
تت�سع  والأط��ف��ال،  والوالدين  اجلدين  بني 
ال���ف���روق���ات ب���ني الأج����ي����ال والخ����راق����ات 
اأن ي�سبب كثرياً  �ساأنه  ب�سكٍل من  الربوية 
ت��ع��ر���س��ك م�ساعب  امل�����س��اك��ل. ه��ك��ذا  م���ن 
العثور على مكانة  كثرية ترافق حم��اولت 

�سحيحة و�سط العالقة الثالثية هذه. 
و12   9( وليليان  ليا  وال���دة  ه��ن��اء،  ت��ق��ول 
تقاعدها  ب��داأت مرحلة  اإن جدتهما  عاماً(، 
ن�ساطات  حفيدتيها  م��ع  وت��ن��ظ��م  ح��دي��ث��اً، 
متنوعة، ل �سيما يف اأيام العطل فرافقهن 
اإىل الت�سوق ويرتدن ال�سينما معاً ويذهنب 
تختلف  ج�������داً  غ���ن���ي  ب���رن���ام���ج  ل���ل���ت�������س���وق 
اأو  حمتوياته وفقاً لرغباتهن هن الثالثة 

بالأحرى وفقاً لرغبات احلفيدتني.
يختلف اأجداد اليوم عن اأجداد البارحة، اإذ 
دائماً  ويتواجدون  اأك��ر  بحيوية  يتمتعون 
ا�ستعداداً  وي���ب���دون  اأح��ف��اده��م  ج��ان��ب  اإىل 
وُيعزى  مب�ساكلهم.  والهتمام  ل�سماعهم 
الأم�����ر اإىل ت��ط��ور ال���ط���ّب وزي������ادة الأم����ل 
التواجد  لهم  يتيح  ال���ذي  الأم���ر  ب��احل��ي��اة 
اأنهم  مدركني  الأحفاد  حياة  يف  عام  ب�سكٍل 
ال�����س��م��ان��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي حت��اف��ظ على 
بناء  على  ق����ادرون  واأن��ه��م  العائلية  القيم 

عالقات عاطفية وثيقة مع اأحفادهم.
ما �سّرهم؟ قبل اأن يكونوا جداً اأو جدة، كان 
الأج��داد والدين خالل حقبة �سهد العامل 
العادات  �سعيد  ع��ل��ى  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً  فيها 
عن  املجتمع  فا�ستغنى  والقوانني.  والقيم 
دور اجلدين الربوي واأن�ساأ �سكاًل جديداً 
لعالقة الأبوة القائمة اأ�سا�ساً على ال�ستماع 
ال�سغرية.  العائلية  الدميقراطيات  وحّلت 
ال�����ذي يقدمه  ال���ن���م���وذج  ي��ع��د  ال����ي����وم، مل 
اجل��دي��ن. متاماً  تطلعات  ال��وال��دان يالئم 
كمرحلة �سبابهم، يتبنون ويعيدون اخراع 

دورهم وفقاً لرغباتهم.

عالقة مفيدة
والعارف  الأج��داد �سورة احلليف  ُيظهر  اإذ 
واملتواجد الدائم، تراهم ي�ساركون اأي�ساً يف 
النف�سي  توازنهم  و�سمان  الأطفال  تطوير 
العاطفي. لذا ا�ستغلي هذه الناحية مل�سلحة 
كّل  ت�ساهم  مواجهتها  يف  تقفي  ول  طفلك 
حلظة تبادل، كّل حلظة مت�سيها اجلدة مع 
ال�سغري يف تغذية بنيته النف�سية وترك يف 
تعزز  اأن  �ساأنها  ذكريات جميلة من  ذاكرته 
الذي �سيخدمه لحقاً  بالأمان  من �سعوره 
فيكون اأ�سا�ساً متيناً للتقّدم على رغم تعدد 

م�ساكل احلياة و�سعوباتها. 

م�شاكل ال بّد من مواجهتها
ل ت��خ��ل��و ال��ع��الق��ة ال���ت���ي جت��م��ع الأج������داد 
ما  �سيما يف  ل  ال�سيئات،  م��ن  الأح��ف��اد  م��ع 
واإن  فحتى  الأه���ل  الأج���داد  بعالقة  يتعلق 
�سارت الأمور على خري ما يرام بني اجليل 
الأم���ر  اأن  اإل  اجل���دي���د،  واجل���ي���ل  ال���ق���دمي 
يوجهها  ال��ت��ي  الت��ه��ام��ات  ب��ع�����ض  يتخلله 
ت�سع  �سحيح.  وال��ع��ك�����ض  ل���الأج���داد  الأه����ل 
ولدة ط��ف��ٍل ج��دي��د الأه���ل يف م��واج��ه��ٍة مع 
طفولتهم، فتحتدم الإ�سكاليات بينهم وبني 

اأهلهم )اأي الأجداد( وتتنوع.
عند  اأن  الخ���ت�������س���ا����س���ي���ني  ب���ع�������ض  ي�����رى 
قيمهم  الأج���داد  يفقد  جديد،  طفٍل  ولدة 
و�سط  اأن��ف�����س��ه��م  ي��ج��دون  اإذ  وم��ع��اي��ريه��م، 
م��رح��ل��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ت�����س��ع��ه��م يف 
م��واج��ه��ة ال�����س��ي��خ��وخ��ة، م���ا ي��دف��ع��ه��م اإىل 
التطفل  واإىل  ك��اأه��ل  مبهمتهم  التم�سك 
الزوجني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  اآخ����ر  اإىل  وق����ٍت  م���ن 
اجلديدة.  العائلية  اخللية  اأو  اجلديدين 

تدخل  عانت  اأنها  عاماً(   36( كاتيا  تقول 
فكانت  طفلها  ولدة  عند  امل�ستمر  والدتها 
ت��ب��دل ل���ه م��الب�����س��ه وت��ت��اأك��د دائ���م���اً ودوم����اً 
م���ن وج�����ود غ���ط���اء ي���دف���ئ ج�����س��م��ه وتهرع 
وتخنقها  �سوته  ت�سمع  اإن  م��ا  غرفته  اإىل 
بالن�سائح، اإىل اأن زادت الأمور ذات يوٍم عن 
حدها فاأظهرت غ�سباً �سديداً وذكرتها اأنها 

اأم الطفل ولي�ض هي. 

الطفل اأ�شا�س الق�شية
اأو مراهقاً، ترتبط  �سواء كان ابنك �سغرياً 
اخلالفات التي تن�سب بني الأهل والأجداد 
يالحظ  ال�سدد،  ه��ذا  يف  بربيته.  عموماً 
فالربية  خم��ت��ل��ف��ني.  من���وذج���ني  ت�����س��ادم 
نوع من اأنواع التفاو�ض بني القيم املوروثة 
تعني  ل  وبهذا  ال�سريك،  وقيم  الأه��ل  عن 
ب�سكٍل  الأ�سالف  تفكري  منط  نقل  الربية 
اأ�سا�سي. ل يردد الأجداد اإطالقاً يف اإبداء 
القيم  ن��ق��ل  ويف  الأولد  ت��رب��ي��ة  يف  راأي���ه���م 
ينق�سهم  ل  اأن���ه���م  ���س��ي��م��ا  ل  الأخ���الق���ي���ة، 
اأو  ب�سكٍل  واأنهم يتدخلون  الراأي  اأو  املعرفة 
ت�سدمهم خ�سارة  قد  اأ�سرهم.  بحياة  باآخر 
بع�ض ه��ذه امل��ث��ال��ي��ات، ول��ك��ن ل ب��ّد م��ن اأن 
تتذكر الأطراف جميعها اأن الأهل ي�سكلون 

مرجع الطفل الوحيد.

اأف�شل لتوافق  اأفكار   5
ما  لم��ب��الت��ه��م،  اأو  الأج������داد  ت��ط��ف��ل  اإزاء 

ال�سبيل ملواجهتهم حني ل يبلون ح�سناً؟
مهمة  تعود  اخلا�سة:  قوانينك  افر�سي   -
ت�سعري  ل  وح���دك.  اإل��ي��ك  القواعد  فر�ض 
بالذنب اإطالقاً حني حتر�سني على اإجبار 

الأجداد على احرامها ومراعاتها. 

اأن  ���س��رر يف  ول��ك��ن ل  ال��ت�����س��اه��ل:  بع�ض   -
يتغري بع�ض القواعد حني يكون الطفل يف 

منزل جديه.
- ل ت��رددي يف الكالم: لتجّنب تراكم اأي 
م�ساكل  م��ن  يواجهك  م��ا  ناق�سي  م�ساكل، 
ب�سلوكهم  املرتبطة  تلك  �سيما  ل  مبا�سرًة، 
الكيا�سة  ح������دود  ت��ت��خ��ط��ي  اأن  دون  م����ن 

والحرام.
- اإبقاء الأطفال بعيداً عن النزاع: انتظري 

دائماً غياب الأطفال ملناق�سة امل�ساكل.
الأه��ل والأج����داد: ل تن�سي  التمييز بني   -
تواجهينه  ال�����ذي  ال�����س��خ�����ض  اأن  اإط����الق����اً 
اأثناء  تواجهينه  الذي كنت  نف�سه  لي�ض هو 

طفولتك.

دور كامل
الأجداد  اأن  النف�ض  علم  اخت�سا�سيو  يتفق 

يوؤدون دوراً يف:
العائلة  ت��اري��خ  يحملون  القيم:  تر�سيخ   -
في�سعون اإىل اإدراج الطفل �سمن خّط معني 
وي�����س��م��ح��ون ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ع��الق��ة بني 
الأن�سباء والأعمام بف�سل اللقاءات العائلية 

التي يعقدون. 
التي  اخل���رة  ي�ستعملون  امل��ع��ارف:  نقل   -
اكت�سبوها على مّر الزمن، ويقدمون القيم 
املهمة يف نظرهم اإىل الأحفاد ب�سفتهم رمز 

امل�ستقبل.
- ال�ستماع اإىل الأحفاد: ي�سغون من دون 
اأي عوائق مهنية فهم ميلكون اأوق��ات فراغ 
الدائم  ان�سغالهم  ب�سبب  الأه���ل  م��ن  اأك��ر 
بالأمور احلياتية )عمل، مدر�سة، تب�سع..(، 
فيهما  لأن��ه يرى  اإىل جديه  الطفل  فيلجاأ 

خري من ي�ستطيع ال�ستماع اإليهم.
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هل ينتهي العامل بعد مليارّي �سنة؟ 
تكر الأقاويل والنبوءات عن نهاية العامل، وها هم علماء ا�سكتلنديون 
ي�سيفون تاريخاً جديداً لنتهاء احلياة على الأر���ض، ولكنه لن يحّل 

اإل بعد نحو مليارّي �سنة.
وذكرت �سحيفة ديلي تلغراف الريطانية، اأم�ض الول نقاًل عن علماء 
بجامعة �سانت اأندروز يف ا�سكتلندا، اأنه على الرغم من القلق ال�سائد 
حول تاأثري ارتفاع ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون على م�سري الكوكب، اإل 
اإىل هالك احلياة  الواقع  �سيوؤدي يف  الدفيئة هو ما  اأن نق�ض غ��ازات 

على الأر�ض.
وقال العلماء اإنه خالل اأقل من مليار �سنة مع تقدم ال�سم�ض بالعمر 
الكيميائية مع  والتفاعالت  التبخر  ن�سبة  وازدي��اد حرارتها، �سرتفع 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  من  متزايدة  كميات  �سيزيل  ما  الأم��ط��ار  مياه 
حتى ل تعد الكمية تكفي للم�ساهمة بعملية الركيب ال�سوئي لدى 

النبات.
و�سيوؤدي ذلك اإىل نفوق احليوانات الع�سبية ب�سبب فقدان النبات، ثّم 
تنفق اآكالت اللحوم لعدم وجود فرائ�ض عا�سبة تقتات عليها، وبذلك 

تنتهي احلياة كما نعرفها على الأر�ض.
وقال الباحث جاك اأومايل جيم�ض، اإن احلياة على الأر�ض �ستكون �سبه 
م�ستحيلة، م�سرياً اإىل اأن كافة الكائنات حتتاج اإىل املياه، لذا فاإن اأية 
باملناطق  رمبا  �سائلة  مياه  جيوب  يف  حم�سورة  �ستكون  متبقية  حياة 

املرتفعة الباردة اأو يف كهوف حتت الأر�ض .
للكمبيوتر  حماكاة  برنامج  اإىل  ا�ستند  اإن��ه  جيم�ض،  اأوم��ايل  واأو���س��ح 
يتناول تاأثري التغريات البعيدة املدى لل�سم�ض على احلياة يف الأر�ض.

امل�سي دقيقة كل ن�سف �ساعة من 
اجللو�س يقلل خطر الإ�سابة بال�سكري 
وجدت درا�سة جديدة اأن امل�سي دقيقتني كل ن�سف �ساعة من اجللو�ض 

خالل العمل، من �ساأنه اأن يخفف من خطر الإ�سابة بال�سكري.
اوتاغو  بجامعة  الباحثني  اأن  الريطانية،  ديلي ميل  وذكرت �سحيفة 
يف نيوزلندا، وجدوا اأن اأخذ فر�سة للم�سي كل ن�سف �ساعة بالعمل، قد 

يخف�ض خطر اإ�سابة ماليني العاملني يف املكاتب بال�سكري.
العودة واجللو�ض  قبل  دقيقتني  لأقل من  امل�سي  اأن  اإىل  العلماء  ولفت 

كان اأكر فعالية من امل�سي ملدة 30 دقيقة قبل بدء العمل.
وتبنّي اأن الذين مي�سون لدقيقة و40 ثانية فقط قبل العودة واجللو�ض 
يف العمل كل 30 دقيقة، قلت لديهم ن�سبة ال�سكر يف الدم وم�ستويات 
الأن�سولني. ويعد ارتفاع ال�سكري يف الدم وم�ستوى الأن�سولني موؤ�سراً 
على اإمكانية الإ�سابة بالنوع الثاين من ال�سكري، وعامل خطر رئي�سي 

لأمرا�ض القلب وال�سكتات الدماغية.
عدد  زي���ادة  م��ع��دل  ف���اإن  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال�سكري  جلمعية  ووف��ق��اً 
 2.5 قرابة  من  �سريتفع  حالياً  ال�سكري  من  الثاين  بالنوع  امل�سابني 

مليون �سخ�ض اإىل 4 ماليني بحلول العام 2025.
اختبارهم،  الأول من  يف اجلزء  �سليماً  �سخ�ساً  وطلب العلماء من 70 
عندهم  ال��دم  يف  ال�سكر  م�ستوى  وقا�سوا  �ساعات،   9 م��دة  اجللو�ض 
مرة  ك��ل  ���س��اع��ات  و7  ���س��اع��ات  و4  �ساعة  بعد  الأن�����س��ول��ني  وم�ستويات 

تناولوا فيها م�سروباً بدياًل عن الوجبة الغذائية.
اجل�سم  امت�سا�ض  م��دى  لالأطباء  يظهر  الختبارات  من  النوع  وه��ذا 

لل�سكر من الطعام.
ملدة  �سريعاً  امل�سي  الأ�سخا�ض  الختبار، طلب من  الثاين من  وباجلزء 

ن�سف �ساعة قبل اجللو�ض 9 �ساعات.
قرابة  م�سوا  امل��رة  ه��ذه  لكن  �ساعات   9 اجللو�ض  منهم  طلب  واأخ���رياً 
اأن م�ستويات  دقيقة و40 ثانية كل ن�سف �ساعة من اجللو�ض. وتبنّي 
ال�سكر يف الدم كانت اأقل بعد دقائق امل�سي القليلة مقارنة بالذين م�سوا 

مدة ن�سف �ساعة قبل اجللو�ض اأو الذين مل مي�سوا اأبداً.

