
�أحد  �إن��ه  �ل�صويا  حليب  �لنباتي  �حلليب  يعني  ق��د 
�ل��وح��ي��د مي��ك��ن ��صتخال�ص  ل��ي�����ص  ل��ك��ن��ه  �خل���ي���ار�ت 
ن��ب��ات��ات ع��دة ي��ك��ون ه��ذ� �ل�صائل  �أن����و�ع  �حلليب م��ن 
ظهرت  بالتايل،  �لعادي  باحلليب  �صبيهاً  �مل�صتخلَ�ص 
فئات:  ث��الث  ثمة  �لبقر.  بديلة من حليب  خ��ي��ار�ت 
�حلليب �مل�صتخل�ص من �لقرنيات )�صويا �أو كينو�(، 
�أو من �حلبوب )رز، �صوفان(، �أو من �لفاكهة �ملجففة 
)لوز، بندق، جوز هند، ك�صتناء(. تتمّيز هذه �ملنتجات 
وغناها  �حليو�نية  �لدهون  �إىل  بافتقارها  �جلديدة 
مبغذيات ذ�ت نوعية جيدة، ما يتيح لنا �لتعّرف �إىل 

نكهات جديدة وطرق مبتكرة يف �لطبخ.

منافعه ال�صحّية
�مل���وج���ودة يف �حلليب  �ل��روت��ي��ن��ات  �ل��روت��ي��ن��ات:   -
�لنباتي هي ذ�ت نوعية عالية. �أف�صل نوع هو حليب 
�ل�صويا �لذي يحتوي على جميع �لأحما�ص �لأمينية 
�أي  �لروتينات،  من   4% ح��و�ىل  وعلى  �لأ�صا�صية، 
جند  �لبقر.  حليب  يف  �مل��وج��ودة  �لن�صبة  ي�صاوي  م��ا 
�لروتينات �أي�صاً يف حليب �لكينو� و�للوز و�لبندق. 

- �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت: م��ن �أب���رز �لأن����و�ع �ل��ت��ي حتتوي 
ع��ل��ي��ه��ا: ح��ل��ي��ب �ل�������رز، ح��ل��ي��ب �ل�������ص���وف���ان، حليب 

�لك�صتناء. 
- �ل��ك��ال�����ص��ي��وم: ي��وّف��ر �حل��ل��ي��ب �ل��ن��ب��ات��ي كمية 

ك��ال�����ص��ي��وم ت�������و�زي �ل��ك��م��ي��ة �مل�����وج�����ودة يف 
�حلليب �حليو�ين. يحتوي حليب �للوز 

�لكال�صيوم  على  و�لكينو�  و�لبندق 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي. �أم����ا �لأن�����و�ع �لأخ����رى، 

�إل��ي��ه��ا �ل��ك��ال�����ص��ي��وم جتنباً  ف��ُي�����ص��اف 
حل�صول �أي نق�ص. 

- �لأل����ي����اف: حت���ت���وي ج��م��ي��ع �أن�����و�ع 
�حلليب على �لألياف، وحتديد�ً 

حليب جوز �لهند و�لبندق 
و�للوز و�لك�صتناء. 

غ����������������ي����������������اب   -
�ل����ك����ول���������ص����رول: 

ب�����ا������ص�����ت�����ث�����ن�����اء 
جوز  ح��ل��ي��ب 

ل  �مل�صبعة،  �لنباتية  بالدهون  طبيعياً  �لغنّي  �لهند 
يحتوي �حلليب �لنباتي على �لكول�صرول. �لأف�صل 
�أّن بع�ص �لأنو�ع )وحتديد�ً حليب �ل�صويا(  بعد هو 
يتمّيز مبفعول يخّف�ص م�صتوى �لكول�صرول �ل�صيئ 

وخطر �لإ�صابة باأمر��ص �لقلب و�ل�صر�يني. 
غنّي  �لنباتي  �حلليب  �أ�صا�صية:  �أمينية  �أحما�ص   -
بالدهون �ملفيدة. �أكرث من ثلثي �لدهون غري م�صبعة، 

ما يعني �أنها �صرورية لتو�زن �خلاليا و�صحتها. 

ممّيزة اأنواع   8
حليب ال�صويا وحليب الرز

لكن يختلف طعمه  �ل�صويا،  نوع هو حليب  �أ�صهر   -
م��ن م��ارك��ة �إىل �أخ���رى. ميكن جت��رب��ة م��ارك��ات عدة 
�أّن طعمه خفيف،  و�ختيار ما يطيب لك مبا 
يف  �لبقر  حليب  ع��ن  منا�صب  ب��دي��ل  فهو 
طعمه  لي�ص  �ملقابل،  يف  ع��دة.  و�صفات 
لذيذ�ً بقدر �حلليب �لنباتي. يف ما 
�حلليب  �خ��ر  �مل�����ص��روب��ات،  يخ�ّص 
�ملعّطر بالفانيال �أو �ل�صوكول لكن 
قد ل ته�صم �ملعدة هذ� �حلليب 
ب�صهولة، لذ� ل يجب �لإفر�ط 
�لأف�صل  م��ن  ��صتهالكه.  يف 
�ل�صبيان  ل����دى  م��ن��ه  �حل����ّد 
�صنو�ت  �لثالث  عمر  حتت 
على  �أث�����������ره  ي����������ز�ل  )ل 
�لتو�زن �لهرموين لديهم 

جمهوًل(.
- ُيباع حليب �لرز �مل�صنوع 
من �لرز �لكامل يف جميع 
ميكن  تقريباً.  �ملتاجر 
�ملنتج  هذ�  ��صتعمال 
�لو�صفات  جميع  يف 
ك�����ون�����ه خ�����ال�����ي�����اً من 
ويتمتع  �ل�صكر  �إ���ص��اف��ات 
وتركيبة  خ��ف��ي��ف  ب��ط��ع��م 
�لبقر.  حل��ل��ي��ب  م�����ص��اب��ه��ة 
حلو  رز  حليب  �أي�صاً  ثمة 

�ملذ�ق ومعّطر للتحلية.

حليب اللوز وحليب الكينوا 
كالبودرة  ع��دة  �أ���ص��ك��ال  على  �ل��ل��وز  حليب  ي��ت��و�ف��ر   -
مع  ُتخلَط  �لتي  �ل��ل��وز  هري�صة  �أو  ل��ل��ذوب��ان  �لقابلة 
�ملاء. �إنه مكّون مثايل لتح�صري �لتحلية و�مل�صروبات. 
كذلك ي�صّهل هذ� �حلليب ه�صم �حلبوب )وحتديد�ً 

�لقمح(.
�إنه  �ل��ه��الم��ي��ة.  بركيبته  �ل��ك��ي��ن��و�  حليب  يتمّيز   -
�مل���ذ�ق )حليب  �ل��و���ص��ف��ات �حل��ل��وة  م��ث��ايل لتح�صري 
ق��د ينزعج  ك��رمي��ا، فطائر حم����اّلة(، لكن  خم��ف��وق، 

�لبع�ص من مذ�قه �حلاد.

حليب ال�صوفان
طعم  ي�صبه  خفيف  بطعم  يتمتع  لذيذ  �صائل  �إن��ه   -
ي�صاهم  �ملتاجر.  م��ن  ج��اه��ز�ً  ���ص��ر�وؤه  ميكن  �لبندق. 
حليب �ل�صوفان يف مقاومة �لرد. كذلك، يوّفر هذ� 
�ل�صائل �لغني بالكربوهيدر�ت �ملرّكبة �لطاقة لفرة 
ط��وي��ل��ة وي�����ص��اه��م يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى ���ص��الم��ة وظيفة 

�لدماغ. 

حليب جوز الهند
�ملوجود  �ل�صائل  خ��الل خلط  - ميكن حت�صريه من 
د�خل حبة جوز �لهند مع لّب �لفاكهة. ميكن �صر�وؤه 
�ختيار  �لأف�����ص��ل  وم��ن  ب����ودرة.  �صكل  على  �أو  معّلباً 
�إل  �أل حتتوي  �لإ�صافات على  �ملنتجات �خلالية من 
على حليب جوز �لهند و�ملاء �إنه �صر�ب لذيذ وي�صيف 
طعماً مميز�ً على �لو�صفات �ل�صتو�ئية. على �صعيد 
وغناه  لالأك�صدة  �مل�صادة  مب��ز�ي��اه  معروف  هو  �آخ��ر، 

بالألياف. لكنه قد يطرح م�صكلة يف �له�صم.

حليب البندق وحليب الك�صتناء
ويفيد�ن  ب��ودرة  �صكل  على  �لنوعان  ه��ذ�ن  يتو�فر   -
ب��اخل�����ص��ار ين�صح  �ل��ت��ح��ل��ي��ة و�حل�������ص���اء  يف حت�����ص��ري 
حليب  �لأط��ف��ال  ي��ت��ن��اول  ب���اأن  �لتغذية  �خت�صا�صيو 
�لبندق لأنه غنّي بالفيتامينات. �أما حليب �لك�صتناء، 

فهو يتمّيز بغناه باملعادن. 
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توقعات بتحميل 80 مليار تطبيق هذا العام 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ب��ح��وث  �لأم���ريك���ي���ة  غ���ارت���ر  ���ص��رك��ة  ت��ت��وق��ع 
�إلكروين  �أكرث من ثمانني مليار تطبيق  يتم حتميل  باأن  و�ل�صت�صار�ت 
عر �صبكة �لإنرنت هذ� �لعام، م�صرية �إىل �أن �لرقم قد يرتفع �إىل 130 

مليار تطبيق عام 2014 و�إىل �أكرث من ثالثمائة مليار عام 2016.
لكن ورغم �لعدد �لهائل للتطبيقات فاإن ما تتم م�صاهدته منها �أقل بكثري، 
�لأمريكية  كولريي�ص  �صركة  م��ن  بلوم  �صبا�صتيان  ي��وؤك��د  �ل�صدد  وب��ه��ذ� 
�ل�صخ�ص تطبيقا جيد� ولكن  �أن يطور  �أنه ل يكفي  لتطوير �لرجمات 
�أبل �لأمريكية  �أن تتم م�صاهدته. فعلى �صبيل �ملثال تعر�ص �صركة  ل بد 
�أكرث من 750 �ألف تطبيق على متجر تطبيقاتها �خلا�ص باأجهزة �آيفون 
�لتطبيقات قد  بارتفاع م�صتمر، لكن كثري� من تلك  �لعدد  و�آيباد، وهذ� 
للتطبيقات  �إل  �ل�صهرة  فر�صة  تتاح  ول  �أح��د،  �إليها  يلتفت  �أن  دون  متر 
تلك  �أو  متجرها  على  و����ص��ح  ب�صكل  �ل�صركة  تعر�صها  �لتي  �ملحظوظة 
و�أكرث  معروفة.  تكنولوجية  مو�قع  �أو  مدونات  من  �إ���ص��اد�ت  تتلقى  �لتي 
�لإنرنت  من  حتميلها  يتم  �لتي  و�ل��ر�م��ج  �لتطبيقات  من   90% من 
حتقيق  يف  يعتمدون  �لتطبيقات  تلك  مبتكري  جعل  مما  جمانية،  تكون 
�مل�صتهلكون  �عتاد  بعدما  �لدعائية، ل�صيما  و�مل��و�د  �لإعالنات  �لربح على 
�حل�صول على تطبيقات جمانية. ويلعب �حلظ و�لكفاءة �لت�صويقية دور� 
مهما يف جناح �أي تطبيق، كما ح�صل مع �لريطاين نيك دلوي�صيو �لبالغ 
17 عاما �لذي ��صرت منه �صركة ياهو �لأمريكية خلدمات  �لعمر  من 
�لإنرنت برناجمه �صملي لتلخي�ص �ملو�د �لإخبارية مقابل ثالثة ماليني 
دولر. كما تعود �صهرة تطبيق مثل كول �إيري�ص �إىل �لتفاق �لذي تو�صل 
تنزيل  يتم  بحيث  �لإن��رن��ت  خلدمات  �لأمريكية  غوغل  �صركة  مع  �إليه 

�لرنامج ب�صكل م�صبق على هو�تف نيك�صو�ص �لذكية من غوغل.

مذيعة ترتك زفافها لتغطية زلزال
��صطرت مر��صلة �صينية تدعي ت�صن يينغ �ىل ترك حفل زفافها لبث 
ي��ا�آن، وه��ي منطقة ريفية يف جنوب غرب  �ل��زل��ز�ل مدينة  تقرير عن 
مقاطعة �صيت�صو�ن �ل�صينية. وذهبت يينغ �ىل عملها لتغطية �لزلز�ل 
باقة  �لطرحة، وحتى  بكامله مبا يف ذلك  ت��ز�ل يف زي زفافها  وهي ل 

�لورد �لتي كانت يف يدها.
يذكر �ن عدد �لقتلى يف �لزلز�ل بلغ 152، مع �أكرث من 5500 �إ�صابة 

و 1.5 مليون �صخ�ص تاأثر، وفقا ل� CCTV �ملذيع �ملحلية.

امل�شاهري ميوتون قبل غريهم
�أظهرت در��صة دولية، قامت بتحليل �ألف من �صجالت �لنعي �ملن�صورة يف 
مب�صرية  يتمتعون  من  �أن  و2011،   2009 بني  فيما  تاميز  نيويورك 
من  �صناً  �أ�صغر  مي��وت��ون  �لريا�صة،  �أو  �لفن  جم��الت  يف  ناجحة  مهنية 
بح�صب  �ب�صتاين،  وكاثرين  �ب�صتاين  ريت�صارد  �لباحثان  وق��ال  غريهم. 
�أن جنوماً  �لقائمة  �ل��در����ص��ة  م��ن خ��الل  �إن���ه تبني   ، �ل��ري��ا���ص  نقلت  م��ا 
عمر  يف  ت��وف��و�  ق��د  و�لريا�صة  و�مل�صرح  و�ملو�صيقى  �ل�صينما  جم��الت  يف 
�ملقارنة مبتو�صط عمر  عند  �أ�صغر  �صن  وهذه  �ملتو�صط،  يف  عاماً   77.2
78.5 عاماً للمبدعني و81.7 عاماً للمتخ�ص�صني و�لأكادمييني و83 
و�لعمل  �ل�صيا�صة  وجم��الت  و�لأعمال  �لتجارة  جمال  يف  للعاملني  عاماً 
�لع�صكري. و�أ�صاف �لباحثان �للذ�ن يتخذ�ن من ��صر�ليا مقر�ً لهما، �إن 
هذه �لوفيات �ملبكرة رمبا ت�صري �إىل �أن �ملمثلني وجنوم �لريا�صة يو�جهون 
�أو  �أهد�فهم  �إىل  �لو�صول  �أج��ل  من  �صو�ء  حياتهم  خ��الل  �أك��رث  خماطر 
ب�صبب جناحهم. و�أرجح �لباحثان �ل�صباب �إىل �أن يف هذه �ملهن رمبا كان 
�لتدخني و�ل�صلوكيات �لأخرى �لتي تعر�ص حياة �لنا�ص للخطر من �صمن 
�لآثار �ملرتبة على �لنجاح و�ملت�صببة يف �ملوت �ملبكر . وقال ماك�ص كليفورد 
�أن  �لنا�ص يفر�صون  �أبرز �لوكالء �لإعالميني للم�صاهري يف بريطانيا، 
ك�صخ�ص  لكنني  و�ل�صعادة،  �ل��رث�ء  �صوى  ور�ءهما  لي�ص  و�لنجاح  �ل�صهرة 
�أن �حلال لي�ص كذلك . و�أ�صاف  �أعرف  45 عاماً  عمل مع �مل�صاهري ملدة 
�لنجاح ي�صبح لديهم كالدو�ء �لذي ي�صطرون لتناوله ويقلقون با�صتمر�ر 

من �أن يفقدوه، ولذلك فاإنهم ي�صعون وي�صعون ويعملون ويكدون .

ن�شاء بريطانيا الأكرث ت�شررًا 
بامل�شاعب املالية من رجالها 

بامل�صاعب  ت�صرر�ً  �لأك��رث  ه��ّن  بريطانيا  ن�صاء  �أن  جديدة  در��صة  �أظهرت 
�حتماًل  و�أك���رث  رجالها،  م��ن  �لقت�صادي  �لإنكما�ص  ع��ن  �لناجمة  �ملالية 
ن�صرتها  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ة،  �ل�����ص��روري��ات. ووج����دت  ع��ل��ى  �لإن���ف���اق  لتقلي�ص 
�أقل  �لريطانيات  �لن�صاء  �أن  �لأح���د،  �م�ص  �صندي  �صتار  ديلي  �صحيفة 
تفاوؤًل من �لرجال ب�صاأن مو�ردهن �ملالية وو�صع �قت�صاد بالدهن، وينفقن 
باملقارنة  �ملالية  �أو�صاعهن  يقلقن على  �صهر  �صاعة كل   11 يقارب من  ما 
ي��ق��ارب من  �إن م��ا  �ل��رج��ال. وق��ال��ت  30 دقيقة م��ن قبل  9 �صاعات و  م��ع 
ن�صف �لرجال �لريطانيني و�صفو� �أو�صاعم �ملالية باجليدة، باملقارنة مع 
% منهن   19 توقعت  و�لالتي  �لريطانيات،  �لن�صاء  من  % فقط   30
% من   25 م��ع  باملقارنة  �ملقبل  �ل��ع��ام  �صتتح�صن يف  �ملالية  �أم��وره��ن  ب��اأن 
�لرجال. و��صافت �لدر��صة �أن �لن�صاء �لريطانيات هن �أي�صاً �أكرث ت�صاوؤماً 
�أن يتح�صن  % منهن فقط   15 �نتعا�ص �قت�صاد بالدهن، وتوقعت  ب�صاأن 
% من �لرجال   27 يف غ�صون �لأ�صهر �لثني ع�صر �ملقبلة، باملقارنة مع 
بد�أن  �لريطانيني  �لن�صاء  م��ن   %  38 �أن  �إىل  و����ص��ارت  �لريطانيني. 
و�ل�صلع  �لجتماعية  و�ملنا�صبات  �لغذ�ء  على  �أكر  ب�صورة  �لنفاق  تقلي�ص 
 %  50 و�أق��ّرت  �لريطانيني،  �لرجال  % من   31 باملقارنة مع  �ملنزلية 
متوقعة  �أي م�صاريف غري  مع  �لتعامل  �صعوبة يف  �صيجدن  باأنهن  منهن 

باملقارنة مع 37 % من �لرجال �لريطانيني.
وقالت �لدر��صة �إن 31 % من �لن�صاء �لريطانيات �عرفن باأن �أمو�لهن 
و�أن  % من �لرجال �لريطانيني   23 باملقارنة مع  �ملا�صي  �ل�صهر  نفدت 
�ملناخ �ملايل �ل�صعب مينعهنم من �لإدخار لالأيام �ل�صعبة، و�أقّرت 25 % 
�لرجال  % م��ن   16 م��ع  باملقارنة  م��دخ��ر�ت،  �أي  ميلكن  ل  باأنهن  منهن 

�لريطانيني.

اأغنى رجل يف بريطانيا رو�صي
�ألي�صا  �ل���رو����ص���ي،  �مل��ل��ي��اردي��ر  �ح��ت��ل 
عثمانوف، �ملرتبة �لأوىل على لئحة 
�لتي   2013 لعام  بريطانيا  �أثرياء 
ن�صرتها �صحيفة �صندي تاميز �م�ص 
�ل�صعودي،  �لأع��م��ال  فيما ج��اء رج��ل 
حممد بن عي�صى �جلابر، يف �ملرتبة 

�ل� 15.
عثمانوف،  �إن  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
�مل��ول��ود يف �أذرب��ي��ج��ان، �ن��ت��زع �ملرتبة 
�صناعة  ق����ط����ب  ي�����د  م�����ن  �لأوىل 
ميتال،  لك�صماي  �ل��ه��ن��دي،  �ل�صلب 
ت��رب��ع��ه عليها  م���ن  ���ص��ن��و�ت   8 ب��ع��د 
مليار   13.3 م����ق����د�ره����ا  ب�������رثوة 
يعادل  م���ا  �أي  ����ص��رل��ي��ن��ي،  ج��ن��ي��ه 
جاء  ف��ي��م��ا  دولر،  م��ل��ي��ار   30 ن��ح��و 
ب���رثوة   15 �ل�����  �مل���رت���ب���ة  �جل���اب���ر يف 
و515  م�����ل�����ي�����ار�ت   4 م�����ق�����د�ره�����ا 
و��صافت  ��صرليني.  جنيه  مليون 
وعائلة  �صخ�ص   1000 �أغ��ن��ى  �أن 
ميلكون  بريطانيا  يف   2013 لعام 
مليار   450 جم���م���وع���ه���ا  ث��������روة 
 88 بينهم  م��ن  ����ص��رل��ي��ن��ي،  ج��ن��ي��ه 
ملياردير�ً باملقارنة مع 77 يف �لعام 
�ملا�صي، و9 ملياردير�ت فقط يف عام 
�أن  �إىل  �ل�صحيفة  و��صارت   .1989
�لريطاين  ك���ان  و�صتمن�صر،  دوق 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �مل��ول��ود  �ل��وح��ي��د 
ع���ل���ى لئ���ح���ة �أث�������رى 20 ث����ري����اً يف 
 8 �ل�  �ملرتبة  �ملتحدة، و�حتل  �ململكة 
برثوة مقد�رها 7.8 مليار�ت جنيه 
�لثانية  �ملرتبة  يف  وج��اء  ��صرليني. 
�لأوك������ر�ين، ل��ن ب��الف��ات��ن��ي��ك، �لذي 
يعمل يف جمال �ل�صتثمار و�ملو�صيقى 
و�لعالم برثوة مقد�رها 11 مليار 
�ل�صقيقان  ت���اله  ����ص��رل��ي��ن��ي،  جنيه 
���ص��ري وغ��وب��ي هندوجا،  �ل��ه��ن��دي��ان، 
�لعامالن مبجال �لتمويل و�ل�صناعة 
برثوة مقد�رها 10 مليار�ت و600 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ����ص��رل��ي��ن��ي، ورج���ل 
ميتال  لك�صماي  �ل��ه��ن��دي  �لأع���م���ال 
�صناعة  مبجال  عائلته  م��ع  �لعامل 
�ل�صلب برثوة مقد�رها 10 مليار�ت 

جنيه ��صرليني.

ا�������ص������ت������ب������اك������ات ب���ن 
ل�������ص���و����ص وال�������ص���رط���ة

قتل 3 ل�صو�ص، وجرح ر�بع، با�صتباك 
م���ع �ل�����ص��رط��ة �ل��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة، �م�ص 
باإقليم  م��ل��ت��ان  مقاطعة  يف  �لأح����د، 
�لبالد.  ���ص��رق  ���ص��م��ال  يف  �ل��ب��ن��ج��اب 
ونقلت قناة )جيو( �لباك�صتانية عن 
�أن  �لباك�صتانية،  �ل�صرطة  يف  م�صدر 
�لنار على  فتحو�  �صيارة  يف  ل�صو�صاً 
م�صرعني  وف���رو�  �لأم��ن��ي��ة  �لعنا�صر 
�ل�����ص��رط��ة وردت  ع��ن��دم��ا ط���اردت���ه���م 
 3 مقتل  �إىل  �أدى  ما  نري�نهم،  على 
منهم وجرح ر�بع. و�أ�صار �مل�صدر �إىل 
عملية  تابعت  �ل�صرطة  عنا�صر  �أن 
ل�صتباهها  �أجرتها،  �لتي  �لتفتي�ص 

بوجود ل�صو�ص �آخرين يف �ملنطقة.

التحقق  تعتمد  مايكرو�صوفت 
م�����ن احل���������ص����اب ب��خ��ط��وت��ن 
مايكرو�صوفت  ���ص��رك��ة  �أ����ص���اف���ت 
من  �لتحقق  خا�صية  �لأم��ريك��ي��ة 
ح�صابات مايكرو�صوفت بخطوتني، 
تعرف  كانت  �لتي  �حل�صابات  وهي 
دي  �آي  لي��ف  ويندوز  با�صم  �صابقا 
يف  �ل���دخ���ول  لت�صجيل  وت�����ص��ت��خ��دم 
�آوتلوك.كوم  ب��ري��د  م��ث��ل  خ��دم��ات 
و�لتخزين  م��ا���ص��ن��ج��ر  و�ل���درد����ص���ة 
وملز�منة   ، در�ي��ف  �صكاي  �ل�صحابي 

�لإعد�د�ت بني �لأجهزة.
بخطوتني،  �ل��ت��ح��ق��ق  وخ���ا����ص���ي���ة 
م��ه��م��ة، حيث  �أم��ن��ي��ة  م��ي��زة  تعتر 
�إن����ه����ا جت���ع���ل م����ن �ل�������ص���ع���ب جد� 
ع��ل��ى ط����رف ث��ال��ث �ل���و����ص���ول �إىل 
متكن  لو  حتى  �مل�صتخدم  ح�صابات 
�مل�صتخدم  ��صم  على  �حل�صول  من 
ميلكهما،  �ل��ل��ذي��ن  �مل�����رور  وك��ل��م��ة 
�خلا�صية  بطرح  �ل�صركة  و�صتبد�أ 
ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني خالل  �جل���دي���دة 

�لأيام �لقليلة �ملقبلة.

املعكرونة ل توؤدي اإىل ال�شمنة!
بالن�صبة لكثري�ت، �ملعكرونة بكل �أ�صكالها و�أنو�عها، طعام ل يفّوت على �ملائدة.. هي �أي�صاً 
�لوجبة �ملف�صلة عند �لكثري من �أطفالنا لكّن �لبا�صتا تثري قلق كثري�ت يف �لوقت نف�صه، 
لأّنها مر�دف لل�صر�هة و�ل�صمنة فهل �ل�صباغيتي وجبة منا�صبة للحمية؟ وكيف ميكن �أن 

نو�زن ��صتهالكنا لهذه �لأكلة �للذيذة مع مقت�صيات �حلفاظ على وزن �صحي و�صليم؟
�أن  لهذ�، ميكن  نتناوله.  �ل��ذي  �لطعام  ون��وع  �لكميات  �ل�صحية، جتدر مو�زنة  يف �حلمية 
ما  ه��ذ�  بال�صبع  �ل�صعور  لتعزيز  �ل��وج��ب��ات  بع�ص  خ��الل  ممكنة  حليفًة  �ملعكرونة  ت��ك��ون 
�ملري�ص  عند  �لأه��م  �لهدف  �لقا�صية،  �حلميات  يف  ب��ارودي  لني  �لتغذية  �أخ�صائية  توؤكده 
�لأمثل هو  لهذ�، �حلل  تقول  �لطريق  ننهار يف منت�صف  ل  �أن  هو  �لتغذية،  و�خت�صا�صي 
�لعمل على جلم �لإح�صا�ص باجلوع، وبالتايل ملء �ملعدة مبا هو �صحي. وتناول �ملعكرونة 
من �صمن �لرنامج �ملتفق عليه. ويف وجبات معينة، ي�صاعد �كتفاء �ملري�ص بوجبته، فال 

ي�صطر للجوء لحقاً �إىل �للقم�صة بني �لوجبات .
�أن  يعتقد  منا  كثري�ً  �لأوىل(  )�لفئة  �لكربوهيدر�ت  هو  فيها  �لنافع  �لعن�صر  و�ملعكرونة 
�ملعكرونة ت�صبب �ل�صمنة ولكن ثبت �أخري�ً �أنها م�صدر ممتاز للكربوهيدر�ت �لتي تعد �ملورد 
بعملية  و�نتهاًء  �لع�صلي  بالعمل  ب��دء�ً  �جل�صم  وظائف  كل  حترك  �لتي  للطاقة  �لأ�صا�صي 
�له�صم . فالعملية �لطويلة و�ملعقدة له�صم �لكربوهيدر�ت �ملوجودة يف �ملعكرونة ت�صاعد 
على خف�ص م�صتوى �ل�صكر يف �لدم و�طالق متو��صل للطاقة وتوفري ن�صاط ��صايف .. �أما 
�ل�صل�صات  ��صتعمال  �إىل  �ل�صمنة فهذ� عائد  ت�صبب  �ملعكرونة  �أن  �لنا�ص  �أغلب  يعتقد  ملاذ� 

�لغنية باملو�د �لدهنية و�لكمية �لز�ئدة من �جلبنة �لكاملة �لد�صم �لبطاطا 

احلليب.. حقائق ومعلومات
خال�صات  تعد  مل  املاألوف!  البقر  حليب  عن  هنا  نتكلم  ال 
تقت�صر  النباتي  واحلليب  والك�صتناء  واللوز  والرز  ال�صويا 

على النباتين هل اأنت م�صتعّد لتذّوق اأنواع جديدة؟



•• العني - الفجر:

حر�صت �صمو �ل�صيخة �لدكتورة �صما بنت 
�آل نهيان رئي�ص جمل�ص  حممد بن خالد 
�لإد�رة بجمعية ومركز �ل�صيخ حممد بن 
خالد �آل نهيان �لثقايف على تدعيم مبادرة 
تقر�أ من خالل م�صاركتها طلبة  �أبوظبي 
هيا  فعالية  خ��الل  ق�صة  ق���ر�ءة  يف  �لعني 
نقر�أ �صويا حيث �فتتحت �صموها �لفعاليات 

