأ�سبح  الرئي�سية حتى  اأن�سطته  القت�ساد متنوع يف 

ميثل مركزا ماليا وجتاريا و�سياحيا قويا.
اأبوظبي  اإم���ارة  القت�ساد  بالن�سبة  النفط  اأهمية  فرغم 
فاإن االإمارة تتبنى ا�سرتاتيجية طموحة لتنويع القاعدة 
اأ�سعار  االقت�سادية وم�سادر الدخل نظرا ملا تتعر�ض له 
نتيجة  ك��ب��رية  تقلبات  م��ن  العاملية  االأ���س��واق  يف  النفط 

للعديد من التطورات االإقليمية والدولية.

ومن واقع التقديرات التي اأعلن عنها مركز االإح�ساء- 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  النفط  م�ساهمة  ف���اإن  اأم�����ض  اأب��وظ��ب��ي 
االإجمايل الإمارة اأبوظبي عام 2012 بلغت نحو 56.5 
يف امل��ائ��ة ب��االأ���س��ع��ار اجل��اري��ة ون��ح��و 52 يف امل��ائ��ة فقط 
�سهدته  ال��ذي  امللحوظ  االرت��ف��اع  رغ��م  الثابتة  باالأ�سعار 
اأ�سعار النفط يف االأ�سواق العاملية خالل االأعوام ال�سابقة 
االأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د ب��و���س��وح اأن اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي قطعت 
االقت�سادية  ال��ق��اع��دة  تنويع  م�سمار  يف  بعيدا  �سوطا 
هذا  يف  مت�سارعة  بخطى  تنطلق  وهي  الدخل  وم�سادر 

امل�سمار وفقا خلطط وموجهات حكيمة.
االإجمايل  املحلي  الناجت  حول  االأولية  البيانات  وت�سري 
الإمارة اأبوظبي خالل العام املا�سي 2012 والتي اأعلن 
جميع  اأن  اإىل  م��وؤخ��را  اأبوظبي  االإح�����س��اء-  مركز  عنها 
ا�ستثناء  دون  م��ن  االق��ت�����س��ادي��ة  وال��ق��ط��اع��ات  االأن�����س��ط��ة 
اإي��ج��اب��ي��ة وبن�سب  اأن حت��ق��ق م��ع��دالت من��و  ا���س��ت��ط��اع��ت 
وقطاع  العقارية  االأن�سطة  قطاع  اأب��رزه��ا  ك��ان  متفاوتة 
التعليم حيث حقق كل منهما معدل منو كبريا بلغ 15 

يف املائة.
الدعم  االإداري��ة وخدمات  اأن�سطة اخلدمات  كما حققت 
م��ع��دل من��و ���س��ن��وي��ا ب��ل��غ 14.9 يف امل��ائ��ة وح��ق��ق قطاع 
االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية معدل منو �سنويا بلغ 
املائة وحققت جتارة اجلملة والتجزئة معدل  يف   14.8
منو �سنويا بلغ 14.5 يف املائة وقطاع النقل والتخزين 
الغذائية  واخلدمات  االإقامة  واأن�سطة  املائة  يف   13.4
11.5 يف املائة بينما حقق ن�ساط ال�سناعات التحويلية 
ن�سبة منو قيا�سية بلغت 11.2 يف املائة وحققت اأن�سطة 
منو  م��ع��دل  االجتماعية  واخل��دم��ات  الب�سرية  ال�سحة 
�سنويا بلغ 10.9 يف املائة وقطاع الكهرباء والغاز واملياه 
غري  االقت�سادية  وال��ق��ط��اع��ات  االأن�����س��ط��ة  اأم���ا   10.1
منو  م��ع��دالت  جميعها  حققت  فقد  االأخ����رى  النفطية 

املائة. يف  اإيجابية تزيد على 2.5 
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اآينوك خلدمات الطريان تفوز بلقب اأف�سل م�سّوق لوقود الطائرات يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا

اإح�ساء اأبوظبي: الناجت املحلي الإجمايل لالإمارة يتجاوز 900 مليار درهم 
بالأ�سعار اجلارية خالل عام 2012 

الإمارات ت�سارك يف منتدى �سانت 
بطر�سبورغ القت�سادي الدويل 

•• اأبوظبي-وام:

وفد  املالية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  يرتاأ�ض 
التي  ال��دويل  بطر�سبورغ  �سانت  منتدى  فعاليات  يف  امل�سارك  املالية  وزارة 
ملناق�سة  بلدا  اأكرث من ثالثني  اأي��ام بح�سور  وت�ستمر ثالثة  اليوم  تنطلق 

اآفاق االقت�ساد العاملي.
وي�سم الوفد امل�سارك يف املنتدى �سعادة خالد علي الب�ستاين وكيل الوزارة 

امل�ساعد ل�سوؤون العالقات املالية الدولية وعددا من موظفي الوزارة.
اال�ستثمار  كت�سجيع  االقت�سادية  الق�سايا  م��ن  �سل�سلة  املنتدى  ويناق�ض 
لدفع عجلة النمو والتنويع االقت�سادي واإدارة الدين العام واإ�سالح النظام 
اإىل جانب بحث  الطاقة بطرائق م�ستدامة  ت�سويق  العاملي وتطوير  املايل 
اإىل تنمية  الو�سول  العاملي بغية  التن�سيط االقت�سادي  اإعادة  �سبل وكيفية 
ق�سايا  ع��دة  املنتدى  اأع��م��ال  اأج��ن��دة  �ستت�سمن  كما  م�ستدامة.  اقت�سادية 
االقليمية  االقت�سادية  املجموعات  ب��ني  التكامل  منها  ه��ام��ة  اقت�سادية 
االإقليمي  االقت�سادي  التكامل  اأ�سبح  ال�ساملة حيث  العوملة  اإىل  والطريق 
على مدى العقود العديدة املا�سية جزءا ال يتجزاأ من العمليات االقت�سادية 
العاملية وي�سري جنبا اإىل جنب مع العوملة باالإ�سافة اإىل الق�سايا اخلا�سة 
با�ستعادة الثقة الكاملة يف النمو االقت�سادي من خالل ال�سيا�سات االقت�سادية 
يف  والتو�سع  العاملية  االأ���س��واق  يف  املناف�سة  على  ال��ق��درات  وبناء  ال�سحيحة 
االأ�سواق الدولية من خالل تنمية بع�ض اال�سرتاتيجيات املتعلقة باالبتكار 
امل�ساركون يف  و�سيتناول  والتمويل.  الب�سري  املال  راأ�ض  والت�سويق وتطوير 
واتخاذ  املفتوحة  باحلوكمة  اخلا�سة  املو�سوعات  م��ن  جمموعة  املنتدى 
املخاطر  واإدارة  التنظيمية  لوائحه  وتن�سيق  للتمويل  ال�سليمة  ال��ق��رارات 
التي متتد عرب احلدود من �سوق اإىل اآخر . و�سيتطرق املنتدى اإىل مناق�سة 
اأهمية الت�سدي للف�ساد العاملي و�سفافية االأ�سواق والتغلب على التعتيم يف 
االأ�سواق التي متنع اال�ستثمار وتوؤخر النمو العاملي عرب اتخاذ تدابري عملية 
وملمو�سة تهدف ملعاجلة بيئة االأعمال وزيادة التن�سيق بني القطاعني العام 
واخلا�ض على اأ�سا�ض دويل . ومن املقرر اأن يبحث املنتدى كافة االإجراءات 
امللمو�سة الرامية لتن�سيط العمل اال�ستثماري يف القطاع االقت�سادي وزيادة 
باالإ�سافة  اال�ستثمارية  للم�ساريع  امل�سرتك  للتمويل  الفعالة  االأدوات  عدد 
التجارة  يف  التو�سع  معوقات  على  والتغلب  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  تنمية  اإىل 
و�سعت مو�سوع متويل  قد  كانت  رو�سيا  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  . جت��در  الدولية 
يف  الرو�سية  الرئا�سة  برنامج  اأولويات  �سمن  االأمد  الطويلة  اال�ستثمارات 

جمموعة الع�سرين خالل عام 2013.

البيئة واملياه تعد خطة لإطالق 200 األف من �سغار الأ�سماك هذا العام
•• دبي-وام: 

التطور  �سريعة  التقنيات  من  املائي  اال�ستزراع  تقنية  تعترب 
من  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  تعزيز  يف  فاعلة  م�ساهمة  ت�سهم  وال��ت��ي 
الهامة  االأن��واع  على  واملحافظة  ال�سمكي  املخزون  دعم  خالل 

اقت�ساديا واملهددة بالتناق�ض ب�سبب اأن�سطة ال�سيد اجلائر.
وحت��ت��ل االأ���س��م��اك امل�����س��ت��زرع��ة ال��ي��وم اأك���رث م��ن ث��ل��ث االإنتاج 
االأمم  منظمة  الإح�سائيات  وفقا  وذل��ك  االأ�سماك  من  العاملي 
املتحدة لالأغذية والزراعة الفاو وت�سمل االأ�سماك والرخويات 

والق�سريات والنباتات البحرية وغريها من االأحياء املائية.
وبناء على اأهمية اال�ستزراع ال�سمكي اأجرت وزارة البيئة واملياه 
اقت�ساديا من  الهامة  االأن��واع  اإنتاج  والتجارب على  الدرا�سات 
االأ�سماك البحرية على م�ستوى الدولة مثل الهامور وال�سعري 
وذلك  والينم  والقابط  والبياح  وال�سعم  وال�سايف  وال�سبيطي 
كاأحد مبادراتها الرامية اإىل تعزيز االأمن الغذائي يف الدولة 
عن طريق دعم الر�سيد ال�سمكي والذي يعترب اأحد الو�سائل 
املتبعة عامليا لتنمية املوارد املائية احلية ودعم املخزون ال�سمكي 
الو�سيلة يف  ا�ستعني يف ع��دة دول بهذه  ع��الوة على ذل��ك فقد 
اط���ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة الإ���س��ت��ع��ادة االأن����واع امل��ه��ددة واملعر�سة 
للخطر ويتم التن�سيق �سنويا مع عدد من اجلهات احلكومية 
واملحلية ذات االخت�سا�ض على م�ستوى الدولة مثل البلديات 
بهدف  وذل��ك  ال�سيادين  جمعيات  جانب  اإىل  البيئة  وهيئات 