التخ�سيب ال�سناعي يزيد خطر اإ�سابة 
الطفل بالتوحد وانخفا�س ذكائه 

ذكر باحثون �سويديون، اأن التخ�سيب ال�سناعي الذي ي�ستخدم مل�ساعدة 
طفلهم  اإ�سابة  خطر  يزيد  امل��ن��ي،  �سعف  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال 

بالتوحد، وانخفا�ض مبعدل ذكائه.
 Journal of the( دوري�����ة  يف  ن�����س��رت  ال��ت��ي  ال���درا����س���ة  وذك�����رت 
باحثني  اأن   )American Medical Association
التخ�سيب  ي��ول��دون بعد ع��الج  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن  �سويديني وج���دوا 
ال�سناعي، الذي يتمثل بحقن بيو�سة باملني مبا�سرًة، يزيد خطر اإ�سابة 
وب��اأن يكون لهم  بالتوحد  العملية  الذين يولدون جراء هذه  الأطفال 

معدل ذكاء منخف�ض.
ولفت الباحثون، الذين حللوا معطيات تعود اإىل مليونني و500 األف 
ولدة، اإىل اأن التقنيات امل�ستخدمة يف التخ�سيب ال�سناعي توؤدي دوراً يف 
زيادة اخلطر على الطفل، باعتبار اأن اخلطر الأكر هو اإجراء جراحة 

ل�ستخراج املني من خ�سيتي الرجل الذي يعاين م�ساكل باخل�سوبة.
الطفل  اإ�سابة  فر�ض  ت�ساعف  اإىل  اأدت  العملية  ه��ذه  اأن  وا�ستنتجوا 
ب�سرر  الأن��ب��وب  طفل  اإ�سابة  خطر  اأن  واأو���س��ح��وا  م���رات،   4 بالتوحد 
اأ�ساروا  اأن��ه��م  غ��ري   ،51% بن�سبة  ازدادا  ذك��ائ��ه  معدل  وت��راج��ع  عقلي 
ت�ساعف هذه  رغم  ن�سبياً،  �سئيلة  ت��زال  ل  الطفل  تاأثر  اأن فر�ض  اإىل 

الفر�ض.
واعتروا اأن نتائج الدرا�سة كانت، ب�سكل اإجمايل، مطمئنة بالن�سبة اإىل 

الثنائي الذي قرر اللجوء اإىل هذه التقنية.

م���������������ش�������ادرة ف�����ه�����د يف 
م��������ط��������ار ب�����ري�����ط�����اين 
اجلمارك  م�سلحة  م��وظ��ف��و  ���س��ادر 
الريطانية، الع�سرات من احليوانات 
احلية الغريبة، كان من بينها فهد، 
على  وغاتويك،  هيرو،  مطاري  يف 
امل��ا���س��ي��ني. وقالت  ال��ع��ام��ني  م����دى 
بي  )ب��ي  الريطانية  الإذاع����ة  هيئة 
التفا�سيل  اإن  الثالثاء،  ام�ض  �سي(، 
التي مت الك�سف عنها مبوجب قانون 
حرية املعلومات، اظهرت اأن موظفي 
اجلمارك باملطارين �سادروا 3 قرود 
من �ساللة الهوبر، و5 قطط، و 18 
وحيواين  م��رج��ان،  وح��ي��وان  ثعباناً، 
موظفي  اأن  وا���س��اف��ت  ع��ر���ض.  اإب����ن 
وغاتويك،  ه���ي���رو،  يف  اجل����م����ارك 
من  ميتة،  خملوقات  اأي�ساً  ���س��ادروا 
)اأبو  و�سحلية  ك��وب��را،  اأف��ع��ى  بينها 
وطائر  )جيكو(،  و�سحلية  بري�ض(، 
بحر.  فر�ض  و90  و�ساهني،  ط��ن��ان، 
وا�سارت )بي بي �سي( اإىل اأن اأ�سباب 
غري  البحر  ف��ر���ض  خملوفات  ن��ف��وق 
اآ�سيا  يف  ُت�ستخدم  اأنها  اإل  معروفة، 
منذ قرون طويلة كعالج لالأمرا�ض، 
والعجز  الكلى  م�ساكل  ذل��ك  يف  مب��ا 
التفا�سيل  واظ�����ه�����رت  اجل���ن�������س���ي. 
اجل����م����ارك  م���ف���و����س���ي  اأن  اأي���������س����اً، 
من  كيلوغراماً   94 اأي�ساً  ���س��ادروا 
اأكيا�ض   4 يف  املجفف  الي�سروع  دود 
م�سافر  حقائب  داخ���ل  اخلي�ض  م��ن 
ال�سفر  ينوي  ك��ان  غاتويك،  مبطار 
باأنه  وادع������ى  ف��ا���س��و،  ب��ورك��ي��ن��ا  اإىل 
ي�ستخدمها كغذاء وكانت ل�ستهالكه 
ال�سخ�سي، وقاموا باإحراقها لحقاً.

�����ش����رق����ة دب��������ة ك������واال 
ا����ش���رال���ي���ا  يف  م���ل���ك���ي���ة 
���س��رق ل�����ّض يف ا���س��رال��ي��ا دّب���ة كوال 
ملكية حملها ويّل العهد الريطاين 
الأم����ري ت�����س��ارل��ز خ���الل زي��ارت��ه اإىل 
امل��ا���س��ي��ة. ونقلت  ال�����س��ن��ة  اأدي���الي���د 
اأيه  )اأي��ه  الأ�سرالية  الأنباء  وكالة 
البالغة  الدبة  اأن  ال�سرطة  عن  بي( 
كاوو  وا�سمها  �سنوات   4 العمر  من 
ب��ارك ليل  ت��روت  �سرقت من متنزه 
الثالثاء- الأربعاء. وقالت امل�سوؤولة 
ال��ك��وال لن  اإن  ك��اوو راي كامبا  عن 
لرعاية  اخل�����س��وع  دون  م��ن  تعي�ض 
طبية م�ستمرة لأنها ما تزال تتعالج 
بعد اأن ده�ستها �سيارة اأدت اإىل نفوق 
والدتها. واأعلنت اأنها و�سعت قف�ساَ 
اأمام منزلها حتى يعيد الل�ض الدبة 
وكان  عليه.  اأ�سئلة  اأي  ط��رح  ب���دون 
ق���د ح��م��ل الدبة  ت�����س��ارل��ز  الأم������ري 
وداعبها خالل زيارته اإىل ا�سراليا 

يف ت�سرين الثاين نوفمر املا�سي.

م�����اث�����ي�����و ب���������ري ي���ج���د 
ال�������ش���ع���ادة احل��ق��ي��ق��ي��ة 
ماثيو  الأم������ريك������ي  امل���م���ث���ل  ق������ال 
ال�سعادة احلقيقة  ان��ه وج��د  ب��ريي 
يف ح��ي��ات��ه ب��ف�����س��ل ال��ت��خ��ل�����ض من 

الإدمان وم�ساعدة الآخرين.
����س���ن���ة( يف   43( ب�����ريي  وحت������دث 
مقابلة مع جملة بيبول الأمريكية 
عن اإدمانه على الكحول وامل�سكنات، 
وكيفية خروج الأمور عن �سيطرته 

لدرجة دفعته اإىل طلب امل�ساعدة.
واأعرب عن �سعادته لأنه بعد �سنوات 
من مكافحة الإدمان تخل�ض منه، 
م�سدداً على انه يكر�ض نف�سه الآن 

مل�ساعدة املدمنني الآخرين.
من  ال��ت��خ��ل�����ض  ان  ع���ل���ى  و�����س����دد 
قاداه  الآخرين  الدم��ان وم�ساعدة 
يف  احلقيقية  ال�����س��ع��ادة  ب���  لل�سعور 

حياته.
وذكر ان �سبب قدرته على م�ساعدة 
الآخرين هو انه اأخطاأ كثرياً، ومن 
اجليد ان يرى النا�ض �سخ�ساً عانى 
كثرياً يف حياته بات يف و�سع جيد 

وما عاد يعاين .

الإقالع عن التدخني بعد انقطاع الطمث 
قد يزيد خطر الإ�سابة بال�سكري 

وجدت درا�سة جديدة اأن اإقالع الن�ساء يف �سن ما بعد انقطاع الطمث عن التدخني قد يزيد خطر اإ�سابتهن 
مبر�ض ال�سكري. وذكر موقع هلث دي نيوز المريكي ان باحثني يف جامعة انديانا �سددوا على �سرورة اأن 

حتمي الن�ساء اللواتي اأقلعن عن التدخني يف �سن ما بعد انقطاع الطمث، اأنف�سّهن من زيادة الوزن التي 
من �ساأنها اأن توؤدي لالإ�سابة بال�سكري.

وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة جوهوا ليو، اإن الإقالع عن التدخني يخف�ض بالفعل خطر 
اإ�سابة الن�ساء يف �سن ما بعد انقطاع الطمث، اإن كن م�سابات اأو غري م�سابات بال�سكري، باأمرا�ض 
القلب ، لكنها ا�سافت انه ب�سبب زيادة الوزن اأكر من 4.9 كيلوغرامات فاإن ذلك قد يخفف من 

املنفعة وعلى الن�ساء بالتايل حماولة جتّنب زيادة الوزن ب�سكل اإ�سايف عن هذا احلد.
وجمع العلماء بيانات تعود لقرابة 162 األف امراأة يف �سن يراوح بني 50 و79 عاماً، وظهر اأن 
من بني ما يزيد عن 104 |اآلف امراأة جرت متابعة اأو�ساعهن ملدة 9 �سنوات، اأ�سيبت قرابة 

القلب. باأمرا�ض  امراة   3400
وكما كان متوقعاً فقد اللواتي اأقلعن عن التدخني ،كن اأقل عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض القلب 
واللواتي اأقلعن عن هذه العادة منذ اأكر من 3 �سنوات خف لديهن اخلطر بن�سبة 61% 
مقارنة باللواتي وا�سلن التدخني. وبني ما يزيد عن 6 اآلف امراأة يف �سن ما بعد انقطاع 
الطمث، م�سابات بال�سكري، فاإن اللواتي اأقلعن عن التدخني كان خطر اإ�سابتهن باأمرا�ض 

القلب اأقل بن�سبة %60 مقارنة بالأخريات اللواتي وا�سلن عادتهن.  

 حّددي املكانة

املنا�سبة جلّديه 
الكبر  �شديقة  ال�شغر،  جدة 
لقيم  ال��رئ��ي�����ش��ة  وال�����ش��م��ان��ة 
يتدخل  ومعايرها...  العائلة 
13 مليون جد وجدة يف حياة 
ت�شيطرين  كيف  اأح��ف��اده��م. 
بجديه،  اب��ن��ك  ع��الق��ة  على 
اإطارها  يف  ت�شعينها  وكيف 

ال�شحيح واالإيجابي؟



•• العني – الفجر:

ب����داأت ا���س��ت��ع��دادات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
ل�ستقبال �سهر رم�سان املبارك لهذا العام 
بحلة رائعة جديدة، حيث مت تزيني �سوارع 
امل��دي��ن��ة ب���اأ����س���واء ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع احل���دث. 
بالتن�سيق  العامة  العالقات  اإدارة  وت�سعى 
الرفيهية  واملتنزهات  اإدارة احلدائق  مع 
اإب����راز املدينة  اإىل  امل��دي��ن��ة  ب��ق��ط��اع و���س��ط 
امل�سيئة يف هذا ال�سهر الكرمي من خالل 
البدء بخطة لتزيني �سوارع وطرق املدينة 
با�ستخدام العديد من و�سائل الزينة من 
البلدية  حر�ست  التي  املتالألئة  الأ�سواء 
على توزيعها يف معظم املناطق يف مدينة 
رم�سان  �سهر  اأج���واء  يعك�ض  مم��ا  ال��ع��ني، 
ال�سهر  ه��ذا  قيم  على  وترتكز  الف�سيل، 

الكرمي.
مدير  الظاهري،  ناهد  املهند�سة  وقالت 
م�����س��روع زي��ن��ة ال�����س��وارع ب��ب��ل��دي��ة مدينة 
حتر�ض  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  اإن  ال��ع��ني، 
باأف�سل  رم�����س��ان  ���س��ه��ر  ا���س��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى 
بالن�سبة  مهم  ح��دث  كونه  ال�ستعدادات، 
و�سيكون  والإ�سالمي،  العربي  للمجتمع 

من اجلميل اأن تكون �سوارع مدينة العني 
انطباعا  الزينة  هذه  ترك  حيث  مزينة 
ما  وهو  الطريق،  م�ستخدمي  لدى  رائعا 
خ�سو�سا  ال��ع��ني،  ملدينة  ت��روي��ج��ا  يعتر 
اأن ���س��ه��ر رم�����س��ان ي��اأت��ي ب��داي��ة الإج����ازة 
العائالت  �ست�ستغله  م��ا  وه��و  ال�سيفية، 

لق�ساء بع�ض الأوقات خارج منازلها.
ال�سنني  ع����ر  اأن������ه  ال���ظ���اه���ري  وع������رت 
امل���ا����س���ي���ة، ع��م��ل��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
بالأ�سواء  ت��ك��ت�����س��ي  امل���دي���ن���ة  ج��ع��ل  ع��ل��ى 
ال���ت���ي ت��ع��ط��ي �����س����وارع رون���ق���ا ج��م��ي��ال يف 
على  دوم��ا  حتر�ض  كما  الف�سيل،  ال�سهر 
تطبيق اأف�سل معايري اجلودة، حيث يتم 
 )LED( امل�ستخدمة  الإ�ساءة  ا�ستخدام 
املنخف�ض  ال�ستهالك  ذات  اأ���س��واء  وه��ي 
لتوفري الطاقة، وحتقيق اأهداف التنمية 

امل�ستدامة.
واأ�سافت املهند�سة: يغلب طابع الب�ساطة 
هذا  م��ع  لتتنا�سب  الت�ساميم  ه��ذه  على 
ال�����س��ه��ر ال���ك���رمي، و���س��ي��ت��م ك��ذل��ك تزيني 
املبنى الرئي�سي للبلدية، و�ستكون املدينة 
قبل بدء ال�سهر الف�سيل قد اأنهت تزيينها 

وا�ستعداد ل�ستقباله.