باختيارها ق�صة قامت بقر�ءتها للطلبة.
مفاجاأة  �أبوظبي  م��ب��ادرة  برنامج  ت�صمن 
حكايات  �ملحببة  �ل��ع��ادة  �إح��ي��اء  يف  متثلت 
ج���دت���ي وح���ك���اي���ات م���ا ق��ب��ل �ل���ن���وم �لتي 
�أبرزتها فعالية ) هيا نقر�أ �صويا ( ، حيث 
مبدر�صة  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ص  نظم 
�ختالفا  يحمل  ن�صاطا  خالد  ب��ن  حممد 
يف ط��ري��ق��ة �إي�������ص���ال ر����ص���ال���ة �مل����ب����ادرة يف 
�مل�صاركني  للطلبة  �لقر�ءة  على  �لت�صجيع 
ق���ام مركز  ،و  ت���ق���ر�أ  �أب��وظ��ب��ي  يف م���ب���ادرة 
حم��م��د ب���ن خ���ال���د �ل���ث���ق���ايف وم����ن خالل 
للمركز  �لتابعة  �مل�صتقبل  �أج��ي��ال  مكتبة 
جمموعة  باختيار  �مل��ب��ادرة  يف  و�مل�����ص��ارك��ة 
ق�ص�صية متنوعة ، لقر�ءتها على �لطلبة 
فعاليات  ت�����ص��م��ني  وع�����ن  �مل�����ص��ت��ه��دف��ني 
�لعنو�ن  هذ  حتمل  فعالية  تقر�أ  �أبوظبي 
ق�صم  رئي�ص  �ل�صويدي  �أحمد  �ل�صيد  ذك��ر 
�أبوظبي  مبجل�ص  �ل�صر�تيجي  �لت�صال 

للتعليم .
�لتي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ر�م���ج  در�����ص���ة  �إن 
تقر�أ  �أبوظبي  م��ب��ادرة  م�صروع  بها  عززنا 
يف دورته �لأوىل مل تكن ع�صو�ئية ، فلقد 
�أن ن�صع �لكثري من �لأفكار  حر�صنا على 
�إىل  �لو�صول  خاللها  من  ن�صتطيع  �لتي 
�ل���ه���دف �لأ���ص��ا���ص��ي وه���و ���ص��ن��اع��ة عالقة 
بها  يرتبط   ، و�لكتاب  �لطفل  ب��ني  جيدة 
وت��ك��ون ج���زء ل ي��ت��ج��ز�أ م��ن ع��امل��ه ، ومن 
�صاأن  لها  ك��ان  �ل��ت��ي  �لب�صيطة  �مل��م��ار���ص��ات 
بالكتاب وقبل  �لكثريين  يف تعزيز عالقة 

، كانت  �ل��ف�����ص��ائ��ي��ات و�ل��ت��ل��ف��زي��ون  ج��ي��ل 
كثرية  �أ�صر  وهنالك   ، �لنوم  قبل  �ل��ق��ر�ءة 
حتر�ص على تلك �لعادة �جلميلة ، ونحن 
�أن  ن��ح��اول   ، �صويا  ن��ق��ر�أ  هيا  فعالية:  يف 
ن�صنع من تلك �لعادة �ملحببة عادة منطية 
�أول��ي��اء �لأم��ور ويف تو��صلهم مع  يف حياة 
�أو  �لنوم  قبل  �ل��ق��ر�ءة  �أن  حيث   ، �أبنائهم 
قر�ءة كتاب لطفل توؤدي �إىل تكوين خيال 
لغوية  م��ه��ار�ت  �ل��ط��ال��ب  وتك�صب  خ�صب 
وم��ف��رد�ت ع��دي��دة ، كما و�أن��ه��ا ت���وؤدي �إىل 
تو�صيع مد�رك �لطفل ، وهي و�صيلة تعليم 

تلقائي .
�آي’  �ل�صيدة  ذكرت  �لفعالية  تطبيق  وعن 
م�صطفى عو�صون م�صوؤولة مكتبة �أجيال 
�مل�صتقبل �لتابع جلمعية �ل�صيخ حممد بن 

خالد �آل نهيان لالأجيال 
�أن حكايات جدتي �أو حكايات ما قبل �لنوم 
�لنوم  لنا قبل  �أمهاتنا حتكيها  �لتي كانت 
، ه��ي م��ن �ل��ع��اد�ت �لتي مل نعد ن��ر�ه��ا يف 
و�ن�صغال  و�لنرنيت  �لتكنولوجيا  زم��ن 
�لطفل مبو�د �لتلفزيون ور�صائله بالرغم 
م���ن �أه��م��ي��ة ت��ل��ك �ل��ق�����ص�����ص �ل��ت��ي تكون 
�إىل عامل �لتخيل و�لروؤية  و�صيلة للطفل 
يتعود  �لتي  �جليدة  �لأ�صاليب  من  وهي   ،

و�لإدر�ك  �ل�صتنتاج  خاللها  من  �لطفل 
يجب  عقلية  مهار�ت  وجميعها  و�لتحليل 
�أن ننميها لدى �لطفل ومن �أكرث �لطرق 
ما  ق���ر�ءة  �ل��ه��دف  ه��ذ�  �إىل  تو�صلنا  �لتي 

قبل �لنوم .
عامل  �إىل  �ل���ط���ف���ل  ل��ن��ق��ل  و���ص��ي��ل��ة  �إن����ه����ا 
�خليال �خل�صب و�لروؤى �جلميلة ، فتلك 
�ملو�عظ  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �ل��ق�����ص�����ص حت����وي 
و�ل���ط���ر�ف���ة و�حل���ك���م وق����د ���ص��ك��ل��ت ج���زء� 
ك��ب��ري� م��ن ع��امل��ن��ا �ل���وج���د�ين و�ل��ف��ك��ري ، 
لذ� �نطلقنا من خالل هذه �لفعالية �إىل 
حماولة �إعادة تلك �لعاد�ت �جلميلة ، من 
خالل قر�ءتنا للطفل ومنحه ف�صحة من 
و�لن��ط��الق يف عامل  و�ل��ت��ج��اوب  �لتفكري 
�خليال ، عر �لكثري من �لت�صاوؤلت �لتي 

نطرحها من خالل �لق�صة .
�لفعالية  ه�����ذه  �أه���������د�ف  ط���رح���ن���ا  ل���ق���د 
ع��ل��ى جم��ل�����ص �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م خالل 
بر�مج  ت�صمنيها  و�ق��رح��ن��ا  �جتماعاتنا 
ووجدنا  ت��ق��ر�أ  �أب��وظ��ب��ي  م��ب��ادرة  و�أن�صطة 
هذه  تكري�ص  نريد  ولأننا   ، كبري�  جتاوبا 
كان  كما  �لفعالية  �لعادة من خالل طرح 
�أث��ر� كبري� يف  مل�صاركة �صمو �ل�صيخة �صما 
قر�ءة  �أهمية  تعزيز  ويف   ، �لطلبة  نفو�ص 

نكر�صها  �أن  نتمنى  و�لتي   ، للطفل  �لكبار 
ك��و�ق��ع يف ح��ي��اة �ل��ط��الب م��ن خ��الل نقل 
ر�صالتنا �إىل �أولياء �لأمور �أن تكون �صاعات 
ما قبل �لنوم و�صيلة للتو��صل مع �أبنائهم 

عر )هيا نقر�أ �صويا(.
�أول  �خت�صا�صي  �ل��درم��ك��ي  منى  �ل�صيدة 
�ملد�ر�ص  �أن  �إىل  �أ�صارت  وت�صويق  فعاليات 
�مل�����ص��ارك��ة ه���ي خ��م�����ص م���د�ر����ص وم���ن كل 
و�صوف   ، �أربعني طالبا  �أك��رث من  مدر�صة 

�أخ����رى ،  ت�صهد �لأي�����ام �مل��ق��ب��ل��ة ف��ع��ال��ي��ات 
ت�����ص��ارك ف��ي��ه��ا مد�ر�ص  م��ت��ن��وع��ة و����ص���وف 
ب��ه��دف تو�صيع   ، �آخ���ري���ن  �أخ����رى وط��ل��ب��ة 
�مل�صاركة �لطالبية لال�صتفادة من  قاعدة 
�أن  �أهد�ف �ملباردة �حل�صارية �لتي نتمنى 
ت�صتمر يف جناحها �لذي مل نكن نتوقعه .

يف  و�أن�صطتها  �مل��ب��ادرة  فعاليات  �أن  يذكر 
ن��ه��اي��ة يوم  �ل��ع��ني م�صتمرة ح��ت��ى  م��دي��ن��ة 

�لأحد28 من �ل�صهر �حلايل.

مكتبة بجامعة زايد لت�شغيل 
ذوي الحتياجات اخلا�شة

•• العني - الفجر:

وز�رة  م���ر�ك���ز  �إد�رة  �ف��ت��ت��ح��ت 
وت�صغيل  ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�مل���ع���اق���ني م����وؤخ����ر� م��ك��ت��ب��ة مل���و�د 
يف  ز�ي��د  جامعة  يف  �لقرطا�صية 
�بوظبي ، �صمن م�صروعات �إر�دة 
خريجي  ل��ت�����ص��غ��ي��ل  �مل��خ�����ص�����ص��ة 
جتارية  م�����ص��روع��ات  يف  �مل���ر�ك���ز 
م�����ص��ت��د�م��ة حت���ق���ق ل���ه���م دخال 
يف  دجمهم  ،بهدف  ثابتا  �صهريا 

�ملجتمع.
�ل�صريفي  عزيز  بن  نا�صر  و�أك��د 
وز�رة  م�����ر�ك�����ز  �إد�رة  م����دي����ر 
وت�صغيل  ل���ت���اأه���ي���ل  �ل���د�خ���ل���ي���ة 

�ملعاقني �أن م�صاريع �إر�دة من �مل�صاريع �ملهمة �لتي حتظى باهتمام �لفريق 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  �صمو �ل�صيخ �صيف بن ز�يد 
�إىل  م�صري�  و�خل��دم��ات،  �لإنتاجي  للعمل  ��صتحدثت  و�لتي  �لد�خلية، 
�أن �ملر�كز ت�صرف حاليا على عدد من هذه �مل�صاريع يف جمالت �ملكتبات 
ومو�د �لقرطا�صية، بالتعاون مع جامعة �لإمار�ت وجامعة ز�يد وكليات 
�لتقنية �لعليا، و�صركة �لإمار�ت لتعليم قيادة �ل�صيار�ت، ويعمل يف هذه 
دخاًل  لهم  يحقق  ومب��ا  و�ملعاقني،  �مل�صرفني  من  جمموعة  �مل�صروعات 

�قت�صادياً ورو�تب ثابتة ون�صبة �أرباح من �مل�صروعات.
توظيف  يف  متثلت  ع��دي��دة  جن��اح��ات  حققت  �إر�دة  م�صروعات  �أن  و�أك���د 
جم��م��وع��ة م��ن خ��ري��ج��ي �مل���ر�ك���ز يف م�����ص��روع��ات �إن��ت��اج��ي��ة وخ��دم��ات��ي��ة ، 

و�صاهمت يف عملية دجمهم يف �ملجتمع.
وق����ال �إن �ل��ه��دف م��ن ه���ذه �مل�����ص��روع��ات ه��و ت��وظ��ي��ف خ��ري��ج��ي مر�كز 
بعد  م�صتد�مة  جتارية  م�صروعات  يف   ، �صهرية  رو�ت��ب  مقابل  �لد�خلية 
وي�صبحون   ، �لعمل  يف  وكفاءتهم  جد�رتهم  لإثبات  وتاأهيلهم  تدريبهم 
�صركاء يف هذه �مل�صروعات ويح�صلون على ن�صبة من عائد�تها �ملادية بعد 

جناح هذه �مل�صروعات وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منها .
ومن جانبه �أكد �لدكتور �صليمان �جلا�صم مدير جامعة ز�يد �أن �جلامعة 
تويل كل �لهتمام و�لعناية لدعم ذوي �لحتياجات �خلا�صة و�لعمل على 
توفري جميع �لت�صهيالت �لالزمة �لتي تكفل لهم �لندماج �لطبيعي يف 
�ملجتمع �لتعليمي و�لتفوق يف �لتح�صيل �لأكادميي و�لبحث �لعلمي، �إىل 

جانب �مل�صاركة يف �لأن�صطة �لثقافية و�لجتماعية.
موؤكد�  �ملجتمع،  �أف��ر�د  �ل�صريحة من  بهذه  �لدولة  قيادة  �هتمام  وثّمن 
�أن��ه��م �أ���ص��ح��اب ك��ف��اء�ت وق����در�ت مم��ي��زة ق����ادرة ع��ل��ى �ل��ع��ط��اء و�لإجن����از 

و�لإبد�ع، بغ�ص �لنظر عن �إعاقتهم.
�إد�رة مر�كز  �أقامتها  جاء ذلك مبنا�صبة �فتتاح مكتبة �لقرطا�صية �لتي 
وز�رة �لد�خلية لتاأهيل وت�صغيل �ملعاقني يف �لعني د�خل مقر جامعة ز�يد 

باأبوظبي موؤخر�ً. 
�لر�مج  ودع��م كل  �أبو�بها ل�صت�صافة  تفتح  �إن �جلامعة  وق��ال �جلا�صم 
�لتي ت�صجع �إخوتنا من ذوي �لحتياجات �خلا�صة على �ملبادرة و�لفعالية 

و�مل�صاركة بحما�ص يف �حلياة �جلامعية.
و�أ����ص���اف �إن م��ن ي��الح��ظ �حل���رم �جل��ام��ع��ي يف �أب��وظ��ب��ي ي��ج��د �أن كافة 
�لت�صهيالت �لتف�صيلية �لالزمة لذوي �لحتياجات �خلا�صة قد روعيت 
يف ت�صميمه، ومنها على �صبيل �ملثال كتابة �أرقام و�أ�صماء قاعات �لدر��صة 
عليها  �ل���ص��ت��دلل  يف  �لب�صرية  �لإع��اق��ة  ذوي  مل�صاعدة  ب��ر�ي��ل  بطريقة 

و�لو�صول �إليها.
�لعربية  باللغتني  �إر���ص��ادي  دليل  �أول  �أ���ص��درت  �جلامعة  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
و�لإجنليزية بنظام بر�يل  تي�صري�ً على �لطلبة فاقدي �لب�صر يف مبادرة 
�لتعليم  وم��وؤ���ص�����ص��ات  �جل��ام��ع��ات  م�صتوى  على  نوعها  م��ن  �لأوىل  تعد 
�لعايل. كما �أن �جلامعة تهتم باإحاطة طلبتها باأهمية تعزيز ثقافاتهم 
حول �لإعاقة وتوعيتهم بكيفية �لتعامل مع ذوي �لحتياجات �خلا�صة.

ونوه �جلا�صم بوجود مر�كز خا�صة لطلبة �لحتياجات �خلا�صة يف فرع 
�جلامعة بدبي، منها مركز خلف �حلبتور مل�صادر �لتكنولوجيا �مل�صاعدة، 
ومن �ملتوقع �إجناز مركز مماثل وهو مركز �أحمد حميد �لطاير مل�صادر 

�لتكنولوجيا �مل�صاعدة لذوي �لحتياجات �خلا�صة قريباً يف �أبوظبي. 
م��ب��ادرة عملية، متثلت يف  ق��د طرحت  كانت  ز�ي��د  ب��اأن جامعة  ن��وه  كما 
تاأ�صي�صها ملكتب �لت�صهيالت لرعاية �لطالب ذوي �لحتياجات �خلا�صة، 
�لذي يقدم لهم �خلدمات �لإد�رية و�لأكادميية و�لتي�صري�ت �لجتماعية 
كافة  ومم��ار���ص��ة  و�أب��ح��اث��ه��م  در����ص��ات��ه��م  ��صتكمال  على  ت�صاعدهم  �ل��ت��ي 
�لربية  وز�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ج��ان��ب  �إىل  وذل���ك  �جل��ام��ع��ة،  يف  �أن�صطتهم 
و�لتعليم و�ملر�كز �ملتخ�ص�صة يف هذ� �ل�صاأن �إميانا منها ب�صرورة توفري 
للوفاء  �لعلمية،  �ملمار�صات  و�أح��دث  �لطرق  �أف�صل  وتطبيق  �ملعلومات 

باحتياجاتهم.
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�صما بنت حممد بن خالد ومبادرة اأبوظبي تقراأ

هيا نقراأ �شويًا.. تعيد اإحياء حكايات ما قبل النوم

•• العني - الفجر:

�لتقى �صعادة �لدكتور علي ر��صد �لنعيمي مدير جامعة 
�جلامعي  باحلرم  مبكتبه  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
�لعاملة  �لعاملية  �صلمر جري  �صركة  وفد  �جلديد مع 
�ل�صيد ح�صني  �لنفط وذل��ك برئا�صة  يف جمال حقول 
فو�د �لغز�وي �ملدير �لتنفيذي لل�صركة و�ل�صيدة ر�نيا 
حممد مديرة �لتوطني و�لعالقات �جلامعية و�ل�صيد 
خالد �لغماري مدير �لتوظيف بال�صرق �لو�صط ، وقد 

�صمرية  �لدكتور  ح�صرته  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل  ج��رى 
�لزرعوين �لعميد �مل�صارك ل�صوؤون �لطلبة و�خلريجني 
بكلية �لهند�صة بجامعة �لمار�ت بحث �لتعاون �لقائم 
و�مل�صرك بني �جلامعة و�ل�صركة يف �ملجالت �ملختلفة 
و�لتي يف مقدمتها تدريب طلبة �جلامعة يف �لر�مج 
�لهند�صية �ملختلفة وكما تطرق �ملجتمعون �ىل �همية 
تعزيز �لتعاون يف جمال �لبحوث و�لدر��صات �لعلمية 

و�لتي تعود بامل�صلحة و�ملنفعة لكال �لطرفني.
��صتمر�ر  ع��ل��ى  �لنعيمي  ر����ص��د  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  و�ك����د 

تعتر  �صلمرجري  �صركة  و�ن  �جلانبني  بني  �لتعاون 
�لمار�ت  جلامعة  و�ل�صا�صني  �ملهمني  �ل�صركاء  م��ن 
فهي تقدم خدمات كبرية لطلبة �جلامعة من خالل 
تدريبهم وتهيئتهم ليكونو� كو�در وطنية موؤهلة قادرة 
على خدمة �لوطن ��صافة �ىل دور �ل�صركة �لكبري يف 

دعم بر�مج �ملاج�صتري و�لدكتور�ه .
من جهته �عرب �ل�صيد ح�صني فوؤ�د �لغز�وي عن �صكره 
وتقديره للجهود �مل�صركة بني �جلانبني يف �ملجالت 
بان  بالفخر  ت�صعر  �ل�صركة  و�ن  و�لنفطية  �ل�صناعية 

�ل�صرق  لها يف منطقة  �صفري�  �لم��ار�ت  تكون جامعة 
�لو����ص���ط ب��اع��ت��ب��اره��ا �ح����دى �جل��ام��ع��ات �ل���ر�ئ���دة يف 
�ملبدعني  �ملوهوبني  لتخريج وتدريب  �ملوؤهلة  �ملنطقة 

من �لد�ر�صني �لذين تختارهم �ل�صركة.
�مل�صاريع  زي��ادة  ب�صدد  �ل�صركة  �ن  �ىل  �لغز�وي  و��صار 
�لهند�صة  كلية  م��ع  متولها  �ل��ت��ي  �مل�صركة  �لبحثية 
�لهند�صة  طلبة  و�ي��ف��اد  ��صتقبال  يف  �لتو�صع  وك��ذل��ك 
عدد  يف  �ملختلفة  �مل�صتويات  يف  و�ل��در����ص��ني  �ملتدربني 

من �جلماعات و�ملوؤ�ص�صات �لعلمية �ملرموقة. 

تعاون بحثي م�شرتك بني جامعة الإمارات و�شلمرب جري خلدمات حقول النفط 



- يزيد �لرتقال مناعة �جل�صم ومقاومته للميكروبات لحتو�ئه على 
�لفيتامنيA و�أمالح معدنية  كثرية. كذلك يقي �جل�صم من �لأمر��ص، 
 Cلفيتامني� وي���وؤدي  �لتنف�صي ،   �جلهاز  و�أم��ر����ص  �لر�صح  خ�صو�صاً 
�ملتو�فر فيه بكرثة دور م�صاد لالأك�صدة يقي من خطر �جلذور �حلرة  

ويحد من تاأثريها   وي�صاعد على طردها خارج �جل�صم .
- ين�صح �لأطباء مبزيج �لرتقال مع �لزجنبيل �لد�فئ. �إ�صربو� كوباً 

منه مرتني يومياً للتخفيف من �آلم �حللق و�لتهاب �للوزتني.
- يطرد �لبلغم ويفتح �ل�صهية ملا يحتوي عليه من �لفيتامينات B2 و

و�لبوتا�صيوم. و�لكال�صيوم   B3
ويقاوم  �ل���دم  ده���ون  ن�صبة  م��ن  وي��ق��ل��ل  �له�صم  عملية  يف  ي�صاعد   -

تر�صيبها على �ل�صر�يني  وجد�ر �لأوعية �لدموية .
- يحتوي على كمية كبرية من �لبوتا�صيوم ت�صاعد يف تنظيم �صربات 

�لقلب.
- يقوي جدر�ن �لأوعية �لدموية ومينع نزف �للثة. 

�ل�صموم  م��ن  �جل�صم  ويقي  �لدموية  �ل���دورة  ��صطر�بات  يف  يفيد   -
وي�صاعد يف تفتيت �حل�صو�ت �ملر�رية وح�صو�ت �لكلى.

- معقم ومهدئ للجروح �لب�صيطة ويخفف �آلم لدغة �لنحل و�لدبور 
و�حل�صر�ت.

�لرتقال  �أع�صري  �لب�صرة.  ع��ن  �ل�����ص��ود�ء  �لبقع  لإز�ل���ة  ُي�صتخدم   -
�ل��زي��ت��ون م��ع ملعقة ع�صل �صغرية  ق��ل��ي��اًل م��ن زي���ت  �إل��ي��ه  و�أ���ص��ي��ف��ي 
و�صعيه قناعاً للوجه يومياً ملدة �صاعة �إىل ثالث �صاعات بح�صب حالة 

�لب�صرة.
لإز�لة �ل�صحوم من منطقة �لأرد�ف و�ل�صاقني، �إنقعي م�صاًء قلياًل من 
�لكمون يف ماء مغلي مع برتقالة مقطعة �إىل حلقات، ثم ��صربي �ملزيج 

�صباحاً على �لريق يومياً.
- م�صاد لل�صعال و�لأنفلونز�.

- ي�صاهم يف �لتخّل�ص من �أور�م �لرحم و�ملجاري �لبولية و�لرو�صتات 

و�أور�م �ملفا�صل و�لنقر�ص و�لروماتيزم وت�صّلب �ل�صر�يني.
- ي�صاعد يف �إز�لة �آثار �لت�صّمم نتيجة ��صتعمال �أدوية كيمياوية.

�ملقعد  �أور�م  ع��الج  يف  ون��اف��ع  و�له�صمي  �لع�صبي  �جل��ه��از  ي��ق��ّوي   -
و�لبو��صري.

درا�صة
�أن �لرتقال عالج بديل عن �لأقر��ص و�جلر�حات،  �لدر��صات  توؤكد 
فهو ي�صاعد فى تخفيف �ل�صغط �لع�صبي �مل�صاحب للعمل و�مل�صاكل، 

�ل��وق��اي��ة م��ن �ل�صكتة  ي�����ص��اع��د يف  وت���ن���اول ن�صف ك���وب م��ن��ه ���ص��ب��اح��اً 
�لقلب  �صحة  على  �حلفاظ  يف  �مل��ع��روف  دوره  عن  ف�صاًل  �لدماغية، 

وتخفيف �صغط �لدم، لأنه م�صدر مثايل للكال�صيوم و�لبوتا�صيوم.
و�كت�صف علماء �أوروبيون حديثاً �أن ر�ئحة �لرتقال ت�صاعد يف تهدئة 
�لك�صف  عملية  خ��الل  �أو  عليهم  �لك�صف  ب��دء  قبل  �ملر�صى  �أع�����ص��اب 
نف�صها. و�أجرى �لأطباء فحو�صاً على �ملر�صى �لذين ي�صعرون بالقلق 
قبل دخولهم �إىل طبيب �لأ�صنان خوفاً من خلع �ل�صر�ص و�لآلم �لتى 

تعقبه، وتبني �أن �لن�صاء �أكرث تاأثر�ً بر�ئحة �لرتقال من �لرجال.

كثريون ياأكلون كل ما لّذ وطاب من دون �أن ينتبهو� �إىل عو�قب �لع�صو�ئية 
يف تناول �لطعام. تعرفو� �إىل �لعاد�ت �لغذ�ئية �ل�صحّية.

�لغذ�ئي: �حر�صو� على تناول كميات كافية من �خل�صار  �لهرم  • �تبعو� 
و�لفاكهة و�لبقول و�حلبوب �لكاملة و�لدهون �لنباتية غري �مل�صبعة يومياً، 
و�لألياف  و�ملعادن  �لفيتامينات  من  �لكافية  حاجاته  جل�صمكم  لتحققو� 

و�لعنا�صر �لغذ�ئية �لرئي�صة �لأخرى �لالزمة لإنتاج �لطاقة �ليومية. 

من ناحية �أخرى، حاولو� تناول �لأطعمة �لطازجة و�حر�صو� على �لتقليل 
من ��صتهالك �لزيوت و�لدهون و�مللح �أثناء �لطهي.

و�ل�صكريات  �لدهون  �أن��و�ع  تناولو�  و�ل�صكريات:  �لدهون  تناول  قللو�   •
�ل�صحّية وجتنبو� تلك �لتي حتتوي على �لدهون �مل�صبعة. 

�لزيتون  كزيت  �لطبيعية،  �لنباتية  �لزيوت  يف:  �ملفيدة  �لدهون  جت��دون 
�لزيوت  م�صادر  �أه��م  من  �ملك�صر�ت  وتعتر  و�لكانول،  و�ل�صم�صم  و�ل��ذرة 

�ملعادن  على  للح�صول  مهمة  وه��ي  �ملفيدة  �لطبيعية  �لنباتية 
و�لفيتامينات و�لألياف �لالزمة. 

�ل�صكريات �ملفيدة فهي تلك �ملعّقدة وهي غري �صهلة �لمت�صا�ص 
وتتو�فر  �صريعاً.  �لدم  �صكر  ن�صبة  بتناولها،  ترفع،  ل  وبالتايل 
يف: �حلبوب �لكاملة غري �ملق�صرة، �لدقيق �لأ�صمر و�ملعجنات 

�مل�صنوعة منها و�لبقول. 
�ل�صكريات �ل�صهلة �لمت�صا�ص، و�لتي تتو�فر يف �صكر �لطعام 
فاإنها  �لأبي�ص،  �لدقيق  من  �مل�صنوع  و�خلبز  �ملعجنات  ويف 
�أقل فائدة للج�صم وت�صّبب �ل�صمنة وتزيد �حتمال �لإ�صابة 

مبر�ص �ل�صكري.
وجبة  ت��ن��اول  ُيعتر  �خلم�ص:  �ل��وج��ب��ات  ن��ظ��ام  �تبعو�   •
�لإفطار �إحدى �أهم و�صائل �لتخّل�ص من �لكيلوغر�مات 
�لز�ئدة، وتقليل �لإ�صابة باأمر��ص مزمنة، خ�صو�صاً �أنه 

يزّود �جل�صم بكمية كبرية من �لطاقة يف بد�ية �لنهار. 
�ل�صبع طو�ل  �خل��م�����ص  �ل��وج��ب��ات  ن��ظ��ام  ي��وؤم��ن 

وجبات  ث��الث  �ىل  ينق�صم  وه��و  �ل��ن��ه��ار، 
رئي�صة )�لإفطار و�لغد�ء و�لع�صاء( 

عند  �أح���ده���ا  خفيفتني  و�ث��ن��ت��ني 
�لظهر و�لأخرى عند �ملغرب.

�حل�صاء  ت����ن����اول  �أن  �إىل  ي�������ص���ار 
و�ل�صلطة يف بد�ية �لوجبة يوؤدي 
بن�صبة  �لطعام  كمية  تقليل  �ىل 
��صتخد�م  يقلل  كذلك   .30%
�أطباق ومالعق �صغرية �حلجم 

من كميات �لطعام �مل�صتهلكة. 

�شحة وتغذية
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ميّد الربتقال ج�صمنا مبناعة تقيه من اأمرا�ص وفريو�صات كثرية، الأنه يحتوي على اأحما�ص نباتية  وعنا�صر معدنية كالبوتا�صيوم 
والكال�صيوم واحلديد والفو�صفور . كذلك يحتوي على الكاريتن و�صكر الفاكهة والفيتامينات C وB1 وB2 وB3 وغريها من عنا�صر 

مهمة. تناولوا الربتقال طازجًا قبل اأن يفقد بع�صًا من عنا�صره الغذائية لتح�صلوا على الفوائد ال�صحّية التالية:

قللوا تناول الدهون وال�صكريات 

اكت�شبوا عادات غذائّية �شّحية

يحتوي على اأحما�ص نباتية  وعنا�صر معدنية

الربتقال... وّدعوا الأمرا�ض اجل�شدّية والنف�شّية

امللوخية حتمي قلبك وتنظم ه�شمك 
يف  للبحوث  �لقومي  باملركز  �لتغذية  �أ�صتاذ  �ل�صوبكي  ف��وزي  �لدكتور  �أف��اد 
باأن �مللوخية حتتوي على فيتامني )�أ( �لذي يحافظ علي �جل�صم ،   م�صر، 
كما �أنها حتتوي علي مادة )�لكلوروفيل �خل�صر�ء (  ومادة �لكاروتني بن�صبة 

�أعلي من تلك �ملوجودة يف �جلزر و�خل�ص و�ل�صبانخ . 
�ل��ذي يقوي جهاز  )�أ(  فيتامني  �إيل  م��ادة )لكاروتني(  يف �جل�صم  وتتحول 
يقوي  �أنه  كما  و�لأمر��ص ،   �جل�صم لاللتهابات  ويزيد من مقاومة  �ملناعة 
�لنظر ،  ويحافظ علي �أغ�صية �لكثري من �لأع�صاء ويحميها من �ل�صيخوخة 
�لغذ�ء  حتويل  يف  كبري�ً  دور�ً  )ب(  فيتامني  يلعب  بينما  و�لتاآكل ،  �ملبكرة 
خا�صة  �لهرمونات  �إف���ر�ز  وزي���ادة  �لأمينية ،   �لأحما�ص  و�إف���ر�ز  طاقة  �إىل 

�لذكورة . 
ت�صمي  خماطية  م��ادة  علي  حتتوي  �مللوخية  �أور�ق  �أن  �ل�صوبكي  و�أ���ص��اف 
�لغر�ئية  �مل���ادة  تلك  حت��ول  �لتي  �لأل��ي��اف  م��ن  كبرية  وكمية  )ميو�صولج( 
من  يعانون  وم��ن  �لع�صبي ،   �لقولون  ملر�صي  لها  م�صاعفات  ح��دوث  دون 
�له�صم  �صهلة  وجبة  فهي  ول��ذل��ك  باملعدة ،   وم�صاكل  �له�صم  ��صطر�بات 
وملينة ،  حيث ت�صاعد علي �لتخل�ص من �لإم�صاك و�صهولة عملية �لإخر�ج ،  

وتخفف من �ل�صطر�بات �له�صمية ملر�ص �لكبد و�جلهاز �له�صمي . 
وقد �أثبتت �لدر��صة �أن �مللوخية يتو�فر فيها مادة )�جللوكو�صايدز( بكميات 
كبرية مقارنة بالب�صل و�لبقدون�ص و�لثوم ،  حيث �إن تلك �ملادة حتتوي علي 
مركبات فينولية مثل )�لفالفونات( و)�جللوكو�صيد�ت( وهي مو�د حتمي 
�جل�صم مما يعرف بال�صو�رد �حلرة �لطليقة و�ملوؤك�صدة �لتي تعمل كعامل 
خمتزل د�خل �لأوعية �لدموية وتوؤدي �إيل ت�صلب �ل�صر�يني وزيادة ن�صبة 
بع�ص  ويف  �لقلب ،   نب�صات  و��صطر�ب  �لدم  �صغط  و�رتفاع  �لكولي�صرول ،  

�لأحيان �لتعر�ص لالأزمات �لقلبية .
�ملخاطر ويحول دون  �مللوخية يقلل من تلك  �أك��ل  �أن  �لأب��ح��اث  �أك��دت  كما 

�لإ�صابة بتلك �لقائمة �لطويلة من �لأمر��ص .