امل�ساركة يف برنامج اإطالق �سغار االأ�سماك.
وقام مركز ابحاث البيئة البحرية خالل الفرتة من 1984 
اإىل 2012 بدعم املخزون ال�سمكي من خالل ا�ستزراع واإنتاج 
عدد من االأ�سماك املحلية االقت�سادية الهامة واإطالقها على 
اأ�سجار  انت�سار  ومناطق  املحميات  ومناطق  ال��دول��ة  �سواحل 
701 ر527 ر2  ال��ق��رم واخل���ريان حيث و���س��ل ع��دده��ا اىل 
مليون من �سغار اال�سماك منها الهامور وال�سبيطي والقابط 

وال�سايف وال�سعري والبياح وال�سعم والينم.
وتهدف ال���وزارة خ��الل ه��ذا العام اىل اإط��الق 200 األ��ف من 
�سغار اال�سماك يتم اإنتاجها باملركز مثل الهامور وال�سبيطي 
وال�����س��ع��م ل��ي��ت��م اإط��الق��ه��ا يف امل��ح��م��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة واخل����ريان 

ومناطق انت�سار القرم.
ول���ال����س���ت���زراع ال�����س��م��ك��ي ن��ظ��م مي��ك��ن ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا وه����ي نظام 
اال���س��ت��زراع غ��ري املكثف وه��و ع��ب��ارة ع��ن و�سع ع��دد قليل من 
املائية يف م�ساحات كبرية ن�سبيا ويعتمد  اأو االأحياء  االأ�سماك 
علي الغذاء الطبيعي يف نظام الرتبية اأي اأن مدخالت االإنتاج 
قليلة ولكن من �سلبياته انخفا�ض االإنتاجية مقارنة بامل�ساحة 

امل�ستخدمة.
هذا  ويف  املكثف  �سبة  اال���س��ت��زراع  في�سمى  الثاين  النظام  واأم��ا 
االأ���س��م��اك يف م�ساحات  م��ن  ع���دد متو�سط  و���س��ع  ي��ت��م  ال��ن��وع 
الغذاء  ال�سناعية بجانب  االأغذية  ا�ستخدام  ن�سبيا مع  كبرية 
يف  والتحكم  الرعاية  زي��ادة  مع  الرتبية  عمليات  يف  الطبيعي 

وي�سمى  اأك��رب.  فيه  االإنتاج  النظام حيث  بهذا  اال�ستزراع  بيئة 
النوع الثالث بنظام اال�ستزراع املكثف ويعتمد هذا النظام علي 
�سغرية  مائية  م�ساحات  يف  االأ�سماك  من  كبرية  اأع��داد  و�سع 
وم��ت��و���س��ط االإن���ت���اج ف��ي��ه ك��ب��ري م��ق��ارن��ة ب��ال��ن��وع��ني ال�سابقني 
العالية  الغذائية  القيمة  ذي  ال�سناعي  ال��غ��ذاء  على  ويعتمد 
ك��ام��ال وي��ح��ت��اج خل��ربة ودرج���ة حتكم عالية ويكون  اع��ت��م��ادا 

االنتاج فيه عاليا جدا.
ويقوم اال�ستزراع ال�سمكي على اأ�س�ض ومبادئ تبداأ من اختيار 
امل�ستهدفة  االأ�سماك  نوعية  حتديد  ثم  وم��ن  املنا�سب  املوقع 
امل�ساحة  مع  مقارنة  اإنتاجها  املتوقع  الكمية  وكذلك  للرتبية 
للرتبية  امل�ستخدمة  االأق��ف��ا���ض  نوعية  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��وف��رة 
من  غريها  اأو  االإ�سمنتية  االأح��وا���ض  اأو  ال�سبكية  كاالأقفا�ض 
اإىل �سرورة  اإ�سافة  االأن��واع امل�ستخدمة يف اال�ستزراع ال�سمكي 
االنتباه لكثافة االأ�سماك يف كل قف�ض او حو�ض ليتم ح�ساب 
الذي  االأغذية  والتقليل من هدر  ب�سكل �سحيح  الغذاء  كمية 

قد ين�ساأ عن التقدير اخلاطئ لكميات تلك االأ�سماك.
وتعترب مرحلة تكوين وجتهيز االأمهات من اأهم املراحل التي 
متر بها عملية اال�ستزراع حيث يتم جتهيز االأمهات من خالل 
جلبها من البحر ويراعى يف هذه احلالة و�سع تلك االأمهات يف 
احلجر ملدة ال تقل عن ا�سبوعني قبل اإدخالها الأحوا�ض رعاية 
اأخ��رى فيجب  اأم��ا يف حالة جلب االأم��ه��ات من دول  االأم��ه��ات 
توافر �سهادة �سحية تفيد بخلوها من اأي اأمرا�ض ويتم كذلك 

حجرها ملدة 3 ا�سابيع قبل اإدخالها الأحوا�ض الرعاية.
والأمهات االأ�سماك رعاية خا�سة منذ بداية مراحل اال�ستزراع 
اإىل �سهرين قبل  قد ت�ستغرق فرتة ت��رتاوح من �سهر ون�سف 
الرعاية  اأحوا�ض  توزيعها يف  يتم  التزاوج حيث  دخول مو�سم 
بن�سب خمتلفة ترتاوح ما بني 1:1 اأو 1:2 او تختلف الن�سبة 
من ذكر لكل اأنثى وذلك وفقا للنوع ومن ثم تبداأ تهيئتها من 
خالل تغذيتها باأغذية مكثفة وعالية اجلودة وذلك وفقا لنوع 
واحلبار  بالروبيان  تغذيتها  مثل  ا�ستزراعها  امل��راد  اال�سماك 
العايل  الربوتني  امل�سنع ذي  العلف  اإىل  باالإ�سافة  وال�سردين 
البيو�ض  كميات من  تعطي  اأن  االأمهات  لتلك  ليت�سنى  وذل��ك 

ذات اجلودة واحليوية العاليتني.
وعند دخول مو�سم التزاوج تظهر على االأمهات بع�ض املظاهر 
ال�سلوكيات  بع�ض  جانب  اإىل  البطن  منطقة  كانتفاخ  العامة 
مثل اقرتاب الذكور من االإناث لبدء عملية التزاوج ويف بع�ض 
التزاوج  االأ�سعف من عملية  الذكور ليخرج  تت�سارع  االأحيان 
كما هو احلال يف اأ�سماك الهامور ويتم جمع البي�ض با�ستخدام 
�سباك خا�سة ذات فتحات عيون اقل من حجم بيو�ض االأ�سماك 
وتو�سع  مايكرون   900-700 م��ن  احجامها  ت���رتاوح  التي 
تلك ال�سباك عند املخرج العلوي لالأحوا�ض وذلك الن معظم 
ب��ي��و���ض االأ���س��م��اك ل��ه��ا خ��ا���س��ي��ة ال��ط��ف��و وم���ن ث��م ت��ن��ق��ل تلك 
البيو�ض ليتم ف�سل املخ�سب منها من غري املخ�سب فتجمع 
الفق�ض  الأح��وا���ض  ونقلها  عددها  حل�ساب  املخ�سبة  البيو�ض 

حيث ت�ستغرق عملية الفق�ض حوايل 24 �ساعة او اكرث حيث 
الفق�ض ثم تنقل الريقات  يتم بعد هذه املرحلة ح�ساب ن�سبة 
بعني  االأخ��ذ  مع  الريقات  رعاية  احوا�ض  اإىل  الفق�ض  حديثة 
االعتبار التفاوت يف درجات احلرارة التي يجب اأن ال تزيد عن 
االأول  اليوم  منذ  االأ�سماك  يرقات  وتعتمد  مئوية.  درجة   1
للفق�ض وحتى اليوم الثاين اأو الثالث على كي�ض املح كغذاء لها 
لتبداأ بعد ذلك البحث عن الغذاء الذي يتنا�سب مع اأحجامها 
ومع احتياجاتها. ويف اأوىل مراحل تغذية يرقات االأ�سماك يف 
نظم اال�ستزراع ال�سمكي ي�ستخدم نوع من الهائمات احليوانية 
الب�سيطة التي ت�سمى الروتيفريا والتي تبداأ منذ اليوم الثالث 
وحتى اليوم الثامن ع�سر اىل الع�سرين ويتم تعزيز املحتوى 
الغذائي للروتيفريا من خالل تغذيتها باأنواع من الطحالب 
قبل  الغذائية  قيمتها  رف��ع  بهدف  وذل��ك  الغذائية  وامل��ع��ززات 
اأحوا�ض  يف  ال��روت��ي��ف��ريا  اأع����داد  وحت�����س��ب  ل��ل��ريق��ات  تغذيتها 
رعاية الريقات ب�سكل يومي ملعرفة مدى ا�ستهالكها من قبل 
الريقات. ومنذ اليوم ال�سابع ع�سر اأو الثامن ع�سر يتم اإدخال 
والتي  باالأرتيميا  امل�سماة  احليوانية  الهائمات  من  اآخ��ر  ن��وع 
ت�ستمر تغذية الريقات عليها حتى اليوم اخلام�ض والع�سرين 
اىل ال��ث��الث��ني وم���ن ث��م ت��ب��داأ ت��غ��ذي��ة ���س��غ��ار االأ���س��م��اك على 
حجم  مع  لتتنا�سب  خمتلفة  باأحجام  وذلك  امل�سنعة  االأغذية 
اإىل مراحل التغذية املتقدمة التي تعتمد  فتحة الفم انتقاال 

على االأ�سماك املقطعة واالأعالف كبرية احلجم.