وت�سمل هذه ال�ستعدادات تزيني ال�سوارع 
امل���دي���ن���ة بركيب  وم����داخ����ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
الأ�سكال  فواني�ض )فرن( م�سيئة متعددة 
�سكل  على  جم�سمات  وكذلك  والأح��ج��ام، 
مئذنة، واأ �سكال هالل، وباأطوال تتجاوز 
امل�سيئة  العبارات  اإىل  بالإ�سافة  مرين، 
توزيعها  يتم  بحيث  ك��رمي  رم�سان  مثل 
الإداري  واملركز  املدينة  و�سط  منطقة  يف 
واإج���م���ايل اأط�����وال ال�����س��وارع ال��ت��ي �سيتم 
تزيينها هي حوايل 40كم، بالإ�سافة اإىل 
ودبي،  اأبوظبي  باجتاهي  املدينة  مداخل 
حيث �سيتم توزيع اأكر من 200جم�سم 

م�سيء يف اأنحاء املدينة.
ال�سوارع  زينة  م�سروع  مدير  اأ���س��ادت  كما 
ب���ال���دور الكبري  ال���ع���ني  ب��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
التعاقد  خالل  من  بالبلدية  للم�سئولني 
بتوفري  املتخ�س�سة  ال�سركات  اأف�سل  مع 
مع  التن�سيق  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��زي��ن��ة،  م���واد 
ك�سركة  �سلة  ذات  تعتر  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
العني  �سرطة  ومديرية  للتوزيع،  العني 
يف  ال��زي��ن��ة  م���واد  تركيب  ح��رك��ة  لت�سهيل 
التزيني  عملية  �سري  ول�سمان  ال�����س��وارع 

وفق ما هو خمطط له .

�سخ�سية )اإدين( الكاريكاتورية 
هدية لأطفال ال�سرطان بالعني

•• العني-الفجر:

مع قرب �سهر رم�سان قام مركز التعليم املبكر بزيارة لالأطفال امل�سابني 
املحببة  الكاريكاتورية  الألعاب  ب�سحته  لتكون  توام  بال�سرطان مب�ست�سفى 

لدي الأطفال )ارين( لتقدم لهم كهدايا.
حر�ض القائمون على مركز التعليم املبكر ومنهم ه�سام العمودي وجوناثان 
وات�ض على اأخذ هذه املبادرة قبل اأيام من �سهر رم�سان املبارك بهدف اإدخال 
البهجة يف نفو�ض هوؤلء الأطفال الذين يعانون من ال�سرطان حيث روعي 

يف الهدايا املقدمة اأن تتنا�سب مع اأعمار الأطفال وحالتهم النف�سية .
املبادرة �ساهمت يف ر�سم الب�سمة على �سفاه كل طفل من اأطفال م�ست�سفى 
توام ممن يعاجلون من مر�ض ال�سرطان خا�سة اإذا علمنا اأن ن�سبة كبرية 

من ال�سفاء تتوقف على احلالة النف�سية للطفل.
من جنبها اأ�سادت م�ست�سفى توام مببادرة مركز التعليم املبكر وهي مبادرة 

�سنوية تهدف اإىل رعاية الأطفال. 
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بلدية مدينة العني تزين �سوارع املدينة
 ا�ستعدادًا ل�ستقبال �سهر رم�سان 

مركز اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية 
يناق�س التحديات التي تواجه تطبيق النظام

ا�ستعر�ض مركز اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية خالل اجتماعه ن�سف 
واأهم  القطاعات  عمل  و���س��ري  ك��اف��ة..اآل��ي��ات  املعنية  للقطاعات  ال�سنوي 
التحديات التي تواجه تطبيق متطلبات اأنظمة ال�سالمة وال�سحة املهنية 
على م�ستوى الإمارة وم�ستجدات برامج وم�ساريع املركز. ح�سر الجتماع 
عن  البلدية  ال�سوؤون  دائرة  من  كال  ت�سمل  القطاعات  عن  ممثال   30
قطاعي البناء والن�ساء والأن�سطة التجارية وهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 
دائرة  بجانب  ال�سحي  وال�سرف  والرقابة  التنظيم  ومكتب  الطاقة  عن 
النقل وال�سياحة عن قطاع النقل وهيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة عن 
اإ�سافة اإىل مكتب  اأبوظبي للرقابة الغذائية عن الغذاء  ال�سياحة وجهاز 
تنمية ال�سناعة عن قطاع ال�سناعة وهيئة ال�سحة- اأبوظبي عن ال�سحة 
وجمل�ض اأبوظبي للتعليم عن التعليم ومركز اإدارة النفايات عن النفايات 
. وقدم ممثلو القطاعات خالل الجتماع عر�سا عن التقدم امللحوظ يف 
عملية ت�سجيل الكيانات واعتماد اأنظمتها وعملية الرقابة على التطبيق 
املوجهة  التوعوية  الأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  والتدقيق  التفتي�ض  خ��الل  من 
نتائج  ح��ول  تف�سيلي  عر�ض  تقدمي  الجتماع  خ��الل  مت  كما  للكيانات. 
زيارات التدقيق التي قام بها املركز ابتداء من فراير 2013 على �سبعة 
والدورة  الت�سجيل قدرات  ا�ستعرا�ض نظام  اإىل  اإ�سافة  قطاعات خمتلفة 
ظبي  اأب��و  معهد  خ��الل  م��ن  توفريها  يتم  وال��ت��ي  ب��ه  اخلا�سة  التدريبية 
للتعليم والتدريب املهني حيث بلغ عدد امل�ساركني يف الدورة حوايل 200 
برنامج  املركز  ا�ستعر�ض  كما  القطاعات  يف  العاملني  بينهم  من  �سخ�ض 
هناك  اأن  ي��ذك��ر  اأخ���رى.  وم�ساريع  التوعوية  الأن�سطة  جم��ال  يف  عمله 
تقدما كبري يف عملية تطبيق اأنظمة ال�سالمة وال�سحة املهنية من قبل 
القطاعات حيث �سجلت حوايل األف و 644 موؤ�س�سة يف القطاع اخلا�ض 
ورفع  بالتطبيق  با�سرت  حيث  املوؤ�س�سات  هذه  من   346 اأنظمة  واعتماد 
تقارير الأداء اإ�سافة اإىل اأنها حددت حوايل 330 موؤ�س�سة �سيتم التفتي�ض 
عليها ب�سكل دوري دون احلاجة اإىل تطوير نظام متكامل ذلك لنخفا�ض 

املخاطر التي تواجهها. 



•• اأم القيوين – حم�شن را�شد :

مبنطقة  ال�سعبي  العا�سمة  ومطبخ  مطعم  يحظى 
املواطنني  ب�سعبية كبرية بني   ، القيوين  باأم  ال�سلمة 
اإماراتية  �سعبية  ماأكولت  من  يوفره  ملا   ، واملقيمني 
اإمارات  كافة  اإىل  م�سامعه  فو�سلت   ، امتياز  بدرجة 
فزبائنه   ، العام  الطريق  على  يقع  ولكونه   ، الدولة 
يق�سدوه من كافة الإمارات ل يعرف الراحة ، اأبوابه 
ع�سر  احل��ادي��ة  حتى  �سباحا  ال�سابعة  م��ن  مفتوحة 
م�ساء ، وكان وراء هذا التميز وهذا ال�سدى الطيب 
ق�سة جناح ، بطلها ال�ساب املواطن را�سد اأحمد املال، 
25 عاما ، طباخ بدرجة  وال��ذي ل يتعدى عمره ال� 
وال��ده رحمة اهلل  ال�سنعة وتعلمها من  امتياز �سرب 
الكويت  كان يعمل طباخا مب�ست�سفى  وال��ذي   ، عليه 
ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ط���وال ، ك���ان ال��وال��د ي�سطحب 
دونا   ، �سغريا  طفال  ك��ان  اأن  منذ  را���س��د  اأب��ن��ه  معه 
اأنه  عن اأخوانه واأخواته الع�سر ، لأنه كان يرى فيه 
الوز  اب��ن  بحق   فكان   ، ال�سنعة  يف  خليفته  �سيكون 
اأو قل عنه ه��ذا  ال�سبل من ذاك الأ�سد ف�سب  ع��وام  
ي��ق��وم على طبخ  ال���ذي   ، را���س��د وب���ات ال�سيف را���س��د 
الهري�ض والرياين والفريد وكل املاأكولت ال�سعبية 
بنف�سه ، ل خجل ول حرج ول وهن يعمل ليل نهار 
ي��رى فيها متعته  اأن��ه  م��وؤك��دا على  داخ��ل مطبخه   ،
اأن حر�سه على مر�ساة ربه  احلقيقية ، موؤكدا على 
، ودعاء والدته ليل نهار ، وم�ساندة وت�سجيع اأخواته 

له وذويه وراء هذا النجاح الذي حققه .
وحر�ست  الفجر  على اأن ت�سلط ال�سوء على �ساحب 
ال�سعبي   مطبخه  مع  ق�سته  وتر�سد   ، النجاح  ه��ذا 
ب��داأت فكرته وما واجهه من عوائق  العا�سمة  كيف 
، لأنه منوذجا طيبا وم�سرفا بحق للمواطنني يجب 
اأن يحتذى به ، �ساب عقد العزمية على اأن ي�سل اإىل 
ما يطمح ، فلم يثنيه �سيئا عن حتقيق هذا النجاح، 
اإك��م��ال��ه للدرا�سة ،  ب��ل ك��ان تعره يف درا���س��ت��ه وع��دم 
وي�سبح  عمره  م�سروع  ينفذ  يكون  لأن  كبريا  دافعا 
حدب  كل  من  ياأتونه  زبائنه   ، م�سهور  ملطعم  مالكا 
و�سوب ، ومل يرث من والده ما ي�ساعده على حتقيق 
م�سروعه ، فلم يكن ميلك �سوى 5 األف درهم قبل 
عامني فقط ، ولكن كان يف جعبته الفكرة خمتمرة 
اأن يقف على  اأ�ستطاع  ، واليوم  النجاح  واإ�سرار على 
قدميه بخطى ثابتة ، فلديه مطعمه املجهز جتهيزا 
طيبا ، و�سيارات لتو�سيل الطلبات و�ستة عمال موفرا 

لهم ال�سكن املوؤثث .
ي��ق��ول را���س��د اأح��م��د امل���ال  27 ع��ام��ا  م��ن ���س��ك��ان اأم 
القيوين منطقة ال�سلمة ، اأنا اأبن من بني 11 ولدا 
وبنتا لرجل كد وتعب من اأجل اأن يوفر حياة كرمية 
الكويت  مب�ست�سفى  ط��ب��اخ��ا  يعمل  ف��ك��ان   ، لأ���س��رت��ه 
اإل   ، اأ���س��ت��اذا يف مهنته  م��اه��را  وك���ان طباخا   ، ب��دب��ي 
يكون  اأن  دون  املادية حالت  الإمكانات  توفر  اأن عدم 
مبا  فر�سي   ، �سعبي  مبطبخ  اخل��ا���ض  م�سروعه  ل��ه 
ق�سم اهلل له واأعتاد اأن ي�سطحبني معه منذ اأن كان 
ما يطلب  اأناوله  كانت مهمتي   ، �سنوات   10 عمري 
يتقن  ق��رب كيف  ع��ن  واأراق���ب���ه   ، املطبخ  داخ���ل  مني 
مهنته التي ع�سقها واأب��دع فيها ، كيف كان يزن بال 

ميزان املقادير التي يحتاجها يف طهيه ، و�سربت منه 
ال�سنعة واأتقنتها ولذا  ودرت  الدرا�سة ، وخرجت من 
مبدر�سة  الإع��دادي��ة  درا�ستي  اأكملت  بعدما  املدر�سة 
كنت  ل�سنوات  ال��وال��د  م��ع  ع��ف��ان، وعملت  ب��ن  عثمان 
اأحيانا  يق�سى علي  ك��ان   ، اأتعلم اجل��دي��د  ي��وم  ك��ل  يف 
الأب  ق�سوة  ك��ان��ت  ،ولكنها  ك��ث��رية  اأح��ي��ان��ا  ويقربني 

واملعلم من اأجل اأن يعلمني ما ينفعني .
ويوا�سل ال�سيف را�سد ق�سة جناحه ، راودتني فكرة 
العام  يف  يل  �سعبيا  مطبخا  اأفتتح  واأن  احل��ر  العمل 
2007 ، اإل اأن الإمكانات حالت دون حتقيق حلمي 
رغم اأن راأ�ض مال امل�سروع مل يكن ليتعدى املائة األف 
اإذ  دره���م ، و���س��اءت الأق����دار اأن يغييب امل���وت ال��وال��د 
، ففكرت العمل بال�سرطة  4 �سنوات  توفاه اهلل منذ 
�ساب  ي  اأ  مثل  مثلي  امل�سلحة  بالقوات  األتحق  اأن  اأو 
يف ظرويف مل يكمل درا�سته ، اإل اأن واجهتني م�سكلة 
باأي  اللتحاق  دون  الي�سرى يحول  بعيني  النظر  اأن 
منهما ، حتى الوظائف التي كانت تعر�ض علي كانت 
رواتبها ت��راوح ما بني 3 – 4 األف درهم �سهريا ، 