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2012/2699 ت   عمل- م ع- ت  - �أظ(
بنغالدي�ص       �جلن�صية:  �لف�صل  �بو  حممد  �لعامل  ز�هد  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت   �جلن�صية:  �ملعدنية  �لن�صاء�ت  ملقاولت  فيلد  �يرن   : �صده  �ملنفذ 
�لمار�ت      �جلن�صية:  �ملعدنية  �لن�صاء�ت  ملقاولت  فيلد  �يرن  �عالنه:   �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�صر مبا طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف 
�لدعوى رقم 2012/1547 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لربعاء 
�مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/1 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  �لقلم �لعمايل                                                         

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/22 ت   عمل- م ع- ت  - �أظ(
�صده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صالمي  �بوظبي  م�صرف  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:    �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �جلنيبي  نور  مو�صى  عبد�لقوي  �حمد   :
بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �جلنيبي  نور  مو�صى  عبد�لقوي  �حمد 
�لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم  �ل�صند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا طالب 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2855
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/28
وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  �لقلم �لعمايل                                                         

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1318 /2012   جت جز- م  ت- ب- �أظ

مدعي/ جوهره �لمار�ت للنقليات �لعامة بوكالة/ خان ز�ده ز�هر �جلن�صية: 
�لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ص�صة بي�صان للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت 
موؤ�ص�صة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   �لدعوى: مطالبة مببلغ  23700   مو�صوع 
بي�صان للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 
�مام  �ل�صاعة 8.30 �صباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور  موعد� لنظر 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة 
�مل�صتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/4/15

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
   �عادة   �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 221 /2013   عم جز - م  ع- ب- �أظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صالمي  �بوظبي  م�صرف  مدعي/ 
�لدعوى: م�صتحقات عمالية  عمرو كمال عب�صوي �جلن�صية: م�صر  مو�صوع 
�ملطلوب �عالنه/عمرو كمال عب�صوي �جلن�صية: م�صر عنو�نه: بالن�صر حيث 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�صاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور  2013/4/24 موعد� لنظر 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية   
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�صور� 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/4/14
قلم �ملحكمة �لعمالية                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
   �عادة   �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 222 /2013   عم جز - م  ع- ب- �أظ

�بوظبي �ل�صالمي �جلن�صية: �لمار�ت مدعي عليه: �حمد  مدعي/ م�صرف 
مدحت عبد�ل�صالم جر �لع�صري �جلن�صية: م�صر مو�صوع �لدعوى: مطالبة  
جر  عبد�ل�صالم  مدحت  �حمد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   34014.81 عمالية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  م�صر  �جلن�صية:  �لع�صري 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �صخ�صيا �و بو��صطة 
�مل�صتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/4/14

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     �عادة �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 172 /2013   جت جز- م  ت- ب- �أظ

مدعي/ حممد مور�صيد �جلن�صية: بنغالدي�ص مدعي عليه: حممد نور �لعامل 
درهم      15000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  بنغالدي�ص   �جلن�صية:  منري 
�ملطلوب �عالنه/حممد نور �لعامل منري �جلن�صية: بنغالدي�ص  عنو�نه: بالن�صر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
�ل�صاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور  2013/5/12 موعد� لنظر 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
�آل نهيان  �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �لتجارية مبع�صكر 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�صور� 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/4/16
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية
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�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2012/642  جتاري كلي    
�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ب��رمي��ري ج���روب ���ص م  ح جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة نعلنكم بان 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2013/1/13 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�صالح/ �ل�صرح للمقاولت �ص .ذ.م.م : بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
وثالثمائة  �ل��ف  و�رب��ع��ون  وت�صعة  وخم�صمائة  مليون  دره��م(   1.549.356.30( وق��دره 
تاريخ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  فل�صا(  وث��الث��ون  دره��م��ا  وخم�صون  و�صتة 
�ملطالبة �لق�صائية �حلا�صلة يف 2012/4/3 وحتى �ل�صد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليها 
بالر�صوم و�مل�صاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم �لدعاوي �لعقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  مذكرة  �عالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/944 مدين جزئي                      
حمل  جمهول  �لب�صام  عبد�للطيف  خالد  عبد�للطيف    -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ق���ام عليك  ق��د  ���ص��ادق  �صيد  ع��ب��د�هلل  �صيد  �مل��دع��ي /  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
مبلغ)  ب��اأد�ء  و�لت�صامم  بالت�صامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
42.000 درهم( كتعوي�ص مدين موؤقت و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ل�صتحقاق لل�صد�د �لتام و�لز�مه بالر�صوم و�مل�صاريف .  وحددت لها جل�صة يوم 
ch2.D.17 لذ� فانت  �ل�صاعة 8:30 �ص بالقاعة  �ملو�فق 2013/5/1  �لربعاء 
مكلف باحل�صور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �يام على �لقل . 
ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2013/1040   

 �ملنذر/�صركة تطوير  جممع دبي لال�صتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �صيف بن ماجد �ملطرو�صي 

- �ملنذر �ليه  : موؤ�ص�صة هوم تك ل�صناعة �ل�صفنج ملالكها �صعيد زياد جعفر م�صطفى �لع�صكري 
قطعة رقم 597-1051 )جمهول حمل �لقامة( فان �ملنذرة تخطركم باخاللكم �جل�صيم ببنود 
�لعالقة  ب��دء  ت��اري��خ  م��ن  �صهور  �صتة  �مل��اأج��ور يف غ�صون  على  �لبناء  يخ�ص  فيما  �لي��ج��ار  عقد 
�ليجارية وعدم �قامتكم  �ي ��صا�صات و�عمال مدنية �و بينة حتتية خالل �لفرة �ملتفق عليها 
بالعقد لذ� ننذركم ب�صروة �لبدء باعمال �لبناء خالل فرة 30 يوم من تاريخ هذ� �لنذ�ر و�ل  
�صن�صطر �آ�صفني  �ىل �للجوء  �للجنة �لق�صائية للمطالبة باخالئكم �ملاأجور وت�صليمه للمنذرة 
خاليا من �ل�صو�غل  و�ل�صاغلني مع �لز�مكم بالتعوي�ص عن �خل�صائر �لتي يتكبدها �ملنذر من 
�آ�صفني �ىل �للجوء  جر�ء �نهاء �لتفاقية �ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �لن��ذ�ر و�ل �صن�صطر 

للق�صاء وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف �لق�صائية عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2013/1039   

 �ملنذر/�صركة تطوير  جممع دبي لال�صتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �صيف بن ماجد �ملطرو�صي 

- �ملنذر �ليه  : يوين جلف ل�صناعة �جهزة �لتكييف  )�ص.ذ.م.م( قطعة رقم 597-580 )جمهول 
حمل �لقامة( فان �ملنذرة تخطركم باخاللكم �جل�صيم ببنود عقد �ليجار فيما يخ�ص �لبناء 
على �ملاأجور يف غ�صون �صتة �صهور من تاريخ بدء �لعالقة �ليجارية وعدم �قامتكم  �ي ��صا�صات 
و�عمال مدنية �و بينة حتتية خالل �لفرة �ملتفق عليها بالعقد لذ� ننذركم ب�صروة �لبدء باعمال 
�آ�صفني  �ىل �للجوء  �للجنة  �لبناء خ��الل ف��رة 30 ي��وم من تاريخ ه��ذ� �لن��ذ�ر و�ل  �صن�صطر 
مع  و�ل�صاغلني  �ل�صو�غل   خاليا من  للمنذرة  وت�صليمه  �ملاأجور  باخالئكم  للمطالبة  �لق�صائية 
خالل  �ملبكر  �لتفاقية  �نهاء  ج��ر�ء  من  �ملنذر  يتكبدها  �لتي  �خل�صائر  عن  بالتعوي�ص  �لز�مكم 
�لر�صوم  كافة  وحتميلكم  للق�صاء  �للجوء  �ىل  �آ�صفني  �صن�صطر  و�ل  �لن��ذ�ر  تاريخ  من  يوم   30

و�مل�صاريف �لق�صائية عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/986   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليها : دينا جميل حمدى ��صالن 
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
 30 وذل��ك خالل  �لق�صر  رقم )1504( برج  �لوحدة  ثمن  و�ملتبقية من 
يوم من تاريخ ن�صر كم هذ� �لنذ�ر و�ل �صيتم ف�صخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/988   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليها : دينا جميل حمدى ��صالن 
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
 30 وذل��ك خالل  �لق�صر  رقم )1814( برج  �لوحدة  ثمن  و�ملتبقية من 
يوم من تاريخ ن�صر كم هذ� �لنذ�ر و�ل �صيتم ف�صخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/989   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: �نور�د� فينود 
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )2112( برج �ليت  وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�صخ  �صيتم  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  كم  ن�صر  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/990   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: حممد يون�ص طاهر   
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )1711( برج �ليت  وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�صخ  �صيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�صركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/960   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: ر�ف �صان حاجى ز�د�  
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )2402( برج �ليت  وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�صخ  �صيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�صركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/961   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: روفات كارل مامادوف  
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
ب��رج ريجال وذل��ك خ��الل 30  �لوحدة رق��م )2401(  و�ملتبقية من ثمن 
يوم من تاريخ ن�صركم هذ� �لنذ�ر و�ل �صيتم ف�صخ �لتعاقد بينكم و�عادة 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/966   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: �صيد �صالح �لدين حامد 
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
خالل  وذل��ك  برين�صي�ص  برج   )2909( رقم  �لوحدة  ثمن  من  و�ملتبقية 
بينكم  �لتعاقد  ف�صخ  �صيتم  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  ن�صركم  تاريخ  ي��وم من   30
و�عادة ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ 

�ملدفوعة وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2013/1041   

 �ملنذر/�صركة تطوير  جممع دبي لال�صتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �صيف بن ماجد �ملطرو�صي 

- �ملنذر �ليه  : �ل�صركة �لهولندية لل�صناعات �ملعدنية ) ذ.م.م( قطعة رقم 597-841 )جمهول 
حمل �لقامة( فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�صرورة �خالء �ملاجور وت�صليمه للمنذرة خاليا من 
�ل�صو�غل  و�ل�صاغلني و�صد�د �ملبلغ �ملر�صد يف ذمتها و�لبالغ 233.418.70 درهم ) مئتان وثالثة 
وثالثون �لف و�ربعمائة وثمانية ع�صر درهم و�صبعون فل�صا فقط( بال�صافة �ىل غر�مة تاأخريية 
مبعدل 2% �صنويا تزيد على متو�صط �صعر �لفائدة �ملحدد من قبل  �لبنك �ملركزي بامارة دبي 
�لز�مكم  مع  قبلكم  من  �لفعلي  �ل�صد�د  تاريخ  وحتى  �ملبالغ  ��صتحقاق  تاريخ  من  ح�صابها  ويتم 
يوم   30 خالل  �ملبكر  �لتفاقية  �نهاء  ج��ر�ء  من  �ملنذر  يتكبدها  �لتي  �خل�صائر   عن  بالتعوي�ص 
�لر�صوم  كافة  للق�صاء وحتميلكم  �للجوء     �ىل  �آ�صفني   �صن�صطر  و�ل  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  تاريخ  من 

و�مل�صاريف �لق�صائية عن ذلك.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/73  ��ستئناف مدين
للتجارة  �لدولية  �نرنا�صيونال  ميلو  -�صركة   1  / �صده  �مل�صتاأنف  �ىل 
�لعامة �ص.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�صتاأنف /�صركة كوينتا 
��ص �يه ��ص وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي   قد ��صتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2012/655 مدين كلي بتاريخ 2013/1/27 
 10.00 �ل�صاعة   2013/4/24 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/94  ��ستئناف جتاري
�ىل �مل�صتاأنف �صده / 1 -مونيكا �آن بر�ديل    جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�صتاأنف /م�صنع �لمار�ت �لوطني لل�صناعات �لبال�صتيكية )ذ.م.م( 
�حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��صتاأنف  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��صماعيل  علي  وميثله: 
 2013/1/22 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/2035 رق��م  ب��ال��دع��وى  �ل�����ص��ادر 
 10.00 �ل�صاعة   2013/5/29 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم �لطعون                           

حماكم دبي

حماكم �ال�ستئناف

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2013/15 تنفيذ جتاري
)�ص.ذ.م.م(2-  و�لفو�كه  للخ�صار  خرمي  جت��ارة  �صدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
خد� رحيم غالم حرمي 3- علي ر�صا خد� رحيم خرمي 4- �صابور غالم 
�لتنفيذ/ بنك �صادر�ت  �ن ط��ال��ب  �لق��ام��ة مب��ا  خ��رم��ي جم��ه��ول حم��ل 
عليك  �أق���ام  ق��د  �لقا�صم  حممد  �حمد  حممد  �ب��ر�ه��ي��م  وميثله:  �ي���ر�ن 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  عليه   . �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )965513.22(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
ق�سم �خلدمات �ملركزية

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2012/2699 ت   عمل- م ع- ت  - �أظ(
بنغالدي�ص       �جلن�صية:  �لف�صل  �بو  حممد  �لعامل  ز�هد  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�لمار�ت   �جلن�صية:  �ملعدنية  �لن�صاء�ت  ملقاولت  فيلد  �يرن   : �صده  �ملنفذ 
�لمار�ت      �جلن�صية:  �ملعدنية  �لن�صاء�ت  ملقاولت  فيلد  �يرن  �عالنه:   �ملطلوب 
عنو�نه: بالن�صر مبا طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�صند �لتنفيذ �ل�صادر يف 
�لدعوى رقم 2012/1547 عم جز- م ع- ب- �أظ وحدد لنظره جل�صة يوم �لربعاء 
�مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/5/1 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �صخ�صيا �و بو��صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  �لقلم �لعمايل                                                         

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/22 ت   عمل- م ع- ت  - �أظ(
�صده  �ملنفذ  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صالمي  �بوظبي  م�صرف  �لتنفيذ/  طالب 
�عالنه:    �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�صية:  �جلنيبي  نور  مو�صى  عبد�لقوي  �حمد   :
بالن�صر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�صية:  �جلنيبي  نور  مو�صى  عبد�لقوي  �حمد 
�لتنفيذ �ل�صادر يف �لدعوى رقم  �ل�صند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا طالب 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2855
�لد�ئرة  �مام  باحل�صور  مكلف  فانت  �لتنفيذ.  طلب  لنظر  موعد�   2013/4/28
وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�صند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلري.
  �لقلم �لعمايل                                                         

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 223 /2013   جت كل- م  ت- ب- �أظ

عبيد  بن  �صعيد  بن  �صعد  بوكالة/  و�لتخلي�ص-  للنقل  �لر��صد  موؤ�ص�صة  مدعي/ 
�لر��صدي �جلن�صية: �لمار�ت  مدعي عليه: �رجنت للنقليات �لعامة ميثلها/ عبد�هلل 
�جلن�صية:  ح�صني  نظري  حممود  وقي�صر  �ملال  عبد�هلل  وحممد  �ملال  �مني  حممد 
�عالنه/ �ملطلوب  درهم     2.846.676 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  �لمار�ت    

�ملدعي  �ن  بالن�صر حيث  �لمار�ت    عنو�نه:  قي�صر حممود نظري ح�صني �جلن�صية: 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية 
ب�  حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة مع�صكر �آل نهيان �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل 
قبل �جلل�صة  عليها  �مل�صتند�تك موقعا  بدفاعك و�صور�  �يد�ع مذكرة  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/4/17

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 1318 /2012   جت جز- م  ت- ب- �أظ

مدعي/ جوهره �لمار�ت للنقليات �لعامة بوكالة/ خان ز�ده ز�هر �جلن�صية: 
�لمار�ت مدعي عليه: موؤ�ص�صة بي�صان للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت 
موؤ�ص�صة  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   �لدعوى: مطالبة مببلغ  23700   مو�صوع 
بي�صان للمقاولت �لعامة �جلن�صية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�صر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 
�مام  �ل�صاعة 8.30 �صباحاً  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور  موعد� لنظر 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة 
�مل�صتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/4/15

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
   �عادة   �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 42 /2013   عم كل - م  ع- ب- �أظ

مدعي/ م�صرف �بوظبي �ل�صالمي �جلن�صية: �لمار�ت   مدعي عليه: حممد 
حلمي ح�صنني جز�ف �جلن�صية : م�صر  مو�صوع �لدعوى: م�صتحقات عمالية 
عنو�نه:  م�صر    : �جلن�صية  جز�ف  ح�صنني  حلمي  حممد  �عالنه/  �ملطلوب 
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر 
�لثالثاء �ملو�فق 2013/4/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور 
 - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً   8.30 �ل�صاعة 
�لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد مزيد مول �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد 
�جلل�صة  قبل  عليها  �مل�صتند�تك موقعا  و�صور�  بدفاعك  �يد�ع مذكرة  وعليك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/4/2
قلم �ملحكمة �لعمالية                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
   �عادة   �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 221 /2013   عم جز - م  ع- ب- �أظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�صية:  �ل�صالمي  �بوظبي  م�صرف  مدعي/ 
�لدعوى: م�صتحقات عمالية  عمرو كمال عب�صوي �جلن�صية: م�صر  مو�صوع 
�ملطلوب �عالنه/عمرو كمال عب�صوي �جلن�صية: م�صر عنو�نه: بالن�صر حيث 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
�ل�صاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور  2013/4/24 موعد� لنظر 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لعمالية   
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة  و�صور� 

�يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/4/14
قلم �ملحكمة �لعمالية                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
   �عادة   �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 222 /2013   عم جز - م  ع- ب- �أظ

�بوظبي �ل�صالمي �جلن�صية: �لمار�ت مدعي عليه: �حمد  مدعي/ م�صرف 
مدحت عبد�ل�صالم جر �لع�صري �جلن�صية: م�صر مو�صوع �لدعوى: مطالبة  
جر  عبد�ل�صالم  مدحت  �حمد  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   34014.81 عمالية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�صر  عنو�نه:  م�صر  �جلن�صية:  �لع�صري 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/4/24 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور �ل�صاعة 8.30 �صباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �صخ�صيا �و بو��صطة 
�مل�صتند�تك موقعا عليها  �يد�ع مذكرة بدفاعك و�صور�  وكيل معتمد وعليك 
بتاريخ   �صدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�صة  قبل 

2013/4/14

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ   2013/4/22     
     �عادة �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم 172 /2013   جت جز- م  ت- ب- �أظ

مدعي/ حممد مور�صيد �جلن�صية: بنغالدي�ص مدعي عليه: حممد نور �لعامل 
درهم      15000 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�صوع  بنغالدي�ص   �جلن�صية:  منري 
�ملطلوب �عالنه/حممد نور �لعامل منري �جلن�صية: بنغالدي�ص  عنو�نه: بالن�صر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 
�ل�صاعة 8.30  �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�صور  2013/5/12 موعد� لنظر 
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �صباحاً 
�آل نهيان  �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �لتجارية مبع�صكر 
�مل�صتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�صة �ملحددة لنظر  مذكرة بدفاعك و�صور� 

�لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �صدر بتاريخ  2013/4/16
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                        

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �البتد�ئية

�لعدد  10773 بتاريخ 2013/4/22     
  �عالن بالن�سر

   رقم 2013/965   
 �ملنذرة/�صركة تعمري �لقاب�صة لال�صتثمار )ذ.م.م(

 �ملنذر �ليه: جوملري� موختاروف  
بذمتكم  �ملر�صدة  �ملبالغ  كافة  �صد�د  ب�صرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�ملتبقية من ثمن �لوحدة رقم )0708( برج �ليت وذلك خالل 30 يوم 
و�عادة  بينكم  �لتعاقد  ف�صخ  �صيتم  و�ل  �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ن�صركم  تاريخ  من 
ملكية �لوحدة للمنذرة )�ملطور( مع خ�صم 30% من قيمة �ملبالغ �ملدفوعة 

وحتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية



•• دبي-الفجر: 

�لعام  بنهاية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �لإن�����ص��اء�ت يف  �صوق  �إج��م��ايل حجم  و�صل 
�ملا�صي �إىل 375 مليار درهم ، ما ميثل نحو 44 % من �إجمايل حجم 
و�لذي  جمتمعة،  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  يف  �لإن�����ص��اء�ت  �صوق 
�ملنتدى  �لإح�صائيات خالل  ج��اءت هذه  دره��م.  مليار   845 �إىل  ي�صل 
�ملوؤ�ص�صة  )ج��اف��ز�(،  علي  جلبل  �حل��رة  �ملنطقة  لعمالء  �ل�صر�تيجي 
نظمته  �ل��ذي  �لعاملية،  �لقت�صادية  �ملناطق  جمموعة  �صمن  �ل��ر�ئ��دة 
�ملنطقة �حلرة ل�صركاتها �ملتخ�ص�صة يف قطاع �حلديد و�ل�صلب و�ملعادن 

ومو�د �لبناء. 
حممد  �ب��ر�ه��ي��م  ق��ال  �حل���رة،  �ملنطقة  بعمالء  �لرحيبية  كلمته  ويف 
لل�صوؤون  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  جل��اف��ز�  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  نائب  �جلناحي، 

�لتجارية يف جمموعة �ملناطق �لقت�صادية �لعاملية: 
تن�صوي هذه �ملنطقة على كم هائل من فر�ص �لأعمال، ل �صيما عقب 
�أنحاء  جميع  يف  �لإن�صاء�ت  بقطاع  ع�صفت  �لتي  �لعاملية  �ملالية  �لأزم��ة 
تلك  تد�عيات  م��ن  �لتعايف  يف  �لأ���ص��رع  كانت  �ملنطقة  دول  لكن  �ل��ع��امل، 
�لأزم��ة. وبد�أت فر�ص �لأعمال تلوح يف �لأفق للم�صتثمرين و�ملوؤ�ص�صات 
�لر�ئدة يف �لقطاع. ومع �مل�صروعات �لإن�صائية �لتي مت �لإعالن عنها يف 
�ملنطقة  يف  �لتحتية  �لبنية  م�صتوى  لتطوير  �مل�صتمر  و�ل�صعي  �ملنطقة، 
يف  �ملخت�صة  لل�صركات  �ل��ف��ر���ص  م��ن  م��زي��د  وج���ود  ن��ت��وق��ع  ع���ام،  ب�صكل 
�لإن�صاء�ت و�ل�صناعات �ملتعلقة بهذ� �لقطاع �حليوي. وتعد جافز� �أف�صل 
وجهة يتم من خاللها خدمة جميع �أ�صو�ق �ملنطقة يف قطاع �لإن�صاء�ت. 
و�ل�صلب  �حل��دي��د  بقطاع  �ملخت�صة  �ل�صركات  �إج��م��ايل  ي�صل  و�أ���ص��اف: 
و�ملعادن ومو�د �لبناء يف جافز� �إىل 935 �صركة، ما ميثل نحو 13% 
من �إجمايل عدد �ل�صركات يف �ملنطقة �حلرة، كما ي�صل حجم جتارة هذه 
�ل�صركات �صنوياً �إىل نحو 18 مليار درهم، كما يبلغ معدل �لنمو �ل�صنوي 

�ملركب لعدد هذه �ل�صركات يف جافز� 7%. 
تاتا  يف  �لإن�صائية  �مل�صروعات  ع��ام  مدير  ليت�ص،  �أن��درو  ق��ال  جهته،  من 

للحديد و�ل�صلب:
ي�صل �إجمايل حجم �صوق �لإن�صاء�ت يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �إىل 
844 مليار درهم، وت�صتاأثر دولة �لإمار�ت وحدها بنحو %44 من هذ� 
�ل�صوق، حيث ي�صل حجم �صوق �لإن�صاء�ت يف �لإمار�ت �إىل 375 مليار 
درهم، تليها �ململكة �لعربية �ل�صعودية بحو�يل 312 مليار درهم، �أي ما 
77 مليار�ً، ما يعادل  ، ثم قطر بنحو  %37 من حجم �ل�صوق  يعادل 
من حجم �ل�صوق، و�لكويت بحو�يل 37 مليار�ت، ما يعادل 4%   9%
من حجم �ل�صوق، بالإ�صافة �إىل 22 مليار�ت لكل من �لبحرين وعمان، 
ما يعادل %3 من حجم �ل�صوق لكل منهما. ومن �ملتوقع �أن ي�صهد �صوق 
�لإن�صاء�ت �خلليجي منو�ً �صنوياً ن�صبته %7 حتى �لعام 2017 و�أ�صاف 

يف عر�ص لإح�صائيات تتعلق ب�صوق �لإن�صاء�ت يف �ملنطقة و�لعامل: 
على  �خلليج  منطقة  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير  م�صروعات  ت�صتحوذ 
 354 �مل�صروعات  هذه  حجم  يبلغ  حيث  �لإن�صاء�ت  �صوق  من   42%
�أي   26% �لتجارية على  �لإن�صاء�ت  مليار دره��م، يف ما ت�صتحوذ �صوق 
ما يعادل 217 مليار درهم، وت�صتاأثر �لإن�صاء�ت �ل�صكنية بنف�ص �لن�صبة 
تقريباً وبحجم ي�صل �إىل 221 مليار درهم، يف ما ت�صتحوذ �لإن�صاء�ت 
�ل�صناعية على �لن�صبة �لأقل وهي %6 �أي ما يعادل 52 مليار درهم. 
مبا  و�أفريقيا  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  دول  يف  �لإن�����ص��اء�ت  �صوق  حجم  وي�صل 
1.5 تريليون درهم، ما يوفر  فيها دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي �إىل 
فر�صاً جيدة ل�صركات �لإن�صاء�ت، ل �صيما يف ظل �لإع��الن �مل�صتمر عن 

م�صروعات لتطوير �لبنى �لتحتية لدول �ملنطقة.  
من جهته، قال ر�ئد �صديقي، مدير جمموعة �إيج : 

�لفرة  خ��الل  جيد�ً  �خلليجي من��و�ً  �لإن�����ص��اء�ت  �صوق  يحقق  �أن  نتوقع 
�ملقبلة، ل �صيما يف ظل �لإعالن عن عدد من م�صروعات �لبنية �لتحتية 
يف �لإمار�ت و�ل�صعودية وقطر. ويف حال فازت دولة �لإمار�ت با�صت�صافة 
معر�ص �إك�صبو 2020 ، فاإن هذ� �لفوز من �صاأنه �أن يخلق فر�صاً هائلة 
ل�صركات �لإن�صاء�ت يف �ملنطقة و�أتوقع يف حال هذ� �لفوز، �أن ينمو �صوق 

�لإن�صاء�ت خالل �لعام �ملقبل بن�صبة 20%. 
وتنق�صم �صركات قطاع �حلديد و�ل�صلب و�ملعادن ومو�د �لبناء يف جافز� 
�إىل 3 �أق�صام، هي ق�صم مو�د �لبناء و�لذي ميثل %54 من �إجمايل عدد 

�صركات هذ� �لقطاع يف جافز�، وق�صم �لأثاث و�لت�صميم �لد�خلي �لذي 
و�ملعادن  و�ل�صلب  �حلديد  وق�صم  �ل�صركات،  ع��دد  من   7% نحو  ميثل 

�لقطاع.  �صركات  عدد  من  �لذي ي�صتحوذ على 39% 
من  وللعمالء  جهة  من  جلافز�  فر�صة  �ل�صر�تيجي  �ملنتدى  ويوفر 
�أف�صل  �ملعنية، ومناق�صة  �أخرى، لفتح حو�ر �صامل عن �لقطاعات  جهة 
�لتحديات  على  �لوقوف  �إىل  بالإ�صافة  �لقطاعات،  ه��ذه  يف  �ملمار�صات 
�خلر�ت  ت��ب��ادل  طريق  ع��ن  �لأع��م��ال  مب�صتوى  و�لرت��ق��اء  ومو�جهتها 
�ملنتديات  خ���الل  �ل��ع��م��الء  م��ق��رح��ات  �إىل  ج��اف��ز�  وتن�صت  و�لأف���ك���ار. 
�حلرة  �ملنطقة  عمل  فريق  متكن  و�لتي  تنظمها،  �لتي  �ل�صر�تيجية 
�ملبادر�ت �ملفيدة �لتي ت�صب بالنهاية يف  فيما بعد من �لقيام بعدد من 

م�صلحة �جلميع.
ح�صر �ملنتدى ممثلي عدد من �صركات قطاع �حلديد و�ل�صلب و�ملعادن 
ومو�د �لبناء يف �ملنطقة �حلرة مثل تاتا للحديد و�ل�صلب و �لد�نوب و 
بان  و  نافكو  و  �لأو�صط  �ل�صرق  و�ل�صلب  للحديد  �إي�صار  و  دوكا �خلليج 
�ملقرحات،  من  بعدد  �أ�صهمو�  و�ل��ذي��ن   ، �صتيل  �إ���ص  �إم�ص  و  �إمرييت�ص 

ووجهو� ��صتف�صار�تهم مل�صوؤويل جافز� و�صركائها. 
و�صارك عدد من كبار م�صوؤويل �ل�صركاء �لتجاريني جلافز� مثل جمارك 
دب���ي وت��ر�خ��ي�����ص وغ��رف��ة دب���ي، يف �ل���رد ع��ل��ى �ل���ص��ت��ف�����ص��ار�ت ومناق�صة 
�لقر�حات �لتي تهدف �إىل حت�صني م�صتوى �لعمليات وتعزيز كفاءتها 

يف �ملنطقة �حلرة.  