�ستاندرد ت�سارترد ي�ست�سيف اجتماع اأمناء الو�ساية 
املالية يف الإمارات مع �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية

•• دبي-وام:

ا�ست�ساف بنك �ستاندرد ت�سارترد اجتماعا الأمناء الو�ساية املالية يف االإمارات 
الو�ساية  ب�سوق  االرتقاء  �سبل  لبحث  موؤخرا  بدبي  املتحدة يف مقره  العربية 
امل��ال��ي��ة يف ال��دول��ة. وت��راأ���ض االج��ت��م��اع ال���ذي يعد م��ب��ادرة م��ن ���س��وق اأبوظبي 
لالأوراق املالية �سيكوه مالك الرئي�ض االإقليمي ملنتجات امل�ستثمرين والو�سطاء 
اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  ل��دى 
وباك�ستان بح�سور را�سد البلو�سي الرئي�ض التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لالأوراق 
ال�سوق  يف  واالإي���داع  والت�سوية  املقا�سة  اإدارة  رئي�ض  املهريي  وحممد  املالية 
باالإ�سافة اإىل ممثلني عن مقدمي خدمات الو�ساية املالية يف الدولة مبا يف 
ذلك بنك اأبوظبي الوطني و ات�ض. اأ�ض. بي. �سي و �سيتي بنك و دوت�سيه بنك . 
وقال مالك يف ت�سريح �سحايف له اإاأن املجتمعني ا�ستعر�سوا خمتلف املبادرات 
الرامية اإىل االرتقاء ب�سوق الو�ساية املالية يف الدولة وتعزيز الكفاءات �سمن 
بيئة ما بعد التداول. واأ�ساف اإن االجتماع ناق�ض اأي�سا اآلية التعاون بني جميع 
االأطراف لت�سهيل العمليات ذات ال�سلة و�سمان حماية اأ�سول امل�ستثمرين على 

اختالف انواعها مبا يتنا�سب مع اأف�سل املمار�سات املتبعة عامليا.
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•• راأ�س اخليمة - الفجر:

رئي�ض  القا�سمي  ك��اي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ا�ستقبل 
�سباح  اخليمة  راأ���ض  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
ال�سابق  الرئي�ض  الدائرة،  مقر  يف  املا�سي،  الثالثاء 
عبداهلل  اأحمد  فخامة  القمري  االحت��اد  جلمهورية 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  مدير  بح�سور  �سامبي 

�سعادة اأحمد عبيد الطنيجي.
االهتمام  ذات  امل��وا���س��ي��ع  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ����الل  مت 
القمر و  و ج��زر  راأ����ض اخليمة  اإم���ارة  ب��ني  امل�سرتك 
ناق�ض  كما  اق��ت�����س��ادي��اً،  تنميتها  و  تطويرها  �سبل 
االإماراتي يف جزر  اال�ستثمار  ت�سجيع  �سبل  فخامته 
القمر، و الو�سع االقت�سادي للجزر متمنياً اأن ت�سهم 
الزيارة يف فتح جماالت اأو�سع للتعاون بني اجلانبني 

يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���االت اأب����رزه����ا االق��ت�����س��ادي��ة و 
ال�سياحية.

ت�سهدها دولة  التي  بالنه�سة  ال�سابق  الرئي�ض  اأ�ساد 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ام��ة و راأ�����ض اخليمة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ي��ادة  حت��ت  خا�سة، 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، و 
االأعلى  املجل�ض  اأع�����س��اء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  اإخ���وان���ه 

لالحتاد، حكام االمارات، كما اأ�ساد باالهتمام الكبري 
�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  الذي 
القا�سمي حاكم راأ�ض اخليمة مبجاالت اال�ستثمار يف 

جزر القمر والتي �سهدها خالل فرتة رئا�سته.
اأطلع �سيادته على بع�ض ال�سناعات املحلية الكربى 
يف االإمارة و �سبل اال�ستفادة منها يف جماالت اأو�سع يف 
جزر القمر واختتم اللقاء مباأدبة غداء على �سرفه.

املال والأعمال
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اأ�شاد بنه�شة الدولة

اأحمد �سامبي رئي�س جزر القمر �سابقًا يزور اقت�سادية راأ�س اخليمة 

عرو�س �سيف ال�سارقة 
توا�سل فعالياتها بنجاح

•• ال�صارقة-وام: 

 15 يوم  انطلقت  التي  فعالياته   2013 ال�سارقة  �سيف  عرو�ض  يوا�سل 
اأبرد وذلك  47 يوما حتت �سعار بح�سوماتنا قيظنا  مايو املا�سي وت�ستمر 
لتن�سيط قطاع جتارة التجزئة يف االإمارة و�سط ارتفاع ملحوظ يف عمليات 
ال�سراء يف املراكز واالأ�سواق التجارية مع زيادة ن�سب مرتادي تلك املواقع 

الت�سويقية والرتفيهية من داخل االإمارة وخارجها.
احلملة  ه��ذه  تنظيم  خ��الل  م��ن  ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  وت�سعى 
الرتويجية والت�سويقية اإىل امل�ساهمة بقوة يف رفد قطاع التجزئة بو�سائل 
داعمة تزيد من معدالت ن�ساطه حيث �سهدت حركة املبيعات خالل االأيام 
االأخرية ارتفاعا ملحوظا نتيجة احل�سومات التي تقدمها املحال امل�ساركة 
75 يف املائة وكذلك اجلوائز القيمة التي تقدمها  اإىل  يف العرو�ض ت�سل 
من  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة  اجلمهور  اإىل  التجارية  واالأ����س���واق  الت�سوق  م��راك��ز 
الفعاليات الرتفيهية املتنوعة التي ت�ستهدف االأطفال واالأ�سرة ب�سكل عام.

ي��اأت��ي متزامنا مع  ال���ذي  ال�����س��ارق��ة  ع��رو���ض �سيف  فعاليات  وي��ع��زز جن��اح 
العطالت ال�سيفية ومو�سم ال�سفر زيادة عدد ت�سغيل الغرف الفندقية يف 
التعاون  جمل�ض  دول  مواطني  ال�سيما  الدولة  وخ��ارج  داخ��ل  من  ال�سارقة 
املرافق  من  العديد  يف  لتميزها  نظرا  االإم���ارة  يق�سدون  الذين  اخلليجي 

ال�سياحية واخلدمية والت�سويقية.
من ناحيته قال حممد اأحمد اأمني م�ساعد املدير العام لل�سئون االإقت�سادية 
الت�سويقية  احلمالت  من  ال�سارقة  �سيف  عرو�ض  فعاليات  اإن  والدولية 
خطة  �سمن  �سنوات  ع��دة  منذ  ال�سارقة  غرفة  تنظمها  التي  والرتويجية 
التجزئة وتعزز من  اإيجاد مبادرات تخدم قطاع جتارة  ال�سنوية يف  عملها 
اأعمال  االأولية حول �سري  التقارير  اأن  اإىل  واإقليميا م�سريا  مكانته حمليا 
العرو�ض توؤكد ثقة امل�ستهلك باأن التخفي�سات املقدمة اإليهم جمدية وذلك 
ما ت�سري اإليه ن�سب الزيادة واالإقبال على ال�سراء خالل املحال امل�ساركة يف 
العرو�ض الذي يربهنه لنا عدد امل�ساركني به من واقع االأرقام التي �سجلتها 

جلنة االإ�سرتاكات.
يف  الغرفة  مع  امل�ساركة  احلكومية  االأج��ه��زة  مع  تن�سيق  وج��ود  اإىل  واأ���س��ار 
بال�سكل  الإظهارها  احل��ايل  العام  دورة  يف  ال�سارقة  �سيف  عرو�ض  تنظيم 
وتنظيم مهرجانات  التجزئة  االإم��ارة يف قطاع جت��ارة  يعك�ض مكانة  ال��ذي 
الت�سوق ف�سال عن املحافظة على امل�سداقية يف ن�سب اخل�سومات املقدمة 

اإىل املت�سوقني من مرتادي املواقع التجارية يف االإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

اأب���رم���ت االحت����اد ل��ل��ط��ريان ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي لدولة 
�سركة  مع  تعاون  اتفاقية  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
التقنية العاملية تالريي�ض الإطالق تقنية جديدة تتيح 
اأخطاء ال�سيانة وتقدمي االإر�سادات ال�سرورية  توقع 

لتالفيها.
وت��ع��د ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ن��ب��وؤ امل��ع��ت��م��دة ع��ل��ى االإن���رتن���ت من 
تالريي�ض جزءا من اخلدمات التي توفرها العمليات 
الت�سغيلية الذكية لل�سركة واالأوىل من نوعها يف قطاع 

الطريان التجاري.
اأ�سطول  اأداء  مل��ت��اب��ع��ة  التقنية  ه���ذه  تطبيق  و���س��ي��ت��م 
اإيربا�ض وبوينغ حيث  االحتاد للطريان من طائرات 
اأنها توظف تقنية االإنرتنت ال�سناعية لزيادة الكفاءة 
للتقنية  املتوقع  وم��ن  للناقلة  االإجمالية  الت�سغيلية 
كبرية  مالية  وف���ورات  حتقيق  يف  ت�سهم  اأن  اجل��دي��دة 
م�ستوى  تعزيز  عن  ف�سال  للطريان  االحت��اد  ل�سركة 
ال�سحن  وع��م��الء  امل�����س��اف��ري��ن  ب��ني  بخدماتها  ال��ث��ق��ة 
ع��ل��ى حتليل  ت��ع��م��ل  ال��ت��ق��ن��ي��ة اجل���دي���دة  واأن  خ��ا���س��ة 

البيانات الواردة من عدة اأجهزة ا�ست�سعار مثبتة �سمن 
مكونات واأنظمة الطائرات ومن ثم حتذير الطواقم 

املعنية من امل�ساكل و�سيكة احلدوث.

التقنية خف�ض  املتوقعة لهذه  املزايا  وتت�سمن قائمة 
تاأخري  ح��االت  من  واحل��د  الطارئة  ال�سيانة  عمليات 
واإلغاء الرحالت وزيادة توافر الطائرات قيد اخلدمة 

كفاءة  وزي����ادة  ب��امل��واع��ي��د  االل��ت��زام  م�ستوى  وحت�سني 
عمليات ال�سيانة وخف�ض تكاليف ال�سيانة والعائدات 
ت�سهم يف  اأن  اجل���دي���دة  ل��ل��خ��دم��ة  امل��ف��ق��ودة. ومي��ك��ن 
الباهظة  الغيار  قطع  تخزين  اإىل  احل��اج��ة  تقلي�ض 
وقال  االأع���ط���ال.  تخزينها حل���االت  ع���ادة  يتم  وال��ت��ي 
التنفيذي  نورم بيكر رئي�ض جمل�ض االإدارة والرئي�ض 
ل�سركة تالريي�ض ت�سعى �سركات الطريان حول العامل 
ال�سيانة  عمليات  ب����اإدارة  الكفيلة  ال�سبل  اإي��ج��اد  اإىل 
تالريي�ض  وتفخر  ك��ف��اءة  اأك���رث  نحو  على  وال��ط��ريان 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت������اد ل���ل���ط���ريان الإط������الق خدمة 
حتقيق  ميكنها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  الت�سغيلية  العمليات 
تعزز  التي  التحليل  تقنيات  خ��الل  من  كبرية  فوائد 
العمليات  �سياق  �سمن  ال��ط��ائ��رات  بيانات  ا�ستخدام 
بهدف معاجلة امل�سكالت قبل حدوثها . وتعتمد تقنية 
التنبوؤ اجلديدة التي طورتها تالريي�ض على ا�ستخدام 
معايري  اإىل  ا�ستنادا  للبيانات  فريدة  حتليل  عمليات 
اأ�ض  اأو دي اى بي  اآر  بي  الت�سخي�ض االحتمايل  نظام 
االأنظمة  اخ��ت��الالت  متابعة  خاللها  م��ن  يتم  وال��ت��ي 

الهند�سية و�سالمة االأنظمة عموما. 