وهو راتب كما يقول را�سد ل يفي بالعي�ض احلاف .
، فقد ج��ره احلنني ملهنة  ب��داأ  را�سد من حيث  وع��اد 
واأ�سدقائه  اأخوانه  و�سجعه   ، منه  تعلمه  وما  وال��ده 
وب��داأت الفكرة م��رة اأخ��رى ت��راوده يف العام 2010 
، ففاحت اأخ��وان��ه فقام اأح��ده��م  اأح��م��د  واأق��ر���ض له 
ك��ان ه��و كل   ، األ��ف دره��م   120 بنكيا بقيمة  قر�سا 
�سربها من  التي  م��ن خرته  لديه  ومب��ا  ماله  راأ����ض 
والده ، وما خرج به من علم ومعرفة متوا�سعة مما 
ودرا�سة  مل�سروعه  يخطط  ب��داأ   ، املدر�سة  من  تعلمه 
اليوم  ح��ت��ى  ب��ه��ا  يحتفظ  �سغري  ك��را���ض  يف  ج����دواه 
بتنفيذ  منها  خ��رج   ، مب�سطة  ح�سابية  وم��ع��ل��وم��ات 
م�سروعه على الواقع ، فبداأ با�ستئجار  دكانني  ب�سوق 
األف   53 كلفه  للعمال  �سكن  م��ع  اجل��دي��د  ال�سلمة 
درهم �سنويا ، ومت جتهيزهما مبا تبقى له من املبلغ 
املقر�ض ، على اأن ي�سدد للبنك من نتاج املطبخ وكان 
مطالبا ب�سداد األفي درهم �سهريا للبنك ، اإ�سافة اإىل 
راتبي عاملني اأ�سيويني بداأ بهما م�سروعه ، ووا�سل 
يف  تعر  اأو  م�ساكل  اأي  ب��ال  ال�سنة  خ��الل  م�سروعه 
اللتزام مبا عليه ، من اإيجار ورواتب وقر�ض البنك 

، ومن حني لأخر يقوم ب�سراء معدات واأجهزة للطبخ 
، اإ�سافة اإىل م�سروفه ال�سخ�سي . 

اإل اأنه وبعد م�سي عام على م�سروعه فوجئ بالدائرة 
القت�سادية باأم القيوين ترف�ض جتديد الرخي�ض 
زبائنه  بني  �سهرته  ياأخذ  ب��داأ  املطعم  اأن  والترير   ،
ول  �سيق  وامل��ك��ان   ، م��اأك��ولت��ه  على  الطلب  وت��زاي��د 
اأن  اإذ   ، ع��ل��ي��ه  امل��ت��زاي��د  ال��ط��ل��ب  ي��خ��دم  ي��ت��ح��م��ل ول 
الن�ساط امل�سموح به له  مطعم  فيما هو ي�ستخدمه 
يف  القيوين  اأم  بلدية  يف  و�سعى   ، �سعبي   مطبخ  ك���  
حماولة ل�ستئجار بيتا عربيا خاليا مبنطقة ال�سلمة 
البيت  واأن تكون ملكية  اأن��ه لب��د  اأف���ادوه  اأن��ه��م  اإل   ،
يياأ�ض  ومل  الأم���ل  يفقد  مل  ولكنه   ، �سكنية  جت��اري��ة 
 ، النجاح خالل عام م�سى  خا�سة وبعدما ذاق طعم 
اأق��ل من ع��ام من البحث وج��د �سالته يف بيت  وبعد 
�سنوي  باإيجار  بال�سلمة  العيد  م�سلى  مقابل  �سعبي 
يف  ا�ستنفذها  التي  الفرة  وكانت   ، دره��م  األ��ف   40
البحث كان ملزما ب�سداد التزاماته للبنك وعماله ، 
راأ�ض  من  لديه  تبقى  ما  يدعم  اأن  اإىل  اأ�سطر  ول��ذا 
اأقاربه  اأح���د  اأقر�سهم م��ن  األ���ف دره���م   80 ب���  م��ال 

لالإعداد للمقر اجلديد .
ملا حققه من جن��اح، حيث  �سعادته  را�سد عن  ويعرب 
على  ليالحق   ، عمال  �سبعة  اليوم  العمال  من  لديه 
 ، الطلبات  لتو�سيل  و���س��ي��ارات   ، امل��ت��زاي��دة  الطلبات 
الهري�ض  لعمل  حديثة  مطبخيه  وم��ع��دات  واأج��ه��زة 
 50 للبنك  عليه  وتبقى   ، ال�سعبية  امل��اأك��ولت  وكافة 
بال�سداد  ملتزما  اأقاربه حيث  األفا لأحد  و30   ، األفا 
�سهريا 4 األف ، ويحمد اهلل على ما هو فيه ، ولكنه 
 ، م�ستاأجرا  ل  ل��ه  ملكا  مكانا  ل��ه  يكون  اأن  يف  يطمع 
وط��م��وح��ات��ه ومثله الأع��ل��ى وال���ده ث��م  خ��ال��د حرية  
ما  يخ�ض  وف��ي��م��ا   ، ب�سهرته  ي��وم��ا  ي��ك��ون  اأن  ف��ي��اأم��ل 
يواجهه اأحيانا من �سغائر الأمور التي تنغ�ض عليه 
جناحاته ، فيقول ل تخلو احلياة من اأعداء النجاح ، 
ولكنهم واحلمد هلل مل يجدوا ما ي�سكوين عليه مما 
يقدم من نوعية متميزة يف الطبخ ، وتتمثل �سكواهم 
ب�  ال��ري��اين  يبيع وجبة  اأن��ه  القت�سادية  ال��دائ��رة  يف 
اأخرى تبيعها ب� 12 درهما  مطاعم  فيما  درهما   20
املطاعم  ع��ن  متميزة  اأه��ي  ال�ساكي  ي�سئل  وعندما   ،

الأخرى فيقول بكل تاأكيد ، فتحفظ ال�سكوى .
نوعيات  اإل  اأن��ه ل يدخل مطبخه  را�سد على  ويوؤكد 
اأفخر  ، ويقوم بتقدمي  اللحوم والدجاج  متميزة من 
ك��ال��زع��ف��ران، وماء  اأخ���رى  م���واد  الأرز بجانب  اأن���واع 
يكلفني مبالغ غري  والبهارات، وغريها وهذا  ال��ورد، 
قليلة اإىل جانب ال�سعر الأ�سا�سي للمواد ، وهذا يعني 
على  ب��ال�����س��رورة  ينعك�ض  مم��ا   ، الكلفة  �سعر  ارت��ف��اع 
ال�سبب  ول��ه��ذا  متميزة  اأك���الت  يقدم  ولكنه  الأ���س��ع��ار 

ياأتيه زبونه من كافة اإمارات الدولة .
حتى  �سباحا  ال�سابعة  مطبخي  يف  اأت��واج��د  وي��ق��ول 
الظهرية  وقت  خالل  �ساعتني  من  اإل  ليال  العا�سرة 
للراحة ، ل اأترك العمال حلظة فاأنا الذي اأعمل كل 
يخرج  اأن  قبل  واأت��ذوق��ه   ، وامل��ق��ادي��ر  للوجبات  ���س��يء 
ل��ل��زب��ون ف����اأن مل ي��ك��ن 10 ع��ل��ى 10 واأرت�����س��ي مبا 
طبخته واأاأكله ببيتي اأول ، لأتاأكد اأنه �سري�سي زبوين 
، وه��ذا ه��و دائ��م��ا �سعاري لأن��ن��ي كنت دائ��م��ا كالوالد 
 ، ال�سعبي  املطبخ  يف  وف��ن��ان��ا  زواق���ا  عليه  اهلل  رح��م��ة 
ودائما اأعمل باملقولة التي تردد اأن  العني تاأكل قبل 
الوجبات  بتقدمي  زبائنه  بخدمة  را�سد  فيقوم  الفم  
�سر جناحه  اأم��ا عن   ، ينق�سهم  عما  و�سوؤالهم  اإليهم 
فيقول اأجد �سعادتي عندما يراجعني زبوين ، ويثني 
على ما اأخذه من وجبات �سعبية متنوعة ، ويقول باأن 
املاأكولت التي يتناولونها يف مطبخي ، ل تختلف عما 
 ، واأجدادهم يف منازلهم  اأمهاتهم  كانت تطبخه لهم 
اأن �سيدة البيت اليوم تعتمد  اإذ  رحم اهلل هذه الأي��ام 
كليا على طباخ اأ�سيوي وهي يف الأ�سل وجبات �سعبية 

اإماراتية اأجاد يف �سنعها اأمهاتنا وجداتنا.
يعدد  را�سد يف مطبخه  يقدمها  التي  املاأكولت  وعن 
ما يقدمه من ماأكولت اإماراتية �سعبية مثل برياين 
وال�سايف،   ، ال��ري��د   وال��ف��ري��د    ، والهري�ض  ال��دج��اج 
والروبيان،  وامل��ك��ب��و���ض،  واجل�����س��ي��د،  للمالح،  اإ���س��اف��ة 
والغوزي، وب�سوؤاله األ جتد حرجا اأو خجال بني اأهلك 
وربعك يف اأنك تقف بنف�سك تطبخ ، فيوؤكد العمل ل 
اأب��دا ، واإمن��ا ما يعيب وكان يف املا�سي  يعيب �ساحبه 
بعمل  امل��واط��ن  ي��ق��وم  اأن   ، ك��م��واط��ن��ني  علينا  ي��وؤخ��ذ 
وتنح�سر   ، يديرونه  لآخرين  ي�سلمه  ثم  ما  م�سروع 
ال��ع��م��ل الذي  الأرب������اب ���س��اح��ب  ك��ون��ه  ف��ق��ط  مهمته 
فهذه   ، احل�سيلة  ليجمع  ال�سهر  نهاية  م��ع  ي��ذه��ب 
ال�سورة انعدمت ولن تعود وما لدينا اليوم �سباب من 

مواطنينا يقدرون العمل ويحر�سون على �سونه .  
ال�سعبية  امل��ط��اب��خ  ب��ك��اف��ة  ك��ن��ظ��رائ��ه  ي��ط��ال��ب  ول��ك��ن��ه 
من  باحلد  الأ���س��ع��ار،  �سوق  مبراقبة  املعنية  اجل��ه��ات 
ج�سع التجار وارتفاع اأ�سعار الكثري من املواد الأولية 
اأن  خي�سة  اإىل  ا�ستقرارها، م�سريا  امل��رر وع��دم  غري 
العي�ض – 40 كيلو  على �سبيل املثال يتم �سراءها ب� 
ال�سعر اأرتفع  جند  التايل  اليوم  ويف   ، درهما   190
وكافة  وال��ل��ح��م  ال���دج���اج  ك��ذل��ك   ، دره���م���ا   215 ل���� 
غري  ال�سعبية  املطابخ  يف  امل�ستخدمة  الغذائية  امل��واد 
، كذلك مرات يراجعني زبون  ارتفاع دائم  ثابتة ويف 
ويكلفني بتجهيز اإفطار جماعي لأحد امل�ساجد خا�سة 
يف ال�سهر الكرمي ، ويتم توريده بانتظام طوال ال�سهر 
امل�ستحقة  املبالغ  اأراجع لتح�سيل  ، وعندما  الف�سيل 

ل جتد من يلتزم بال�سداد فاأحت�سبه عند اهلل .
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تعلم املهنة فودر الدرا�سة واأ�سبح اأ�ستاذًا يف طبخ الهري�س والرثيد
�أن يك�ن ب�شهرة خالد حرية وياأمل  بالك�يتي  طباخًا  وكان  و�لده  من  �شنعته  •• �رشب 

و�أمله يف �أن ميتلك بيتًا ال م�شتاأجرً�  �ألفًا   120 بـ  م�رشوعه  •• بد�أ 
يف مهنته ودعاء و�لدته وت�شجيع �أخ��نه ور�ء جناحه حرجًا  يجد  •• ال 

لوزان ال�سوي�سرية تك�سف عن 
�ساعة اأوملبية �سخمة

 
�ساعة  تركيب  من  انتهت  انها  �سوي�سرا  يف  ال�سياحية  ل��وزان  مدينة  اعلنت 
وقت  من  تبقى  من  لتحديد  ال�سهرية  �ساحاتها  اح��دى  يف  �سخمة  اوملبية 
 2014 ع��ام  الرو�سية  �سو�سي  مدينة  يف  الوليمبية  اللعاب  ب��دورة  لبدء 

ودورة العاب 2016 يف مدينة ريو الرازيلية.
التنازيل يف �ساحة بلي�ض دو  العد  التي اطلق عليها �ساعة  ال�ساعة  واقيمت 
لل�سكان  اذ ميكن  العامل  نوعها يف  الوىل من  ال�سهرية وهي  املدينة  ل يف 
والدقائق  وال�ساعات  ب��الأي��ام  للوقت  التنازيل  العد  م�ساهدة  وال��زائ��ري��ن 

والثواين حتى �سوت�سي 2014 ريو 2016.
ا���س��رك يف  ال�ساعة  ه��ذه  ان  ام�����ض  ب��ي��ان �سحايف  يف  املدينة  وق���ال جمل�ض 
اقامتها مدينة لوزان وكانتون فو ال�سوي�سري بالتعاون مع اللجنة الأوملبية 

الدولية و�سركة اوميجا ال�سهرية ل�سناعة ال�ساعات.
وا�سار اىل ان ال�ساعة اقيمت يف موقع ا�سراتيجي مطل على بحرية اوت�سي 
وتقديرا  الومل��ب��ي��اد  كعا�سمة  ل���وزان  مدينة  دور  على  ال�سوء  ت�سلط  وه��ي 
ال�ساعة  بان هيكل  الدولية جاك روج م�سيفا  الأوملبية  اللجنة  لدوررئي�ض 
من  ال�سياح  ودع��وة  للمدينة  جديدا  معلما  لي�سكل  امتار   4 ارتفاعه  يبلغ 

خمتلف اأنحاء العامل لكت�ساف هذا املعلم والتمتع مب�ساهدته.
يف غ�سون ذلك بداأ العد التنازيل يف لوزان لإعادة افتتاح املتحف الأوملبي يف 
�سهر نوفمر املقبل و�سيكون هذا احلدث منا�سبة مهمة جدا للريا�سيني 

وال�سائحني وال�سحافيني لزيارة لوزان.