املال والأعمال

25

ملتقى ال�شتثمار ال�شنوي يف دورته الثالثة يركز على الأ�شواق 
النا�شئة وال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة 

اأخبارال�شاعة توؤكد �شرورة التعاون الدويل لإنهاء الأزمة املالية

جافزا تنظم املنتدى اال�صرتاتيجي الثالث ل�صركات احلديد وال�صلب واملعادن ومواد البناء

من �شوق الإن�شاءات اخلليجي  الإمارات  % ح�شة   44

موؤمتر ال�شرق الأو�شط للبرتول 
والغاز ينطلق اليوم يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ينطلق موؤمتر �ل�صرق �لأو�صط �ل�صنوي للبرول و�لغاز �حلادي و�لع�صرون 
�أب��ر�ج �لحتاد جمري�  باأبوظبي بح�صور معايل �صهيل بن  �ليوم يف فندق  
حممد �ملزروعي وزير �لطاقة و�صعادة عبد�هلل نا�صر �ل�صويدي مدير عام 
�صركة برول �أبوظبي �لوطنية  �أدنوك  وم�صاركة �أكرث من 30 متحدثا يف 

جتمع نوعي يتميز بطرح �آخر ما تو�صلت �إليه �صناعة �لنفط و�لغاز.
�لنفط و�لغاز  �أق���دم م��وؤمت��ر�ت  �ل��ذي يعتر م��ن  �مل��وؤمت��ر  �إنطالقة  وت��اأت��ي 
�أ�صبوع  �أدن��وك  ملدة يومني خالل  يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط وت�صت�صيفه  
�ل�صرق �لأو�صط للبرول و�لغاز �لذي �إنطلقت فعالياته �ليوم وي�صتمر حتى 

يوم �خلمي�ص �لقادم �صامال �صت فعاليات.
و�صتعقد يومي �ملوؤمتر ت�صع جل�صات عمل �إ�صافة �إىل جل�صتي نقا�ص خا�صتني 

بالروؤ�صاء �لتنفيذيني لل�صركات.
و�أ�صو�ق  و�مل�صال  �لطبيعي  بالغاز  متعلقة  ملو�صوعات  �جلل�صات  وتتطرق 
وجتارة  و�لإنتاج  �لإ�صتك�صاف  بعمليات  �خلا�صة  و�لتوقعات  �لعاملية  �لنفط 
وت�صعري �لنفط و�إد�رة �ملخاطر ذ�ت �لعالقة و�صناعات �لتكرير �لإقليمية 
و�ل��ع��امل��ي��ة. وي��ت��ح��دث �أم���ام �مل��وؤمت��ر م�����ص��وؤول��ون م��ن �صركة �أدن����وك و�صركة 
�أبوظبي لتكرير �لنفط  تكرير  و �حل�صن للغاز و مبادلة للبرول  �إ�صافة 

لروؤ�صاء �صركات بريتي�ص بيروليوم و�صل.
ويتوقع �أن ي�صارك يف �ملوؤمتر �أكرث من 400 �صخ�صية ر�ئدة ومتخ�ص�صة 
يف كل من قطاع �لنفط و�لغاز بح�صور �ل�صيد �صلطان �ملهريي مدير د�رة 
�لت�صويق و�لتكرير يف  �أدنوك و�لرئي�ص �مل�صارك للموؤمتر و�لدكتور فرييدن 
في�صار�كي رئي�ص �صركة  فاكت�ص �لعاملية للطاقة و�لرئي�ص �مل�صارك للموؤمتر 
يف  ي�صتعمل  حا�صوبي  برنامج  وه��و  ب��ول  كري�صتال  برنامج  �صيقدم  �ل��ذي 
�أم��ام �ملوؤمتر ع��دد من  �أ���ص��و�ق �لنفط و�ل��غ��از. كما يتحدث  �أرب��اح  تقييمات 
�لعديد  �ل�صركات حول  وروؤ�صاء عدد من  و�لتجار  و�لإقت�صاديني  �خل��ر�ء 
من �ملو��صيع ذ�ت �لعالقة بقطاع �لنفط و�لغاز و�لنمو �لذي ي�صهده هذ� 
�لقطاع ومناق�صة تاأثري ثورة �لغاز �ل�صخري يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
وبروز دور �جلهات �لد�عمة يف �صوق �ل�صرق �لأو�صط للغاز �لطبيعي �مل�صال 
�ملوؤمتر  فعاليات  مع  وبالتو�زي  �لتكرير.  �صناعة  به  متر  �ل��ذي  و�لتحول 
 25 �إىل   20 من  و�لغاز  للبرول  �لأو�صط  �ل�صرق  �أ�صبوع  فعاليات  تنعقد 
من �أبريل �جلاري وت�صمل �ملطلعني على قطاع �لبرول يف �ل�صرق �لأو�صط 
وعقود �ل�صر�كة �خلا�صة بعمليات �لإنتاج و�لأنظمة �ملالية �لدولية �خلا�صة 
بقطاع �لنفط يف �لفرة 20 21- �أبريل �جلاري وموؤمتر �ل�صرق �لأو�صط 
�ل�صنوي �لثاين للنفط �لأ�صا�صي ومو�د �لتزييت و�لت�صحيم يف �لفرة 24 - 
25 �أبريل �جلاري ومنتدى �ل�صرق �لأو�صط �لر�بع ملنتجات �لنفط يومي 

�حلايل. �أبريل   25 و   24
�أدن��وك موؤمتر �لبرول  وتعد هذه هي �ملرة �لر�بعة �لذي ت�صت�صيف فيها 
�صركة  وتنظيم مع  بتن�صيق  �بوظبي  و�لع�صرين يف  بدورته �حلادية  و�لغاز 

كونفريين�ص كونيك�صني ومقرها �صنغافورة. 
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•• اأبوظبي-وام:

ق��ال��ت ن�����ص��رة  �أخ���ب���ار �ل�����ص��اع��ة  �إن �ج��ت��م��اع��ات وزر�ء 
�لبنوك  وحمافظي  �لع�صرين  جمموعة  دول  مالية 
�ملركزية وم�صوؤويل �صندوق �لنقد �لدويل و�ملوؤ�ص�صات 
�لقت�صادية �لعاملية يف و��صنطن موؤخر� جاءت لتك�صف 
�ملعنية  �لعاملية  �جل��ه��ود  ت��و�ج��ه  �لتي  �ل�صعوبات  ع��ن 
بالتعاطي مع  �لأزمة �ملالية �لعاملية  منذ �ندلعها يف 
عام 2008 وخا�صة �أن هذه �لجتماعات مل تتو�صل 
�ملتاأزم لالقت�صاد  للم�صهد �حلايل  قر�ءة موحدة  �إىل 
�لتي  �لن�صرة  ولفتت   . منه  �خل���روج  و�آل��ي��ات  �ل��ع��امل��ي 
و�لبحوث  ل���ل���در�����ص���ات  �لإم���������ار�ت  م���رك���ز  ي�����ص��دره��ا 
�ل�صر�تيجية �إىل �أن دول �لعامل مل تتنبه يف بد�يات 
�لأزمة �إىل �أهمية �لتعاون يف مو�جهتها فاجتهدت كل 
�قت�صادها  �صبيل لإخ��ر�ج  منها وب�صكل منفرد لإيجاد 

�لتحفيز  خطط  فجاءت  �لتهديد  د�ئ��رة  من  �لوطني 
�لقت�صادي خمتلفة من دولة �إىل �أخرى ففي �لوقت 
�لذي تبنت فيه بع�ص �لدول �صيا�صات مالية تو�صعية 
وجدنا دول �أخرى تتبنى �صيا�صات مالية تق�صفية ويف 
�لوقت �لذي �عتمدت فيه بع�ص �لدول على مو�ردها 
. و�أ�صافت  �أخرى يف �لقر��ص  �لذ�تية تو�صعت دول 
حت��ت ع��ن��و�ن  �ل��ت��ع��اون م���از�ل ���ص��رورة لإن��ه��اء �لأزمة 
�أي�����ص��ا ع���دد� من  �لتحفيز ع��ان��ت  �أن خ��ط��ط  �مل��ال��ي��ة  
�لتجارية  �حلمائية  نهج  بع�صها  فاعتمد  �ل�صلبيات 
�لوطنية  �ملنتجات  �إىل  �ملحلي  �لطلب  لتوجيه  كاآلية 
و�نتهج بع�صها �لآخر �إجر�ء�ت تقييدية حلركة روؤو�ص 
�لأمو�ل عر �حلدود وكانت �ملح�صلة �لنهائية لذلك 
�لت�صارب وتلك �ل�صلبيات هي ��صتمر�ر تفاقم �لأزمة 
�ل��ع��امل��ي و�نكما�ص  ل��الق��ت�����ص��اد  �ل��ك��ل��ي  �مل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
�ل��ت��ج��ارة �ل��ع��امل��ي��ة و���ص��ع��ف ح��رك��ة �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت عر 

و�صعف  �لبطالة  معدلت  �رت��ف��اع  و��صتمر�ر  �حل��دود 
من��و �ل��ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ي ب��ل و�ت��خ��ذت �لأزم����ة �أبعاد� 
جديدة �أكرث خطورة جتلت �صورها يف �أزمة �ملديونية 
�حل��ك��وم��ي��ة �ل���ت���ي ب���ات���ت ت���ه���دد �ل���ع���دي���د م���ن �ل����دول 
بالإفال�ص ولي�صت �ليونان وقر�ص و�إيطاليا ببعيدة 
ع��ن ت��ل��ك �حل��اف��ة يف �ل��وق��ت �حل���ايل ع���الوة ع��ل��ى ما 
�صبق فقد ت�صبب �ت�صاع نطاق �لأزمة و��صتمر�ر تثاقل 
يف  �لعاملية  و�ل�صتثمار  �لتجارة  حركة  على  �صغوطها 
دفع �إقت�صاد�ت �أخرى كال�صني و�لهند و�لر�زيل �إىل 
د�ئ���رة �خلطر وب��د� ذل��ك و��صحا م��ن خ��الل مظاهر 
�لأخرية  �لفر�ت  خ��الل  �عرتها  �لتي  �لنمو  �صعف 
مو��صلة  يف  عليها  يعول  ك��ان  �لتي  �لقت�صاد�ت  وه��ي 
 . �أزمته  من  للخروج  �لعاملي  �لقت�صاد  لقيادة  �لنمو 
و�أكدت �أن �لأزمات �ملالية و�لقت�صادية �لتي يو�جهها 
�لعامل �ليوم �أ�صبحت من �لتعقيد بحيث ل ت�صتطيع 

مبفردها  معها  �لتعامل  �إمكاناتها  بلغت  مهما  دول��ة 
وهذ� يفر�ص بدوره �لعمل على تعزيز �لتعاون �لدويل 
لي�ص ملو�جهتها و�حتو�ء تد�عياتها �مل�صتقبلية وح�صب 
و�إمن����ا �أي�����ص��ا ورمب���ا ه���ذ� ه��و �لأه����م �ل��ع��م��ل م��ن �أجل 
بحدوث  �ملبكر  �لتنبوؤ  يف  ت�صهم  �ل��ت��ي  �لآل��ي��ات  و���ص��ع 
�ل�صاعة   �أخبار  و�صددت   م�صتقبال  �لأزم��ات  هذه  مثل 
تتخذ  �أن  ���ص��رورة  على  �لإف��ت��ت��اح��ي  مقالها  خ��ت��ام  يف 
�لدول و�ملوؤ�ص�صات �لقت�صادية �لدولية خطو�ت �أكرث 
�لأزم���ات  ه��ذه  خمتلف  م��ع  تتعاطى  بحيث  �صمولية 
مبنهج خمتلف ياأخذ يف �لعتبار م�صالح جميع �لدول 
و�ملنظمات  �لعامل  دول  من  �ملقبلة  �لفرة  حتتاج  كما 
�لقت�صادية �لإقليمية و�لدولية �أن تتحرك بخطو�ت 
حقيقية باجتاه �لتعاون و�لنفتاح على بع�صها بع�صا 
ل��ت��ك��وي��ن ج��ب��ه��ة عاملية  �ن���ط���الق  ك��ن��ق��ط��ة  ق��ي��ود  دون 

للتعامل مع هذ� �مل�صهد �لقت�صادي �لعاملي �ملتاأزم .

•• دبي - الفجر: 

بالتعاون  �ل�صنوي  �لإ�صتثمار  ملتقى  ينطلق 
�إب���ري���ل  م����ن   30 يف  �لق���ت�������ص���اد  وز�رة  م����ع 
�حل����ايل وي�����ص��ت��م��ر ح��ت��ى 2 م��ن م��اي��و �ملقبل 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
رئي�ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د  ب���ن  حم��م��د 
دبي،  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة 
لالقت�صاد  �لقت�صادي  �مل�صهد  ع��ن��و�ن  حت��ت 
�لأجنبي  �ل���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  و�أث������اره  �ل��ع��امل��ي، 
�حلدودية  لالأ�صو�ق  �لقت�صادية  و�لتوقعات 
�لرئي�ص  �ل�صيز�وي،  د�وود  وق��ال   . و�لنا�صئة 
�ملنظمة  �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي  ل�����ص��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لأبرز  �لإ�صتثماري  �مللتقى  ينطلق  للحدث: 
لتنظيم  �مل��ا���ص��ة  �حل��اج��ة  ب�صبب  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
منتدى لال�صتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�صرة �لتي 
تقودها �لأ�صو�ق �لنا�صئة يف ظل تز�يد �هتمام 
تلك �لأ�صو�ق كم�صتثمرين �إقليميني ودوليني 
وديناميكية  �لكبري  �لقت�صادي  �لنمو  ب�صبب 
ت���ل���ك �لأ��������ص�������و�ق خ���ا����ص���ة يف ظ�����ل �لأزم��������ة 
�إن  كما  �مل�صبوقة.  غري  �لعاملية  �لقت�صادية 
�صينعقد  و�ل���ذي  �ل�صنوي  �ل�صتثمار  ملتقى 
�أو�خر �ل�صهر �جلاري على �متد�د ثالثة �أيام 
و�ل�صتثمار�ت  �لنا�صئة  �لأ�صو�ق  على  �صريكز 
�حلدث  �أن  �إيل  م�صري�  �مل��ب��ا���ص��رة،  �لأج��ن��ب��ي��ة 
�لأجنبية  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار�ت  حم���ف���ز�  ي��ع��ت��ر 
�ملبا�صرة كما �أنه �صي�صهم يف منو �لقت�صاديات 
بناء  يف  وكذلك  �ل�صريع  �لنمو  ذ�ت  �ملتقدمة 
�لبلد�ن  يف  و�ل��ق��ي��اد�ت  �ل�صركاء  مع  عالقات 

�ل�صبه �صناعية . 
�صيوفر  �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  ع��ل��ى  �ل�����ص��ي��ز�وي  و�أك�����د 
ملطوري �مل�صاريع �ملتنوعة من�صى �آمنه لعر�ص 
و�مل�صتثمرين  �ل�����ص��رك��ات  �أم�����ام  م�����ص��اري��ع��ه��م 
�خلا�صني ممن يبحثون عن م�صاريع جمدية 

ب����اأن �مللتقى  وم��وث��وق��ة لأم���و�ل���ه���م. و����ص���ّرح 
ي��ق��دم جت��رب��ة متعددة  ف���ري���د�ً  ح��دث��اً  يعتر 
�لأب����ع����اد مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا �ل��ت��ع��رف على 
�ملعلومات يف ظل م�صاركة كبرية من  �أح��دث 
�لإمار�ت  يف  �لقت�صادية  �لقطاعات  خمتلف 
و�ملنطقة ومناطق �لعامل �ملختلفة مما يوفر 
موؤكد�ً  �لأعمال،  لبناء  مثالية  فر�صة  ب��دوره 
من  و��صعة  جمموعة  يقدم  �مللتقى  �أن  على 
�لتو��صل  لت�صهيل  �لهادفة  و�مل��ز�ي��ا  �لفر�ص 
جانب  �إيل  �ل�صر�تيجية  �ل��ع��الق��ات  وب��ن��اء 
توفريه لتجربة تعليمية متميزة، م�صيفاً �أن 
مظلة  �أف�صل  هو  �ل�صنوي  �ل�صتثمار  ملتقى 
�ملعنية يف معادلة �ل�صتثمار  جتمع �لأطر�ف 
�لقت�صادي  و�ل��ن��م��و  �مل�����ص��ت��د�م��ة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 

�ل�صامل .
�لب�صتكي،  حممود  �ملهند�ص  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ملزود   ، �لتجارية  لدبي  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�ل��ر�ئ��دة يف  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ر�ئ��د للخدمات 
�لتجارة عر �حل��دود، و�لعاملة حتت  جمال 
�لكبرية  �لأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��امل��ي��ة  دب���ي  مظلة 
يف  �ل�صنوي  �ل�صتثمار  مللتقى  يولونها  �لتي 

دبي  �أن  �إىل  �لعام م�صري�ً  �لثالثة هذ�  دورت��ه 
�لتجارية تنظر للملتقى على �أنه من�صة لبناء 
�ل�صر�تيجية  �لتحالفات  و�إقامة  �لعالقات 
قائال  �مل�صتقبلية.  �مل�����ص��اري��ع  على  و�ل��ت��ع��رف 
ي��ت��ط��ل��ع��ون لإع���ط���اء ����ص���ورة و��صحة  ب��اأن��ه��م 
�لتجارية  دب��ي  ح��ول  �لأج��ان��ب  للم�صتثمرين 
وخ��دم��ات��ه��ا وه���و م���ا ي�����وؤدي ل��ل��روي��ج لدبي 
�لتكنولوجية  �لنظم  تتبني  كمدينة متطورة 
�ملتطورة يف كافة عملياتها. و�أ�صاف �لب�صتكي 
باأن دبي �لتجارية �صركز من خالل رعايتها 
�ل�صنوي  �لأع����م����ال  م��ل��ت��ق��ى  يف  وم�����ص��ارك��ت��ه��ا 
�لأن�صطة  ممار�صة  �صهولة  ��صتعر��ص  على 
�مل�صتثمرين  �أمام  دبي  و�لأعمال يف  �لتجارية 
�لأج�����ان�����ب، ك��م��ا ���ص��ت��ت��ط��رق وب�����ص��ك��ل حمدد 
زيارة  وميكنكم   . �لدولية  �لتجارة  لت�صهيل 
م��وق��ع دب��ي �ل��ت��ج��اري��ة ع��ر �ل��ر�ب��ط �لتايل: 

.www.dubaitrade.ae
وو�صف �لب�صتكي �لقطاع �لتجاري و�خلدمات 
�لقت�صادي  �ل��ن��م��و  ب���دع���ائ���م  �ل��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
�لذي  �حلا�صم  �ل��دور  على  موؤكد�  لالإمار�ت. 
�لعمليات  ج��ع��ل  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  دب����ي  ت��ل��ع��ب��ه 

�لتجارية �أ�صهل و�أ�صرع و�أكرث كفاءة .
وقال �لب�صتكي باأن روؤية دبي �لتجارية تتمثل 
�لأعمال  لت�صهيل  �لرئي�صية  يف جعلها �جلهة 
�لأعمال،  لتلك  مركز�ً  دب��ي  تكون  و�أن  دولياً 
م�صيفا باأن هدفها هو حتويل دبي ملركز دويل 
متميز ميكن للعامل �أن ميار�ص �لأعمال من 
�لتجارية  دب��ي  ت�صعى  �ل�صاأن،  وبهذ�  خالله. 
لزيادة عدد موردي �خلدمات �لذين يقدمون 
خ��دم��ات��ه��م ملجتمع �لأع���م���ال و�ل��ت��ج��ارة عر 
بو�بتها.  ويرى �لب�صتكي باأنه ل يوجد معيار 
دبي  ب���اأن  م�صيفا   ، �ل��ت��ج��ارة  لت�صهيل  و�ح���د 
�ملبادر�ت  �لكثري من  باإطالق  �لتجارية تقوم 
يف هذ� �ملجال، �إيل جانب حر�صها على جمع 
لإعادة  �لر�ئدة  و�ملمار�صات  �لتقنيات  �أف�صل 
من  م�صتفيدة  وهيكلتها  �لعمليات  هند�صة 
��صر�تيجيات  يف  �لو��صعة  مديريها  معرفة 
للتجارة  و�لتحول  �لإلكرونية  �لنظم  تبني 
�لتجارية تبذل  باأن دبي  �لإلكرونية. قائال 
كل �جلهود لتقدمي �لقيمة �مل�صافة لأ�صحاب 
�لنهائيني  و�مل�صتخدمني  و�ملعنيني  �مل�صالح 
ت��ب��ن��ي م��ن��ه��ج ���ص��م��ويل يف �صل�صلة  م��ن خ���الل 
�ل��ت��وري��د �ل��ت��ج��اري��ة م��ع �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى كافة 

�ملر�حل. 
�أن دبي �لتجارية كانت  ويوؤكد �لب�صتكي على 
ع��ل��ى �ل�����دو�م �أح����د �مل��ح��رك��ات �ل��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
قطاعات �لتجارة و�لنقل وهي حمركات �لنمو 
�لرئي�صية بالن�صبة لقت�صاد دبي م�صيفا باأن 
تركيزهم ين�صب على تلك �لقطاعات ب�صكل 
ك��ب��ري يف ظ��ل ����ص��ت��ع��د�د�ت��ه��م ح��ال��ي��اً للموجة 
و�مل�صاريع  �ملو�نئ  �ل�صتثمار�ت يف  �ملقبلة من 
�صكة  وم�صروع  علي،  3 يف جبل  �ملحطة  مثل 
�لحت��اد �لإم��ار�ت��ي��ة وزي���ادة �لأن�صطة يف دبي 
وورل����د ���ص��ن��ر�ل، م��ع �ل��رك��ي��ز ك��ذل��ك على 

�ملبادر�ت �خل�صر�ء يف قطاع �لنقل.

مركز اأبوظبي للحوكمة يعر�ض جتربة 
اأدكو املتميزة يف جمال احلوكمة

•• اأبوظبي-وام:

�صركة  رحلة  بعنو�ن  ندوة متخ�ص�صة  �أبوظبي  و�صناعة  �أحد مبادر�ت غرفة جتارة  للحوكمة  �أبوظبي  نظم مركز 
�أبوظبي للعمليات �لبرولية �لرية �أدكو يف �حلوكمة .

وقالت غرفة �أبوظبي يف بيان �صحفي �م�ص �ن تنظيم هذه �لندوة جاء يف �إطار جهود مركز �أبوظبي للحوكمة لتعزيز 
ثقافة ومفاهيم �حلوكمة يف �أو�صاط �ملوؤ�ص�صات �لعامة و�خلا�صة وعر�ص �لتجارب �ملتميزة يف جمال �حلوكمة.

و�أكد �صعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة �أبوظبي �عتز�ز �لغرفة بتجربة �أدكو �ملتميزة يف �ملجال �لإد�رة 
حيث كانت و�حدة من �ل�صركات �ل�صباقة يف �لأخذ مبفهوم �حلوكمة وهو ��صت�صر�ف يوؤكد �إدر�ك �ل�صركة لأهمية هذ� 

�ملفهوم ودوره يف حتقيقها ملختلف �لأهد�ف و�لتطلعات �لتي ت�صعى �إليها.
وقال �ملهريي �إن �لفو�ئد و�لإيجابيات �لكبرية �لتي تعود على �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �ملالية و�لقت�صادية من جر�ء 
�عتماد مفهوم �حلوكمة يف جميع تفاعالتها �أ�صبحت من �أهم �ملحفز�ت �لتي تدفع هذه �ل�صركات للبحث عن �أف�صل 

�ملمار�صات �لعاملية �خلا�صة بهذ� �ملفهوم وتطبيقها.
و�أ�صاف �إن �لعالقة وثيقة بني تطبيق مفهوم �حلوكمة وحتقيق �جلودة و�لتميز يف �أد�ء �ل�صركات وبني زيادة حجم 
�أرباحها وحتقيق مبادىء �ل�صفافية و�ل�صتقاللية و�لعد�لة و�لنز�هة وبني تنمية ��صتثمار�تها وجذب �ملزيد من هذه 
�أم �ملحلية وحتفيز �لأيدي �لعاملة على �لعمل و�لإنتاج وتعميق ثقتها بال�صركة  �ل�صتثمار�ت �صو�ء �لأجنبية منها 
عالقة طردية فكلما ز�دت �ل�صركات من ن�صبة تطبيقها للحوكمة كلما ز�دت �لفو�ئد و�لإيجابيات �لعائدة عليها من 
جر�ء ذلك �لتطبيق ومن �صاأن ذلك �أن ي�صهم يف توفري بيئة عمل �صحية و�صليمة تنعك�ص ب�صكل �إيجابي على �لتنمية 

�لقت�صادية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�صكل عام.
و�أ�صار �إىل �أن دولة �لإمار�ت كانت من �لدول �ل�صباقة يف �ملنطقة يف تطبيق مفهوم �حلوكمة بكل مفاهيمها ودللتها 
و�أبعادها يف موؤ�ص�صاتها �لعامة منها و�خلا�صة ما �أ�صهم يف توفري بيئة عمل �صليمة �نعك�صت ثمارها على �أد�ء و�صمعة 
�ل�صركات فيها وبال�صكل �لذي جعل منها قبلة لعدد هائل من �ل�صركات �لإقليمية و�لعاملية �لتي �أتخذت منها منطلقا 

لإد�رة �أعمالها �لإقليمية و�لعاملية.
وقال �إن تنظيم هذه �لندوة ياأتي ��صتمر�ر� لهذ� �لنهج و�لإجناز وبهدف �لبحث عن كل ما من �صاأنه تعزيز تطبيق 

�حلوكمة يف �صركات �لدولة �لعامة منها و�خلا�صة.
�أبوظبي  �إم��ارة  �لتنمية �لقت�صادية يف  �أبوظبي كموؤ�ص�صة معنية بتحقيق  �إىل حر�ص غرفة جتارة و�صناعة  و�أ�صار 
على �أن تتيح لل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �لقت�صادية فر�صة حتديث معلوماتها حول �أهمية تطبيق مفهوم �حلوكمة من 
خالل مركز �أبوظبي للحوكمة �لذي �أ�ص�صته �لغرفة منذ عدة �صنو�ت ولتعريف هذه �ملوؤ�ص�صات بالآليات �أو �لأ�صاليب 

�لكفيلة بتحقيق ذلك وعلى �لوجه �لأكمل وبال�صكل �لذي ي�صهم يف حتقيق �ملزيد من �لنمو و�لتطور و�لتقدم لها.
وحتدث يف �لندوة �إبر�هيم ها�صم كبري �مل�صت�صارين لالإ�صر�تيجية و�حلوكمة �ملوؤ�ص�صية يف �صركة �أبوظبي للعمليات 

�لبرولية �لرية �أدكو عن �إجناز�ت �ل�صركة يف جمال �حلوكمة و�لتحديات �لتي و�جهتها وتغلبت عليها.
�ل�صركة  تلتزم  حيث  فرة  منذ  بها  ومعمول  معتمدة  موؤ�ص�صية  حوكمة  �صيا�صة  لديها  �أدك��و  �صركة   �أن  �إىل  و�أ�صار 
مب�صمون هذه �ل�صيا�صة �لتي تن�ص على و�صع جمموعة من ممار�صات �حلوكمة �ملوؤ�ص�صية �ملتينة �لتي توزع �حلقوق 
و�لو�جبات بني �ل�صركات �مل�صاهمة يف �أديكو من جهة وفريقها �لتنفيذي و�إد�رتها �لعليا وموظفيها من جهة �أخرى 

ب�صكل يح�صن من �لقيمة �مل�صافة لهذه �ل�صركات.
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بيان االيرادات لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان االيرادات ال�صاملة لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان املركز املايل يف 31 دي�صمرب 2012
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بيان التدفقات النقدية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

بيان التغريات يف حقوق امل�صاهمن لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

اي�صاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�صمرب 2012
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�صركة م�صاهمة عامة ذات م�صوؤولية حمدودة وموؤ�ص�صة مبوجب مر�صوم اأمريي من �صاحب ال�صمو حاكم دبي ( تاأ�ص�صت 1976
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خرباء ال�شبكات الال�شلكية و�شبكات 
الهواتف املحمولة يجتمعون يف دبي غدًا

•• دبي-وام: 