الحتاد للطريان وتالريي�س تطلقان تقنية مبتكرة
 للتنبوؤ باأخطاء �سيانة الطائرات وجتنب تاأخري الإقالع 

•• اأبوظبي-وام:

من  امل�ستقبلية  االإن��ت��اج��ي��ة  طاقاتها  االإم����ارات  دول���ة  ح���ددت 
ال��ن��ف��ط اخل����ام ع��ن��د م�����س��ت��وى 5 ر3 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يوميا 
للو�سول  والعملية  التنفيذية  وال��ربام��ج  اخلطط  وو�سعت 
اىل هذا الهدف خالل عام 2017. وبرز هذا الهدف لدولة 
االمارات يف كلمتني منف�سلتني ملعايل �سهيل بن حممد فرج 
ال�سويدي  نا�سر  اهلل  وع��ب��د  الطاقة  وزي���ر  امل��زروع��ي  ف��ار���ض 
مدير عام �سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك اأمام موؤمتر 
 22 اأبوظي يف  االأو�سط للنفط والغاز الذي عقد يف  ال�سرق 
عام  من  االأول  والن�سف   2012 عام  و�سكل   2013 اإبريل 
يف  النفطية  ال�سناعة  ت��اري��خ  يف  مف�سلية  حلقة   2013
واالنتهاء من  االإجن���ازات  للعديد من  نظرا  االإم���ارات  دول��ة 
اأو  ج��دي��دة  م�ساريع  تنفيذ  يف  وال��ب��دء  هامة  م�ساريع  تنفيذ 
امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت�سب يف تطوير  ا���س��ت��ك��م��ال ع���دد ك��ب��ري م��ن 
القدرة االإنتاجية للدولة لت�سل يف العام 2017 اإىل 5 ر3 
ميكن  املنطقة  يف  م�سروع  اأول  واإجن��از  يوميا  برميل  مليون 
النفط  م��ن  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون  ر1   5 م��ن ت�سدير  االإم�����ارات 
يوميا دون املرور مب�سيق هرمز. واأعلن وزير الطاقة �سهيل 
بن حممد املزروعي مع مدير عام اأدنوك عبداهلل ال�سويدي 
اأن دولة االإمارات ت�سعى لزيادة قدرتها االإنتاجية اإىل 5 ر3 
مليون برميل يوميا من النفط اخلام للم�ساهمة يف ا�ستقرار 
االأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة و���س��م��ان ال��ت��زام��ات��ه��ا ط��وي��ل��ة االج����ل مع 
امل�ستهلكني فيما ذهب ال�سويدي اإىل اأبعد من ذلك بالتاأكيد 
العام  يف  �سيكون  اجل��دي��دة  ال��ط��اق��ة  ه���ذه  اإىل  ال��و���س��ول  اأن 
خالل ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة يف قطاع  من   2017
الطاقة. ونوه املزروعي يف هذا ال�سدد باأن التقنيات احلديثة 
اأن  م��وؤك��دا  للطاقة  ال��ق��ادم  امل�سهد  يف  كبري  دور  لها  �سيكون 
اآفاقا جديدة  النجاح يف تطبيق هذه التقنيات احلديثة فتح 
االحتياطات  تطوير  االآن  يتم  حيث  وال��غ��از  النفط  اإن��ت��اج  يف 
الغاز  وان��ت��اج  املعقدة  املكامن  يف  ال�سعبة  الهيدروكربونية 
والنفط ال�سخري وغريها من امل�سادر غري التقليدية. وقال 
وزي����ر ال��ط��اق��ة : ل��ق��د اأث��ب��ت��ت االأح�������داث االأخ������رية اأن����ه من 
ال�����س��روري ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اأم���ن ال��ط��اق��ة مل��واج��ه��ة الكوارث 
الطبيعية واالأحداث اجليو�سيا�سية والظروف االأخرى غري 
املتوقعة التي قد حتدث يف اأي وقت يف العامل ويف هذا ال�سدد 
نفط  اأنابيب  خ��ط  وت�سغيل  بناء  اإىل  االم���ارات  دول��ة  عمدت 
حب�سان - الفجرية ل�سمان تدفق النفط اخلام اإىل االأ�سواق 
تواجه  التي  اليقني  ع��دم  رغ��م حالة  اأن��ه  اإىل  العاملية. ولفت 
ب�سكل  النفطية  وال�سناعة  ب�سكل خا�ض  النفط  الطلب على 
عام فاإنه من املوؤكد اأن ع�سر البرتول ال يزال مزدهرا و اأن 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل اآخ���ذ يف ال��ن��م��و ك��م��ا اأن الدول 
املنتجة مثل دولة االإمارات م�ستمرة يف اال�ستثمار يف طاقتها 
االإنتاجية لتلبية هذا الطلب املتنامي. واأكد اأهمية اال�ستثمار 
يف قطاع الطاقة يف هذا الوقت حيث يتوقع اأن يرتفع الطلب 
اإىل  النفط مبقدار مليون برميل يوميا لي�سل  العاملي على 
تتوقع  فيما   2030 ع��ام  يف  يوميا  برميل  ماليني   105

العاملي  الطلب  ي�سل  اأن  تفاوؤال  االأكرث  ال�سيناريوهات  بع�ض 
دولة  اأن  امل��زروع��ي  واأك���د  ي��وم��ي��ا.  برميل  مليون   112 اإىل 
هذا  يف  وتعمل  كبرية  اأهمية  الطاقة  قطاع  ت��ويل  االإم����ارات 
ال�سدد من خالل اأربعة حماور هي : العمل مع دول منظمة 
االأقطار امل�سدرة للبرتول اأوبك للم�ساهمة يف املحافظة على 
ت����وازن وا���س��ت��ق��رار اأ����س���واق ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة وت��ن��وي��ع م�سادر 
يف  وباالخ�ض  املكملة  الطاقة  م�سادر  يف  باال�ستثمار  الطاقة 
الطاقة  ان��ت��اج  ويف  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام��ات  زي����ادة 
وا�ستغالل  ال�ستك�ساف  التقنيات  اح��دث  وا�ستخدام  النووية 
امل����واد ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وتر�سيد 
ا�ستخدامات الطاقة املتجددة م�سريا اإىل اأن الطاقة النووية 
�ست�سهم بحلول العام 2021 بن�سبة قد ت�سل اإىل ما ي�ساوي 
طريق  ع��ن  وذل���ك  االإم�����ارات  يف  ال��ك��ه��رب��اء  اإن��ت��اج  م��ن   25
الكهرباء  م��ن  م��ي��ج��اوات  ر5   6 تنتج  ارب���ع حم��ط��ات  ت�سغيل 
وذلك  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  اإن��ت��اج  اإىل  اإ���س��اف��ة 
والتي  م��ي��ج��اوات   100 بطاقة  �سم�ض1-  حمطة  بتد�سني 
اأك��د مدير عام  ب��دوره  املنطقة.  االأك��رب من نوعها يف  تعترب 
تعمل  االإم����ارات  اأن  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة 
ر3   5 اإىل  اخل��ام  النفط  من  االإنتاجية  طاقتها  زي��ادة  على 
ال�سويدي  2017. وو�سع  مليون برميل يوميا بحلول عام 
متكاملة  خطة  حديثا  اأدن����وك  اإدارة  يف  مهامه  ت��وىل  ال���ذي 
على  حتتوي  التي  اأبوظبي  يف  والغاز  النفط  قطاع  لتطوير 
دولة  يف  النفطي  االحتياطي  م��ن  امل��ائ��ة  يف   95 م��ن  اأك��رث 
االإم������ارات. واأك����د ال��ت��زام اأدن����وك ال��را���س��خ وال���دائ���م باالإيفاء 
الطلب  تلبية  يف  وامل�ساهمة  الطاقة  على  املتنامي  بالطلب 
العاملي على الطاقة والتي �ستتوا�سل و�ستنعك�ض عرب العديد 
جماالت  خمتلف  يف  تنفيذها  يجري  التي  اال�ستثمارات  من 
ال�����س��ن��اع��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ع االل����ت����زام ال���ت���ام ب��امل��ح��اف��ظ��ة على 
اأدنوك تخطط وتنفذ م�ساريع  اأن  واأو�سح  البيئة.  متطلبات 
برميل  مليون  ر3   5 ح���وايل  اإىل  االإن��ت��اج��ي��ة  طاقتها  ل��رف��ع 
التحديات  على  التغلب  يف  وجن��ح��ت   2017 ع��ام  يف  يوميا 
للغاز  حقل  اأول  تطوير  عمليات  تواجه  كانت  التي  الكبرية 
احلم�سي حيث من املتوقع اأن يبداأ االإنتاج من حقل �ساه يف 
اإمدادات  2014 االأم��ر الذي �سي�سهم يف زي��ادة  اأواخ��ر العام 
اأدن����وك اإىل اأن قطاع  اأب��وظ��ب��ي. ول��ف��ت م��دي��ر ع���ام  ال��غ��از يف 
ال���ط���اق���ة ي����واج����ه ب��ع�����ض ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب تبني 
التغري  اإ�سرتاتيجيات جديدة واكت�ساب مهارات للتعامل مع 
االأ�سواق  يف  الرئي�سيني  املنتجني  دور  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��راأ  ال���ذي 
ذل��ك فمن  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م  اإن���ه على  وق���ال  العاملية للطاقة. 
ال�سرق  منطقة  يف  للنفط  املنتجة  ال��دول  ت�ستمر  اأن  املتوقع 
على  العاملي  بالطلب  االإي��ف��اء  يف  ه��ام  دور  لعب  يف  االأو���س��ط 
�ستبقى  والغاز  كالنفط  التقليدية  امل�سادر  اأن  حيث  الطاقة 
ل�سنوات قادمة من امل�سادر احليوية والهامة �سمن منظومة 
الطاقة العاملية . واأ�ساف اأن �سمان اإمدادات اآمنة وم�ستقرة 
من النفط والغاز وفقا الأ�سعار منا�سبة وجمزية تاأتي يف قمة 
يف  العاملني  هذين  اأهمية  م��وؤك��دا  اأدن���وك  يف  اأولوياتنا  �سلم 
معي�سية  م�ستويات  وتوفري  العاملي  االقت�سادي  النمو  تعزيز 