اخلميس   -  4   يوليو    2013 م    -    العـدد    10835
Thursday    4    July     2013  -  Issue No   10835



24 اخلميس   -  4   يوليو    2013 م    -    العـدد    10835
Thursday    4    July     2013  -  Issue No   10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 171512                      بتاريخ: 2012/4/4   
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:ال�سعيدي ال�سرق الو�سط �ض م ح
وعنوانه : دبي /  جبل على  �ض. ب: 18338  هاتف: 8860570 04   فاك�ض: 8860610 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، املنزلية  الكهربائية  والأج��ه��زة  والغ�سالت  الثالجات   ، مثل  ال�سلع  من  متنوعة  ت�سكيلية  جتميعية  خدمة 
اإدراة   ، ومكوناتها  واملركبات  ال�سيارات  غيار  ، قطع  ال�سيارات  اط��ارات   ، ال�سانلة  البطاريات   ، الركاب  �سيارات 
اعمال جتارة عامة ، اإدارة اأعمال واإ�ست�سارات تنظيمية ،امل�ساعدة يف تفعيل، امل�ساعدة يف توجيه ال�سوؤون الإدارية 

اأو الفعاليات التجارية و اإدارة وتوحيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي الدعاية والعالن  
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة:  كتب امل�سمى العربي AL SAEEDI باللون الأ�سود، باحلروف الالتينية، وفوقه ت�سميم 
متميز من ثالثة خطوط متعرجة اإىل اأ�سفل، يف �سكل اأفقي مائل، منهما خطان باللون الأحمر، وو�سطهما 

خط باللون الأ�سود .
ال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55916

با�سم : �سركة دبل اإيه )1991( �سركة عامة حمدودة
وعنوانه : 1 موو 2 ، تامبول ثاتووم ، اآمفور �سرمياهافوت ، برا�سينبوري ، تايالند.

بتاريخ : 10 يناير 2007 امل�سجلة حتت رقم : 78693  
الفئة : 16

املنتجات : ورق ، منتجات ورق مبا يف ذلك ورق الكتابة ، ورق الن�سخ ، ورق طباعة وورق طابعة للكمبيوتر ، 
منتجات قرطا�سية.

ال�سراطات
انتهاء احلماية يف :2013/09/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/09/17
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم:    193896                       بتاريخ: 2013/6/24   
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  حممد عبداهلل حممد املطرو�سى الفال�سى
 وعنوانه : دبي / ديرة / الق�سي�ض  �ض. ب: 10419  هاتف: 04/2618668  فاك�ض:  04/2618558

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة وتوجيه الأعمال   ،   الدعاية والإعالن  وتفعيل الن�ساط املكتبي .

الواق�عة بالفئة: 35
الأ�سود،  باللون  الالتينية،  باحلروف   ،SAHEL AL ITTIHAD امل�سمى  كتب  العالمة:   و�سف 
الأ�سود                    ب��ال��ل��ون  اأح��ده��م��ا  م��ت��ج��اوري��ن،  را���س��ي��ني  مل�ستطيلني  ت�سميم  ي��وج��د  وف��وق��ه  متميزة،  مائلة  ب�����س��ورة 
امل�ستطيل  اأ�سود خفيف، وعلى ميينه  الأبي�ض بظل  باللون   S اأبي�ض وقد كتب بداخله احلرف  باإطار مزدوج 

الآخر باللون الأبي�ض بظل اأ�سود خفيف وباإطار مزدوج اأ�سود وقد كتب بداخله احلرف A باللون الأ�سود.
ال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
 بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2004/02/29 املودعة حتت رقم : 59089  
بتاريخ : 2005/01/30 امل�سجلة حتت رقم : 50909  

با�سم : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.
وعنوانه : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )37 ( – )2004/08/03 (
اأو  الثمينة  املعادن  من  امل�سنوعة  والب�سائع  و�س�بائكها  الثمينة  املعادن   : اخلدمات   / املنتجات  لتمييز  وذل��ك 
الأحجار   ، ، جموهرات لالأزياء  املقلدة  املجوهرات واملجوهرات   ، اأخ��رى  بها والغري مدرجة يف فئات  املطلية 
الكرمية ، اأدوات قيا�ض الزمن والوقت ، ال�س�اعات ، ال�س�اعات ، دبابي�ض اأكمام القم�سان ، م�س�بك لربطة العنق 

، دبو�ض لربطة العنق، حلقات مفاتيح .
الواقعة بالفئة : 14

 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق : 
تنازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة : فويل فويل ا�ض ايه
ا�سم املتنازل له : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : اليونان

عنوانه وحمل اإقامته : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.
تاريخ انتقال امللكية : 2011/03/10

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2013/05/28
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2042

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 07 يناير 1995  امل�سجلة حتت رقم : 908  
الفئة : 3

املنتجات : مواد وم�ستح�سرات التنظيف ، املواد وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة يف الغ�سيل والكوي ، م�ستح�سرات 
 ، ال�سابون   ، الأو���س��اخ  واإزال���ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات   ، التبيي�ض  م�ستح�سرات   ، الأقم�سة  تليني 

م�ستح�سرات الك�سط )غري اخلا�سة بالأ�سنان(.
ال�سراطات

انتهاء احلماية يف :2013/09/14  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/09/14

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 191464                      بتاريخ: 2013/5/9   
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

Ms. JIANHONG YAN   با�س��م:ال�سيدة /   جيانهوجن  يان
 وعنوانه : دبي   �ض. ب: 112969  هاتف: 2288091 04   فاك�ض:2288091 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 اع�ساب دوائية ، مبيدات اأع�ساب ، اأع�ساب تدخني لغايات طبية ، �ساي اأع�ساب لغايات دوائية       اإ�سافات غدائية 
لغايات طبية ، مواد مغدية للكائنات احلية الدقيقة ، م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية ،  م�ستح�سرات �سحية 
،ل�سقات ومواد �سماد، مواد  واأغذية للر�سع والأطفال  ، مواد حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي  لغايات طبية 
ح�سوالأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان ، مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات    واحليوانات ال�سارة ، مبيدات 

فطريات
الواق�عة بالفئة: 5

ب�سورة  الأخ�سر،  باللون  البارزة،  الالتينية  باحلروف   BAOZHILIN الكلمة  كتبت  العالمة:   و�سف 
متميزة، وقد كتب فوقها نف�ض امل�سمى باللغة ال�سينية باللون الأخ�سر اأي�سا. العالمة على خلفية بي�ساء.

ال�س��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 55917

با�سم : �سركة دبل اإيه )1991( �سركة عامة حمدودة
وعنوانه : 1 موو 2 ، تامبول ثاتووم ، اآمفور �سرمياهافوت ، برا�سينبوري ، تايالند.

بتاريخ : 01 يونيو 2004 امل�سجلة حتت رقم : 46997  
الفئة : 16

املنتجات : ورق ، منتجات ورق مبا يف ذلك ورق الكتابة ، ورق الن�سخ ، ورق طباعة وورق طابعة للكمبيوتر ، 
منتجات قرطا�سية.

"QUALITY" ال�سراطات : عدم املطالبة بحق خا�ض وح�سري عن الكلمة
انتهاء احلماية يف :2013/09/17  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

وحتى تاريخ : 2023/09/17
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 171511                      بتاريخ: 2012/4/4   
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:ال�سعيدي ال�سرق الو�سط �ض م ح
وعنوانه : دبي /  جبل على  �ض. ب: 18338  هاتف: 8860570 04   فاك�ض: 8860610 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو املائي) غري ال��واردة �سمن فئات اخ��ري ( �سفهات  اأو اجل��وي  قطع غيار واأج��زاء من �سيارات النقل ال��ري 
اإط��ارات للدراجات الهوائية ،   ، اإط��ارات املركبات  اأدوات مانعة لنز لق   ، لإط��ارات عجالت ال�سكك احلديدية 

اإطارات لعجالت املركبات ، اإطارات غري جموفة لعجالت املركبات .
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة:  كتبت الكلمة SAYAN احرف الالتينية باللون الأ�سود ب�سورة مائلة على نحو متميز،                          
وبجانبها من الناحية الي�سرى ت�سميم متميز باللون الأ�سود اأي�سا.

ال�س��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
 بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2004/02/29 املودعة حتت رقم : 59090  
بتاريخ : 2005/01/30 امل�سجلة حتت رقم : 50908  

با�سم : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.
وعنوانه : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )37 ( – )2004/08/03 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : اجللود واجللود املقلدة والب�سائع امل�سنوعة من هذه املواد والغري مدرجة 
يف فئات اأخرى ، حقائب �س�فر، حقائب �سغرية لالأوراق ، حمافظ جلدية م�س�طحة ، احلقائب املو�س�يقية ، حقائب 
م�س�تح�سرات التجميل ، احلقائب ، حقائب اليد، حقائب الت�س�وق ، حقائب ت�س�وق بعجالت ، حقائب �س�فر، حقائب 
مدر�س�ية ، جراب املوؤونة ، حقائب الظهر ، �سناديق الثياب ، املحافظ، اجلزادين ، حامالت بطاقات العتماد ، حمفظة 

 مفاتيح، رباطات جلدية ، �سناديق قبعات ، مظالت ، مظالت خفيفة ، اأحزمة كتف جلدية. 
الواقعة بالفئة : 18

 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق : 
تنازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة : فويل فويل ا�ض ايه
ا�سم املتنازل له : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : اليونان

عنوانه وحمل اإقامته : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.
تاريخ انتقال امللكية : 2011/03/10 - تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2013/05/28

 اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 2044

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 06 يناير 1997  امل�سجلة حتت رقم : 7856  
الفئة : 3

املنتجات : مواد وم�ستح�سرات التنظيف ، املواد وامل�ستح�سرات امل�ستخدمة يف الغ�سيل والكوي ، م�ستح�سرات 
 ، ال�سابون   ، الأو���س��اخ  واإزال���ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات   ، التبيي�ض  وم�ستح�سرات   ، الأقم�سة  تليني 

م�ستح�سرات الك�سط )غري اخلا�سة بالأ�سنان(. 
ال�سراطات

انتهاء احلماية يف :2013/09/14  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/09/14

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 173783                      بتاريخ : 2012/5/17    
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:�سو غالريي �ض. ذ.م.م
وعنوانه : دبي  �ض. ب: 4124     هاتف: 2266940 04   فاك�ض: 2352794 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
، م�سدات  ، مالب�ض داخلية م�سادة للعرق  ،�سراويل داخلية  الأن��واع املالب�ض اجلاهزة ،مالب�ض داخلية  جميع 
وكل   ، الراأ�ض  واأغطية  وال�سبا�سب،   ، للريا�سية  خف )�سندل(  ،قم�سان  للريا�سية  الأحذية،اأحذية  لل�سدر، 

املالب�ض اجلاهزة لل�سيدات غري الواردة �سمن فئات اخري
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: كتبت الكلمة morrissa  باحلروف الالتينية ال�سغرية، باللون الوردي، ب�سورة متميزة، 
الأبي�ض،                  باللون   M دائ��رة، حيث كتب حرف  داخ��ل  للكلمة  ال��ذي يرمز   M وفوقها ت�سميم متميز حلرف 
وحت��م��ل ال���دائ���رة ث��الث��ة األ�����وان: ال��ل��ون ال����وردي يف امل��ن��ت�����س��ف، يحيط ب��ه م��ن ك��ل ج��ان��ب ق��ط��اع م��ن باللون                    

البنف�سجي.
ال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
 التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

  
املودعة حتت رقم : 1455

با�سم : يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اجنلرا.

بتاريخ : 05 نوفمر 1995  امل�سجلة حتت رقم : 2792  
الفئة : 30

املنتجات : قهوة ، �ساي ، كاكاو ، �سكر ، اأرز ، تابيوكا ، �ساغو ، بديل للقهوة ، طحني وم�ستح�سرات معدة من 
احلبوب ، خبز ، ب�سكويت ، كعك ، فطائر وحلويات ، مثلجات ، ع�سل ،تري�سل ، خمرية ، م�سحوق طهي ، ملح ، 

خردل ، فلفل ، خل ، �سل�سات ، بهارات وثلج.
ال�سراطات : احلماية للعالمة يف جمملها.

انتهاء احلماية يف :2013/08/11  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
وحتى تاريخ : 2023/08/11

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 193470                      بتاريخ: 2013/6/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:  �ساحل الحتاد لال�سماك واحليو انات البحرية   
 وعنوانه : دبي / ديرة / الق�سي�ض  �ض. ب: 10419  هاتف: 04/2618668  فاك�ض:  04/2618558

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ال�سماك والغذية البحرية املجمدة ، ال�سماك والغذية البحرية اململحة واملحفوظة .