و�لهو�تف  �لال�صلكية  �ل�صبكات  جم��ال  يف  و�خل����ر�ء  �ملخت�صون  يجتمع 
�ملحمولة يف دبي من  23  �إىل  25  من �إبريل �جل��اري ملناق�صة م�صتقبل 
�لهو�تف  و���ص��ب��ك��ات  �لال�صلكية  �ل�����ص��ب��ك��ات  م��وؤمت��ر  �صمن  �ل�����ص��ن��اع��ة  ه���ذه 
2013 يف دورته �ل�صاد�صة وت�صت�صيف �جلامعة �لكندية يف دبي  �ملحمولة 
�لتعليمي  ل��الأد�ء  مكتوم  �آل  ر��صد  بن  حمد�ن  جائزة  مع  بالتعاون  �ملوؤمتر 
�ملتميز وهيئات عاملية من �صمنها معهد �لهند�صة �لكهربائية و�للكرونية 
ب���ال���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة و�لحت�����اد �ل�����دويل مل��ع��اجل��ة �مل��ع��ل��وم��ات . 
لالطالع  مكتوم  �آل  حمد�ن  بن  ر��صد  �ل�صيخ  يرعاه  �ل��ذي  �ملوؤمتر  يهدف 
�لال�صلكية  �ل�صبكات  م�صتقبل  ت��ت��ن��اول  �ل��ت��ي  �لأب���ح���اث  م�صتجد�ت  ع��ل��ى 
يح�صره  �ل��ذي  �ملوؤمتر  ويعتر   . و�لتطبيقات  �ملحمولة  �لهو�تف  و�صبكات 
متخ�ص�صون ورجال �أعمال يف �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ص  منتدى عامليا 
�ملوؤمتر  �آخر �لتطور�ت يف هذ� �ملجال و�صي�صهد  لتبادل �خلر�ت ومناق�صة 
 . 80  خبري�  تتاألف م��ن   134  بحثا ي�صارك يف مناق�صتها جلنة  عر�ص 
وبرجمة  �لال�صلكية  �ل�صبكات  خبري  �لعمري  بن  ر�صيد  �لروف�صور  وق��ال 
تفتخر  بدبي  �لكندية  �جلامعة  �إن  �ملوؤمتر  ير�أ�ص  �ل��ذي  �لذكية  �لهو�تف 
�لعامل  حول  �لأبحاث  خمتر�ت  �أه��م  مع  �أ�ص�صتها  �لتي  �ل�صر�كة  بعالقات 
�جلامعة  �ن  �لكندية  �جلامعة  رئي�ص  �صلي  كرمي  �لدكتور  �أو�صح  ب��دوره   .
�لهو�تف  �ل�صبكات �لال�صلكية و�صبكات  ��صت�صافة موؤمتر  ت�صعى من خالل 
�ملحمولة لعام 2013 ومن خالل �لأن�صطة �لأخرى �إىل ��صتقطاب �أف�صل 
�خلر�ت �إىل دبي دعما للمعرفة و�لبتكار من �أجل ن�صر �لفائدة و�ملعرفة 
يف خمتلف �أرجاء �لإمار�ت و�أل تقت�صر على طلبة �جلامعة و�لباحثني فيها 
. ووجهت دعوة لعدد من �أع�صاء حكومة دبي �للكرونية حل�صور �ملوؤمتر 
خا�صة و�أن �ملنهجية �ملتبعة يف حكومة دبي �للكرونية تن�ص على �ملز�وجة 
ل�صتغالل  �لفر�صة  مبنحها  للدو�ئر  خدمة  و�لالمركزية  �ملركزية  بني 
�لتكاليف  وباأقل  للمتعاملني  �إلكرونيا  �خلدمات  وتقدمي  ملو�ردها  �أمثل 
على �لطرفني . وقال بطي �صعيد �لكندي رئي�ص جمل�ص �لأمناء وم�صت�صار 
�جلامعة �لكندية يف دبي �إن �إلتز�مات �جلامعة نحو �ملجتمع ت�صتدعي دعم 
�ملبادر�ت �حلكومية يف كافة �أنحاء �لدولة . وكان �ملنظمون قد وجهو� دعو�ت 
ح�صور خا�صة ملجموعة من �أهم �ملوؤ�ص�صات و�أكرها يف �لقطاعني �حلكومي 
و�لبلديات  �حلكومية  �ل���وز�ر�ت  ت�صمل  و�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�خلا�ص 
�مل��ع��ل��وم��ات و�مل�صارف  �ل��ط��ري�ن وم��وؤ���ص�����ص��ات تقنية  و���ص��رك��ات  و�جل��ام��ع��ات 
و�صركتي �إت�صالت و دو . وي�صهد �ملوؤمتر ح�صور نخبة من خر�ء �ل�صبكات 
ميد�رد  موريل  �لروف�صورة  �حلا�صرين  �أب��رز  ومن  و�ملحمولة  �لال�صلكية 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ص  معهد  من 
و�لروف�صور نورمان بوليو من جامعة �ألرتا يف كند� و�لروف�صور عبا�ص 
من  �صريف  بيان  و�لروف�صور  �أ�صر�ليا  يف  �صيدين  جامعة  من  جماليبور 

جامعة خليفة يف �أبوظبي.

•• دبي-الفجر: 

�صجل موؤ�صر ثقة �مل�صتهلكني يف �إمارة دبي 
يف �ل��رب��ع �لأول م��ن �ل��ع��ام �جل���اري 135 
مقابل  نقطة   11 ق��دره��ا  ب���زي���ادة  نقطة 
ن��ف�����ص �ل���ف���رة م���ن �ل���ع���ام �مل��ا���ص��ي، وذلك 
ح�صب تقرير د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف 
�مل�صتهلك  ثقة  موؤ�صر  بنتائج  �خلا�ص  دبي 
من   95% �أن  �مل���وؤ����ص���ر  وي���ب���ني  دب�����ي.  يف 
�مل�صتهلكني متفائلون بالو�صع �لقت�صادي 
�ملقبلة،  ���ص��ه��ر�ً   12 خ����الل  دب����ي  لإم������ارة 
�لإيجابية  ثقتهم  منهم   90% �أك��د  فيما 
�لوقت  يف  ل��الإم��ارة  �لق��ت�����ص��ادي  بالو�صع 
��صتمر�رية  �ملوؤ�صر  نتائج  وتوؤكد  �جل��اري. 
�ل��ث��ق��ة و�إي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ف��اوؤل ل���دى �لعمالء 
جت���اه �ل��و���ص��ع �لق��ت�����ص��ادي يف �إم����ارة دبي 

ودولة �لإمار�ت ب�صكل عام.
فر�ص  �أن  �مل�صتهلكني  م��ن   82% و�أ����ص���ار 
�لعمل �حلالية ممتازة وجيدة، فيما ي�صعر 
ب��ال��ت��ف��اوؤل جتاه  �مل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  م���ن   87%
حت�صن �لو�صع �لوظيفي خالل 12 �صهر�َ 
�لأخريين  �لربعني  يف  ول��وح��ظ  �ل��ق��ادم��ة، 
من �ملوؤ�صر توجهاً �إيجابيا بالن�صبة لالأمن 
�ل���ظ���روف �ملادية  �ل��وظ��ي��ف��ي. وم���ن ح��ي��ث 
�صعورهم  % ع���ن   84 �أك����د  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة 
�ملادية  ب��ال��ظ��روف  بتعلق  فيما  �لي��ج��اب��ي 
�ل���وق���ت �حل����ايل و91%  �ل�����ص��خ�����ص��ي��ة يف 

خالل 12 �صهر� �ملقبل.
وق���ال ���ص��ع��ادة ���ص��ام��ي �ل��ق��م��زي، م��دي��ر عام 

د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف دبي: تعك�ص 
�جلهود  ل��ل��م��وؤ���ص��ر  �لأخ��������رية  �ل�����ق�����ر�ء�ت 
�لعام  خ��الل  دب��ي  �قت�صادية  بذلتها  �لتي 
�مل����ب����ادر�ت  �إط������الق  ح��ي��ث  م���ن   ،2012
و�لتجار  ل����الأف����ر�د  �ل��ت��وع��وي��ة  و�ل����ور�����ص 
جمتمع  تثقيف  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  و�حل��م��الت 
بامل�صتهلكني  �مل��ع��ن��ي��ة  و�جل���ه���ات  �لأع���م���ال 
�ل��ت��ج��اري��ة. وي�صعى  �ل��ع��الم��ات  و�أ���ص��ح��اب 
قطاع �لرقابة �لتجارية وحماية �مل�صتهلك 
على  ب��ال��رق��اب��ة  �مل��ت��ع��ل��ق  دوره  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�ل�����ص��رك��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات �ل��ت��ج��اري��ة وتوفري 
�ملكانة  مع  متا�صياً  للم�صتهلكني  �حلماية 
تتمتع  �لتي  و�لعاملية  �لتجارية  و�ل�صمعة 

بها �إمارة دبي .
قيا�ص  م��وؤ���ص��ر  ي�صاهم  �ل��ق��م��زي:  و�أ���ص��اف 
�لبيع  جت��ار  م�صاعدة  يف  �مل�صتهلكني  ثقة 
�ملعنية  �لقطاعات  من  وغريها  بالتجزئة 
ومعرفة  �مل�صتهلكني  �ح��ت��ي��اج��ات  ف��ه��م  يف 
�خلطط �ل�صر�ئية ورغباتهم ب�صكل م�صبق 
�ل��ت��غ��ري�ت و�إر�صاء  �إح����د�ث  و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
من  دب��ي  �قت�صادية  وت�صعى  �مل�صتهلكني. 
دبي  يف  �ملحلي  �ل�����ص��وق  تعزيز  �إىل  جهتها 
�مل�صتهلكني،  وع��ي  ثقافة  ن�صر  خ��الل  م��ن 
ودع�����م ح���رك���ة �ل���ت���ج���ارة و�ل���ت���ج���زئ���ة على 
�لفرد  �ل�صعور  م�صتوى �لإم��ارة عر ر�صد 

للم�صتهلكني .
�مل�صتهلكني  ن�صبة  �أن  �إىل  �لقمزي  و�أ���ص��ار 
�أن �ل��وق��ت �حل����ايل جيد  �ل��ذي��ن ي��ج��دون 
ل�صر�ء �ملنتجات �لتي يريدونها �أو يرغبون 

باقتنائها �رتفعت لتبلغ %80 بن�صبة منو 
�ل��رب��ع �لأول للعام  % خ��الل   14 ق��دره��ا 
�حل����ايل م��ق��اب��ل �ل���ف���رة ذ�ت���ه���ا م���ن �لعام 
2012، و�أفاد �ملوؤ�صر �أن �أكرث من 50% 
بتوفري  ي��ق��وم��ون  �ل��ذي��ن  �مل�صتهلكني  م��ن 
�لأ�صا�صية  ع��ن �حل��اج��ات  �ل��ز�ئ��دة  �ل��ن��ق��ود 
ينفقونها على �لإجاز�ت �ل�صنوية و�لرفيه 
من   20% ي���ق���وم  ف��ي��م��ا  �مل����ن����زل،  خ������ارج 
�أيام  بعد  �أ�صرع  ب�صكل  بالإنفاق  �ملدخرين 
�لدلئل  تلك  وتعك�ص  �لدخ���ار،  من  قليلة 
�رتفاع �ملعدلت �ل�صر�ئية لدى �مل�صتهلكني 

يف �لفرة �جلارية.
�لرئي�صية  �لأ�صباب  �أن  �مل�صتهلكون  وي��رى 
ور�ء �لت�صور �لإيجابي جتاه حت�صن �لو�صع 
مدى  على  و�ل��ت��ف��اوؤل  �حل��ايل  �لقت�صادي 
منو  �لآت����ي:  يف  يتمثل  �ملقبل  ���ص��ه��ر�ً   12
�لتدفق �ل�صياحي، و�رتفاع �أ�صعار �لعقار�ت، 

�لفر�ص  وت��و�ف��ر  �لتجارة،  عجلة  و�زده���ار 
�لوظيفية، وزيادة �لإعالنات، و�رتفاع �أرباح 
�ل�صركات، �إىل جانب �لزدحام �مللحوظ يف 
�حل��رك��ة �مل��روري��ة. وم��ن جانبه، ق��ال عمر 
�لرقابة  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  بو�صهاب، 
�لتجارية وحماية �مل�صتهلك: �صهدت نتائج 
�ملوؤ�صر حت�صناً ملحوظاً حيث �رتفعت ن�صبة 
�لتفاوؤل يف �نتعا�ص �لقت�صاد خالل �ل� 12 
�صهر�ً �لقادمة من %79 يف �لربع �لأخري 
�لأول من  للربع   86% �إىل   2012 من 
من   53% ن��ح��و  وي�صعى  �حل����ايل.  �ل��ع��ام 
�مل�صتهلكون �إىل �لتقليل من �لرفيه خارج 
�ملنزل يف �لوقت �حلا�صر، فيما ذكر 31% 
رغبتهم لتقليل �لرفيه خارج �ملنزل على 
مدى 12 �صهر� �ملقبل. وي�صعى %40 من 
�مل�صتهلكني �إىل تخفي�ص نفقات �لعطالت 
�لر�هن  �ل��وق��ت  �ل��ق�����ص��رية يف  و�لإج������از�ت 

م�صتقبلية  ك����اإج����ر�ء�ت   21% وب��ن�����ص��ب��ة 
�ل���ق���ادم. و�أح��ت��ل تقليل  خ���الل 12 ���ص��ه��ر�ً 
�ملرتبة  �مل�صتهلكني يف  �لهاتف لدى  نفقات 
%39 يف �لوقت �جلاري،  �لثالثة مبعدل 
تخفي�ص  �إىل  منهم   21% يطمح  فيما 

�لإنفاق خالل 12 �صهر� �ملقبل .
و�أ�����ص����اف ب���و����ص���ه���اب: و����ص���ع �مل���وؤ����ص���ر 14 
توفري  يف  �مل�صتهلكون  �إليه  ي�صتند  �إج���ر�ًء 
ومن  �لإن��ف��اق  وتر�صيد  �ملعي�صية  �لتكلفة 
م�صاريف  تقليل  �لإج������ر�ء�ت:  ت��ل��ك  �أب����رز 
و�لتقليل  وحماولة  �ملنزل،  خ��ارج  �لرفيه 
م��ن ن��ف��ق��ات �ل��ه��ات��ف، وت��خ��ف��ي�����ص فو�تري 
وتخفي�ص  وك���ه���رب���اء(،  )�ل����غ����از  �ل���ط���اق���ة 
نفقات �لعطالت �ل�صنوية، وتاأخري حتديث 
�لتكنولوجيا، و�لبحث عن �صفقات �أف�صل 
و�لتاأمني  �مل���ن���زل  ب��ق��رو���ص  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
�ملوؤ�صر ب�صكل  . ويظهر  وبطاقات �لئتمان 
عام ��صتمر�رية ثقة �مل�صتهلك وعدم وجود 
حتول يف �أد�ء �أو م�صاعر �مل�صتهلكني، حيث 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  يف  �مل��وؤ���ص��ر  ���ص��م��ل 
م�صتهلك   500 ع��ن  ي��ق��ل  ل  م��ا   2013
)%70 ذكور و%30 �إناث( على م�صتوى 
�إىل   20 �أعماهم بني  �إم���ارة دب��ي، ت��ر�وح 
عاما من مو�طني �لدولة و�لغربيني   59
ويعطي  �ل��ع��رب.  و�ل��و�ف��دي��ن  و�لأ�صيويني 
�ملوؤ�صر �إ�صارة فردية ل�صعور �مل�صتهلك جتاه 
�إىل  بالإ�صافة  �لقت�صادي �حلايل  �لو�صع 
�لنو�يا و�لتوقعات للم�صتقبل و�لقدرة على 
زمنية  م��دة  م���د�ر  على  �لعميل  ثقة  تتبع 
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موؤ�صر ثقة امل�صتهلكن يف دبي ي�صجل 135 نقطة يف الربع االأول

اقت�شادية دبي: 95 % من امل�شتهلكني متفائلون بالو�شع القت�شادي 
لدبي خالل 12 �شهرًا املقبلة

الدورة التا�صعة للجنة االإماراتية االأملانية امل�صرتكة تختتم اأعمالها يف برلن

اقرتاح اإماراتي لتعزيز التعاون املايل يف جمال ال�شيا�شات املالية وامل�شائل املتعلقة باملعاهدات ال�شريبية

•• دبي-الفجر: 

�لناقلة  دب�������ي،  ف������الي  ط�����ائ�����رة  ه���ب���ط���ت 
دب����ي، يف جوبا  �ل���ر�ئ���دة يف  �لإق��ت�����ص��ادي��ة 
وكان  �ل�صود�ن  جنوب  جمهورية  عا�صمة 
رقم  �لفتتاحية  �ل��رح��ل��ة  ه��ذه  م��ن  على 
جوبا  مطار  يف  حطت  �لتي   611 زد  �إف 
ي����وم �أم�������ص �لأح������د �مل����و�ف����ق 21 �أب���ري���ل، 
لفالي  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل��غ��ي��ث،  غيث 
�لإد�ري  �مل���دي���ر  �ل���ك���ن���دي،  وب���ط���ي  دب�����ي، 
و�أولده،  �ل��ك��ن��دي  حم��م��د  �صعيد  ل�����ص��رك��ة 
ير�فقهما جمع من ممثلي و�صائل �لإعالم 
ل���دى و�صولهم  ب��ه��م  �لإم���ار�ت���ي���ة، ورح���ب 
رئي�ص  نائب  �ملطار  �لرئا�صي يف  �ملبنى  �إىل 
ريك  �لدكتور  �ل�صود�ن  جنوب  جمهورية 
بهذه  �صحايف  موؤمتر  وعقد  تيني.  مات�صا 
�إىل  �لغيث  غيث  خ��الل��ه  ت��وج��ه  �ملنا�صبة، 
�حلا�صرين باحلديث قائاًل:  نحن �صعد�ء 
ببدء رحالتنا �إىل جوبا، و�لتي تن�صم �إىل 
وجهاتنا �لقائمة �ليوم لرفع عددها �إىل 

و�ل�صفر  �لتجارة  �إىل فر�ص  ونتطلع   ،56
بني دولتي جنوب �ل�صود�ن و�لإم��ار�ت من 

خالل هذ� �خلط �جلديد .
ويو�صع بدء �لرحالت على �خلط �جلديد 
من  وي��ع��زز  �أفريقيا،  يف  دب��ي  ف��الي  �صبكة 
���ص��اب��ق��اً من  ع���ان���ت  �إىل وج���ه���ات  �ل���رب���ط 
�لطري�ن  �صركات  خدمات  غياب  �أو  �صعف 
�لتجاري، حيث ت�صل �لناقلة حالياً �إىل 6 
�أبابا  �أدي�ص  �ل�صمر�ء هي:  �لقارة  نقاط يف 
و�لإ�صكندرية وجيبوتي وجوبا و�خلرطوم 
وبورت�صود�ن. وثمن �لغيث جهود �ل�صلطات 
�متنانه  و�ب�������دى  �ل���������ص����ود�ن،  ج���ن���وب  يف 
�لناقلة،  �ل��ذي لقيه وفد  للرحيب �حل��ار 
�ملوثوقة  خدماتنا  �أن  �ملوؤكد  من  و�أ�صاف: 
�صت�صهم يف  �ملعقولة و�جل��ودة  �لأ�صعار  ذ�ت 
�أكر  �ل�صفر ب�صورٍة  �لكثريين من  متكني 
و��صعة  �صبكة  �إىل  دب��ي  �أو عر  بلدينا  بني 
د�صنت  �آخ��ر،  �صعيد  وعلى   . �لوجهات  من 
فودي  مير�لني  �إىل  رحالتها  دبي  فالي 
خام�ص وجهاتها يف رو�صيا، و�لتي تخدمها 

�صتبد�أ  ك��م��ا  �أ���ص��ب��وع��ي��اً،  رح��ل��ت��ني  مب��ع��دل 
جديدتني  مدينتني  �إىل  عملياتها  �لناقلة 
�مل�صتقلة  �ل��ك��وم��ن��ول��ث  دول  م��ن��ط��ق��ة  يف 

�أب��ري��ل �جل����اري، ه��م��ا دو�صانبي  ن��ه��اي��ة  يف 
عا�صمة طاجيك�صتان و�أو�ص يف قريغ�صتان، 
وتدعم منوها �مل�صتمر يف �لوجهات بتعزيز 

تت�صلمها  جديدة  ط��ائ��ر�ت   6 ب�  �أ�صطولها 
�أ�صطولها  لي�صل  �جل�����اري،  �ل��ع��ام  خ���الل 

بنهاية �لعام �إىل 34 طائرة.

اأوىل رحالت فالي دبي حتط يف جوبا
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•• برلني-وام:

�خ��ت��ت��م��ت يف �ل��ع��ا���ص��م��ة �لمل��ان��ي��ة ب��رل��ني �ل����دورة 
�لقت�صادية  �لأملانية  �لإمار�تية  للجنة  �لتا�صعة 
�مل�صركة �لتي عقدت برئا�صة معايل �صلطان بن 
�صعيد �ملن�صوري وزير �لقت�صاد ومعايل �لدكتور 
لالقت�صاد  �لحت������ادي  �ل���وزي���ر  رو���ص��ل��ر  ف��ي��ل��ي��ب 
عن  �لحت��ادي��ة  �أملانيا  بجمهورية  و�لتكنولوجيا 

�جلانب �لأملاين.
وت���ر�أ����ص ك��ل م��ن ���ص��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ص حم��م��د �حمد 
�لقت�صاد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�صحي  عبد�لعزيز  ب��ن 
ومعايل �أنى روث هريك�ص وزيرة �لدولة ل�صوؤون 
وز�رة �لقت�صاد و�لتكنولوجيا �لأملانية �لحتادية 
كلمة  ت�صمن  و�ل��ذي  للجنة  �خلتامي  �لجتماع 
تقدمييا  وعر�صا  �لقت�صاد  وز�رة  وكيل  ل�صعادة 
لدولة  و�لقت�صادية  �ل�صتثمارية  �لبيئة  ح��ول 
�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و����ص��ت��ع��ر����ص فر�ص 
حم�صر  توقيع  ومر��صم  �لدولتني  بني  �لتعاون 
�لإمار�تية  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��ا���ص��ع��ة  �ل������دورة  �ج��ت��م��اع 

�لأملانية.
�لأملاين  �لنقل  وزي���ر  �مل��ن�����ص��وري  م��ع��ايل  و�إل��ت��ق��ى 
�مل�صركة  �لقت�صادية  �للجنة  بعمل  �أ�صاد  �ل��ذي 

�أبرزها  �لتباحث حول عدة مو��صيع من  وجرى 
�لتعاون يف جمال �لنقل �جلوي و�لري.

�ل�صر�تيجي   �مل�����ص��روع  �لأمل����اين  �ل��وزي��ر  وث��م��ن 
قطار �لحت���اد  و�ل��ذي يعد من �ه��م �مل�صاريع يف 
�مل�����ص��ت��وى �ل��ع��امل��ي و�لأد�ء  �ل��وق��ت �ل���ر�ه���ن ع��ل��ى 
�لر�قي ل�صركات �لطري�ن �لإمار�تية ومناف�صاتها 

كرى �لناقالت �لعاملية.
�لتفكري  �إىل  �لنقل  وزي��ر  �ملن�صوري  ودع��ا معايل 
ل�صركات  �ل��رح��الت  ع��دد  زي���ادة  �أك���ر يف  بجدية 
�ل��ط��ري�ن �لإم���ار�ت���ي���ة �ىل �مل��ان��ي��ا وحت��دي��د� �إىل 

مطاري برلني و�صتوجتارت.
ورحب �لوزير �لملاين بالطلب �لمار�تي موؤكد� 
�أخذه يف �لعتبار وذلك وفق �طار �تفاقية �لنقل 
�جلوي بني دولة �لمار�ت و�أملانيا �لتي مت توقيعا 

�صابقا.
مبارك  ���ص��ع��ادة جمعة  م��ن  ك��ل  �لج��ت��م��اع  ح�صر 
�جلنيبي �صفري �لدولة يف برلني و�صعادة �لدكتور 
نا�صر �صيف �ملن�صوري �لرئي�ص �لتنفيذي ل�صركة 

�لحتاد للقطار�ت.
�للجنة  �ج��ت��م��اع��ات  �أن  �ل�����ص��ح��ي  ���ص��ع��ادة  و�أك�����د 
د�ئما  تبعث  �مل�صركة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف  نتائجها  ع��ر  �ل��ت��ف��اوؤل  ع��ل��ى 

�لق��ت�����ص��ادي و�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري و�ل���ت���ز�م كافة 
�مل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه��ا ب���ه���دف و�ح�����د م�����ص��رك وهو 
تنعك�ص  �ل��ت��ي  �ملمكنة  �لنتائج  باأف�صل  �خل���روج 

�إيجابا على �قت�صاد �لبلدين.
�ملتحدة  �لعرية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �صعادته  وق��ال 
ت��ع��ت��ر م���رك���ز� �إق��ل��ي��م��ي��ا ب������ارز� ي���رب���ط �أوروب������ا 
و�لوليات �ملتحدة بالأ�صو�ق �ل�صتهالكية �صريعة 
�لنمو يف �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �فريقيا وجنوب 
�آ�صيا  منوها �إىل وجود �أكرث من �ألف �صركة �أملانية 
تعمل يف �لإمار�ت وهو ما ي�صكلل دللة على �لبيئة 

�ل�صديقة للم�صتثمرين �لتي تنعم بها �لدولة.
�للجنة  �ج���ت���م���اع���ات  �أن  �إىل  ����ص���ع���ادت���ه  ول���ف���ت 
و��صعا  �مل���ج���ال  ت��ف�����ص��ح  �مل�����ص��رك��ة  �لق��ت�����ص��ادي��ة 
�أم����ام ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي و�ل���ص��ت��ف��ادة من 
�لهائلة على �صعيد  �خلر�ت و�لكفاء�ت �لأملانية 
ميهد  ما  وهو  و�ل�صناعة  و�لطاقة  �لتكنولوجيا 
من  مزيد  وحتقيق  �لوطني  �لقت�صاد  لتدعيم 

�لتنمية �لقت�صادية.
جمالت  م��ن  �لعديد  توفر  ع��ن  �صعادته  وك�صف 
جمال  يف  خا�صة  �لبلدين  بني  �مل�صرك  �لتعاون 
�لتكنولوجيا و�لبتكار و�قت�صاد �ملعرفة و�لطاقة 

�ملتجددة و�ل�صحة و�لنقل و�ل�صياحة و�لتمويل. 

و��صتعر�ص �جلانبان �لعالقات �لتجارية �لثنائية 
�لتبادل  �حلالية وما حتقق من منو يف معدلت 
�لتجاري �لذي بلغ 23 باملائة يف عام 2012  ما 
و�أك����د� �صرورة  ي���ورو  10.5 م��ل��ي��ار  ي��ق��ارب م��ن 

تعزيز هذه �ملعدلت خالل �لفرة �ملقبلة.
�تفاقية  م��ن  �لن��ت��ه��اء  �أن  �إىل  �جل��ان��ب��ان  و�أ����ص���ار 
لتجارة �حلرة بني �لحتاد �لأوروبي ودول جمل�ص 
من  للمزيد  يوؤ�ص�ص  �أن  ميكن  �خلليجي  �لتعاون 

�لنمو يف كلتا �ملنطقتني.
باإبر�م  �أكد �جلانبان �هتمامهما  �ل�صدد  ويف هذ� 
�تفاقية �ل��ت��ج��ارة �حل���رة ب��ني �لحت���اد �لأوروب����ي 
وقت  �أق���رب  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ص  ودول 
ممكن وعلى �أ�صا�ص متني من �لتو�فق و�لإجماع.

�لثنائية  �ل�صتثمار�ت  �أهمية دفع  و�أكد �جلانبان 
و�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ص��ادي يف ك��ال �ل��ب��ل��دي��ن و�تفقا 
�ل�صتثمار�ت  تكثيف  �ل�صركات على  ت�صجيع  على 
�مل�صركة  �مل�����ص��اري��ع  �إق��ام��ة  خ���الل  م��ن  �لثنائية 
�لتعاون  �أ�صكال  من  وغريها  �لتاأ�صي�ص  وعمليات 
يف �لقطاعات ذ�ت �لأولوية  و �أعربا عن رغبتهما 
�لبلدين  ب��ني  �ل���ص��ت��ث��م��اري  �ل��ت��ع��اون  تكثيف  يف 
�لتحتية  و�لبنية  �مل��ت��ج��ددة  �لطاقة  قطاعات  يف 

و�ل�صحة و�ل�صياحة و�لنقل و�لتعليم و�لتدريب.

باعتباره  �ملجل�ص  �أه��م��ي��ة  على  �جل��ان��ب��ان  و���ص��دد 
�لبلدين  من�صة مثالية جلمع �ل�صركات من كال 
وتعزيز  �مل�صرك  �لهتمام  ذ�ت  �مل�صائل  ملناق�صة 
�مل�صاريع  ق���ط���اع  يف  ���ص��ي��م��ا  ل  �لأع����م����ال  ف���ر����ص 

�ل�صغرية و�ملتو�صطة �لتدريب و�لتطوير.
و�أجمع �لطرفان على �أن �تفاقية جتنب �لزدو�ج 
�ل�صريبي �لتي دخلت حيز �لتنفيذ يف عام 2011 
�لقت�صادي  �لتعاون  تعزيز  يف  مهمة  خطوة  كان 

بني �أملانيا و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وق����دم �جل��ان��ب �لإم����ار�ت����ي �إىل ن��ظ��ريه �لأمل����اين 
�مل���ايل يف جمال  �ل��ت��ع��اون  �ت��ف��اق لتعزيز  م��ق��رح 
باملعاهد�ت  �ملتعلقة  و�مل�صائل  �ملالية  �ل�صيا�صات 
�ل�صريبية و�أبدى �جلانب �لأملاين ترحيبه بهذه 
و�تخاذ  عليها  �لط����الع  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  �خل��ط��وة 

�لإجر�ء�ت �ملنا�صبة.
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  و��صتعر�ص وفد 
�خلطط و�مل�صاريع �لقائمة لتطوير قطار �لحتاد 
وم�صاريع �ل�صكك �حلديدية �لأخرى مع �لتاأكيد 
من  و�ل�صتفادة  �أملانيا  مع  �ل�صر�كة  �أهمية  على 
تعزيز  عر  �لإط���ار  ه��ذ�  يف  �مل�صتفي�صة  خر�تها 
يف  و�لأمل��ان��ي��ة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�صركات  ب��ني  �لتعاون 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل��ب��ن��اء و�ل��ت�����ص��ي��ي��د �لإ����ص���ر�ف على 

و�لعمليات  �حل��دي��دي��ة  لل�صكك  �لتحتية  �لبنية 
�ملت�صلة وت�صنيع �لقطار�ت.