منا�سبة ملجتمعات الدول ال�سناعية والنامية على حد �سواء. 
اإن�ساء �سناعة متكاملة  اأدنوك جنحت يف  اإن  وقال ال�سويدي 
ت���غ���ط���ي ك����اف����ة جم��������االت ال���ن���ف���ط وال������غ������از وال�������س���ن���اع���ات 
الوقت  يف  واأ�سبحت  �سركائها  مع  بالتعاون  البرتوكيماوية 
مليون   2 ر   7 يقارب  ما  اإنتاج  على  وت�سرف  تدير  احلا�سر 
اأربعة باليني قدم  النفط اخل��ام وح��وايل  برميل يوميا من 
مكعب يوميا من الغاز و متلك طاقة تكريرية تقارب 500 
نفطية  منتجات  وتوفري  اإنتاج  يف  ت�سهم  يوميا  برميل  األ��ف 
مكررة عالية اجلودة لتلبية الطلب العاملي واملحلي. واأ�ساف 
املكررة  املنتجات  على  املتنامي  بالطلب  االإي��ف��اء  بهدف  اأن��ه 
عالية اجلودة يجري العمل حاليا على تنفيذ م�سروع �سخم 
التكريرية  الطاقة  رف��ع  اأج��ل  من  الروي�ض  م�سفاة  لتو�سعة 
 2014 العام  بحلول  يوميا  برميل  األ��ف   900 ح��وايل  اإىل 
مما �سيوؤدي اإىل حتويل منطقة الروي�ض اإىل جممع متكامل 
اأهم  ب��ذل��ك  ال�����س��وي��دي  وح���دد  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة.  لل�سناعات 
املعامل الرئي�سية يف عملية التطوير لقطاع النفط والغاز يف 
قاعدة  اإىل  ت�ستند  التي  و  القادمة  لل�سنوات  اأبوظبي  اإم��ارة 
الكبرية  اال�ستثمارات  ذي  القطاع  هذا  يف  متقدمة  �سناعية 
والتي و�سعت االإمارات على خارطة كبار املنتجني وامل�سدرين 
للطاقة يف العام.  اتفاقيات ا�سرتاتيجية مع ال�سني وكوريا 
الدولة  يف  البرتولية  التطورات  يف  الالفت  وك��ان  اجلنوبية 
جديدة  �سركات  م��ع  اتفاقيات  توقيع   2012 ع��ام  خ��الل 
تزايد حجم  بعد  وذل��ك  م��رة  االإم��ارات��ي الأول  ال�سوق  تدخل 
ال��ع��الق��ات ب��ني االم�����ارات وب��ع�����ض ال����دول االآ���س��ي��وي��ة وبينها 
اإىل ج��ان��ب م��ن��ح ع��ق��ود لتنفيذ  ال�����س��ني وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة 
م�ساريع ل�سركات اأملانية ومن�ساوية. فقد وقعت دولة االإمارات 
ب�ساأن  تفاهم  وم��ذك��رة  ت��ع��اون  اتفاقية  اأبوظبي  يف  وال�سني 
والطاقة  النفط  �سناعة  جم��االت  يف  البلدين  بني  التعاون 
املتجددة وذلك خالل زيارة قام بها اىل الدولة رئي�ض جمل�ض 
الدولة ال�سيني ال�سابق ون جياباو يف يناير 2012. ووقعت 
تعاون  اتفاقية  اأدن����وك  ل��ل��ب��رتول  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة 
اإىل  تهدف  الوطنية  ال�سني  ب��رتول  �سركة  مع  ا�سرتاتيجي 
اأك��رث من  اأو  االإن��ت��اج وامل�سب يف منطقة  ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
امل��ن��اط��ق غ��ري امل���ط���ورة وامل���ح���ددة م��ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����ض االأعلى 
باإجراء  ال�سينية  ال�سركة  �ستقوم  اأبوظبي حيث  للبرتول يف 
واإح���ال���ة هذه  امل��ن��اط��ق  ف��ن��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة لتقييم  درا����س���ات 
التعاون  اإىل  االتفاق  يهدف  كما  اأدن��وك  �سركة  اإىل  الدرا�سة 
واخلدمات  البرتولية  ال�سناعات  جماالت  يف  الطرفني  بني 
وتوريد  و�سناعة  واالإن�سائية  الهند�سية  واخل��دم��ات  الفنية 
واأكد  وال��ت��ط��وي��ر.  وال��ب��ح��وث  وال��ت��دري��ب  والتعليم  امل��ع��دات 
ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��ك��ن��دي  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  امل��ه��ن��د���ض 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ربي��ة اأدك����و اأك���رب ال�سركات 
ال�سركات  اأم��ام  مفتوح  الباب  اأن  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  النفطية 
ال�سينية لتقدمي عطاءاتها يف اأية مناق�سات قادمة للح�سول 
على امتيازات يف مناطق ال�سركة يف غ�سون الفرتة القادمة. 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  وك��ان 
اأدنوك قد اأعلن اأن جتديد االمتيازات يف احلقول الربية من 

يف  طرحها  �سيتم  اأدك��و  �سركة  تديرها  والتي  اأبوظبي  اإم��ارة 
عام  يف  ال��ع��ام��ل��ة  النفطية  ال�����س��رك��ات  اأم����ام  ع��امل��ي��ة  مناق�سة 
التفاقيات االمتياز  الزمنية  املدة  انتهاء  بعد  وذلك   2014
وتعتمد  املوقعة �سابقا ملدة 25 عاما وتنتهي يف عام 2014. 
مع  امل�ساركة  م��ب��داأ  فيها  النفط  ظهور  ب��داي��ة  منذ  اأبوظبي 
ال�سركات العاملية يف عمليات ا�ستك�ساف واإنتاج النفط والغاز 
حكومة  متثل  ال��ت��ي  اأدن����وك  ل�سركة  امل��ائ��ة  يف   60 بن�سبة 
العاملية  ال�سركات  تتقا�سمها  املئة  يف   40 ون�سبة  اأبوظبي 
االإمارة  يف  العاملة  ال�سركات  من  العديد  يف  خمتلفة  بن�سب 
االمتيازات  على  احل�سول  عملية  ت�سهد  اأن  الكندي  وتوقع 
ال�سركات  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�سة  ال�سركة  ح��ق��ول  يف  اجل��دي��دة 
اإىل جانب  ال�سركات �سياأخذ حينها  اأن تقييم  العاملية موؤكدا 
لل�سركات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ق��ن��ي  ال���و����س���ع  امل�����ايل  ال��ب��ع��د 
املتناف�سة.  كوريا تطور ثالثة حقول نفطية يف اأبوظبي كما 
 2011 مار�ض  يف  اجلنوبية  وكوريا  اأبوظبي  حكومة  وقعت 
مذكرة تفاهم وا�سعة النطاق تتعلق بالتعاون يف قطاع النفط 
اقت�ساد  وزي���ر  وق���ال  امل�ستقبلي.  ال��ن��م��و  وحم��رك��ات  وال��غ��از 
املعرفة الكوري هناك تعاون م�سبق بني كوريا واالإم��ارات يف 
ا�سرتاتيجية منها  اأهمية  العمل على م�ساريع م�سرتكة ذات 
عالقات  لتعزز  تاأتي  اخلطوة  هذه  واأن  نووية  حمطات  بناء 
جمال  يف  مهمة  �سراكة  خ��الل  م��ن  البلدين  ب��ني  ال�سداقة 
ال��ط��رف��ني وح�سلت  م�����س��ال��ح  اإىل حت��ق��ي��ق  ت��ه��دف  ال��ط��اق��ة 
عقد  على  ه��ذه  التفاهم  م��ذك��رة  اإط���ار  يف  كوريتان  �سركتان 
لتطوير ثالثة حقول نفطية �سمن مناطق غنية بالنفط يف 
570 مليون برميل  اأبوظبي يقدر خمزونها بحوايل  اإمارة 
من النفط اخلام. وذكر بيان ر�سمي �سدر عن �سركة برتول 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة اأدن�����وك اأن���ه���ا وق��ع��ت م���ع ���س��رك��ة النفط 
الوطنية الكورية كنوك و�سركة جي . اأ�ض كالتيك�ض الكورية 
اتفاقية م�ساركة يف تطوير مناطق نفطية غري مطورة تقع 
يف   60 لالتفاقية  وفقا  اأدن���وك  وتتملك  اأبوظبي.  اإم���ارة  يف 
املائة  40 يف  ال���  ت��ك��ون  اأن  امل�����س��روع على  م��ن ح�س�ض  امل��ائ��ة 
ائ���ت���الف ال�سركتني  امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن احل�����س�����ض م���وزع���ة ع��ل��ى 
الكوريتني �سركة النفط الكورية بن�سبة 34 يف املائة و جي . 
اأ�ض كالتك�ض �ستة يف املائة. ويعد توقيع االتفاقية املرة االأوىل 
الن�سبة  اآ�سيوية على هذه  نفطية  �سركات  فيها  التي حت�سل 
واحد  اإط���ار عقد  يف  ج��دي��دة  نفطية  االمتياز يف حقول  م��ن 
ويرجع ذلك اىل التقارب الكبري الذي مت بني البلدين بعد 
لبناء  عقد  على   2010 ال��ع��ام  يف  اجلنوبية  ك��وري��ا  ح�سول 
اأربع حمطات لتوليد الطاقة النووية يف اأبوظبي بقيمة 20 
بليون دوالر. وت�سمل االتفاقية تطوير ثالثة مناطق نفطية 
بني  املوقعة  املبدئية  االتفاقية  على  اع��ت��م��ادا  حتديدها  مت 
2011 حتتوي على منطقتني بريتني  الطرفني يف مار�ض 
ال�سنوات  خ��الل  االإن��ت��اج  لدخولها  متهيدا  بحرية  ومنطقة 
30 عاما  القليلة املقبلة. وتن�ض االتفاقية التي ت�سري ملدة 
للحقول  واالإنتاج  والتطوير  اال�ستك�ساف  اأعمال  تنفيذ  على 
التي مت حتديدها والتي حتتوي على كميات اقت�سادية من 
املمكن  من  والتي  االأولية  اال�ستك�ساف  اأعمال  ح�سب  النفط 