الواق�عة بالفئة: 29
باللون  ال�سكل  الأبي�ض داخل خلفية م�ستطيلة  باللون  العربية  باللغة  �سناري  امل�سمى  العالمة:  كتب  و�سف 
الأ�سود، وهذه اخللفية امل�ستطيلة تقع اأ�سفل دائرة مر�سومة خلفها بتدرجات من اللون ال�سود، وداخل هذه 
الدائرة �سورة ظلية لرجل باللون الأ�سود يرتدي قبعة ويقف مم�سكا ب�سنارة �سيد، حيث يبدو خيط ال�سنارة 
مت�سال مع ال�سلع العلوي لل�سكل امل�ستطيل املكتوبة داخله كلمة �سناري. واأ�سفل هذا الت�سميم وامل�سمى باللغة 
اللون  املوا�سفات وتدرجات  والدائرة، وبنف�ض  امل�ستطيل والرجل  اآخر مطابق، لذات  العربية، يوجد ت�سميم 
امل�ستطيل                         داخل  البارزة قد كتبت  الالتينية  الأ�سود، الفارق الوحيد هو اأن كلمة SENNARY باحلروف 

باللون الأبي�ض، بدل من كلمة )�سناري( باحلروف العربية. 
ال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
 بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2006/12/04 املودعة حتت رقم : 88121  
بتاريخ : 2008/05/13 امل�سجلة حتت رقم : 88461  

با�سم : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.
وعنوانه : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )72 ( – )2007/08/09 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : اجللود وتقليد اجللود واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد والغري مدرجة 
للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ   ، والأوراق  للوثائق  �سغرية  حقائب   ، احليوانات  جلود   ، اأخ��رى  فئات  يف 
والأوراق ، حقائب مو�سيقية، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل ، حقائب يد ، حقائب الت�سوق ، حقائب 
ت�سوق بعجالت ، حقائب �سفر ، حقائب مدر�سية ، جراب للموؤونة ، حقائب ظهر ، �سناديق ثياب ، حمافظ ، 
جزادين ، حامالت بطاقات العتماد ، حمفظة مفاتيح ، حمافظ جلدية ، �سناديق للقبعات ، �سما�سي ، مظالت 

، اأحزمة كتف جلدية.
الواقعة بالفئة : 18

 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق : 
تنازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة : فويل فويل ا�ض ايه
ا�سم املتنازل له : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : اليونان

عنوانه وحمل اإقامته : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.
تاريخ انتقال امللكية : 2011/03/10 - تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2013/05/28

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 173784                      بتاريخ: 2012/5/17   
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:�سو غالريي �ض. ذ.م.م
وعنوانه : دبي  �ض. ب: 4124     هاتف: 2266940 04   فاك�ض: 2352794 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
، م�سدات  ، مالب�ض داخلية م�سادة للعرق  ،�سراويل داخلية  الأن��واع املالب�ض اجلاهزة ،مالب�ض داخلية  جميع 
وكل   ، الراأ�ض  واأغطية  وال�سبا�سب،   ، للريا�سية  خف )�سندل(  ،قم�سان  للريا�سية  الأحذية،اأحذية  لل�سدر، 

املالب�ض اجلاهزة لل�سيدات غري الواردة �سمن فئات اخري
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة:  كتبت الكلمة RADIX باحلروف الالتينية باللون الأ�سود ب�سورة مائلة على نحو متميز،                    
وفوقها عند املنت�سف ت�سميم معكوف يتجه اإىل اأعلى ب�سكل متميز، باللون الأ�سود اأي�سا.

ال�س��راطات:
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   :

  
بتاريخ : 2004/02/29 املودعة حتت رقم : 59088  
بتاريخ : 2005/01/30 امل�سجلة حتت رقم : 50910  

با�سم : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.
وعنوانه : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )37 ( – )2004/08/03 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : ال�سابون ، العطور ، ماء التواليت ، ماء الكولونيا ، بخاخ للج�س�م ، الزيوت 
م�س�تح�سرات   ، ال�س�عر  م�س�تح�سرات   ، بالب�س�رة  العناية  م�س�تح�سرات   ، التجميل  م�س�تح�سرات   ، العطرية 

 احلالقة ، غ�س�ول بعد احلالقة ، م�سادات العرق ، مزيالت الروائح لال�س�تعمال ال�س�خ�سي. 
الواقعة بالفئة : 3

 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق : 
تنازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة : فويل فويل ا�ض ايه
ا�سم املتنازل له : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : اليونان

عنوانه وحمل اإقامته : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.
تاريخ انتقال امللكية : 2011/03/10

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2013/05/28
اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم: 189026                      بتاريخ:2013/3/25  
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

HAIBIN ZHANG  با�س��م:     ال�سيد  /هايبني زهاجن
 وعنوانه : دبي/ ديرة   �ض. ب: 186594 هاتف: 2251305  04  فاك�ض: 2268352  04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد التزيني )الكوزمتيك( ، مواد التجميل، م�ستح�سرات التجميل،  ال�سقل ، اإزالة الأو�ساخ ، الك�سط ، املواد 
العطرية ، عطور، دهن العود ، اقنعة جتميلية ،كرميات جتميلية ،هالم لأغرا�ض التجميل ، كرميات للجلد 
املدبوغ ، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر ، كرميات تبي�ض الب�سرة ،م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، ملونات 
ل�سعر ، اأ�سباغ لل�سعر ، غ�سولت ) لو�سن(لل�سعر، رذاذ )�سراي ( لل�سعر ، �سامبو �سابون،)غري الواردة �سمن 

فئات اخري(
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمة Subaru  احرف الالتينية ب�سكل متميز باللون الأ�سود .
ال�س��راطات:

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة    القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
 بن�سر انتقال ملكية العالمة التجارية التالية   : 

بتاريخ : 2006/12/05 املودعة حتت رقم : 88169  
بتاريخ : 2008/05/13 امل�سجلة حتت رقم : 88468  

با�سم : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.
وعنوانه : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )72 ( – )2007/08/09 (
وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو 
من خليطها اأو املطلية بها ، املجوهرات ، الأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة ، 
ال�ساعات، اأجهزة واأدوات ت�سجيل الزمن/الوقت ، قداحات من معادن نفي�سة اأو املطلية بها ، اإطارات ال�سور املطلية 
مبعادن نفي�سة ، �سناديق احللي ال�سغرية و�سناديق حبوب الدواء امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها ، قطع 

 وتركيبات جلميع املنتجات املذكورة اأعاله الواقعة يف الفئة 14 وغري املدرجة يف فئات اأخرى. 
الواقعة بالفئة : 14

 التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق : 
تنازل رقم : 1

ا�سم مالك العالمة : فويل فويل ا�ض ايه
ا�سم املتنازل له : حمالت ال�سياء الغري خا�سعة لل�سريبة �ض.م.

مهنته : م�سنعون وجتار
جن�سيته : اليونان

عنوانه وحمل اإقامته : 23 كيه ام ، اثينا – لميا هاي واي ، جي اآر 65  145 اثينا ، اليونان.
تاريخ انتقال امللكية : 2011/03/10 - تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2013/05/28

اإدارة العالمات التجارية

دولـة االإمـارات العربيـة املتحـدة
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EAT 13423

EAT 57835

EAT 68700

EAT 13424

EAT 57835

EAT 68706

EAT 2567

EAT 57835

EAT 57835

EAT 57835

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:املعدات الريا�سية اخلا�سة ذ.م.م
S S E SPECIALIZED SPORT EQUIPMENT:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 192211       بتاريخ:2013/5/26 م
با�س��م:املعدات الريا�سية اخلا�سة ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �سارع زايد الول ، �ض.ب: 322 ، هاتف: 6722300 ، فاك�ض: 6760022 ، المارات العربية 
املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :12 دراجات نارية.
على  البي�ض  باللون  وهي   S S E حرف  وهي  الجنليزية  باللغة  حروف  ثالث  به  العالمة:مربع  و�سف 
وا�سفل  اللون  بذات  ال�سمك  يف  منه  اقل  خط  يعلوها  عري�ض  الرمادي  باللون  خط  ويعلوها  زرقاء  خلفية 
احلروف خط ابي�ض يعقبه خطني باللون الزرق والرمادي وا�سفلهم كلمة املعدات الريا�سية اخلا�سة باللغة 
 SPECIALIZED العربية وا�سفلها خط رمادي رفيع وا�سفلها باللغة الجنليزية ترجمة الكلمة وهي

بي�ساء.   خلفية  على  الزرق  باللون  خطني  كله  ذلك  وا�سفل   SPORT EQUIPMENT
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:ريفوليو�سنز لالك�س�سوارات ذ.م.م
NREVOLLTIONS ACCESSORIES LLC REVOLUTIO:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 192210       بتاريخ:2013/5/26 م
با�س��م:ريفوليو�سنز لالك�س�سوارات ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �سارع بني يا�ض ، �ض.ب: 322 ، هاتف: 6722300 ، فاك�ض: 6760022 ، الم��ارات العربية 
املتحدة .

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :12 الدراجات نارية.
و�سف العالمة:كلمة ريفوليو�سنز لالك�س�سوارات ذ.م.م باللغة العربية بخط ا�سود ويقابلها يف ذات ال�سطر 
باللغة  ال�سم  ويعلوها   NREVOLLTIONS ACCESSORIES LLC باللغة الجنليزية  الكلمة 
منها  الوىل  الثالثة  الحرف  مكتوب  الجنليزية  باللغة   REVOLUTIO كلمة  والعربية  الجنليزية 

باللون الحمر واحلرف الرابع ن�سفه احمر والن�سف الخر ا�سود وباقي حروف الكلمة باللون ال�سود. 
ال�س��راطات: . 

فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  4  يوليو 2013 العدد 10835



•• عجمان-وام:

املنطقة احلرة يف مطار دبي  اطلع وفد 
عجمان  منطقة  �سلطة  زي��ارت��ه  خ���الل 
اأف�سل املمار�سات يف جمال  احلرة..على 
يف  املتعاملني  وخ��دم��ة  العمليات  اإدارة 
الذي  الوفد  وا�ستمع  عجمان.  منطقة 
امل�����س��وؤول��ني واملوظفني  ���س��م ع����ددا م��ن 
اإىل �سرح مف�سل حول امكانات منطقة 
ت���ق���دمي  ع����ج����م����ان احل���������رة يف جم�������ال 
اخلدمات واملعامالت واإر�ساء املتعاملني 
ت�سميم  اآلية  بجانب  املعتمدة  واآلياتها 
الواجب  وال�سلوك  املتعاملني  خ��دم��ات 
املتعاملني  خ���دم���ة  م���وظ���ف  يف  ت���وف���ره 
توطيد  يف  التطور  اآليات  على  وتعرفوا 
العالقة مع امل�ستثمرين وتفعيل قنوات 
عالقات  لإدارة  وال��ت��وا���س��ل  الإت�������س���ال 
ا�ستقبال  ف����ور  وت��ف��اع��ل��ه��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
�سكاوي ومقرحات املتعاملني وال�سرعة 
عبيد  وق��دم  معاجلتها.  على  العمل  فى 
يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��رو���س��ي 
للوفد  احل���رة  ع��ج��م��ان  منطقة  �سلطة 

اجلهود  ح��ول  متكامال  ت�����س��ورا  ال��زائ��ر 
الذي حققته ال�سلطة من خالله التميز 
ف���ى جم����ال ال��ع��م��ل��ي��ات والجن��������ازات .. 
م�سريا اإىل اأن الإجنازات واجلوائز التى 
ح�سدتها ال�سلطة فى هذا املجال جاءت 
ن��ت��ائ��ج جل��ه��ود دوؤوب����ة وم��ت��وا���س��ل��ة وفق 
�ساحبتها  وع�سرية  م��درو���س��ة  معايري 

وزي��������ارات  م���ت���ع���ددة  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 
املعيارية  املقارنات  �سبيل  على  ميدانية 
املوظفني  م��ه��ارات  تطوير  ف��ى  ا�سهمت 
و�سقل اأفكارهم . وا�ستعر�ض املطرو�سي 
الرخ�ض  كتجديد  العمليات  م��ن  ع��ددا 
الإيجار  وع��ق��د  وخ��ط��وات��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة 
بجانب عمليات عقد التاأ�سي�ض و�سكاوى 

عن  ف�سال  اأجورهم  وحماية  املتعاملني 
للمخالفني.  التعاميم  وعمليات  اآليات 
اأع���رب ع���ارف خ���وري مدير  م��ن جانبه 
داف��زا عن  والراخي�ض يف  العقود  اإدارة 
عجمان  منطقة  ا�ست�سافة  على  �سكره 
احلرة لهذه الزيارة..موؤكدا اأن الزيارات 
ال����دوري����ة ب���ني امل���ن���اط���ق احل�����رة تهدف 

املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  الط�����الع  اإىل 
والرتقاء  العمل  تطوير  يف  ي�سهم  مما 
مبا  والت�سهيالت  اخل��دم��ات  مب�ستوى 
املتعاملني.  ر�سا  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  يحقق 
احلرة  عجمان  منطقة  �سلطة  اأن  يذكر 
امل��ب��ادرات للوقوف على  تبنت ع��ددا من 
امل�ستثمرين من خالل  اآراء ومقرحات 
منها  والزيارات  اللقاءات  جمموعة من 
قهوة  فنجان  م��ب��ادرة  امل��ث��ال  �سبيل  على 
التقت  وال���ذي  ال�سلطة  مبنى  ب��اح��ة  يف 
خ���الل���ه ال�����س��ل��ط��ة م���ع ع����دد ك��ب��ري من 
العميل  م��ب��ادرة  اإط���ار  ف��ى  امل�ستثمرين 
املميز والتي تهدف اإىل زيادة ن�سبة ر�سا 
املتعاملني وبناء عالقة طويلة الأمد ل 
رغبات  فهم  بجانب  العميل  مع  تنتهي 
الأمثل  الوجه  على  وتقدميها  العمالء 
ومقرحات  ���س��ك��اوي  م���ن  وال���س��ت��ف��ادة 
العميل يف حت�سني اآلية العمل والرتقاء 
لتقابل  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات  مب�����س��ت��وى 
ت���وق���ع���ات ال��ع��م��ي��ل ف�����س��ال ع���ن تقدمي 
خدمات  تطبيق  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 

تفوق توقعات املتعاملني.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ذك���ر امل��ه��ن��د���ض م��راب��ط حم��م��د ال�����س��واف رئي�ض 
���س��رك��ة ط����ريان راأ������ض اخل��ي��م��ة ان ���س��رك��ت��ه على 
مل  اجلهات  بع�ض  مع  عقود  على  التوقيع  و�سك 
الطائرات  م��ن  ج��دي��دة  جم��م��وع��ة  ل�سم  ي�سمها 
ملواجهة التو�سعات امل�ستقبلية التي تعتزم ال�سركة 

تنفيذها.
ي�ساأ الف�����س��اح ب�سورة  ال���ذي مل  ال�����س��واف  وق���ال 
التو�سعية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  م��اه��ي��ة  ع��ن  وا���س��ح��ة 
لكنه ك�سف عن عزم ط��ريان راأ���ض اخليمة امل�سي 
قدما يف زيادة املحطات احلالية بحيث ت�سبح 40 

2015 �سيتم الع��الن عن  حمطة بحلول العام 
خم�ض منها يف غ�سون فرة ل تتجاوز الأ�سابيع 
الأرب���ع���ة ال��ق��ادم��ة م��و���س��ح��ا ان ال��رك��ي��ز يف هذا 
قطاع  ت��دع��م  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  على  �سيكون  ال�سدد 
والدولة  خا�ض  بوجه  اخليمة  راأ���ض  يف  ال�سياحة 

عامة .
 ووفقا ملا ذكره رئي�ض �سركة طريان راأ�ض اخليمة 
اأربع  وعددها  الن  العاملة  ال�سركة  طائرات  فان 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ��الل  متكنت  ط��ائ��رات 
زي���ادة يف نقل عدد  م��ن حتقيق   2013 اجل���اري 
الركاب على منت رحالتها بن�س�سبة %40 مقارنة 
مع ما مت يف العام املا�سي حيث مت نقل 300 األف 

راكب . ونظرا لأن طريان راأ�ض اخليمة ل ت�سنف 
يف  طائراتها  هبوط  اأمكن  فقد  اقت�سادية  كجهة 
مطارات كرى مثل مطار القاهرة الدويل وجدة 
وعزا ال�سواف تعليق اخلط الداخلي الذي يربط 
راأ�ض اخليمة مع اأبوظبي منذ ال�سهرين الخرين 
اىل مراجعة لتاليف بع�ض الأخطاء وكذلك احلال 

مع ال�سودان . 
راأ���ض اخليمة تعد رابع  وم��ن املعروف ان ط��ريان 
مر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  اماراتية  وطنية  �سركة 
اأمريي يف 2007 وتتخذ من مطار راأ�ض اخليمة 
من  مايو  يف  عملياتها  وب���داأت  لها  مقرا  ال���دويل 
العام 2007 بطائرتني من طراز بوينج 757 .