�ملتحدة طلبها  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  وج��ددت 
ل��ل��ج��ان��ب �لأمل�������اين م��ن��ح �ل���ن���اق���الت �لإم���ارت���ي���ة 
�لوطنية �حلق يف زيادة �أعد�د �لرحالت �ملبا�صرة 
�إىل كل من مطاري بر�ند نبورغ يف برلني ومطار 

�صتوتغارت.
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �أك���دت  �ل�صدد  ه��ذ�  ويف 
�لأج����و�ء  �صيا�صة  مم��ار���ص��ات  ت��ع��زي��ز  �أن  �مل��ت��ح��دة 
و�صيلة مهمة يف  �ل��ب��ل��دي��ن مي��ث��ل  ب��ني  �مل��ف��ت��وح��ة 
�لقت�صادي  و�لنمو  �لقت�صادية  �ل�صر�كة  تعميق 
وي�صكل �لتعاون بني �أملانيا ودولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف جمال تنويع م�صادر �لطاقة و�لطاقة 
�أهم حماور �لعالقات �لقت�صادية  �أحد  �ملتجددة 

بني �لبلدين.
و�تفق �جلانبان على تكثيف �لتعاون �لقائم مثل 
�لوفود  وت��ب��ادل  و�لأ���ص��و�ق  �مل��ع��ار���ص  يف  �مل�صاركة 
�لتقنية وتعزيز �ل�صتثمار�ت وتفعيل دور �لقطاع 
�لقائم  بالتعاون  و�أ�صاد�  �جلانب  هذ�  يف  �خلا�ص 
�ملتجددة  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة  م�صدر  بني 
�لقائم  �ل��ت��ع��اون  �إىل تر�صيخ  �ل��دع��وة  م��ع  �آي��ري��ن��ا 

و�مل�صتقبلي.



•• ال�شارقة-وام:

�أكدت د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية يف �ل�صارقة 
�ل�صتثمار�ت  وج��ذب  ت�صجيع  على  حر�صها 
وتوفري  �لقت�صادي  �لتنويع  �صيا�صة  وتبني 
لإقامة  �لعاملية  لل�صركات  �ملو�تية  �لفر�ص 
�ملزيد من �مل�صاريع �مل�صركة و�ل�صتفادة من 
و��صتفادت  �أر�صتها  �لتي  �ل�صتثمار  �أنظمة 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�����ص��رك��ات  م���ن  �ل��ع��دي��د  م��ن��ه��ا 
���ص��ع��ادة �صلطان  �ل��ع��امل��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة. وق����ال 
ع��ب��د�هلل ب��ن ه���ده �ل�����ص��وي��دي رئ��ي�����ص د�ئرة 
��صتقباله  خ����الل  �لق��ت�����ص��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
كاثريني بوور من وز�رة �خلز�نة �لأمريكية 
�ل��ع��دي��د من  �ل�����ص��ارق��ة مت��ت��ل��ك  �إم������ارة  �إن 
و��صعة  �آف��اق��ا  تفتح  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لفر�ص 
طموحة  م�صروعات  لإق��ام��ة  للم�صتثمرين 
و�لت�صريعية  �لتحتية  �لبنية  تتو�فر  حيث 
�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ت��وف��ر ف��ر���ص �ل��ن��ج��اح لهم. 
ت�صهم  �ل���زي���ار�ت  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  و�أ����ص���ار 
يف ت��ع��زي��ز ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون �مل��ت��ب��ادل��ة بني 
جذب  فر�ص  يف  �لتباحث  بجانب  �لبلدين 

�ل���ص��ت��ث��م��ار�ت وت��و���ص��ي��ع رق��ع��ة �لأع���م���ال يف 
�مل�صوؤولة  �ل�صويدي  و�طلع   . �ل�صارقة  �إمارة 
�لتنمية  د�ئ������رة  جت���رب���ة  ع��ل��ى  �لأم���ري���ك���ي���ة 
�لتنموي  �لتخطيط  جمال  يف  �لقت�صادية 
�ملتعلقة  و�لإج���ر�ء�ت  �خلطو�ت  �إىل  �إ�صافة 
بتنمية بيئة �لأعمال يف خمتلف �لقطاعات 
وق�������دم ن����ب����ذة ع����ن ط��ب��ي��ع��ة �لق���ت�������ص���اد يف 
�جلانبان  ��صتعر�صا  فيما  �ل�صارقة   �إم���ارة 
�لقطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل���ت���ط���ور�ت  �آخ�����ر 
�لقت�صادية يف �لإمارة . و�أكد رئي�ص �لد�ئرة 
بها  تتمتع  �لتي  �لقت�صادية  �لبيئة  �أهمية 
�ل�صارقة و�لتي ت�صهم ب�صفة كبرية يف جعل 
من  للم�صتثمرين  �ملف�صل  �خل��ي��ار  �لإم���ارة 
خمتلف �أنحاء �لعامل  م�صري� �إىل جمموعة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�ل��ت��ي�����ص��ري�ت  �خل��دم��ات 
و�لتي  �لإم��ارة  بها  تتمتع  �لتي  و�لت�صريعية 
�صاهمت يف تر�صيخ مكانتها كمركز �قت�صادي 
�لتنمية  د�ئ�����رة  ت��رك��ي��ز  �أن  و�أك�����د  م��ت��ط��ور. 
�لإم���ارة  من��و  تعزيز  يف  ي�صب  �لقت�صادية 
وزي�����ادة قدرتها  و����ص��ت��د�م��ت��ه  �لق��ت�����ص��ادي 
�قت�صاد  نحو  للتوجه  وتهيئتها  �لتناف�صية 

�لتقنيات  �أف�صل و�أحدث  �ملعرفة و��صتخد�م 
و��صتحد�ث قو�نني جديدة مبا يدعم فر�ص 
منو قطاعات �لأعمال وتفعيل �ل�صر�كة مع 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص ك��ون��ه ع��ام��ال �أ���ص��ا���ص��ي��ا يف 

بيئة  وحت�صني  �لقت�صادية  �لتنمية  عملية 
وتن�صيط  �ل�������ص���ادر�ت  وت��ن��م��ي��ة  �ل���ص��ت��ث��م��ار 
قطاع �لتجزئة. من جانبها �أ�صادت كاثريني 
و�لتي�صري�ت  �خل����دم����ات  مب�����ص��ت��وى  ب�����وور 

و�ملناخ  �ل�����ص��ارق��ة  �قت�صادية  تقدمها  �ل��ت��ي 
على  �طالعها  بعد  �لإم���ارة  يف  �ل�صتثماري 
روؤي����ة �ل���د�ئ���رة وم��ه��ام��ه��ا و�خل���دم���ات �لتي 

تقدمها للم�صتثمرين ورجال �لأعمال .

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�لتكنولوجيا،  للعلوم  م�صدر  معهد  �أعلن 
�لعليا  ل���ل���در�����ص���ات  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �جل���ام���ع���ة 
�ملتقدمة  �ل��ط��اق��ة  تقنيات  يف  �ملتخ�ص�صة 
�لدين  ع����الء  �أن  �مل�������ص���ت���د�م���ة،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أح��د طلبته يف يف م�صروع  �ملقري، م�صاركة 
�لأقمار  يف  �ل�صم�صية  �خل��الي��ا  ����ص��ت��خ��د�م 
�ل�صناعية، �لذي مت �ختياره من بني �أف�صل 
100 م�صروع تقني من قبل جائزة بي�صت 
جملة  متنحها  �لتي  �أوورد  نيو  و�ت�ص  �أوف 

بوبيالر �صاين�ص �لعلمية �لأمريكية.
�مل��ق��ري، كطالب  �ل��دي��ن  �صاهم ع��الء  وق��د 
وب����اح����ث م�������ص���اع���د يف م��ع��ه��د م�������ص���در، يف 
�ختياره  مت  �ل��ذي   ، فون�صات  با�صم  م�صروع 
جمال  يف  �لهامة  �لبتكارية  �مل�صاريع  م��ن 
�أوف  بي�صت  �ل�����ص��ن��وي  ع��دده��ا  يف  �ل��ف�����ص��اء 
عام  دي�����ص��م��ر  ل�����ص��ه��ر  �أوورد  ن��ي��و  و�ت�������ص 
2012 وقد عمل عالء كباحث م�صارك يف 
مركز �أبحاث �أمي�ص بوكالة نا�صا �لف�صائية 
يف م��وف��ي��ت ف��ي��ل��د ب���ولي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف 
�ملتحدة، وذلك بعد ح�صوله على  �لوليات 
�ملاج�صتري من معهد م�صدر يف عام  درج��ة 
يف  دكتور�ه  طالب  �لآن  هو  بينما   ،2011

معهد م�صدر.
�آلف  �صاين�ص  بوبيالر  جملة  وت�صتعر�ص 
�أف�صل  وتختار  �جلديدة،  �لخر�عات  من 
بالعتماد  فئة،   12 �صمن  م�صروع   100

على معايري ت�صمل نوعية �لبتكار و�لتنفيذ 
وم�صاهمته يف تطور فئته، وتقدميه �أفكار�ً 

ووظائف جديدة كلياً.
و���ص��رح �ل��دك��ت��ور ف��ري��د م��وف��ن��ز�ده، رئي�ص 
ي����ت����درب طالبنا  ق����ائ����اًل:  م�������ص���در  م��ع��ه��د 
�لطاقة  جم����الت  يف  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة 
�ملتقدمة و�لتكنولوجيا �لنظيفة، وي�صعدين 
�أن �أه��ن��ئ ع���الء �ل��دي��ن ع��ل��ى ه���ذ� �لإجن���از 
نوعية  بقوة  يعك�ص  �لتقدير  فهذ�  �ملتميز. 
وجودة �ملعرفة �لتي تقدمها هيئة �لتدري�ص 
يف معهد م�صدر، يف ظل �لدعم �مل�صتمر من 
و�لذي  �لإم���ار�ت،  لدولة  �لر�صيدة  �لقيادة 
مو��صلة  يف  لطلبتنا  ك��ب��ري�ً  ع��ون��اً  ي�صكل 
م�صاهماتهم يف تعزيز ر�أ�ص �ملال �لب�صري يف 
و�لتكنولوجيا  �مل�صتد�مة  �لطاقة  قطاعات 

�ملتقدمة يف �أبوظبي .
�أ�صعر بالفخر  �مل��ق��ري:  وق��ال ع��الء �ل��دي��ن 
بكوين جزء من هذ� �مل�صروع �لتابع لوكالة 
قام  �ل��ذي  �ملتميز  �لفريق  يف  وع�صو  نا�صا 
ب����اإجن����ازه. وك���ان���ت م�����ص��اه��م��ت��ي ت��رك��ز على 
حيث  من  �ل�صم�صية  �خلاليا  �أف�صل  �إيجاد 
�لقمار  يف  ل�صتخد�مها  و�لأد�ء  �لتكلفة 
يف  تعلمتها  �لتي  �مل��ه��ار�ت  و�إن  �ل�صناعية، 
للماج�صتري،  در��صتي  خالل  م�صدر  معهد 
�ل��ت��ح��دي، مما  ه��ذ�  خ��و���ص  �صجعتني على 
�أكرث  يعزز �لثقة بالنف�ص ملو�جهة حتديات 
يف  �مل�صاهمات  م��ن  �مل��زي��د  وت��ق��دمي  �صعوبة 

هذ� �ملجال .

وي��ه��دف م�����ص��روع ف��ون�����ص��ات ن��ا���ص��ا �إىل بناء 
�لأقمار �ل�صناعية باأقل تكلفة، �أي ما يعادل 
جهاز  م���ن  ي��ت��ك��ون  وه���و  دولر،   3500
بحجم �لكوب �أو مكعب بحجم 10 × 10 
�صم م�صنوع من مو�د جتارية جاهزة قابلة 
لال�صتخد�م، ومنها هاتف ذكي �إت�ص تي �صي 
مركزي،  كمعالج  و�صي�صتخدم  ون  نيكز�ص 
حالياً  فيها  يتوفر  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ك��ون 
جم��م��وع��ة م���ن �ل���ر�م���ج �ل��ت��ي مي��ك��ن لها 
�ل�صناعية، مثل  �لتما�صي مع نظم �لأقمار 
�ل�صت�صعار،  و�أج��ه��زة  �ل�صريعة،  �مل��ع��اجل��ات 
وكامري�ت ذ�ت دقة عالية، و�أجهزة ��صتقبال 
حتديد �ملو�قع GPS، بالإ�صافة �إىل نظم 

�لت�صغيل �ملختلفة.
�لطريقة  بتغيري  �أي�صاً  �مل�صروع  ه��ذ�  يقوم 
�لف�صائية  �ملهمات  ت�صميم  بها  يتم  �ل��ت��ي 
م��ن خ���الل �ع����د�د �ل��ن��م��اذج ب�����ص��رع��ة ودمج 
�لتقنيات �لتجارية �حلالية و�لأجهزة، مما 
قدر�ت  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  للمهند�صني  يتيح 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ج��اري��ة، ب����دًل م���ن حماولة 

ت�صميم �حللول �لتقنية ح�صب �لطلب.
فون�صات  ي��ت��م��ي��ز  �مل���ق���ري:  ع����الء  و�أ�����ص����اف 
ت�صميم  ط���ري���ق���ة  ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى  ب���ال���ق���درة 
�لف�صاء.  �إىل  �ل�صناعية  �لأق��م��ار  و�إط���الق 
مماثل  �ليوم  �ل�صناعية  �لأق��م��ار  فت�صميم 
كانت  ع��ن��دم��ا  �حل��ا���ص��وب  �أج��ه��زة  لت�صميم 
و�لركيب  �لت�صنيع  يف  وم��ع��ق��دة  مكلفة 
تطبيقات  وت�صتخدم  �حل��ج��م،  يف  وك��ب��رية 

�مل�����ص��روع �صي�صهل  حم���ددة ج���د�ً. لكن ه��ذ� 
�أجهزة  م��ث��ل  �ل�����ص��ن��اع��ي��ة  �لأق����م����ار  �إن����ت����اج 
من  �صخ�ص  لأي  ومي��ك��ن  �لآن،  �حل��ا���ص��وب 
وب�صعة  �لأ�صا�صية  �لهند�صية  �ملهار�ت  ذوي 
�آلف من �لدولر�ت �صناعة و�إر�صال �لأقمار 

�ل�صناعية �خلا�صة به �إىل �لف�صاء.
ويركز بحث عالء �ملقري يف معهد م�صدر 
�لطاقة  تطوير طرق جديدة حل�صاد  على 
�إجر�ء حتليل  �إ�صهاماته  �ل�صم�صية، وت�صمل 
يف  �ل�صم�صية  �لطاقة  لو�صع  مف�صل  كمي 
�أه��م��ي��ة �لطاقة  دول����ة �لإم�������ار�ت، ودر�����ص���ة 
و�لفو�ئد  �ل���ط���اق���ة،  ل��ت��ول��ي��د  �ل�����ص��م�����ص��ي��ة 
ل��ق��ط��اع��ات حت��ل��ي��ة �مل��ي��اه و�ل��ن��ق��ل، وكذلك 
�ل�صم�صية  �لطاقة  ومبادر�ت  م�صاريع  تتبع 
عديدة  ن��ظ��م  وت�صميم  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 

للطاقة �ل�صم�صية.
وكان عالء �ملقري قد ح�صل يف نوفمر عام 

2012 على جائزة ر�بطة �صناعة �لطاقة 
يف  �لر�ئدة  لأبحاثه   )ESIA( �ل�صم�صية 
�ل�صم�صية  للطاقة  ج��دي��دة  ن��ظ��م  ت�صميم 
يف  �لتحديات  على  للتغلب  �لطرق  و�أف�صل 
�ل�صم�صية  �لطاقة  م�صاريع  وتنفيذ  ت�صغيل 

يف دولة �لإمار�ت.
لالبتكار  �لأ�صا�صية  �لركائز  �أح��د  باعتباره 
معهد  ي��و����ص��ل  �لب�صرية،  �ل��ك��و�در  و�إع����د�د 
م�صدر �لقيام بدوره �جلوهري يف دعم روؤية 
م�صاعدة  ب�صاأن  �أه��د�ف��ه��ا  وحتقيق  م�صدر 
�أبوظبي على �لتحول �إىل �لقت�صاد �لقائم 
حلول  �إىل  �لتو�صل  وك��ذل��ك  �ملعرفة،  على 
ف��ع��ال��ة لأ���ص��ع��ب �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 

�لب�صرية، ول �صيما منها تغري �ملناخ.
بالتعاون  تاأ�صي�صه  مت  �ل��ذي  �ملعهد،  ويوفر 
للتكنولوجيا،  ما�صات�صو�صت�ص  معهد  م��ع 
���ص��ت��ى ميادين  ف��ر���ص��اً مم��ي��زة يف  ل��ط��الب��ه 
�لنظرية  بالبحوث  بدء�ً  �لعلمية،  �لبحوث 
�لت�صويق  مبرحلة  و�نتهاًء  �لتطبيقية  ثم 
�ل��ت��ج��اري. وي��ه��دف �ملعهد، ع��ر م��ا يوفره 
و�ل��ت��ط��وي��ر يف  للبحث  م��ر�ف��ق حديثة  م��ن 
�لإ�صهام  �إىل  �لنظيفة،  �لتكنولوجيا  جمال 
�ل��دول��ة من  �لقت�صادي يف  �لتنوع  دع��م  يف 
و�إعد�د  �لتقنية  �لب��ت��ك��ار�ت  تطوير  خ��الل 
�لب�صرية �لالزمة. كما يلتزم �ملعهد  �مل��و�رد 
وطالبه  �ملتخ�ص�ص  �لتدري�صي  ك��ادره  عر 
باإيجاد حلول لتحديات �لطاقة  �ملتميزين، 

�لنظيفة و�لتغري �ملناخي.
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طالب دكتوراه يف معهد م�شدر ي�شارك يف م�شروع نا�شا
 ل�شتخدام اخلاليا ال�شم�شية يف الأقمار ال�شناعية

�شوق دبي املايل يعتمد �شركة اأبوظبي الإ�شالمي 
لالأوراق املالية ملمار�شة ن�شاط التداول بالهام�ض

•• دبي-وام: 

�ملالية  ل���الأور�ق  �لإ���ص��الم��ي  �أبوظبي  �صركة  �م�ص  �مل��ايل  دب��ي  �صوق  �عتمد 
متطلبات  �إجن��از  بعد  وذل��ك  �ل�صوق  يف  بالهام�ص  �ل��ت��د�ول  ن�صاط  ملمار�صة 
�إ�صافة هذ� �لن�صاط �إىل قائمة خدمات �ل�صركة لريتفع بذلك عدد �صركات 
�لو�صاطة �لتي توفر خدمة �لتد�ول بالهام�ص يف �صوق دبي �ملايل �إىل �صبع 
حاليا  �ل�صوق  �إد�رة  وتعكف  �حل��ايل.  �لعام  بد�ية  منذ  منها  �أرب��ع  �صركات 
على مر�جعة طلبات من عدة  و�ل�صلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  وبالتعاون مع 
بالهام�ص  �لتد�ول  ويتيح  �لن�صاط.  نف�ص  �أخرى ترغب يف مز�ولة  �صركات 
ل�صركات �لو�صاطة متويل ن�صبة من ��صتثمار�ت عمالئها يف �لأور�ق �ملالية 
ب�صمان تلك �لأور�ق �ملالية �أو �أي �صمانات �أخرى يف �حلالت �لو�ردة ح�صر� 
يف قر�ر هيئة �لأور�ق �ملالية حول �لتد�ول بالهام�ص. وت�صم قائمة �ل�صركات 
�مل��ايل كال من �ملجموعة  دب��ي  بالهام�ص يف �صوق  �ل��ت��د�ول  �مل��وف��رة خلدمة 
�ملبا�صر  �ملالية و�لو�صيط  �ملالية هريمي�ص للتد�ول و�صركة �لرمز لالأور�ق 
�لتمويل لالأور�ق  �ملالية ود�ر  �لوطني لالأور�ق  و�أبوظبي  �ملالية  للخدمات 

�ملالية و�لأن�صاري للخدمات �ملالية و�أبوظبي �ل�صالمي لالأور�ق �ملالية.
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•• اأبوظبي-وام:

ح�����ص��ل م��ط��ار �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل ع��ل��ى جائزة 
�أف�صل مطار يف �ل�صرق �لأو�صط للعام �لثاين 
على �لتو�يل وذلك خالل حفل توزيع جو�ئز 
�ملطار �لعاملي 2013 يف مركز �ملعار�ص �ك�صبو 
يف مبنى �مل�صافرين مبدينة جنيف �ل�صوي�صرية 
و��صحة  روؤي���ة  وف��ق  �لعا�صمة  م��ط��ار  ويعمل 
يف  �ملميزة  �جلوية  �لبو�بات  �أه��م  �أح��د  ليكون 
�ملنطقة و�لعامل ويعزز مكانة �أبوظبي كمركز 
لل�صياحة  متكاملة  ووج��ه��ة  للطري�ن  ح��ي��وي 
ماجد  علي  �صعادة  وقال  و�لأعمال.  و�لرفيه 
�ملن�صوري رئي�ص جمل�ص �إد�رة �صركة �أبوظبي 
�ملرموقة  �لعاملية  �جلائزة  هذه  �إن  للمطار�ت 
و�لجناز�ت  �ملتو��صلة  للجهود  تتويجا  تاأتي 
�ل�صركة لبذل  �صاأنها دفع  �لتي حتققت و من 

�ملزيد بهدف حتقيق �لتميز ب�صكل م�صتمر.
و�لتقدير  بال�صكر  تتوجه  �ل�صركة  �إن  و�أ�صاف 
وكافة  و�ل�صركاء  �لعمل  فريق  �أع�صاء  جلميع 
�لأطر�ف �ملعنية وب�صكل خا�ص �لقيادة �لعامة 
�أبوظبي على  �أبوظبي و�إد�رة جمارك  ل�صرطة 

دعمهم �ملتو��صل جلميع مبادر�تها.
�مل�صافرين وم�صتخدمي مطار  كما �صكر كافة 

�ل��ع��ا���ص��م��ة �ل���ذي���ن و���ص��ع��و� ث��ق��ت��ه��م يف جودة 
�إيجابية  خدماتهم ومر�فقهم وعك�صو� �صورة 
�لر�أي  ��صتطالع  �ملطار من خالل  مميزة عن 
�أف�صل  ��صتحقاقهم جل��ائ��زة  �أك��د  �ل��ذي  �ل��ع��ام 
�ملن�صوري  و�أ����ص���ار  �لأو����ص���ط.  ب��ال�����ص��رق  م��ط��ار 
�ىل �أن �صركة �أبوظبي للمطار�ت مت�صي وفق 
متكاملة  ��صر�تيجية  وخطط  �صاملة  روؤي���ة 
يف  تديرها  �لتي  �مل��ط��ار�ت  جمموعة  لتطوير 
�أبوظبي  �أبوظبي مبا يتما�صى مع روؤية  �إمارة 
بكفاءة  م��ت��م��ي��زة  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي   2030
يف  �ملقدمة  نظري�تها  ت�صاهي  عالية  وج���ودة 

�أرقى �ملطار�ت �لعاملية.
�ملطار  جممع  مبنى  يف  �لعمل  مو��صلة  و�أك��د 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  مب��ط��ار  �جل��دي��د  �لرئي�صي 
مكانة  وتعزيز   2017 عام  بحلول  وت�صليمه 
�أب��وظ��ب��ي ودول����ة �لإم������ار�ت م��رك��ز� للطري�ن 
خالل  �جل��ائ��زة  وت�صلم  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة  يف 
حفل �لتكرمي حممد �لكثريي نائب �لرئي�ص 
�لتنفيذي للجودة و�لبيئة و�ل�صحة و�ل�صالمة 
حيث  للمطار�ت  �أبوظبي  �صركة  عن  بالنيابة 
قدمها له �إدو�رد بلي�صتيد رئي�ص �صركة �صكاي 
ت�����ص��ن��ي��ف خطوط  �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف  ت���ر�ك�������ص 
ع��ل��ى م�صتوى  و�مل��ن�����ص��اآت �جل���وي���ة  �ل���ط���ري�ن 

�ل��ع��امل وذل����ك يف م��رك��ز �مل��ع��ار���ص �ك�����ص��ب��و يف 
�ل�صوي�صرية.  �مل�صافرين مبدينة جنيف  مبنى 
�صكاي  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����ص  بلي�صتيد  �إدو�رد  وق���ال 
�لعمل  �لدويل  �أبوظبي  تر�ك�ص  و��صل مطار 
يف  �جل��ائ��زة  على  ح�صوله  منذ  متميز  ب�صكل 
�لعام �ملا�صي ليثبت للعامل جمدد� ��صتحقاقه 
هذ�  �لأو�صط  �ل�صرق  يف  مطار  �أف�صل  جلائزة 
م��ن �لجن���از�ت  �ل��ع��ام ع��ر حتقيق جمموعة 

�أ���ص��ه��م تنامي  ق���د  �ل���ر�ئ���ع���ة. و  و�ل��ن��ج��اح��ات 
ج��ودة �خل��دم��ات و�مل��ر�ف��ق �لتي قدمها �ملطار 
تر�صيخ  يف  �ملا�صية  �صهر�  ع�صر  �لث��ن��ي  طيلة 
مكانة �ملطار بو�بة جوية مف�صلة للم�صافرين 
مقارنة باملطار�ت �لدولية �لأخرى يف �ملنطقة 
كونه �ملطار �لوحيد يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط 
يف  �لأو�ئ����ل  م��ط��ار�  �لع�صرين  �صمن  �مل�صنف 

�ل�صتطالع �لعاملي لالآر�ء.

للعام الثاين على التوايل 

مطار اأبوظبي الدويل اأف�شل مطارات ال�شرق الأو�شط 

وكالء وزارات ال�شناعة يف دول التعاون 
يعقدون اجتماعًا حت�شرييًا يف الريا�ض اليوم

•• الريا�ض-وام:

يعقد وكالء وز�ر�ت �ل�صناعة يف دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
�لتعاون  ملجل�ص  �لعامة  �لأمانة  مقر  يف  حت�صرييا  �جتماعا  �لإثنني  �ليوم 
�ملقرر  �ل�صناعي  �لتعاون  للجنة    36 �ل�   يف �لريا�ص لالإعد�د لالجتماع 
من  ع��دد�  �ل��وك��الء  ويناق�ص  �ملقبل.  مايو  �صهر  خ��الل  �ل��ري��ا���ص  يف  عقده 
بينها  م��ن  �مل�����ص��رك  �خلليجي  �ل�صناعي  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �مل��و����ص��ي��ع 
تو�صيات تتعلق بتعديل �صو�بط �إعفاء مدخالت �ل�صناعة يف دول �ملجل�ص 
�إ�صافة  �ملجل�ص  ل��دول  �ل�صناعية  للتنمية  �ملوحدة  �لإ�صر�تيجية  وتقييم 
م�صمى  �لأع�صاء حول  �ل��دول  بع�ص  �ملقدمة من  �ملقرحات  �إىل عدد من 
ور�ص �صياغة �لذهب و�ملجوهر�ت و�لقت�صاد �ملعريف. ويطلع �لوكالء خالل 
�لر�بع لأ�صحاب  �ملوؤمتر  �إجن��ازه ب�صاأن ترتيبات عقد  �لجتماع على ما مت 
�لأعمال �خلليجيني ونظر�ئهم من �لهند و�لتعديالت �ملقرحة على قانون 
�لتنظيم �ل�صناعي �ملوحد لدول �ملجل�ص ولئحته �لتنفيذية ومتابعة تنفيذ 
و�لتقرير  �ل�صناعي  �لتعاون  للجنة    35 �ل���  �لجتماع  وتو�صيات  ق��ر�ر�ت 

�ل�صنوي ملنظمة �خلليج لال�صت�صار�ت �ل�صناعية عن عام 2012.

وفد كويتي يطلع على اآلية عمل اأنظمة حماية امل�شتهلك يف تعاونية ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

�لتجارة  وز�رة  يف  �مل�صتهلك  حماية  ل�صوؤون  �مل�صاعد  �لوكيل  �لعنزي  �صقر  �هلل  عبد  برئا�صة  �لكويت  دول��ة  وفد  �طلع 
�مل�صتهلك  �أنظمة حماية  �آلية عمل  �لقر�ئن  على  �لتعاونية فرع  �ل�صارقة  زيارته جمعية  �لكويتية خالل  و�ل�صناعة 
وكيفية تطبيق �لرقابة �لتجارية ح�صب �لقو�نني �ملوحدة و�ملتبعة يف دول �خلليج وتعرف على �أ�صعار �ل�صلع �ل�صتهالكية 
وحتقق من ثبات �لأ�صعار . ر�فق �لوفد يف �جلولة �مليد�نية يف �لفرع �لدكتور ها�صم �لنعيمي مدير �إد�رة حماية �مل�صتهلك 
يف وز�رة �لقت�صاد وماجد �صامل �جلنيد مدير عام جمعية �ل�صارقة �لتعاونية ومديري �لإد�ر�ت وروؤ�صاء �لأق�صام يف 
�مل�صتهلك يف  �إد�رة حماية  للتو��صل مع  و�أرق��ام  لالأ�صعار  و��صحة  لو�ئح  وج��ود  للتحقق من  تاأتي �جلولة   . �جلمعية 
�ل��وز�رة ملر�قبة �لأ�صو�ق  �لتي تطلقها  �ملبادر�ت  �مل�صتهلكني وذلك �صمن  �ل��وز�رة يف حال كان هناك �صكاوى من قبل 

و�لتاأكد من �لتز�م منافذ �لبيع �لتي �تفقت مع �لوز�رة م�صبقا لبيع بع�ص �ل�صلع �ل�صر�تيجية ب�صعر �لتكلفة .