اأن تبداأ االإنتاج خالل �سنوات بعد عمليات التقييم والتطوير. 
21 نوفمرب  كما وقعت دول��ة االم��ارات وكوريا اجلنوبية يف 
اأبوظبي  ب���رتول  �سركة  مبوجبها  ت��خ��زن  اتفاقية   2012
اأدن��وك نحو �ستة ماليني برميل من النفط اخلام  الوطنية 
ال�سيخ  اأول �سمو  الفريق  يف كوريا. وح�سر توقيع االتفاقية 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
رئي�ض  ب��اك  م��ي��وجن  يل  الرئي�ض  و  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
جمهورية كوريا اجلنوبية ال�سابق مرا�سم توقيع االتفاقية. 
ال�سويدي  نا�سر  عبداهلل  املهند�ض  من  كل  االتفاقية  ووق��ع 
مدير عام �سركة برتول اأبوظبي الوطنية اأدنوك ومون كيو 
الوطنية  ال��ن��ف��ط  ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل��دي��ر  ال��رئ��ي�����ض  ���س��و 
الكورية كنوك والتي تهدف اإىل تخزين واإدارة �ستة ماليني 
ب��رم��ي��ل م���ن ال��ن��ف��ط اخل����ام ل��ك��وري��ا ���س��م��ن ب��رن��ام��ج كوريا 
اال�سرتاتيجي الدويل للمخزونات امل�سرتكة. وتاأتي االتفاقية 
ث��م��رة ل��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ل��ل��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف قطاع 
النفط والغاز والتي مت توقيعها يف مار�ض �سنة 2011 بني 
الكورية مما ي�سكل تعاونا  اأبوظبي واحلكومة  اإمارة  حكومة 
وا�سع النطاق يف قطاع النفط والغاز ويدفع حمركات النمو 
التعاون  على  االتفاقية  وتن�ض  ال��ط��رف��ني.  ب��ني  امل�ستقبلي 
اأمن  من  تعزز  ل�سروط  وفقا  وكوريا  اأبوظبي  بني  امل�سرتك 
الكورية مبا  العبء على ميزانية احلكومة  الطاقة وتخفف 
�سمن  اأبوظبي  نفط  خ��ام  من  ح�سة  �سراء  يف  حقها  ي�سمن 
االحتياطي النفطي اال�سرتاتيجي لكوريا ا�ض بي ار يف حال 
مكانة  االتفاقية  و�ستعزز  النفط.  اإم����دادات  يف  نق�ض  وق��وع 
العامل  يف  اأم��ن��ا  الطاقة  م�سادر  اأك��رث  ك��اأح��د  اأبوظبي  اإم���ارة 
امل�سبقة  اال�سرتاتيجية  خطتها  اأدن��وك  �سركة  و�سعت  حيث 

للنفط اخلام كمحور اأ�سا�سي يف منطقة �سمال �سرق اآ�سيا. 
اأبوظبي  ب��رتول  �سركات  وقعت  والنم�سا  اأملانيا  مع  اتفاقيات 
اإم يف  اأو  اأدن��وك و ونرت�سال ميدل اي�ست االأملانية و  الوطنية 
يتم مبوجبها  الفني  للتقييم  اتفاقية  النم�ساوية  اأبوظبي   -
واملكثفات  للغاز احلم�سي  ال�سويهات  لتقييم حقل  اآبار  حفر 
الذي يقع على م�سافة 25 كيلومرتا اإىل الغرب من مدينة 

الروي�ض يف املنطقة الغربية الإمارة اأبوظبي. 
وقالت اأدنوك يف بيان �سحفي اإنه وفقا لبنود االتفاق تتحمل 
النم�ساوية  اأبوظبي   - يف  اإم  اأو  �سركة  م��ع  ونرت�سال  �سركة 
م�سوحات  باإجراء  والقيام  تقييمة  اآب��ار  ثالثة  حفر  تكاليف 
يت�سمن  كما  التقييم  مرحلة  �سمن  االأبعاد  ثالثية  زلزالية 
اأحدث  با�ستخدام  يف  اأم  اأو  و�سركة  ونرت�سال  التزام  االتفاق 
على  للح�سول  املعايري  اأعلى  وتطبيق  التكنولوجية  الطرق 
اأف�سل النتائج لعمليات التقييم والتطوير امل�ستقبلية حلقل 
ال�سركتان  متلكه  مبا  واملكثفات  احلم�سي  للغاز  ال�سويهات 
من �سجل جيد يف كل من اأملانيا والنم�سا يعززه العمل الأكرث 
للنفط  االآم��ن  واالإنتاج  التطوير  عاما يف جمال  اأربعني  من 
اأن��ه يف حالة جناح عمليات  اأدن��وك  وللغاز احلم�سي. واأك��دت 
التقييم �ستقوم بامل�ساهمة يف مراحل التطوير واالإنتاج حلقل 
اإىل  الفني  التقييم  عملية  جناح  �سيوؤدى  وقالت:  ال�سويهات 
املنطقة  غاز ومكثفات يف  لتطوير حقل  تنفيذ م�سروع مهم 

قطاع النفط والغاز يف الدولة يعزز اقت�سادها
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 637
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1151 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 661
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1994/12/24 وامل�سجلة حتت رقم : 595  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 638
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1171  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 629
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1166 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 642
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1148  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 639
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1175  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم : 631
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1167  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 640
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1147  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 632
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1162  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 641
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1995/01/24 وامل�سجلة حتت رقم : 1176  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو اإل اإل بي        

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 659
با�س��م: مار�ض، اإنكوربوريتد

وعنوانه:6885 امل �سرتيت، مكلني، فرجينيا 22101-3883، الواليات املتحدة االأمريكية
بتاريخ: 1994/12/24 وامل�سجلة حتت رقم : 607  

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف: 2013/06/19 وحتى تاريخ: 06/19/ 2023

اإدارة العامات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  20  يونيو 2013 �لعدد 10823
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عر�ض املخرج االمريكي جيم�ض غراي موؤخرا خال امل�شابقة الر�شمية ملهرجان )كان( ال�شينمائي الدويل من فيلمه اجلديد )املهاجرة( 
من بطولة النجمة الفرن�شية ماريون كوتيارد واالأمريكي يواكيم فونيك�ض.

جيم�ض غراي من مواليد نيويورك عام 1969 قدم لل�شينما جمموعة من االعمال ال�شينمائية البالغة االهمية ومنها )االودي�شة 
ال�شغرية 1994( و)ذا يارد ال�شاحات 2000( و)نحن منتلك الليل 2007( و)حبيبان 2008( ويف جملة اأعماله احلا�شر اال�شا�شي 

هو النجم يواكيم فونيك�ض. الذي يعود للتعاون معه جمددا يف �شخ�شية ثرية بامل�شامني.

)املهاجرة( �شينما الفكر والتاأمل و�شينما التاريخ امل�شتعاد

جيم�س غراي ي�سنع فيلمًا عن معاناة املهاجرين البولنديني اإىل اأمريكا

املقرونة  االجتماعية  ال��ط��روح��ات  م��ن  عالية  ج��رع��ة  ميثل  )بيبلز(  فيلم 
بني  العالقة  واي�سا  واملفارقات  والرق�ض....  واملو�سيقى...  بالكوميديا... 

)االأمريكان ذوي اال�سول االفريقية(.
فيلم، يذهب اىل ق�سية اجتماعية، يعي�سها كثري من ال�سباب، ولطاملا ت�سدت 
لها ال�سينما العاملية، وهي ماذا حينما ال يتقبلك والد خطيبتك او زوجتك... 
وهم  �سديقته  اأ�سرة  اىل  ال�ساب،  ذلك  يذهب  حينما  متاما  يح�سل  ما  هذا 
املغامرات  ت��ب��داأ  حيث  خطبتهم،  اأج���ل  م��ن  ال�����س��ن��وي،  اجتماعهم  يعي�سون 
واحلكايات واملفارقات... والعمل على البحث عن كيفية الدخول اىل قلب، 

وعقل تلك اال�سرة، وبالذات االأب، وهذا ما ح�سل يف اأعمال عدة.
وهذا ما يذكرنا باأكرث من عمل، لروبرت دونريو وغريه من النجوم، خالل 

انتقالهم ملرحلة الكرب يف ال�سن.
عامرة  وع��الق��ات  رح��ل��ة  ولكنها  كوميدية،  االوىل  للوهلة  ت��ب��دو  ق��د  رح��ل��ة 
باملفارقات واملواجهات... واي�سا حماوالت ال�سد، وعدم الرغبة يف الدخول 
ان��ه��ا عن�سرية اال���س��م��ر ���س��د اال���س��م��ر... وعدم  ت��ل��ك اال����س���رة...  اىل اط���ار 
للتحرك  روبن�سون(  )كرربح  ال�ساب  ذلك  حم��اوالت  تبداأ  ولهذا  التقبل.... 
بعفوية تارة... وبا�سرار تارات اأخرى، من اأجل ان يخرتق كل تلك احلواجز 

للو�سول اىل حمبوبته )كريي وا�سنطن(.
يف مواجهة وحتد لوالدها )دايفيد االن جرير(... يف مباراة رفيعة امل�ستوى 

من االداء العفوي... واملفارقات املبنية على جوانب نف�سية واجتماعية.
يف  دالالت  والحت��م��ل  الفتاة  لعائلة  ا�سم  ه��ي  )بيلبز(  م��ف��ردة  اىل  م�سريين 

املعنى.
ونتوقف عند فريق العمل، اوال االب دايفيد االن وهو من النجوم البارعني 

 - )جوماجني  فيلم  يف  له  بالن�سبة  كانت  االنطالق  نقطة  امل�سرح،  عامل  يف 
.)1995

اما اجلميلة )كريي وا�سنطن( فقد �ساهدناها جنمة جميلة مثرية، تارة من 
)راي(  واي�سا  االخري ال�سكوتلندا(  و)امللك  �سميث(  وال�سيدة  )ال�سيد  فيلم 
وموؤخرا يف فيلم ))ديجاجنو(. ورغم جمالها االأ�سمر االأخاذ، اال انها تظل 
حتر�ض دائما، على ان تكون املمثلة قبل النجمة وهذا ما يتاأكد عمال بعد 
واأملهم  ومعاناتهم  ال�سود  ق�سايا  تتناول  التي  االع��م��ال  تلك  ب��ال��ذات،  اآخ��ر، 