�ملال و�الأعمال
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منطقتا حرة عجمان ودبي تبحثان تعزيز تعاونهما

 2013 بحلول  اخليمة  راأ�س  لطريان  حمطة   40
م�سنع الإمارات لالإ�سمنت يزود حمطة 

براكة باأ�سمنت عازل لالإ�سعاعات النووية
•• اأبوظبي-وام:

البناء على  مل��واد  اأرك��ان  اململوك ل�سركة  الإم��ارات لالإ�سمنت  ح�سل م�سنع 
هيونداي  و  الكهربائية  للطاقة  الكورية  ال�سركة  ائتالف  من  الرخي�ض 
ل�  اململوكة  ال��ك��ه��رب��اء  لإن��ت��اج  ال��ن��ووي��ة  ب��راك��ة  حمطة  ل��ت��زوي��د  �سام�سوجن 
اإمارة  من  الغربية  املنطقة  يف  الواقعة  النووية  للطاقة  الإم��ارات  موؤ�س�سة 
الإطار  النووية. ويف هذا  العازلة لالإ�سعاعات  باأ�سمنت اخلر�سانة  اأبوظبي 
قام امل�سنع برقية معايري �سمان اجل��ودة واإج��راءات �سبط اجل��ودة لديه 
الذي  الأم���ر  ال��ن��ووي��ة  لالأ�سعة  ال��ع��ازل  لالإ�سمنت  ك��م��زود  ب��ذل��ك  ليتحول 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  لالإ�سمنت  متكامل  م�سنع  اأول  يجعله 
يح�سل على الرخي�ض لإنتاج الإ�سمنت اخلا�ض ب�سنع اخلر�سانة العازلة 
لالأ�سعة النووية لتزويد حمطة براكة النووية ال�سلمية لإنتاج الكهرباء يف 
الإم��ارات. وجنح م�سنع الإم��ارات لالإ�سمنت يف احل�سول على الرخي�ض 
بعد اأن ا�ستكمل جمموعة املتطلبات املن�سو�ض عليها �سمن معايري �سمان 
اجلودة يف املن�ساآت النووية والتي تت�سمن اإر�سادات تغطي خمتلف جوانب 

ال�سالمة والختبار والإنتاج.

•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي  املجل�ض  ع�سو  ال��ب��واردي  اأحمد  حممد  معايل  اأك��د 
رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز الأمن الغذائي يف اأبوظبي..اأن القيادة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واعية لأهمية وجود خمزون 
اإ�سراتيجي ي�ستفاد منه عند احلاجة خا�سة يف ظل التطورات 
ال�سيا�سية يف منطقة ال�سرق الأو�سط . واأ�سار اإىل اأن الإمارات 
كانت من اأوائل الدول التي تنبهت اإىل اأهمية الأمن الغذائي يف 
م�سريتها التنموية وهي متفوقة و�سابقة للكثري من الدول يف 
اإجراءات احلفاظ على الأمن الغذائي . واأ�ساف يف حوار ملجلة 
طوارئ واأزمات التي ت�سدرها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ 
والأزمات والكوارث .. اأن هدفنا �سمان رخاء وطماأنينة املواطن 
وروؤى  لتوجيهات  تنفيذا  الطيبة  الأر����ض  ه��ذه  على  واملقيم 
الكتفاء  اإىل  الو�سول  اأن  اأن  على  م�سددا   .. احلكيمة  القيادة 
الذاتي يف الأمن الغذائي هو جوهرة ال�سياد واحلل النموذجي 
اأن مركز  اأية دولة. واأ�سار اإىل  اإليه  اأن ت�سل  واأف�سل ما ميكن 
التي  التحتية  البنى  اأنظمة  اأق��وى  اأح��د  الغذائي ميلك  الأم��ن 
الغذائي.. الأمن  ودعم  واملوا�سالت  التنقل  �سهولة  اإىل  توؤدي 
واأو�سح اأن املركز قام ببناء خمزون اإ�سراتيجي لال�ستفادة منه 
اأثناء الطوارئ واأنه يعمل حاليا على تطوير خططه ومهامه 
الطوارئ  الوطنية لإدارة  الهيئة  تكون جزءا من خطة  بحيث 

والأزمات والكوارث ومكملة لها. وقال البواردي اإنه ل تناق�ض 
على الإطالق بني اأن تنتهج الدولة �سيا�سة ال�سوق املفتوح واأن 
تكون هناك جهة تاأخذ على عاتقها احلفاظ على الأمن الغذائي 
ومنع التالعب بالأ�سعار اأو الحتكار . وراأى اأن �سيا�سات مركز 
الأمن الغذائي كجهة اإ�سرافية �ستت�سبب يف عملية من التوازن 
وال�ستقرار  الأم���ن  ي�سمن  مب��ا  ال��غ��ذائ��ي  ال��ت��وري��د  �سل�سلة  يف 
املهام  م��ن  اأن  واأو���س��ح   . ���س��واء  ح��د  على  وامل�ستهلكني  للتجار 
املحلي  الإنتاج  يف  الزيادة  دعم  الغذائي  الأم��ن  ملركز  الرئي�سة 
لي�ض فقط الزراعي واحليواين بل وم�ساف اإليه اأي�سا الروة 
ذاتي  اإكتفاء  ح��ني حتقيق  اإىل  ال��زي��ادات  ه��ذه  ودع��م  ال�سمكية 
اأف�سل  تطبيق  خ��الل  م��ن  اأوىل  كمرحلة  املنتجات  بع�ض  م��ن 
خالل  خطتنا  اأن  امل��ج��ال..واأ���س��اف  ه��ذا  يف  الدولية  املمار�سات 
ال�سنوات اخلم�ض املقبلة هي زيادة حجم الإنتاج املحلي لل�سلع 
 . املائة  40 يف  بن�سبة  وذل��ك  تناف�سية  التي منتلك فيها ميزة 
لالأمن  املر�سومة  ال�سراتيجيات  جميع  اأن  ال��ب��واردي  وذك��ر 
املحلية  والدوائر  ال��وزارات  الكامل مع  بالتن�سيق  تتم  الغذائي 
لكي ن�سمن الرخاء والرفاهية ل�سكان البيت املتوحد ودون اأي 
ا�ستثناء موؤكدا على اأهمية دور القطاع اخلا�ض باعتباره حجر 
 - عنه  ا�ستغناء  ول  الغذائي  الأم��ن  م�ساريع  من  اأي  يف  زاوي��ة 

ك�سريك رئي�ض وفعال.
وت�����س��درت ال��ع��دد اخل��ام�����ض م��ن املجلة ال���ذي ي�سدر ال��ي��وم .. 

جم��م��وع��ة م���ن امل��و���س��وع��ات ال��ه��ام��ة ت��ن��وع��ت م���ا ب���ني تقرير 
املعهد  �سنويا  ي�سدره  ال��ذي   2013 للعام  العاملي  التناف�سية 
العاملية  الأوىل  واملراتب  �سوي�سرا  الإداري��ة يف  للتنمية  ال��دويل 
العاملية  القمة  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإم�����ارات  ت��ب��واأت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
اأبوظبي واملخاوف اخلليجية حيال  للقاحات التي ا�ست�سافتها 
الإيراين  اإ�سعاعي من مفاعل بو�سهر  اإمكانيات حدوث ت�سرب 
ل�سيما على �سوء الزلزال الأخري الذي �سرب منطقة �سي�ستان 
اأوكالهوما واملخاطر التي تهدد  اإع�سار  اإىل جانب  بلو�س�ستان 
العامل نتيجة تخطي التغري املناخي عتبة جديدة . كما تطرق 
وت�سويت  النووية  التجارب  ملناه�سة  ال��دويل  اليوم  اإىل  العدد 
دولة الإمارات على معاهدة جتارة الأ�سلحة الهادفة اإىل و�سع 
اآلية ملزمة قانونيا تن�سئ معايري م�سركة ل�سترياد وت�سدير 
العدد  واأف��رد  العامل.  م�ستوى  على  التقليدية  الأ�سلحة  ونقل 
م�ساحة لتحقيق حول املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية والزلزل 
تناول فيه حيثيات اإن�ساء املركز ومهامه واخت�سا�ساته والدور 
الذي يقوم به . وتطرق اإىل مذكرتي التفاهم اللتني وقعتهما 
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مع كل من 
ال�سركة الوطنية للمواد الغذائية واأمانة الطوارئ الريطانية 
. وحتت عنوان قلق يف حمله .. طالبت املجلة ب�سرورة اإخ�ساع 
مفاعل بو�سهر النووي اإىل الرقابة من جانب الوكالة الدولية 
ال�سالمة  ملعايري  مطابقته  �سمان  اأج��ل  م��ن  ال��ذري��ة  للطاقة 

ال�سالمة  اتفاقية  اإىل  الن�سمام  على  طهران  وح��ث  الدولية 
�سعوب  لكافة  م�سلحة  املطالبة  ه��ذه  يف  اأن  واعترت  النووية 
املنطقة ومن بينها ال�سعب الإي��راين . وقالت يف �سوء توا�سل 

ترتفع وترية  اإي��ران  املنطقة ول�سيما يف  الزلزايل يف  الن�ساط 
املنطقة  تعر�ض  من  اخلليجي  قلقنا  وي��زداد  باخلطر  ال�سعور 
ل قدر اهلل - اإىل كارثة بيئية من نوع ما �سهدته ت�سرينوبيل 
الأوكرانية يف 26 اإبريل 1986 حيث لزالت اأ�سرار ما ح�سل 
�ساكلة ما ح�سل يف فوكو�سيما  اأو على  تظهر حتى يومنا هذا 
اليابانية يف 11 مار�ض 2011 . واأ�سافت مل يعد خافيا على 
اأحد مدى اخلطر الكامن يف اأي ت�سرب حمتمل لالإ�سعاعات اإذا 
ما ح�سل اأي ت�سدع يف من�ساآت املفاعل ذلك اأن قرب موقع املفاعل 
من �سواطئ دول جمل�ض التعاون والعديد من مدنها ي�ساعف 
اخل�سية مما قد ي�سيب البيئة الب�سرية والطبيعية من اأ�سرار 
ل�سيما اإذا ما علمنا اأن اجتاه حركة الرياح يف اخلليج ي�سري اإىل 
اإىل عدد من  املحطة  اإ�سعاعات مت�سربة من  اأي��ة  �ستحمل  اأنها 
عوا�سم دول جمل�ض التعاون وموانئ ت�سدير النفط الرئي�سة 
فيها . وراأت اأنه بالتوازي مع �سرورة ال�سعي احلثيث من جانب 
خطة  و�سع  اإىل  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ض  دول 
م�سركة للتن�سيق والتعاون يف مواجهة اأي ت�سرب حمتمل من 
املحطة النووية الإيرانية ينبغي اأن تتوا�سل اجلهود وامل�ساعي 
لدى املجتمع الدويل والأمم املتحدة ومنظماتها املختلفة حلث 
اإىل لغة العقل والجتاه الإيجابي نحو  طهران على الإن�سات 
والإقليمية  الدولية  املخاوف  مع  وم�سوؤولية  بجدية  التعامل 

على حد �سواء .

البواردي: قيادتنا واعية لأهمية وجود خمزون اإ�سرتاتيجي ي�ستفاد منه عند احلاجة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ا�ستقطبت هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة اليوم جمموعة 
ال�سياحي،  لالإر�ساد  الإم���ارة  برنامج  يف  املتدربني  من  جديدة 
ك��ج��زء م���ن روؤي�����ة ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
راأ�ض اخليمة  الأعلى لالإحتاد، حاكم  املجل�ض  القا�سمي، ع�سو 
يف  العمل  وف��ر���ض  التنمية  وتعزيز  املحلّية  امل��واه��ب  لت�سجيع 
 14 اىل   3 ال��ذي ميتد من  الرنامج  ياأتي  ال�سياحي.  املجال 
�سهر  يف  الأوىل  ن�سخته  يف  ال��رن��ام��ج  جن��اح  اأع��ق��اب  يف  يوليو 
كمر�سدين  متدرباً   15 تخريج  �سهد  وال��ذي  املا�سي،  نوفمر 
اخليمة  راأ���ض  هيئة  قبل  من  بالعمل  لهم  مرخ�ض  �سياحيني 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة.   وي���ه���دف ب��رن��ام��ج ه��ي��ئ��ة راأ������ض اخليمة 

لالإر�ساد ال�سياحي لتدريب املواطنني واملقيمني العرب الذين 
يف  ي��رغ��ب��ون  وال��ذي��ن  والإجن��ل��ي��زي��ة  العربية  اللغتني  يتقنون 
وال�سفر  ال�سياحة  تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم مبجال �سناعة 
قبل  م��ن  عليها  م��ع��رف  ���س��ه��ادة  على  اخل��ري��ج��ني  و�سيح�سل 
جميع الهيئات واملوؤ�س�سات ال�سياحية يف اإمارة راأ�ض اخليمة مبا 
يف ذلك الفنادق ومنظمو الرحالت ومراكز اجلذب ال�سياحي .