•• دبي-وام:

مل���ز�د �خل��ي��ل  جن��اح��ا متميز� يف تنظيم  �لإم����ار�ت  حققت  
مز�د نهاية �ملو�صم �لذي �أقيم يف دبي يف قلعة �لرمال على 
�صلطنة  من  مالكا  �صمت  خليجية  مب�صاركة  �لعني  طريق 
عمان ودولة �لكويت و�ململكة �لعربية �ل�صعودية �إ�صافة �إىل 
مالك �خليل من �لإم��ار�ت. وبلغت قيمة �ملبيع من روؤو�ص 
�أغلى  وكانت قيمة  دره��م  ر3  مليون   2 �ملعرو�صة   �خليل 
خيل لالإنتاج قد بلغت  140  �ألف درهم وقيمة �أغلى خيل 

�أغلى خيل  بلغت قيمة  بينما  درهم  �ألف  لل�صباقات  125  
�أل��ف دره��م. وح�صر �مل��ز�د �خلتامي للمو�صم    70 للجمال 
�إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  �لقا�صمي  ماجد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�صيخ 
مكتوم  �صعيد  و�ل�صيخ  و�ل�صباق  للفرو�صية  �ل�صارقة  ن��ادي 
بن خليفة �آل مكتوم وعدد كبري من �ملالك ومديري �ملز�رع 
�لإم��ار�ت ودول جمل�ص  �لكرى يف  و�لإ�صطبالت  و�ملر�بط 
�ملعرو�ص  و�صر�ء  بيع  يف  �لأدو�ر  تبادلت  �خلليجي  �لتعاون 
بال�صباقات  �خلا�صة  �أو  لالإنتاج  �مل��ع��دة  ���ص��و�ء  �خل��ي��ول  م��ن 
 . �خليل  جمال  مب�صابقات  �أو  �ل��ق��درة  و�صباقات  �ل�صريعة 

للخيول  خا�صة  �مل�صرين  بني  قوية  مناف�صة  �مل��ز�د  و�صهد 
�لعماين  �حل�صور  و�صكل  و�ل�صباقات  لالإنتاج  �ملخ�ص�صة 
عالمة بارزة يف عملية �قتناء عدد كبري من روؤو�ص �خليل 
مما ي�صري �إىل �ت�صاع قاعدة مالك �خليل يف �صلطنة عمان 
نتيجة للدعم �حلكومي و�رتفاع قيمة جو�ئز �ل�صباقات يف 

�لآونة �لأخرية.
و�أرج�����ع �مل����الك �مل��ح��ل��ي��ون و�خل��ل��ي��ج��ي��ون �لإق���ب���ال �لكبري 
يف  �أخ���رية  كمحطة  �أهميته  �إىل  للمز�د  �ملرتفع  و�مل�صتوى 
�ملطروحة  لالأ�صعار  ن��ظ��ر�  وك��ذل��ك  �حل���ايل  �مل��و���ص��م  نهاية 

�ملعرو�صة  �خليل  باعتبار  �جلميع  متناول  يف  كانت  و�لتي 
ت��ن��ح��در م��ن ���ص��اللت م��ع��روف��ة ذ�ت �إجن�����از�ت ج��ي��دة وهو 
مايحقق �لأهد�ف �ملرجوة من �ملز�د�ت بتجديد دماء �خليل 
خلو�ص  �أف�صل  مب�صتوى  وتطويرها  �مل��ر�ب��ط  يف  ب��الإن��ت��اج 
�ل�صباقات. ومن �لإ�صطبالت و�ملز�رع و�ملر�بط �لتي �صاركت 
يف عر�ص خيول �ملز�د  �إ�صطبالت �لقا�صمي و�إ�صطبالت ق�صر 
جبل علي و�لأ�صايل و�ل�صهامة و�لإمار�ت و�لعني و�لنيادي 
و�لباهية وباب �ل�صحر�ء و�لعتيبة و�لعودة وليو� و�خلمي�ص 
و�ملهريي و�لعوي�ص و�لو�صل و�لقبيي�صي و�أركان و�ملزروعي 

و�ليعقوب للخيول �لعربية و�لإحتاد لل�صباقات و�إ�صطبالت 
�م �ت�ص ومزرعة �لعوير وحميد  �ر و�إ�صطبالت   . �يه   . ��ص 
�أحمد �لكويتي �ىل جانب مربط �ل�صموخ و�لناهل و�صهيل 
�لدري  ماجد  و�صامل  �ملزروعي  علي  و�صهيل  �لغفلي  �صعيد 
ومربط �ل�صكر�ن مربط �ت�ص .كيه ومن�صور علي �ل�صام�صي 
�لبيع  عملية  �أن  ي��ذك��ر   . �ل��ع��رب��ي��ة  للخيول  دب���ي  وم��رب��ط 
�لعلني مبز�د نهاية �ملو�صم قادها في�صل �لرحماين يعتر 
�أبرز قائد مز�د�ت و�أحد كبار خر�ء �خليل و�لفرو�صية يف 

�ملنطقة .

اإقبال خليجي متميز على مزاد نهاية املو�شم للخيل
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 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر �لتعديالت �ملو�صحة �أدناه على طلب ت�صجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية   :

 

بتاريخ : 18 مايو 2009 �ملودعة حتت رقم : 129341  
بتاريخ : 14 فر�ير 2011 �مل�صجلة حتت رقم : 132363  

با�صم : بنك �خلليج �لأول
وعنو�نه : �ص.ب. 6316 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �ملنتجات / �خلدمات : 
�خلدمات   ، �لعقارية  �ل�ص�وؤون   ، �ملالية  �ل�ص�وؤون   ، �لتمويلية  �ل�ص�وؤون   ، �لتمويل  خدمات   ، �لتاأمني  خدمات 
 ، �مل�صريف  �لتاأمني   ، �مل�صرفية  �لأعمال   ، �لآلية  �مل�صرفية  �خلدمات   ، �لآيل(  �ل�صر�ف  )ماكينات  �مل�صرفية 
�ملنزلية ، خدمات �ملعلومات  ، �لأعمال �مل�صرفية  �ملالية  ، �لأعمال �مل�صرفية  �خلدمات �مل�صرفية �للكرونية 
عن �لأعمال �مل�صرفية ، �لأعمال �مل�صرفية عر �لنرنت ، �لأعمال �مل�صرفية �خلا�صة بالرهانات ، �لأعمال 

�مل�صرفية عر �ل�صبكة ، �لأعمال �مل�صرفية �خلا�صة ، �خلدمات �مل�صرفية عر �لهاتف.
�لو�قعة بالفئة : 36

رقم وتاريخ �لن�صر �ل�صابق يف �جلريدة �لر�صمية : )95( – )05 مايو 2010(
 �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�صر �ل�صابق : 

مت تعديل �ملنتجات من:  خدمات �لتاأمني ، خدمات �لتمويل ، �ل�ص�وؤون �لتمويلية ، �ل�ص�وؤون �ملالية ، �ل�ص�وؤون �لعقارية .
�إىل: خدمات �لتاأمني ، خدمات �لتمويل ، �ل�ص�وؤون �لتمويلية ، �ل�ص�وؤون �ملالية ، �ل�ص�وؤون �لعقارية ، �خلدمات 
 ، �مل�صريف  �لتاأمني   ، �مل�صرفية  �لأعمال   ، �لآلية  �مل�صرفية  �خلدمات   ، �لآيل(  �ل�صر�ف  )ماكينات  �مل�صرفية 
�ملنزلية ، خدمات �ملعلومات  ، �لأعمال �مل�صرفية  �ملالية  ، �لأعمال �مل�صرفية  �خلدمات �مل�صرفية �للكرونية 
عن �لأعمال �مل�صرفية ، �لأعمال �مل�صرفية عر �لنرنت ، �لأعمال �مل�صرفية �خلا�صة بالرهانات ، �لأعمال 

�مل�صرفية عر �ل�صبكة ، �لأعمال �مل�صرفية �خلا�صة ، �خلدمات �مل�صرفية عر �لهاتف.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172434  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لورق �لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�صنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى ، �ملطبوعات ، مو�د جتليد 
�لكتب ، �ل�صور �لفوتوغر�فية ، �لقرطا�صية ، مو�د �لل�صق �مل�صتعملة يف �لقرطا�صية �أو لغايات منزلية ، مو�د 
�لفنانني ، فر��صي �لدهان �أو �لتلوين ، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث( ، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ص 
�أخ��رى( ، بطاقات ، ح��روف �لطباعة ،  �ل���و�ردة يف فئات  )ع��د� �لأج��ه��زة( ، م��و�د �لتغليف �لبال�صتيكية )غ��ري 

�لكلي�صيهات )�لر��صمات( .
�لو�قعة بالفئة : 16

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173395  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م
وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 
و�أبحاث  ��صت�صار�ت   ، �ملالية  �ملعلومات  ، توفري  �ملالية  ، �ل�صت�صار�ت  �ملالية  �لإد�رة  �لتمويلية حتديد�  �ل�صوؤون 
للمنا�صبات  �ملالية  �لكفالت   ، لالآخرين  �أم��و�ل  ��صتثمار   ، �لنقدي  �لتبادل  عمليات   ، �لنقدية  �ل�صر�تيجية 
�خلريية ، خدمات ��صتثمار روؤو�ص �لأمو�ل ، حت�صيل �لديون ، وكالت �لتح�صيل ، ��صرد�د وحت�صيل �لئتمان 
، �خلدمات �لتمويلية حتديد� خدمات جمع �لترعات �خلريية ، توفريخدمات �لترعات �خلريية لالآخرين 

، �ل�صتثمار يف �أمو�ل �لأفالم.
�لو�قعة بالفئة : 36

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172448  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

و�لر�فعات  �مل�صاعد  حتديد�َ  �لتجميع  �أو  �لركيب  خدمات  توفري   ، �ملباين  �إ�صالح   ، �ملباين  �إن�صاء  خدمات 
و�صقالت �لبناء ومن�صات �لعمل و�لبناء و�لأنظمة �لكهربائية و�لأجهزة و�لنو�فذ وتركيبات �ملباين. 

�لو�قعة بالفئة : 37
و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 

�ملاريه باللغة �لعربية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
 بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173398  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م
وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�صتعمال �ملنزيل وللمطبخ ، �أم�صاط و��صفنج ، فر��صي )عد� فر��صي �لتلوين �أو �لدهان( ، مو�د �صنع 
�أو�ين   ، �ملباين(  �مل�صتعمل يف  �لزجاج  �صبه م�صغول )عد�  �أو زجاج  ، زجاج غريم�صغول  �صلك جلي   ، �أدو�ت تنظيف   ، �لفر��صي 
زجاجية ، �أو�ين خزف �صيني و�أو�ين خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى ، قو�رير ، فتاحات قو�رير ، �أطباق عميقة ، �صمعد�نات ، 
�صناديق للحلويات ، حلى من �خلزف �ل�صيني ، قطع قما�ص للتنظيف ، مرد�ت )دلء �لثلج( ، فتاحات �صد�د�ت �لفلني ، �أوعية 
حلفظ وحمل �أدو�ت �لتجميل ، �أو�ين فخارية ، �أكو�ب ، �صحون ، �أطباق مائدة لال�صتخد�م مرة و�حدة ، قو�رير وكوؤو�ص و�أوعية 
و�أو�ين لل�صرب ، �صناديق نفايات ، مناف�ص غبار ، �أو�ين خزفية ، زجاج مطلي باملينا ، �أوعية زهور ، �أجهزة لتريد �لأطعمة 
)لالأغر��ص �ملنزلية( ، قو�رير زجاجية )�أو�ين( ، �أو�ين زجاجية مطلية ، قفافيز لالأغر��ص �ملنزلية ، �أقد�ح ، �أباريق ،  حامالت 
وحلقات مناديل ، �صحون من �لورق ، مطاحن فلفل )يدوية( ، حمارق عطور�أو طيب ، �صالل جمهزة للنزهات ، ح�صالت 
غري معدنية على �صكل حيو�نات ، �أباريق ، �أو�ين فخارية ، �أو�ين عميقة لل�صلطة ، �أوعية ملح وماَلحات ، خالطات ، فر��صي 
�أدو�ت مائدة   ، �أو �لزجاج  �أو �لفخار  �أطقم بهار�ت ، متاثيل من �خلزف �ل�صيني   ، ، علب �صابون  �أحذية  ، لبي�صات  لالأحذية 
)بخالف �ل�صكاكني و�ل�صوك و �ملالعق( ، �أباريق �صاي ، فر��صي �أ�صنان ، حامالت عيد�ن تنظيف �لأ�صنان ، �صو�ين لالأغر��ص 

�ملنزلية ، علب جتميل ، مزهريات.- �لو�قعة بالفئة : 21
و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله بالريد �مل�صجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172441  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 مالب�ص ، لبا�ص �لقدم ، �أغطية �لر�أ�ص. 
�لو�قعة بالفئة : 25

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 173394   بتاريخ : 2012/05/10

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�لت�صالت ، �لبث بالتلفزيون �لكبلي ، وكالت �لأنباء ، توفري �إمكانية �لو�صول لقو�عد �لبيانات ، توفري غرف 
حمادثة عر�لنرنت ، توفري قنو�ت �ت�صال خلدمات �لت�صوق عن بعد ، توفري تو�صيالت خا�صة عر �صبكة 
كمبيوتر دولية ، توفري �إمكانية تو�صيل �مل�صتخدم ب�صبكات كمبيوترعاملية ، �لبث عر �لر�ديو ، �لبث �أو �لإر�صال 
عر �لأقمار �ل�صناعية ، توفري قنو�ت �ت�صال خلدمات �لت�صوق عن بعد ، �لبث عر�لتلفزيون ، نقل �لر�صائل 

و�ل�صور عر �أجهزة �لكمبيوتر ، �لبث �لال�صلكي.
�لو�قعة بالفئة : 38

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172443  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 �لنقل ، تغليف وتخزين �ل�صلع ، تنظيم �لرحالت و�ل�صفر.  
�لو�قعة بالفئة : 39

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
 بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173397  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م
وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 
�للعب و�أدو�ت �للعب ، �أدو�ت �لريا�صة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�صية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، زينة ل�صجرة 
عيد �مليالد ، لعب �لأطفال ، �آلت �لرفيه �لآلية و�آلت �لرفيه �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �ألعاب �لرد )�لزهر( ، 
بالونات لعب ، كر�ت للعب ، م�صارب لالألعاب ، قفافيز لالألعاب ، طاولت بليارد ، ورق لعب )�صدة( ، قو�لب بناء 
)لعب( ، �ألعاب لوحية ، �ألو�ح ج�صمية ، �أجهزة بناء �لأج�صام و�أجهزة تدريب �لأج�صام ، �أجهزة و�آلت بولنغ ، �ألعاب 
بناء ، لعب �لد�ما ، �ألعاب �صطرجن ، �أجهزة �صحر )�ألعاب( ، لعبة �ل�صهام ، كب�صولت متفجرة )لعب( ، �أقر��ص 
�أو زجاجية للعب ، عد�د�ت  �ألعاب �لدومينو ، رقع و�ألعاب �لد�ما ، كر�ت رخامية   ، لالألعاب �لريا�صية  ، ُدمى 
�أو �صا�صات مر�قبة ،  �أجهزة لالألعاب بخالف �ملعدة لال�صتخد�م مع �صا�صات عر�ص خارجية   ، )�أقر��ص( للعب 
�أجهزة لالألعاب �للكرونية بخالف �ملعدة لال�صتخد�م مع �صا�صات عر�ص خارجية �أو �صا�صات مر�قبة ، �أدو�ت 
للريا�صة �لبدنية ، عدة مت�صلقي �جلبال ، زلجات جليد ، �أحاجي �ل�صور �ملقطوعة ، مناظري �لأ�صكال �ملتغرية 
�لريا�صية  �مل��و�د   ، �لبدنية  �لتمارين  �آلت   ، ، حلي للحفالت وللرق�صات )هد�يا للحفالت(  ، مركبات �صغرية 

�لو�قية )�أجز�ء من بذلت ريا�صية( ، �ألعاب حلقية ، زلجات ذ�ت عجالت ، حقائب معدة للمو�د �لريا�صية.
�لو�قعة بالفئة : 28

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172444  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات �لدعاية و�لإعالن ، خدمات �إد�رة وتوجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�صاط �ملكتبي ، خدمات بطاقات �لولء 
�إد�رة �لأعمال �لتجارية  ، �مل�صاعدة يف  ، تنظيم و��صت�صار�ت �لأعمال ، معلومات ون�صائح جتارية للم�صتهلكني 
�أو �إد�رة �لبيع بالتجزئة ، �أبحاث �لت�صويق ودر��صات �لت�صويق ، ترويج �ملبيعات لالآخرين ، �لبحث عن كفالة ، 
خدمات جتميع ت�صكيلة من �ل�صلع ل�صالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�صر�ئها حتديد�ً 

�ل�صلع و�إد�رة وت�صغيل مر�كز ت�صوق للبيع بالتجزئة.
�لو�قعة بالفئة : 35

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173393  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملو�صيقية   و�إد�رة �حلفالت  ، تنظيم  �لريا�صية و�لثقافية  �لأن�صطة   ، ، �لرفيه  �لتدريب   ، �لتعليم و�لتهذيب 
خدمات   ، �لتدريبية  �لعمل  ور�صات  و�إد�رة  تنظيم   ، و�لندو�ت  و�لجتماعات  �لدر��صية  و�حللقات  و�ملوؤمتر�ت 
�مل�صيف ، �إنتاج �لأفالم ، معلومات عن �لرفيه ، معلومات عن �ل�صتجمام ، معلومات عن �لربية و�لتعليم ، 
عر�ص �لتمثيليات �حلَية ، تاأجري�لأفالم �ل�صينمائية ، تاأجري بروجكر�ت )�آلت عر�ص( �لأفالم وملحقاتها 
، ��صتديوهات �صناعة �لأفالم �ل�صينمائية ، عرو�ص دور �ل�صينما ، قاعات مو�صيقية ، خدمات مر��صلي �لأنباء 
�لعرو�ص  �إنتاج   ، �لريا�صية  و�ملباريات  و�لعرو�ص  و�ملعار�ص  �مل�صابقات  تنظيم   ، �لر�ق�صة  �حلفالت  تنظيم   ،
، �لرفيه بالر�ديو ، خدمات ��صتديوهات  �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون   ، �أفالم �لفيديو  �إنتاج   ، �مل�صرحية 
�أو  للم�صارح  �لإ���ص��اءة  �أج��ه��زة  ت��اأج��ري   ، �ل�صينمائية  �لأف���الم  ت��اأج��ري   ، �لفيديو  ك��ام��ري�ت  ت��اأج��ري   ، �لت�صجيل 
��صتديوهات �لتلفزيون ، تاأجري �أ�صرطة �لفيديو ، تاأجري �لت�صجيالت �ل�صوتية ، �لرفيه �لتلفزيوين ، �إعد�د 

�أ�صرطة �لفيديو ، �إنتاج �أفالم �لفيديو ، ت�صجيل �أ�صرطة �لفيديو.
�لو�قعة بالفئة : 41

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   : 

بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172447  
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    

با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م
وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 
، خدمات  �لقيادة  دور�ت تدريب يف تطوير  ، توفري  و�لكليات  �ملتعلقة باجلامعات  و�لتهذيب  �لتعليم  خدمات 

�لرفيه حتديد�ً ��صت�صافة �أحد�ث ومباريات ريا�صية.
�لو�قعة بالفئة : 41

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 173396         بتاريخ : 2012/05/10

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

خدمات �لدعاية و�لإعالن ، وكالت �لدعاية و�لإعالن ، خدمات �لدعاية و�لإعالن بالطلب �لريدي ، حتديث 
�إد�رة وتنظيم �لأعمال ، توجيه  مو�د �لدعاية و�لإع��الن ، تاأجري �مل�صاحات �لإعالنية ، تنظيم ��صت�صار�ت عن 
، تنظيم �ل�صت�صار�ت يف  ، تنظيم �ل�صر�كات يف �ل�صحف  ، تقييم �لأعمال  ، تفعيل �لن�صاط �ملكتبي  �لأعمال 
خدمات �لت�صالت لالآخرين ، �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال ، �ل�صتف�صار�ت عن �لأعمال ، �إد�رة �أعمال فناين 
�لتمثيل ، جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات كمبيوتر ، ��صت�صار�ت �لأعمال �ملهنية ، ن�صر مو�د �لدعاية و�لإعالن 
، تنظيم �ملعار�ص للغايات �لتجارية ، �لإد�رة �لتجارية لرخي�ص �ل�صلع و�خلدمات لالآخرين ، �أبحاث �لت�صويق 
، خدمات �قتطاع �لأخبار �أو �ملعلومات �ملهمة يف �ل�صحف ، خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملبا�صرة ، عر�ص �ل�صلع 
 ، و�لإع��الن  �لدعاية   ، و�لإع��الن  �لدعاية  ن�صو�ص  ن�صر   ، بالتجزئة  �لبيع  �لت�صالت لأغر��ص  و�صائط  على 
وكالت دعاية ، �إعد�د �أعمدة �لدعاية و�لإعالن ، تاأجري مو�د �لدعاية و�لإعالن ، �لإعالن بالر�ديو ، �لإعالنات 

�لتجارية بالر�ديو ، �لدعاية و�لإعالن عر �لتلفزيون ، �لإعالنات �لتجارية.
�لو�قعة بالفئة : 35

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/04/23 �ملودعة حتت رقم : 172442  

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�ملالية  �ل�صوؤون   ، �لتاأمني  و��صت�صار�ت  �لتاأمني  ووك��الت  �لتاأمني  �صم�صرة  خدمات  حتديد�ً  �لتاأمني  خدمات 
حتديد�ً �مل�صورة �ملالية و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لأبحاث �ملالية ، توفري خدمات �ل�صوؤون �لنقدية حتديد�ً �إقر��ص 
�لعقار�ت  �لعقارية حتديد�ً خدمات تثمني  �ل�صوؤون  ، توفري خدمات  �مل�صرفية  �لأم��و�ل و�ل�صر�فة و�لأعمال 
وتقييم �لعقار�ت و�صم�صرة �لعقار�ت و��صت�صار�ت �لعقار�ت ومتويل �لعقار�ت و��صتثمار �لعقار�ت و�إد�رة �لعقار�ت 

وتاأمني �لعقار�ت لالآخرين. 
�لو�قعة بالفئة : 36

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
بتاريخ : 2012/05/10 �ملودعة حتت رقم : 173392  

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية    
با�صم : �إميج ني�صن �أبو ظبي منطقة حرة –  ذ.م.م

وعنو�نه : �ص.ب. 63 ، �أبو ظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�صميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�صناعية ، 
خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر ، ت�صميم برجميات �لكمبيوتر ، ت�صميم �لفنون �لتخطيطية 

، تاأجري برجميات �لكمبيوتر ، تاأجري خو�دم �لويب. 
�لو�قعة بالفئة : 42

و�صف �لعالمة :�لعالمة عبارة عن كلمتي IMAGE NATION باللغة �لإجنليزية.
�ل�صر�طات

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   :

  
�ملودعة حتت رقم : 172445  بتاريخ : 2012/04/23

تاريخ �إيد�ع �لأولوية
با�صم : �صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م

وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 

 ، كحولية(  )�لغري  و�مل�صروبات  �لأطعمة  حت�صري   ، كحولية(  )�لغري  و�مل�صروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�لوجبات �جلاهزة  ، خدمات  �لذ�تية  ، مطاعم �خلدمة  �ل�صريعة  �لوجبات  �ملطاعم وخدمات تقدمي  خدمات 
 ، و�ل�صر�ب  �لطعام  توفري  خدمات   ، �خلفيفة  و�لوجبات  �لقهوة  وحمالت  و�ملقا�صف  و�لكافترييات  و�ملقاهي 
حت�صري �ملو�د �لغذ�ئية �أو �لوجبات �أو �مل�صروبات لال�صتهالك د�خل �أو خارج �ملباين ، خدمات �لفنادق ، تاأجري 
غرف �لجتماعات ، �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، مكاتب تاأمني �أماكن �لإقامة ، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، �لنزل 
، حجز �لنزل ، تاأجري �ملباين �ملتنقلة ، بيوت �لعتكاف ، �أماكن �إقامة �ل�صياح ، �حلجز يف �لفنادق ، �لفنادق ، 

�لفنادق �ل�صغرية )�ملوتيالت( ، خدمات �حلجوز�ت فيما يتعلق مبا ذكر �آنفاً.
�لو�قعة بالفئة : 43

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

EAT 44376

EAT 44370

EAT 63182

EAT 63186

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل /�لتميمي وم�صاركوه 
 بن�صر طلب  ت�صجيل �لعالمة �لتجارية   : 

�ملودعة حتت رقم : 172446   بتاريخ : 2012/04/23
تاريخ �إيد�ع �لأولوية

با�صم :�صركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�صة ذ.م.م
وعنو�نه : �ص. ب. 45005 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 وذلك لتمييز �لب�صائع / �خلدمات / �ملنتجات 
خدمات طبية ، خدمات بيطرية ، خدمات �لعناية ب�صحة وجمال �لكائنات �لب�صرية �أو �حليو�نات ، خدمات �لزر�عة 
تاأجري معد�ت   ، و�لغابات(  و�لب�صتنة  �لزر�عة  )لغايات  �ل�صارة  و�حليو�نات  �إب��ادة �حل�صر�ت   ، و�لغابات  و�لب�صتنة 
 ، ، زر�ع��ة �حلد�ئق  �لزهور  ، تن�صيق  �لأخ��رى  �لزر�عية  ، �لنرث �جلوي و�لأر�صي لالأ�صمدة و�لكيماويات  �لزر�عة 
زر�عة �مل�صطحات �لزر�عية ، ت�صميم �مل�صطحات �لزر�عية ، �لعناية باملروج ، �مل�صاتل ، �لعياد�ت �لطبية ، م�صت�صفيات 
، �لرعاية �ل�صحية ، ُدور نقاهة ، ُدور �لتمري�ص ، ُدور �لعجزة و�ملقعدين ، �مل�صاعدة �لطبية ، �لعالج �لطبيعي ، 
�ملد�و�ة �لطبيعية ، خدمات طبيب نف�صي ، �مل�صحات ، خدمات �لتطبيب عن بعد ، �صالونات ت�صريح �ل�صعر ، خدمات 
، �لعناية  ، �ملعاجلة �ليدوية لالأع�صاب ، طب �لأ�صنان  �لقابالت ، خدمات فنيي �لب�صريات ، خدمات �صيدلنية 

�ل�صحية ، �ملنتجعات �ل�صحية ، خدمات �إعادة �لتاأهيل ، �جلر�حة �لتقوميية ، �مل�صاعدة �لبيطرية.
�لو�قعة بالفئة : 44

و�صف �لعالمة : �لعالمة عبارة عن كلمات AL MARYAH ISLAND باللغة �لإجنليزية وجزيرة 
�ملاريه باللغة �لعربية.

�ل�صر�طات
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

EAT 63190

EAT 62267

EAT 62271

EAT 63183

EAT 63187

EAT 62268

EAT 62272

EAT 63184

EAT 63188

EAT 62269

EAT 62273

EAT 63185

EAT 63189

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189275 
با�ص��م:عبد �ل�صمد و�صامي �لقر�صي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �ص.ذ.م.م .

وعنو�نه:�ص.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�صتح�صر�ت تبي�ص �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف �لغ�صيل وكي �ملالب�ص ، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل 
منظفات   ، لل�صعر  )لو�صن(  غ�صول   ، جتميل  م�صتح�صر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �صابون  وك�صط  وجلي 

��صنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

  )AKABER( باللغة �لعربية و )و�صف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �صكل زجاجه بد�خلها كتابة )�كابر
�لغامق  باللون  �لوح�صي  �طر�فها  متد�خلتان  زجاجتني  عن  عبارة  وهي  �لالتينية  باللغة  مميزة  بطريقة 

وحتوي غطاء ب�صكل مميز.  
�ل�ص��ر�طات: . 

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 
بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189350 
با�ص��م:عبد �ل�صمد و�صامي �لقر�صي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �ص.ذ.م.م .

وعنو�نه:�ص.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�صتح�صر�ت تبي�ص �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف �لغ�صيل وكي �ملالب�ص ، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل 
منظفات   ، لل�صعر  )لو�صن(  غ�صول   ، جتميل  م�صتح�صر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �صابون  وك�صط  وجلي 

��صنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

�خللطة  عليها  مكتوب  ب�صكل مميز  ولها غطاء معدين  ��صالع  ع�صر  ذ�ت  زجاجية  �لعالمة:قاروره  و�صف 
�مللكية ومنقو�ص عليها زخرفة نباتيه.  

�ل�ص��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773

يعلن ق�صم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�صجيل/
بطلب لت�صجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:2013/3/31 م �ملودعة حتت رقم: 189355 
با�ص��م:عبد �ل�صمد و�صامي �لقر�صي بيت �لعود و�لعنر و�لعطور �ص.ذ.م.م .

وعنو�نه:�ص.ب:191670 - دبي - برج خليفة - هاتف:044322101 .
وذلك لتمييز �لب�صائع/�خلدمات /�ملنتجات :

م�صتح�صر�ت تبي�ص �لقم�صة ومو�د �خرى ت�صتعمل يف �لغ�صيل وكي �ملالب�ص ، م�صتح�صر�ت تنظيف و�صقل 
منظفات   ، لل�صعر  )لو�صن(  غ�صول   ، جتميل  م�صتح�صر�ت   ، عطرية  وزي��وت  عطور   ، �صابون  وك�صط  وجلي 

��صنان. 
�لو�ق�عة بالفئة:3 

و�صف �لعالمة:قاروره زجاجية مغ�صاه �صكلها ع�صو�ئي ب�صكل �لدموع ولها غطاء زجاجي �صفاف على �صكل 
هالل و حتته قطعة معدنية مكتوب عليها دموع �لذهب باللغة �لعربية و golden tears بالجنليزية.  