ون�سالهم �سد العن�سرية.
من  الكثري  ج��وار  اىل  بعيدا،  �سيحلق  وال��ذي  االكت�ساف،  النجم  اىل  ون�سل 
مرييف،  اي��دي  امثال  الكوميديا  جن��وم  بالذات  هوليوود،  يف  ال�سمر  النجوم 
ونعني هنا املمثل كريج روبن�سون، الذي وقبل ان يلتحق يف جمال الربامج 
اال�ستعرا�سية، عمل مدر�سا للمو�سيقى يف احدى مدار�ض االطفال االبتدائية، 
و�سرعان ما وجد طريقه اىل الربامج اال�ستعرا�سية التلفزيونية، ومنها حلق 
بعيدا. من اأبرز اأعماله املكتب - 2005، وغريها من االعمال التي مثل بها 
)�سوفيا( بالذات يف فيلم )�سريك - 2010( وهو هنا يحقق نقلة �سينمائية 

�ستكون مبنزلة املن�سة التي �سينطلق منها بعيدا.
بداأت  ال��ت��ي  �س�سما(  ج���وردن  )تينا  وامل��خ��رج��ة  الكاتبة  حمطة  اىل  ون�سل 
م�سوارها يف عامل ال�سينما، ككاتبة �سيناريو لثالثة افالم، وهي هنا تخو�ض 

جتربتها االخراجية االوىل، يف ايقاع اجتماعي حمبب... وي�سلح للجميع.
ارون  املو�سيقار  بينهم  املتميزة،  ال��ك��وادر  م��ن  كمية  كفريق  يجمع  الفيلم 
زيجمان، الذي كتب مو�سيقات افالم )نوت بوك - 2004( و )جون كيو - 

الت�سوير اليك�سندر كروزن�سكي. مدير  واي�سا   .)2002
�سينما اجتماعية، تخبئ خلف الكوميديا الكثري من احلكايات واالحا�سي�ض، 
ويريد....  امل�سي اىل حتقيق هدفه �سوب من يحب  االن�سان  واي�سا تدعو 

هو  هكذا  وال��ظ��روف  والعقبات...  امل�ساعب  من  الكثري  ومتجاوزا  متحديا 
باخت�سار �سديد فيلم )بيلبز(.

ما موقفك عندما ال يتقبلك والد خطيبتك؟!

)بيبلز( كوميديا اجتماعية تكت�سف جنمًا!

عرب  ال�سينمائي  املبدع  هذا  بنا  يعود  )املهاجرة(  فيلمه  ويف 
عام  اىل  مينولو  ري��ت�����س��ارد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���س��اغ��ه  �سيناريو 
اىل امريكا من اوروبا ومن  الهجرات  تنامي  حيث   1921

بولندا على وجه اخل�سو�ض بعيد احلرب العاملية االوىل.
و�سمن تلك الرحالت القادمة من اوروبا ومن بولندا على 
وجه اخل�سو�ض ت�سل )ايفا �سيبل�سكا( تقوم بالدور ماريون 
ال�سرطة  رج��ال  ان  اىل  املري�سة  �سقيقتها  برفقة  ك��وت��ي��ارد 
متنتع  بينما  ال�سحي  احلجر  اىل  املري�سة  االخ��ت  ياأخذون 
ايفا من الدخول النها ال متتلك �سجال اأمنيا. ومت نقلها اىل 
ترحيلهم حيث  الذين يجهزون العادة  باال�سخا�ض  اأجنحة 
ر�سوة  على  ويعمل  ال��دع��م  لها  يقدم  �ساب  هناك  ير�سدها 
رجال ال�سرطة من اجل ال�سماح لها بدخول امريكا ون�سري 
املتميز  النجم  يج�سده  ويي�ض  ب��رون��و  ال�ساب  ه��ذا  اىل  هنا 
يواكيم فونيك�ض الذي يعترب احد اهم جنوم التمثيل اليوم 

يف العامل.
ويرافقها اىل احد البيوتات ليلحقها يف اليوم التايل بالعمل 
يف فرقة ا�ستعرا�سية تقدم اأعمالها يف احد البارات كما يقوم 
با�ستغاللها ج�سديا وهي ت�سطر اىل املوافقة على ان حت�سل 
على �سيء من املال من اأجل تاأمني عالج �سقيقتها املري�سة. 
بتاأنيب  ت�سعر  وه��ي  خ�سو�سا  قا�سية  �سعبة  االي��ام  مت�سي 
ال�سمري لرتبيتها اال�سرية والدينية امللتزمة. ولهذا حتاول 
ال�سرطة  ولكن  قبلهم  املهاجر من  بيت عمها  اىل  تهرب  ان 

تقب�ض عليها النها ال حتمل الرتخي�ض باالقامة.
ويعود برونو لتخلي�سها من ال�سرطة مرات ومرات ومرات 
حتى حينما تتعرف على ابن عم برونو الذي يقدم هو االآخر 
االألعاب ال�سحرية جند برونو يتدخل ملنع تلك العالقة بل انه 
يقوم باغتيال ابن عمه كل ذلك من اجل ان تبقى هذه الفتاة 
ا�ستعرا�ساته  يف  للعمل  ي�سخرهن  اللواتي  الفتيات  �سمن 

واي�سا يف ممار�سة الرذيلة واملتاجرة باأج�سادهن.
حتى ت�سل ايفا اىل مرحلة نهائية تطلب بها املال من زوجة 
عمها من اجل دفع املبلغ الذي ميكنها من اخراج �سقيقتها 
ال��غ��رب��ي من  ل��ت��غ��ادر اىل اجل��ان��ب  م��ن احل��ج��ر بعد �سفائها 

الواليات املتحدة بحثا عن امريكا احللم.
ف��ي��ل��م ي��ت��ح��دث ع���ن ع���ذاب���ات امل��ه��اج��ري��ن وامل���ه���اج���رات اىل 
امريكا يف مطلع القرن املا�سي وحالة اال�ستغالل والت�سلط 
�سد  املمار�سات  م��ن  اآخ��ر  وك��م  االن�سان  وامتهان  وال�سخرة 

قوافل املهاجرين القادمة من اوروبا.
ا�ستغالل لالن�سان و�سخرة وانتهاك للكرامات من قبل بع�ض 
االفراد الذين تخ�س�سوا يف هذا اجلانب ووجدوا من ي�سهل 

اأمورهم من قبل بع�ض رجال ال�سرطة املرت�سني. 
يعتمد  ال��ذي  الفيلم  يوردها  التي  االتهامات  م�ساحة  ورغ��م 
اكد  كما  نف�سه  غ��راي  جيم�ض  باأ�سرة  اخلا�سة  الذاكرة  على 
من  االك��رب  الن�سبة  ان  اىل  اأ�سار  حيث  ال�سحايف  املوؤمتر  يف 

احداث الفيلم تعتمد على الذاكرة ال�سخ�سية الأ�سرته.
واحل�سور  ال�سخي  واالن��ت��اج  اللونية  باللغة  يتميز  الفيلم 

مع  املهاجرة  ب��دور  كوتيارد  م��اري��ون  الفيلم  لثنائي  ال��رائ��ع 
اتقان عايل امل�ستوى لكنه يف احلديث عند البولنديني الذين 
يتحدثون االنكليزية باال�سافة اىل تقدمي اداء وتفاعل كبري 
فونيك�ض  يواكيم  اىل  بالن�سبة  االم��ر  وهكذا  ال�سخ�سية  مع 
ان��ه ميتلك ذل��ك االقتدار  ي��وك��د جت��رب��ة بعد اخ���رى  ال���ذي 

الفني الرفيع.

يف التعاون مع �سخ�سية حتمل الكثري من االلتبا�ض واالتهام 
ولكنه يظل م�سيطرا على ال�سخ�سية حمافظا على النقالت 
الدرامية فهو ال�سر�ض وهو الفنان وكم اآخر من التفا�سيل 

الدقيقة التي ي�سعب ر�سدتها يف هكذا قراءة متعجلة.
التقليدية  ال�سيغ  ك��ل  ت��ت��ج��اوز  الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  �سينما 
الذي  غ���راي  جيم�ض  للمخرج  االب��داع��ي  احل�سور  وتر�سخ 

ي��ظ��ل م��ن ال��ق��ل��ة وال����ذي ي��ذه��ب اىل امل�����س��م��ون وال�����س��ك��ل يف 
)املهاجرة(  فيلم   .. والقيمة  االث��ر  عميق  متوازيني  خطني 
�سينما الفكر والتاأمل و�سينما التاريخ امل�ستعاد ال�ستح�سارها 
املعاين الكبرية والدرو�ض والدالالت... فيلم يحتفي بعذابات 
الهجرة.. ويعمد جيم�ض غراي اقامة �سينمائية كبرية وهكذا 

هو �ساأن ماريون الرائعة باقتدار �سريح.
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اأدوية الكول�سرتول قد ترفع 
فر�س الإ�سابة مبر�س ال�سكر

ك�سفت درا�سة علمية حديثة ب�ساأن اأحد جمموعات االأدوية امل�ستخدمة 
لتخفي�ض م�ستوى الكول�سرتول بالدم وتقلل فر�ض االإ�سابة باأمرا�ض 

القلب واأبرز اأ�سرارها على �سحة االإن�سان.
اإىل  تنتمى  التى  الكول�سرتول  خف�ض  اأدوي��ة  اأن  اإىل  الباحثون  واأ�سار 
و�سيمفا�ستاتني  اأت��ورف��ا���س��ت��ات��ني  ع��ق��ار  وخ��ا���س��ة  ال�ستاتني  جمموعة 
املزمنة  االأمرا�ض  اأخطر  اأحد  ال�سكر  مبر�ض  االإ�سابة  خطر  يرفعان 
350 مليون �سخ�ض على م�ستوى  اأك��رث من  على االإط��الق وي�سيب 

العامل.
العقاقري  تلك  ي�ستخدمون  ال��ذي��ن  ال�سن  ك��ب��ار  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأك���د 
اأو  العقار  ن��وع  عن  النظر  بغ�ض  ال�سكر  مبر�ض  لالإ�سابة  معر�سني 
اإفراز هرمون  اإحداث خلل بعملية  جرعته، وذلك ب�سبب تورطها فى 
تقديره  على  �سيعتمد  للعقار  الطبيب  و�سف  اأن  الفتني  االأن�سولني 
لالأمور وح�سب حاله املري�ض وخا�سة اأن فوائده فى احلد من اأمرا�ض 

القلب تفوق املخاطر املحتملة فى حتفيز االإ�سابة مبر�ض ال�سكر.

الباذجن�ان

م���������س����ه����ور من  ن������ب������ات 
الباذجننيات،  ف�����س��ي��ل��ة 
ع�������������رف م�������ن�������ذ ق�������دمي 
ي�سمى  وك�����ان  ال����زم����ان، 
ب���ال���ف���ار����س���ي���ة )اإب�������ذجن( 
ومعناه )مناقري اجلن( 
واأطلقوا  العرب  وعرفه 
منها:  اأ�سماء  ع��دة  عليه 
واحل���ي�������س���ل،   ، االأن���������ب 
وامل��غ��د، وال��وغ��د . ورغم 

اأنه مفيد يف عالج كثري من  اإال  للباذجنان  الغذائية  القيمة  انخفا�ض 
اأن���واع منها  ع��دة  وتوجد منه  االآخ���ر،  بع�سها  والوقاية من  االأم��را���ض 

االأبي�ض واالأ�سود وال�سغري والكبري. 
و�سف الباذجنان قدميا باأنه يطيب رائحة العرق ويدر البول. 

اأما الطب احلديث فقد اأكدت االأبحاث اأنه مفيد للوقاية من ال�سمنة اأو 
اإزالة ال�سمنة املوجودة اإذا ا�ستخدم كغذاء رئي�سي، وذلك ل�سببني هما: 

اأوال:اأنه يعوق انتقال الكولي�سرتول من املعدة اإىل ال�سرايني ويخف�ض 
اأي�سا يف عالج ت�سلب ال�سرايني  من ن�سبة الدهون، مما يجعله مفيدا 

والوقاية منه 
ثانيا:اأنه منخف�ض ال�سعرات احلرارية، فاملائة جرام منه ال حتوى اأكرث 

من 29 وحدة حرارية.
احلروق  مثل  اجل��ل��دي��ة  ل��الأم��را���ض  ل�سوقا  ت�سلح  ال��ب��اذجن��ان  اأوراق 

واخلراجات والقوباء. 
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سياح يلتقطون صوراً مع دلفني تقطعت به السبل على شاطئ في سانيا مبقاطعة هاينان الصينية. 
)رويترز(

• من �شيخ النحاة؟ 
�سيبويه 

العرب؟  اأف�شح  هو  • من 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

القطرين؟  �شاعر  هو  • من 
ال�ساعر اللبناين خليل مطران 

اجلاهلية؟  يف  العرب  اخلطباء  اأ�شهر  هو  • من 
ق�ض بن �ساعدة االأيادي 

الظريف؟  بال�شاعر  لقب  الذي  ال�شاعر  هو  • من 
�سم�ض الدين حممد بن �سليمان التلم�ساين )ابن العفيف( 

فكها ال�سفلي عند االأكل، عدا التم�ساح، الذي يحرك فكه العلوي  حترك  الكائنات  كل  • ان 
• اأن قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة 

اأ�سخم اأنواع العناكب تعي�ض يف الربازيل، وي�سل وزنها اإىل 85 جراماً  • اأن 
االأزرق  احلوت  هو  العامل  يف  حيوان  اأثقل  • اأن 

االأ�سماك التي يف اأعماق عميقة جداً . . عمياء  • اأغلب 
يظل �سهراً كاماًل واقفاً على اأقدامه  اأن  ي�ستطيع  • الفر�ض 
يف ال�سمع هي الذئاب واحلمري  حدة  احليوانات  اأكرث  • اأن 

هم امل�سريون القدماء، عام 5400 قبل امليالد  القمح،  عرف  من  اأول  • اأن 
اإحدى اأذرعه الطويلة، تنمو ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد.....  االأخطبوط  يفقد  • عندما 

خرج البهلوان من خيمته يتجول يف االأر�ض الوا�سعه التى ن�سبت عليها خيمة ال�سريك، اخذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ال يعرف ماذا يريد، لفت نظره ب�سع اطفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيوانات ال�سريك 
اي�ساً  هو  لهم  ليخرج  ح�سناً  والفيل،  ال��دب  يحبون  وكم  البهلوان  يحبون  كم  البهلون،  عن  اي�ساً  ويبحثون 
يحبهم .. ا�سرع اليهم ففاجئهم وزادت فرحتهم وعلت �سحكاتهم .. دقائق وكان املكان يعج باالأطفال .. ق�سوا 

حوايل ال�ساعه يلعبون وميرحون مع البهلوان ثم ان�سرفوا ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول افطاره 0 
جل�ض يحت�سي قهوته لكنه �سرد، تذكر اطفاله الثالثه او كما يقول مالئكته الثالثة كم هو معذب، انف�سل 
عن امهم وا�ستطاعت ان تاأخذهم وتعولهم الأنه ال ي�سلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى انه بهلوان وال ي�سلح 
لرعاية اطفاله لكنها ال ترى انه ان�سان يتعذب من اجلهم .. كم يحبهم وعندم اقرتب منه �سديقه تاكي اخذ 
يحكي له كم هم يف جمالهم مثل املالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو راآهم او يرونه، ال يطمع يف اكرث من ان يراهم 
ولكن امهم قوية وتعرف كيف ت�سيطر عليهم وحترمهم من والدهم الأنه بهلوان، عندما انهى كالمه جل�ض 

يبكى ومل يراه غري تاكي انه االن يرى االأن�سان ولي�ض البهلوان 0 
بقي على عيد ميالد البهلوان خم�سة ايام �سيتم عامة اخلام�ض واالأربعني .. قرر ال�سريك ان يحتفل به وقرر 
تاكي ان يقدم ل�سديقه وحبيبه البهلوان هدية عمره، كانت االأيام متر ب�سرعه عندما حان موعد عيد امليالد، 
اليوم يحتفل ال�سريك بعيد ميالد البهلوان احتفال رائع، واحتفل تاكي معهم ثم ان�سرف مبكراً ومل يرى 
�سديقه البهلوان يجمع هداياه الكثرية ويبت�سم للنا�ض ولالأطفال ومل يرى احد دموعه ومن راآها ظنها دموع 
الفرح، ويف اآخر الليل و�سلت �سيارة تاكي، ومل يهتم احد .. هذا �سئ عادي لكنهم عندما الحظوا نزوله من 
ال�سيارة ومعه ثالثة اطفال ي�سبهون املالئكة التفوا حوله ليت�ساءلوا من هوؤالء .. و�سرخ تاكي على �سديقه 
كامل  البهلوان يف  كله، خرج  العمر  تندم  �ساأجعلك  واال  لتاأخذ هديتك  تعاىل  البهلوان  ايها  اخرج  البهلوان 
زينته تقديراً ل�سديق عمره .. ومل يكد مي�سى خطوتني حتى راأى امامه مالئكته الثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�سمهم يف ح�سنه ويبكى بكاء الفرح وال�سعادة .. انه حقاً يف قمة �سعادته فال يوجد يف هذه الدنيا اجمل 
او احلى او اغلى من اطفاله .. يوماً لن ين�ساه وهدية لن ين�ساها وجمياًل لن ين�ساه ل�سديقه تاكي، ق�سى 
االأطفال الليل يف ح�سن والدهم البهلوان ثم اخذهم �سباحاً يف �سحبة تاكي ليعود بهم اإىل امهم .. يوماً ال 

ين�سى وكلما اجتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده اخلام�ض واالأربعني انه حقاً يوم مولده.

البهلوان 

اجللو�س طويال يق�سر العمر

متممات الكال�سيوم
 تطيل عمر الن�ساء

 
يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الكال�سيوم  متتمات  تناول  اأن  جديدة  درا���س��ة  وج��دت 

اإطالة عمر الن�ساء.
ال��ب��اح��ث��ني يف جامعة  اأن  االأ����س���رتايل  العلمي  ن��ي��وز م��دي��ك��ال  وذك���ر م��وق��ع 
ماكغيل الكندية، وجدوا اأن تناول ما يقارب 1000 ميليغرام من متممات 

الكال�سيوم يف اليوم قد ي�ساعد الن�ساء على العي�ض ملدة اأطول.
ويتواجد الكال�سيوم عادة، والذي يعد �سرورياً ل�سحة العظام، يف منتجات 

احلليب.
وقال الباحث امل�سوؤول عن الدرا�سة ديفيد غولتزمان: وجدنا اأن اال�ستخدام 
اليومي للن�ساء ملتممات الكال�سيوم يرتبط برتاجع خطر املوت بغ�ض النظر 

عن ال�سبب.
وال��ف��ائ��دة ه���ذه ل��وح��ظ��ت ع��ن��د ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي ت��ن��اول��ن ج��رع��ة ت�سل اإىل 
1000 ميليغرام يف اليوم، بغ�ض النظر عما اإذا كانت املتممات حتتوي على 

الفيتامني د.
و�سملت الدرا�سة 9033 كندياً من العام 1995 حتى العام 2007، تويف 

منهم 1160 خالل الفرتة املذكورة.

راكان حمد املزروعي 
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.

غافان حمد املزروعي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

�شامل حممد املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح طبيب 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأو  الك�سل  ب��دواف��ع  ���س��واء  طويلة  و�ساعات  ل��ف��رتات  اجللو�ض  ان  حديثة  علمية  درا���س��ة  تناولة 
ب�سبب مزاولة عمل مكتبي يوؤثر �سلبا على �سحة االإن�سان ويعد من اأهم العوامل امل�ساهمة يف 

تق�سريالعمر االفرتا�سى له.
يوميا  �ساعة   11 م��ن  الك��رث  اجللو�ض  اإىل  ميليون  ال��ذي��ن  اال�سخا�ض  اأن  االأب��ح��اث  وك�سفت 
ي�سبحون اأكرث عر�سة للوفاة املبكرة مقارنة باال�سخا�ض الذين تقل �ساعات جلو�سهم عن اأربع 

�ساعات.
و�سدد الباحثون على اأهمية ريا�سة امل�سى اليومية اأو الذهاب اإىل �ساالت الريا�سة للتغلب على 
االآثار ال�سلبية واخلطرية للجلو�ض ل�ساعات طويلة، مو�سحني اأنه يجب تقليل �ساعات جلو�ض 
االن�سان �سواء فى العمل اأواملنزل اأو حتى عندما يظل االن�سان حبي�سا �سيارته ب�سبب االزدحام 

املرورى عن طريق الوقوف اأو زيادة معدالت ريا�سة امل�سى.
وتن�سح االبحاث ب�سرورة مزوالة ريا�سة امل�سى لنحو ثالثني دقيقة يوميا على االقل لتالفى 
االثار ال�سلبية الناجمة عن زيادة املخاطرال�سحية النجمة عن كرثة اجللو�ض ل�ساعات طويلة.

حمدان حمد املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
الكمبيوتر.. ويتمنى ان ي�سبح �رشطي 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