�ل�ص��ر�طات: . 
فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�صاد ، �أو �إر�صاله 

بالريد �مل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الثنني  22  �أبريل 2013 �لعدد 10773
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حالة من ال�صعادة تعي�صها الفنانة هند �صربي، حيث تنتظر خالل اال�صابيع القليلة املقبلة �صيفا جديدا لين�صم اإىل ا�صرتها ال�صغرية. 
هند فتحت قلبها وحتدثت عن اح�صا�صها باالمومة للمرة الثانية، وعن �صر ابعادها ابنتها عاليا عن االعالم، كما ك�صفت ا�صرار م�صل�صلها 
اجلديد مع الفنان يحيي الفخراين، واال�صباب التي دفعتها للم�صاركة يف هذا العمل، وابتعادها عن الفن طيلة الفرتة املا�صية، وحقيقة 

تقدميها جلزء ثان من فيلم )اجلزيرة( التي �صاركت احمد ال�صقا بطولته.

عمرو �شعد يوا�شل
 جل�شات )ب�شر مثلكم(

م�صل�صله  موؤلف  مع  عمل  جل�صات  على  �صعد  عمرو  �مل�صري  �لفنان  يعكف 
�جلديد )ب�صر مثلكم( لالتفاق على �ل�صكل �لنهائي للعمل، و�لذي �صيبد�أ 

ت�صويره خالل �أيام. 
وتدور ق�صة �لعمل حول د�عية ديني يقوم مبمار�صة عمله ويتعر�ص للعديد 
من �ملو�قف �لتي تو�صح �أن رجال �لدين ب�صر مثل كل �لنا�ص، وهم ي�صيبون 
و�لذي  �إب���رة(  ك��ان م�صل�صل )خ��رم  �صعد  �أع��م��ال  �آخ��ر  �أن  ويخطئون. يذكر 

عر�ص يف �صهر رم�صان �ملا�صي.

5 م�صل�صالت �صت كوم يخو�ص بها �ملنتجون مار�ثون 
د�خلي  وت�صوير  �صئيلة  مبيز�نيات  رم�صان  در�م���ا 
�ملالية  �لأزم���ة  ملو�جهة  دقيقة   20 حلقة  ك��ل  وم��دة 
�لتي يو�جهونها هذ� �لعام خا�صة بعد توقف �لعديد 

من �مل�صل�صالت نتيجة �أزمة مالية.
زيكو(  م��ن  ب��ال��ك  )خ��ل��ي  �مل�صل�صالت  ت��ل��ك  ب��ني  م��ن 
بطولة طلعت زكريا وكرمية خمتار و�نت�صار وع�صام 
كاريكا من ق�صة طلعت زكريا و�صيناريو وحو�ر طارق 
ريحان و�إخر�ج ر�ئد لبيب و�مل�صل�صل تدور �أحد�ثه يف 
�إطار �جتماعي كوميدي من خالل �صاحب �لعمارة 
زيكو �جلار �ملزعج �لذي ت�صبب يف �أزمات للموجودين 
وي�صهد �لعمل �أول جتربة )�صيت كوم( للفنانة كرمية 

خمتار �لتي تلعب دور و�لدة زيكو.
�ملخرج  يخو�ص  وم��ام��ا(  وب��اب��ا  )�أن���ا  مب�صل�صل  �أي�صاً 
�ل�صت كوم  ع��امل  �أوىل جت��ارب��ه يف  �صعيد  �ل��دي��ن  ع��ز 
 15 مب�صل�صل )�أن��ا وبابا وم��ام��ا( وت��دور �ح��د�ث��ه يف 
ف���وؤ�د �صليم  حلقة م��ن بطولة م��اج��دة زك��ي و�أح��م��د 
تاأليف  من  �مل�صل�صل  �لغيطي،  وميار  عوف  �أبو  ومها 
�إطار  يف  �أح��د�ث��ه  ت��دور  �مل�صل�صل  �ل�صندويلي،  ف��د�ء 
كوميدي حول �أ�صرة �صغرية لكنها تعاين من �صطوة 
�لأم وهو من �إنتاج مدينة �لإنتاج �لإعالمي، ومقرر 
�أب��ري��ل يف مدينة  ب��د�ي��ة �صهر  ت�����ص��وي��ره م��ع  ب��د�ي��ة 

�لإنتاج �لإعالمي.

 �أعربت �لفنانة �مل�صرية حنان مطاوع عن 
�صعادتها بانطالق ت�صوير �لفيلم �ل�صينمائي 

�جلديد )قبل �لربيع( يف �صو�رع عدة يف 
�لقاهرة، و�لذي تدور �أحد�ثه عن �ل�صهور 

�لقليلة �لتي �صبقت �ندلع ثورة 25 يناير.
وقالت حنان: )�أوؤدي يف �لفيلم �لذي تبلغ 

ميز�نيته 7 ماليني جنيه �صخ�صية )دعاء( 
�لفتاة �ل�صعبية �صاحبة �مليول �لثورية، 
وي�صارك يف بطولته كل من هنا �صيحة، 

�أحمد وفيق، عمرو ممدوح ومنى هال، وهو 
من تاأليف و�إخر�ج �أحمد عاطف و�إنتاج 
م�صرك للمخرج �أحمد عاطف و�ملركز 

�لقومي لل�صينما(.

حنان مطاوع... فتاة 
�شعبية يف  )قبل الربيع(

عندما علمت باأنك حامل للمرة �لثانية؟ �ح�صا�صك  لنا  • �صفي 
ا للمرة �لأوىل. فاح�صا�ص �لمومة  - غمرتني �صعادة طاغية، كاأنني �صاكون �مًّ
ل ميكن �ن يو�صف ول ميكن ترجمته فى كلمات، فهو �إح�صا�ص خمتلف �أن 
بد�خلي �إن�صاناً �آخر يتكون من دمي، يكر حتى ي�صبح طفاًل مكتماًل. فاأنا 
�صعيدة جد� لإجنابي للمرة �لثانية، خا�صة �أن �ملولود �جلديد �صوف ي�صارك 
�أخته عاليا �حلياة وهي مل تتجاوز عاماً وثمانية �أ�صهر فقط، و�أمتنى من 

�هلل و�صول �لطفل بكامل �ل�صحة و�لعافية.
لك؟  و�لدتك  تربية  مثل  �بناءك  تربي  �أن  تريدين  • هل 

و�صحية  �صليمة  تربية  �أنها  �أرى  �لتي  �أم��ي  تربية  مثل  �أربيهما  �أن  �أري��د   -
جتعلنا نكت�صف قدر�تنا و�صخ�صيتنا ون�صعر بحريتنا، ولكن بحدود و�إح�صا�ص 
بامل�صوؤولية. فقد تربيت منذ طفولتي على حتمل �مل�صوؤولية، وهناك �أ�صياء 
لي�ص فيها تهاون كالدر��صة و�لأدب و�لأخالق ويف �لوقت نف�صه، كان و�لد�ي 

يركان يل حرية �ختيار �أ�صدقائي ويتابعانني من بعيد.
• ملاذ� ترف�صني د�ئما ظهور �صورة �بنتك عاليا يف �لعالم؟

- هذ� �لقر�ر لي�ص يل وحدي، فظهورها يف �لعالم قر�ر قد ل يعجبها يف 
�مل�صتقبل، و�أف�صل �أن �أنتظر حتى تكر وتختار �إن كانت حتب �لظهور �أم ل.

وحياتك �ل�صرية؟ عملك  بني  �لتوفيق  ت�صتطيعن  • كيف 
- �حلمد هلل كل �صيء منظم ومرتب، ومن مميز�ت عملنا يف �لفن �لن�صغال 
بابنتي  �لوقت لالعتناء  �لكثري من  �جد  �لت�صوير، ثم  �ثناء  لفرة معينة 
�أننى �أنوي تاأجيل كل �رتباطاتي �لفنية و�عتز�ل �لفن  وطفلي �لقادم. كما 
�أي  �أقوى من  موؤقتا، وذلك ��صتعد�د� ل�صتقبال مولودي �لثاين فالأمومة 

�صيء.
�أن نعرف ما �صر خروجك من �ل�صباق  �لعائلية، نود  حياتك  عن  بعيد�ً   •

�لرم�صاين 2013؟
عاليا  وبابنتي  باحلمل  �ن�صغايل  لكن  علّي،  عر�صت  كثرية  �أعمال  هناك   -
كانا ور�ء عدم تقدميي لأعمال فنية طيلة �لفرة �ملا�صية، ولكنني حر�صت 
على �مل�صاركة يف �ملو�صم �لرم�صاين من خالل م�صل�صل )ق�ص�ص �لن�صاء يف 
�لقر�آن(، وهو م�صل�صل كارتوين يعتمد فقط على �لد�ء �ل�صوتي حيث �أوؤدي 
فيه دور �آ�صيا زوجة �لفرعون مو�صى. ويعتر م�صل�صل )ق�ص�ص �لن�صاء( جزء� 
من �أجز�ء �صل�صلة �لر�صوم �ملتحركة �لتي قدمها �لفنان يحيى �لفخر�ين يف 

م�صل�صالته )ق�ص�ص �حليو�ن يف �لقر�آن(.
�لقر�آن(؟ يف  �لن�صاء  )ق�ص�ص  م�صل�صل  يف  للم�صاركة  جذبك  �لذي  • وما 

- عندما �صاهدت �لعام �ملا�صي م�صل�صل )ق�ص�ص �حليو�ن يف �لقر�آن( �لذي 
قدمه �لفنان يحيى �لفخر�ين �أعجبت به جد� لأ�صلوبه �لب�صيط و�لر�صائل 
�لأعمال، وبالفعل عندما  �أق��دم مثل هذه  �أن  �لتي يحملها، ومتنيت  �ملهمة 
عر�ص علّي �لدور وبعد �طالعي على �صيناريو �لعمل و�فقت من دون تردد 
ل�صعوري باأنه ن�ص متميز، لأن �مل�صل�صل يناق�ص ق�صية مهمة هي دور �ملر�أة 
تنادي  مفاهيم  وت�صحيح  و�لعقائدي  �لإن�صاين  �لتاريخ  �صناعة  يف  �لكبري 

بعزل �ملر�أة �أو تهمي�صها.
لالطفال،  عمال  �أق��دم  �أن  �لتمثيل  يف  عملي  بد�ية  منذ  �أمتنى  كنت  �أي�صاً 
وهذه �لتجربة �لأوىل يل يف هذه �لنوعية من �لأعمال، وب�صر�حة ترددت 
ز�ل  م��ا  �صرعان  لكن  �لتجربة.  ه��ذه  م��ن  خل��ويف  تنفيذها  ب��دء  قبل  كثري� 
�لردد بعد ت�صجيل �حللقات �لأوىل حيث وجدت �مل�صاألة خمتلفة متاماً بعد 

و�صع �ل�صوت على �ل�صورة، و�أمتنى �أن ينال �لعمل �إعجاب �جلميع.
�لفنان يحيى �لفخر�ين؟  مع  تعاونك  كان  • كيف 

�لتي  �لرئي�صية  �لأ�صباب  من  �لفخر�ين  يحيى  �لفنان  وج��ود  ب�صر�حة   -
�لقيام  يقبل  ل  ب��اأن��ه  يقني  على  لأن��ن��ي  �لعمل  على  �مل��و�ف��ق��ة  �إىل  دفعتني 
ويقدم  يناق�ص ق�صية جديدة  باأنه  و�ثقا  كان  �إذ�  �إل  در�م��ي،  ببطولة عمل 
ر�صالة مهمة، فالفنان يحيي �لفخر�ين فعال ومن دون جماملة قيمة فنية 

كبرية.
�لتي و�جهتها �أثناء ت�صجيل دورك يف �مل�صل�صل؟ �ل�صعوبات  • ما 

- �مل�صل�صل يتطلب �لتحدث باللغة �لعربية �لف�صحى و�صعرت بالقلق جتاه 
وبالفعل  ل��غ��وي،  م�صحح  م��ع  مكثفة  جل�صات  عقدت  �أن��ن��ي  �إل  �لأم���ر،  ه��ذ� 

متكنت من �إتقان تلك �للغة يف وقت ق�صري.
بند  يندرج حتت  �أن��ه  خ�صو�صا  م�صاهدته،  ن�صبة  �نخفا�ص  تخ�صني  �ل   •

م�صل�صالت �لأطفال؟
�أهد�فا كثرية،  للغاية ويحمل  �صيق  �مل�صل�صل  لأن م�صمون  ذلك  �أتوقع  ل   -
ف�صال عن �أن �أعمال �لأطفال �لكارتونية حمببة للكثريين فى �لعامل كله، 
و�إن كانت �أقل �هتماما فى �ملنطقة �لعربية لأن هذه �ملجتمعات تتعامل مع 
يفوق  �أن خياله  بالرغم من  �لثالثة،  �لدرجة  �أن��ه مو�طن من  على  �لطفل 

�أفكارهم  لتنمية  �لأط��ف��ال  على  �لركيز  فيجب  ك��ب��ري،  �صخ�ص  �أى  خ��ي��ال 
يف  لالطفال  كثرية  �أع��م��ال  هناك  لي�ص  �أن��ه  كما  �مل�صتقبل،  �أم��ل  باعتبارهم 

�لعامل �لعربي مقارنة بالدول �لأوروبية �لتي تهتم بهم ب�صكل كبري.
�لبطولة  �إىل  �ل��ذي ينتمي  �لعمل  هذ�  يف  م�صاركتك  وجد  �لبع�ص  لكن   •

�جلماعية تر�جعا يف مكانتك �لفنية؟
على  �إنني  �لقول  ميكنني  بل  �لإط���الق،  على  �لطريقة  بهذه  �أفكر  ل  �أن��ا   -
�إىل  �صي�صيف  �أن��ه  �صعرت  �إذ�  فني  عمل  يف  و�ح��د  م�صهد  لتقدمي  ��صتعد�د 
م�صو�ري �لفني. و�عتقد �أنني �أفكر بطريقة خمتلفة عن باقي �لفنانات لن 
معايري �ختياري للدور يعترها �لبع�ص غريبة، فاأهم �صيء بالن�صبة يل هو 
�لإطالق  على  ت�صغلني  ل  �ملطلقة  فالبطولة  فقط،  �ملتميز  �لدر�مي  �لن�ص 
�ع�صق  ب��ل  �ل�صهل  �لطريق  �أح���ب  ل  و�أن���ا  يل،  بالن�صبة  �صهلة  خ��ط��وة  لأن��ه��ا 

�لختيار�ت �لتي متثل حتديا كبري� بالن�صبة يل.
�أنباء عن جت�صيدك لدور �أم كلثوم يف م�صل�صل )مد�ح �لقمر(، فهل  • ترددت 

هذ� �صحيح؟
�أحمد علي له  - ه��ذه �لأخ��ب��ار جم��رد ��صاعات، فمخرج ه��ذ� �لعمل جم��دي 
باأي عمل لأتفرغ  معزة كبرية على قلبي، لكنني كنت قررت عدم �لرتباط 

لرعاية �بنتي.
�أنك و�فقت بالفعل  �ل�صينما خ�صو�صاً  عن  فماذ�  للدر�ما،  بالن�صبة  هذ�   •

على بطولة �جلزء �لثاين من فيلم )�جلزيرة(؟
- بالفعل و�فقت على بطولة �جلزء �لثاين من �لفيلم، لكن �مل�صروع ماز�ل 
يف مرحلة �لكتابة حيث يو��صل �ملوؤلف حممد دياب كتابته، خ�صو�صاً بعد �أن 
حقق �جلزء �لأول جناحاً كبري�ً بعد عر�صه يف �ل�صينما، وماز�ل يحقق �لنجاح 
حتى �لآن من خالل عر�صه على �صا�صة �لقنو�ت �لف�صائية. و�أنا متحم�صة 
�لفن  تعيد  �صوف  �لتي  �لقوية  �لأف��الم  �أن��ه من  �لعمل خ�صو�صاً  لهذ�  ج��د�ً 

�جليد و�لقيم مرة �أخرى بعد �نت�صار �أفالم �ملقاولت يف �لفرة �ملا�صية.
م�صو�رك  بد�ية  يف  قدمتها  �لتي  �لأع��م��ال  بع�ص  على  نادمة  �أن��ت  هل   •

�لفني؟
- على �لإطالق فاأنا ل �ندم على �صيء قمت به يف حياتي، لأنني على �قتناع 
�ن كل دور �أقدمه �صوف ي�صيف �إىل ر�صيدي �لفني و�أ�صتفيد منه، مهما كانت 

�لفائدة ب�صيطة.

)ال�شت كوم( تنقذ دراما رم�شان

اح�صا�ص االمومة ال ميكن ان يو�صف وال ميكن ترجمته يف كلمات 

هند �شربي: مل اأندم على �شيء و�شاأعتزل موؤقتًا
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زيت ال�شمك ي�شاعد على 
تقوية اجلهاز املناعي

�لوقاية  يف  ي�صاعد  �ل�صمك  زيت  �ن  حديثة  علمية  در��صة  ك�صفت 
�لعلماء  يكن  مل  لكن  �للتهاب،  تقليل  طريق  عن  �لمر��ص  من 
�ملناعة لدى  تاأثري�ته على تعزيز  متاأكدين متاما حتى �لن من 

�لن�صان.
يقلل  ل  �ل�صمك  زيت  �أن  يظهر  لكونه  مهما  يعد  �لكت�صاف  هذ� 
وهو  �للتهاب  لتقليل  �لكلية  �ملناعية  �ل�صتجابة  من  بال�صرورة 
�أمام ��صتخد�م زيت �ل�صمك �صمن  ما يفتح �لب��و�ب على �لرجح 

�لو�صائل �ملقوية للجهاز �ملناعي.
وتقول جينفر فينتون �لباحثة بق�صم علوم �لتغذية بجامعة ولية 
هذه  يف  �صاركت  و�ل��ت��ي  مبيت�صجان  لن�صنج  �إي�صت  يف  ميت�صجان 
�لدر��صة ، �إن زيت �ل�صمك قد يكون له خو��ص لتعزيز �ملناعة وهو 

ما قد يفيد �ل�صخا�ص �لذين يعانون من �صعف �جلهاز �ملناعي.

التفاح 

غ��ر�م من  �ملائة  يحتوي 
من   85% على  �لتفاح 
 12%  - م������اء  وزن����ه����ا 
من  وح���دة   90 و  �صكر 
40 وحدة   - �أ  فيتامني 
من فيتامني ب1 - 20 
فيتامني  م�����ن  وح��������دة 
4 غ���ر�م���ات من  ���ص��ي - 
�لل���ي���اف و �ل��ك��ث��ري من 

�لمالح �ملعدنية مثل �لبوتا�صيوم و �لكال�صيوم و�لفو�صفور و �حلديد - 
يوجد يف �لتفاح مادة ت�صمى )�لبكتني( �لتي ت�صاعد على �لتخل�ص من 
�حلمو�صة و �لغاز�ت باملعدة وكذلك يحد من �رتفاع �لكولي�صرول يف 

�لدم ويوقف �رتفاعة كما �نه ي�صاعد على ��صتقر�ر� يف �صكر �لدم.
عملية  تنظيم  على  لقدرتة  وذل��ك  �ل�صهال  و  �لم�صاك  �لتفاح  يعالج 
�ملعدة و ي�صاعد على تفتيت ح�صى  باملعدة و �لمعاء حمو�صة  �له�صم 

�ملر�رة 
للوقاية من �ل�صابة بت�صلب �ل�صر�يني يوؤكل تفاحتني يف �ليوم. ومن 
فو�ئد �لتفاح �نه يزيل حم�ص �لبول و ين�صط �لكبد ويهديء �ل�صعال و 

يزيل �ل�صعور بالتعب.
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املمثلة برايس داالس خالل حضورها مهرجان تريبيكا السينمائي في مدينة نيويورك. )أ ف ب(

فاز بجائزة نوبل ؟  من  اأول  • من 
-هو جني هري دونانت موؤ�ص�ص جمعية �ل�صليب �لأحمر وكانت عام 

ه�  1901
حيوان يف العامل ؟ حديقة  اأول  اأقيمت  • اأين 

- كانت يف �ل�صني و�أن�صاأها �مللك �صو يف �لقرن �لثاين ع�صر قبل �مليالد
كلمة �صهيونية ؟ ابتدع  من  اأول  • من 

-هو ناتان برنبام
ابتدع كلمة �صندوي�ص؟ من  اأول  هو  • من 

-هو �لكونت د� �صندوي�ص
م�صري اآمن بوحدانية اهلل ؟ فرعون  اأول  • من 

-هو �إخناتون زوج نفرتيتي و�ل�صقيق �لأكر لتوت عنخ �أمون

�أن يزحف على طول حافة �صكني حاد بدون �أن يوؤذي نف�صه يف �أقل �صيء.  ي�صتطيع  �حللزون  �أن  تعلم  • هل 
يف �حلقيقة �حللزون هو خملوق عجيب بطرق عدة. فهو ل ي�صيع، فلديه فطرة تر�صده بالعودة �إىل خمبئه 
مهما جتول بعيد�ً، ومع �أن �حللزون قد يزن �أقل من 15 غ، فهو ي�صتطيع �أن يجر خلفه وزناً قد ي�صل �إىل 
�أكرث من 450 غ. و�حللزون �لذي يعي�ص يف �ل�صدفة له ج�صم يتالءم مع لفة �ل�صدفة، وله ع�صالت قوية 
متكنه من جر ج�صمه بكامله د�خل �ل�صدفة عندما يحيق به �خلطر. وكوقاية �إ�صافية عندما يكون �جل�صم 

يف �ل�صدفة، هناك قر�ص قرين عند �لطرف يغلق �لفتحة باإحكام. 
�أنه ين�صط خالل  �لفاأر، فمعلوم  �أ�صهر هو  �صتة  �أ�صهر وي�صتيقظ  �صتة  �لذي ينام  �حليو�ن  �أن  تعلم  هل    •
ف�صل �ل�صيف لياًل نهار�ً. وعند جميء ف�صل �ل�صتاء فاإنه ياأوي �إىل خمبئه حتت �لأر�ص حيث يرقد فيه حتى 

�نق�صاء ف�صل �ل�صتاء. 
�لأر�ص هو �لفهد و�أ�صرع �ملخلوقات هو �ل�صقر حيث تبلغ �صرعته �أثناء  على  �حليو�نات  �أ�صرع  �أن  تعلم  • هل 

�نق�صا�صه على فري�صته من �جلو حو�يل 360 كلم يف �ل�صاعة. 

جل�صت �صي �صوجن تبكي �باها �ملري�ص يف د�رهما �جلميلة �ملطلة على �لنهري �ل�صغري، وكانت مياه �لنهري ت�صري 
�لنا�ص يتو�فدون لالطمئنان على و�لدها �لعجوز  ببطء �صديد وكاأنها حزينه حلزن �صي �صوجن، وعندما كان 
�ل�صفاء وق�صت ليايل طويلة على هذ�  �نه لي�ص هناك �مل يف  �ل�صنتهم كلمات تعني  �لطيب كانت ت�صمع على 
�حلال. �ياما مرت قبل �ن ت�صل لبيتها عجوز قبيحة لتطلب �ن تر�ها وعندما �قبلت عليها �صي �صوجن قالت 
�لعجوز : �يتها �جلميلة هل تريدين لو�لدك �ن ي�صفى ويعي�ص و�صط �لنا�ص حكيما طليق �لل�صان و�حلكمة كما 
كان؟.. فقالت : بالطبع �متنى ذلك.. فقالت �لعجوز : ح�صنا، ما عليك غري �ن تتزوجي �لثعبان ملك �جلبل، 
�نه يقف �صاخما �على �لقمة و�ذ� ح�صرت �لليلة يف �مل�صاء ليتم زو�جكم معا �صي�صفى و�لدك يف �حلال.. جل�صت 
�صي �صوجن حزينة تبكي حالها وتقول : ح�صنا �ن حياه �بي ت�صاوي �لكثري و�صاأتزوج �لثعبان ليعي�ص �بي.. ف�صمعت 
مربيتها قولها وتناقلته مع ��صدقاءها حتى و�صل �خلر �إىل و�لدها �لذي قال : �ن فعلت ذلك فلن �قبل �لعي�ص 
من بعدك.. ولكن �صي �صوجن قالت : لقد وعدت يا �بي و�صاأيف بوعدي.. حزن �جلميع خا�صة �ل�صفدع )ر�صيق( 
�ل�صديق �لويف ل�صي �صوجن، وقد قرر �ن يحميها قدر ��صتطاعته وقال لنف�صه حياتي فد�ء ل�صي �صوجن، وعندما 
جاء �لليل ت�صللت �صي �صوجن يف طريقها �إىل �على �جلبل، وهناك وجدت �لعجوز �لتي رحبت بها و�بدى �لثعبان 
�صعادته و�مر �لعجوز �ن تفك �صحرها عن و�لد �صي �صوجن يف �حل��ال.. ثم مد ر�أ�صه �لكبري وحمل عليها �صي 
�صوجن لي�صعها يف غرقته �لكبرية �لو��صعة وذهب ليتناول وجبه �صهية تاركا �ياها يف رعب كبري.. يف هذه �لثناء 
كان �ل�صفدع م�صرعا �إىل فم �لثعبان �ملفتوح وبد�أ يف �حلال ينتفخ وينتفخ بقوة كبرية ويزد�د حجمه حتى ��صبح 
مثل كرة خ�صر�ء عمالقه �ختنق ب�صببها �لثعبان �لذي كان ذيله يتلوى يف كل مكان وعيناه جتحظان وقدرته 
على �ملقاومة تنهار حتى كادت حركته �ن ت�صكن حني حدث �نفجار �صخم رهيب جعل حو�ئط �لق�صر تتد�عى 
فانت�صبت �صي �صوجن و�قفه وهربت م�صرعة قبل �ن ينهار �لق�صر عليها وعندما �بتعدت ��صبح �لق�صر كومة 
من �حلجارة، ففرت �إىل ق�صر و�لدها لتجده يف ��صد �ل�صحة و�لعافية و�حلزن، لكنه عندما ر�آها �صمها حل�صنه 
لتعود �ليه �صعادته وروحه، لكنها مل تعرف ماذ� حدث ل�)ر�صيف( �ل بعد �ن �خرتها مربيتها �لطيبة، وبعد عدة 

�يام كان هناك متثال �صخم ل�صفدع �خ�صر جميل ينت�صب يف �صاحة ق�صر �صي �صوجن.

الثعبان وال�ضفدع 

الرجال يجدون �شعوبة يف فهم م�شاعر الن�شاء

الكتئاب والتوتر ي�شهمان
 فى انكما�ض املخ

 
حذرت در��صة طبية حديثة من �أن �لوقوع فري�صة لفر�ت طويلة 
�نكما�ص  ف��ى  كبرية  ب�صورة  ي�صهمان  ق��د  وت��وت��ر  �كتئاب  لنوبات 
فى  �ل�صلبية  �لنف�صية  �لنفعالت  �حتد�م  بفعل  وذلك  �ملخ  خاليا 

نف�ص �لن�صان.
و�أرج����ع �ل��ب��اح��ث��ون ذل��ك �إىل �ل��ت��ح��ول �جلينى �ل���ذى ي��ط��ر�أ على 
لفرة  فري�صة  وق��وع��ه  �أع��ق��اب  ف��ى  لالإن�صان  �ل��ور�ث��ي��ة  �جل��ي��ن��ات 
طويلة لنوبات �لكتئاب و�لقلق �لتى تعمل على فقد �أعد�د كبرية 
ور�ء  �ملبا�صر  �لرئي�صى  �ل�صبب  لتكون  �لع�صبية  �ل��رو�ب��ط  م��ن 

�نكما�ص خاليا �ملخ.
وكان �لباحثون قد �أجرو� �أبحاثهم فى هذ� �ل�صدد على جمموعة 
من مر�صى �لكتئاب و�لقلق ليتم تتبعهم لأكرث من عام ون�صف 
�لعام وخ�صعو� ل�صور بالأ�صعة وبالرنني �ملغناطي�صى حيث لوحظ 
�لرو�بط  تر�جع معدلت  بالكتئاب  ت��اأث��ره  من  ف��رة  م��رور  بعد 
�نكما�ص  �صاهم فى  �ملخ مما  �لر�بطة و�لد�عمة خلاليا  �لع�صبية 

�ملخ ب�صورة ملحوظة.

حممد علي اجل�هري 
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.

اأحمد ابراهيم 
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.

اليازية �شلطان اأحمد
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

ك�صفت در��صة علمية حديثة �جر�ها باحثون �ملان �ن �لرجال يجدون �صعوبة مرتني �كرث فى فهم طبيعة م�صاعر 
�ملر�أة ويعترون �لتعرف على �حلالة �ملز�جية للن�صاء �أمر� فى غاية �ل�صعوبة و�حلرية.

�أن �ل�صبب ل يرجع �ىل عدم حماولة �لرجال فهم م�صاعر �لخرين و�مل��ر�أة ب�صكل  و�ك��دت �لدر��صة �لتى ن�صرت 
خا�ص، ولكن هناك ��صباب �خرى غريعادية حلدوث �صعوبة يف قر�ءة م�صاعر �ملر�أة.

وقال �لباحثون بامل�صت�صفى �جلامعى فى مدينة بوخوم �لملانية �ن عند نظر �لرجال �ىل �صور �لذكور �لخرى 
��صتطاعو� فهم ما �صعرو� به عن طريق تذكر حلظات مماثلة قد مرو� بها يف حياتهم �خلا�صة، ومن ثم قامو� 

با�صرجاعها لتقييم �ل�صور �مامهم.
و��صافو� عند �لنظر فى �صور لأعني �لن�صاء كان �لو�صع خمتلف فقد ��صيب �لرجال باحلرية، كما �ن �دمغتهم 
بحثت عن ذكريات لن�صاء �خريات قد بدت م�صابهة للن�صاء فى �ل�صور، ورغم ذلك وجدو� �صعوبة بالغة يف فهم 

وتقييم م�صاعر �ملر�أة.

العن�د علي املري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