ال�  املتدربني  عدد  ثلث  ال�سيدات  ت�سكل  اجلديدة  ال��دورة  وويف 
ن�سبة املواطنني الإماراتيني  %18 منهم بينما   17

مبجموع  النهائي  الم��ت��ح��ان  جت��اوز  امل�ساركني  على  ويتعنّي   
نقاط ل يقل عن %65 للح�سول على �سهادة مر�سد �سياحي 

ُمعتمد و ُمرّخ�ض من هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة. 
 ومن جانبه قال خالد موتيق، مدير هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية 

املتدربني  الثانية من  اأن نرحب باملجموعة  ال�سياحة: ي�سعدنا 
يف برنامج الإر�ساد ال�سياحي م�سريا اىل اإن هذا الرنامج جزء 
هام من اخت�سا�ض هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة يف دعم 
قطاع ال�سياحة وال�سيافة يف الإمارة، ولتعزيز فر�ض التوظيف 
للمواطنني الإماراتيني واملقيمني العرب يف اإمارة راأ�ض اخليمة 

من خالل قطاع ال�سياحة.
وت�سعى هيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�سياحة من خالل جهودها 
لزيادة معدل عدد الزوار ال�سنوي لإمارة راأ�ض اخليمة لي�سبح 
1.2 مليون زائر بحلول عام 2013 باملقارنة مع 600.000 
زائر يف العام 2010، وزيادة عدد الغرف يف الفنادق واملنتجعات 
اإىل 10.000 مفتاح باملقارنة مع 3000 مفتاح بحلول عام 

 .2016

املواطنني  % ن�شبة   18

راأ�س اخلية لتنمية ال�سياحة ت�ستقطب دفعة جدية لربنامج املر�سد ال�سياحي
موزة بنت طحنون بن حممد ت�سارك يف اأعمال موؤمتر 

الـ »يورم« العاملي لإدارة الأعمال يف ا�سطنبول
•• ا�شطنبول-وام:

�ساركت ال�سيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن حممد اآل نهيان يف اأعمال موؤمتر ال� يورم اخلا�ض باإدارة 
الأعمال العاملي الذي ا�ست�سافته مدينة ا�سطنبول الركية. 

دول  ميثلون  الأعمال  اإدارة  جمال  يف  والأكادمييني  واخل��راء  الباحثني  اأه��م  ال�سنوي  املوؤمتر  يف  وي�سارك 
الأعمال  ب��اإدارة  العالقة  ذات  الأبحاث  اأهم  امل�ساركون  يعر�ض  واأ�سراليا حيث  واأمريكية  واأوروبية  اآ�سيوية 
الدكتورة  وا�ستعر�ست  العالقة.  ذات  املوا�سيع  من  وغريها  الإدارة  ونظم  الإ�سراتيجيني  ال�سركاء  واإدارة 
موزة بنت طحنون بن حممد اآل نهيان م�ساريع البنية التحتية العمالقة التي تنفذ يف الدولة ومنها م�سروع 
طريق دبي - الفجرية ال�سريع ..م�سرية اإىل اأهمية التوا�سل و التن�سيق وتبادل اخلرات اإ�سافة اإىل �سرعة 
و دقة اتخاذ القرارات بني ال�سركاء املعنيني وخا�سة ب�ساأن امل�ساريع العمالقة طويلة املدى عالية التكلفة. 

واأقيمت على هام�ض املوؤمتر ور�ض عمل حول اإدارة امل�ساريع الكرى وال�سركاء الأ�سا�سيني لتلك للم�ساريع. 

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يعني 
م�ساعدا للرئي�س التنفيذي

•• ابوظبى-وام:

اأع���ل���ن ���س��وق اأب����و ظ��ب��ي ل������الأوراق امل��ال��ي��ة ع���ن ت��ع��ي��ني ال�����س��ي��د عبدالعزيز 
للخدمات  التنفيذي  الرئي�ض  م�ساعد  مبن�سب  النعيمي  عبدالرحمن 
ل�سوق  التنفيذي  الرئي�ض  البلو�سي  را���س��د  ال�سيد  بذلك  �سرح  امل�ساندة. 

اأبوظبي لالأوراق املالية. 
وكان ال�سيد عبد العزيز النعيمي ي�سغل من�سب الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 
الرمي للتمويل . يذكر اإن �سوق اأبوظبي يلتزم يف ا�سراتيجيته وفق نظرة 
خالل  من  الإم���ارات  دول��ة  مواطني  با�ستقطاب   2030 اأبوظبي  حكومة 
الإماراتيني  وتوظيف  لتطوير  خم�س�سة  وحتفيز  تاأهيل  برامج  تقدمي 

الذين يرغبون يف بدء حياتهم املهنية يف قطاع املال يف الدولة.
و  ال�سوق  املائة من جمموع موظفي  82 يف  ي�سكلون  املواطنني  اأن  يذكر   

. الأق�سام  مدراء  جمموع  من  املائة  يف   100
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•• دبي-الفجر: 

الوطنية  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  امل�����س��رق  ف����از 
الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
واملنطقة، بثالثة جوائز من جوائز بانكر 
املرموقة،  امل�سريف  للقطاع  اي�ست  م��ي��دل 
لأداء  ال��ف��ائ��زي��ن وف���ق���اً  ح��ي��ث مت اخ��ت��ي��ار 
مدى  على  والتطور  والإب��ت��ك��ار  املوؤ�س�سات 

ال�12 �سهراً املا�سية. 
امل�سرفية  اخل���دم���ات  ع��م��ل��ي��ات  وح�����س��ل��ت 
لالأفراد يف امل�سرق على جائزة اأف�سل بنك 
وذلك  املنطقة،  م�ستوى  على  الإب��ت��ك��ار  يف 
ملوا�سلة البنك بتقدمي احللول واملنتجات 
م�سرق  اإط����الق  م��ث��ل  امل��ب��ت��ك��رة،  امل�سرفية 
و  ���س��الم،  برنامج   ،Go وامل�����س��رق  ماك�ض، 
وغريها  ماج�ستيك،  ق��ر���ض   ،Snaap
من املنتجات امل�سرفية املبتكرة التي تقدم 
للعمالء الكثري من القيمة واملزايا، وتوؤكد 
املتوا�سلة  البنك  هذه اجلائزة على جهود 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  رف���د  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  يف 
ب��احل��ل��ول امل�����س��رف��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة والإرت���ق���اء 

مب�ستوى اخلدمات امل�سرفية. 
اإي������راين، رئ��ي�����ض جمموعة  وق����ال ف���ره���اد 
امل�سرق:  يف  ل��الأف��راد  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
لإلتزامنا  اجلائزة  ه��ذه  على  ح�سلنا  لقد 

امل�ستمر بالإبتكار يف القطاع امل�سريف كاأحد 
اأهم اأولوياتنا، ونحن نحر�ض على تقدمي 
املبتكرة  امل�سرفية  واخل���دم���ات  امل��ن��ت��ج��ات 
والأف�سل يف فئتها، وقد جنحنا يف حتقيق 
اأف�سل  ذل����ك، و���س��ي��ح�����س��ل ع��م��الئ��ن��ا ع��ل��ى 

املزايا من خالل تعاملهم مع امل�سرق . 
الإ�سالمي، على جائزة  امل�سرق  كما ح�سل 
ع��ل��ى م�ستوى  اإ���س��الم��ي��ة  ن���اف���ذة  اأف�����س��ل 
املنطقة، وقال معني الدين معلم، الرئي�ض 
اإننا  الإ����س���الم���ي:  امل�����س��رق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
اجلائزة  ه���ذه  ع��ل��ى  بح�سولنا  ف���خ���ورون 
اإلتزامنا  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  وال���ت���ي  امل���رم���وق���ة، 
واحللول  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  مب��وا���س��ل��ة 
اأحكام  م��ع  وامل��ت��واف��ق��ة  لعمالئنا  املبتكرة 

ال�سريعة الإ�سالمية .
وي��وا���س��ل امل�����س��رق الإ���س��الم��ي اإل��ت��زام��ه يف 
املبتكرة  امل�سرفية  احللول  اأف�سل  تقدمي 
ال�سريعة  اأحكام  مع  واملتوافقة  واملتكاملة 
اإط��الق��ه��ا لالأفراد  الإ���س��الم��ي��ة وال��ت��ي مت 

وال�سركات. 
وق����د ح�����س��ل امل�����س��رق اأي�������س���اً ع��ل��ى جائزة 
تكنولوجي  ل���رن���ام���ج  ت��ط��ب��ي��ق  اأف�������س���ل 
الأنظمة  ت��ط��وي��ر  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ن��د  م�����س��ريف 
قد  وك��ان  البنك،  يف  الأ�سا�سية  امل�سرفية 
 Core ( ح�سل النظام امل�سريف الأ�سا�سي

جائزة  على  امل�����س��رق،  يف   )  Banking
الأ�سا�سية  البنك  لأنظمة  م�سروع  اأف�سل 
جملة  من   ،2012 لعام  الأو�سط  ال�سرق 

  .Asian Banker
امل�سرفية  الأنظمة  اإىل  الإنتقال  مت  وق��د 
الأ�سبوع،  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  خ���الل  اجل���دي���دة 
امل�سرفية  امل��ع��ام��الت  ن�سبة  ت��ك��ون  بحيث 
للعمالء اأقل ن�سبة، وذلك ل�سمان اإجراءات 

قد  �سعوبات  اأي��ة  ولإزال���ة  و�سريعة  �سهلة 
ت���واج���ه ال���ع���م���الء، وق����د مت ت�����س��م��ي��م هذا 
الرنامج بحيث ميكن للعمالء الإ�ستمرار 
امل�سرفية  ح�ساباتهم  اأرق���ام  ا�ستخدام  يف 
وبطاقات  ال�����س��ي��ك��ات،  ودف���ات���ر  احل���ال���ي���ة، 
تعامالتهم،  ج��م��ي��ع  يف  الآيل  ال�����س��ح��ب 
م��ن فريق  الرنامج  ه��ذا  وق��د مت تطبيق 
اجليد  التخطيط  م��ع  متخ�س�ض،  ع��م��ل 

ومقارنته  التنفيذ،  ومتابعة  والإ����س���راف 
مع املعايري الإقليمية، والذي كان له دوراً 
كبرياً يف تطبيق الرنامج اجلديد خالل 

الإطار الزمني املحدد.  
بانكر  املر�سحني جل��ائ��زة  اخ��ت��ي��ار  وق��د مت 
ميدل اي�ست من قبل جلنة من اخلراء يف 
جملة  قراء  وقام  وامل�سريف،  املايل  القطاع 

بانكر ميدل اي�ست بالت�سويت. 

•• ابوظبي-الفجر:

املديرالعام  ف��ران��ك��ه  دي��ت��ري  ال�����س��ي��د  ق���ال 
ل��ف��ن��دق ان��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال اب���وظ���ب���ي ان 
الفندق  جتعل  �سوف  اجلديدة  التو�سعات 
وج���ه���ة مم���ي���زة ل��ل�����س��ي��اح��ة ال����راق����ي����ة يف 

ابوظبي .
لل�سياحة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ان  وذك����ر 
يف  دره��م  مليون   35 ا�ستثمرت  والفنادق 
انركونتيننتال  ف��ن��دق  م��راف��ق  ت��ط��وي��ر 
اب���وظ���ب���ي وال����ت����ي ي����ج����ري ال���ع���م���ل علي 
التو�سعات  ان  وا�سار ايل   . اجنازها حاليا 
اجلديدة تت�سمن ان�ساء نادي �سحي �سبا 
علي  املطلة  احل��دي��ق��ة  و���س��ط  وم�سبحني 
�ساطئ البحر ومطعم لبناين ي�سرف علي 

منطقة مارينا اليخوت .
التو�سعات ج��اءت بناء علي  وق��ال ان هذه 
ت��وج��ي��ه��ات م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
العايل  التعليم  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  ال  م��ب��ارك 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ادارة 
والفنادق  لل�سياحة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة 
ال����ذي ي�سهده  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور  مل��واك��ب��ة 
ال��ق��ط��اع ال��ف��ن��دق��ي وال�����س��ي��اح��ي يف ام���ارة 
ابوظبي .  وذكر ان هذه املرافق التي تلبي 
ابوظبي  ال�����س��ي��اح��ي يف  ال��ت��ط��ور  م��ع��اي��ري 
�سيتم افتتاحها يف الربع الخري من العام 
يجري  ان��ه  ايل  م�سريا   2013 احل���ايل 
العمل حاليا لجناز هذه املرافق اجلديدة 
التي ت�سكل ا�سافة نوعية للخدمات التي 
ابوظبي  انركونتيننتال  فندق  يقدمها 
لزواره من المارات ودول جمل�ض التعاون 

اخلليجي وخمتلف دول العامل .
انركونتيننتال  لفندق  املديرالعام  وذكر 
ابوظبي انه �سيتم افتتاح النادي ال�سحي 

علي  ل��الط��ف��ال  واخ���ر  للعائالت  وم�سبح 
ال�ساطئ  ع���ل���ي  وح����ان����ة  ال���ب���ح���ر  ����س���اط���ئ 

مبا�سرة يف �سهر �سبتمر 2013 .
امل���راف���ق اجل���دي���دة توفر   وق����ال ان ه���ذه 
مثالية  عائلية  لعطالت  راق��ي��ة  خ��دم��ات 
وت��ت��ي��ح ل���ل���زوار وال�����س��ي��وف ق�����س��اء امتع 

الوقات يف الفندق.
 وذك��ر ان��ه روع��ي يف ت�سميم ه��ذه املرافق 
اجلديدة تطبيق اف�سل املوا�سفات العاملية 
يف هذا املجال بحيث يتيح النادي وامل�سبح 
بروؤية  ال���س��ت��م��ت��اع  ال�����س��اط��ئ��ي��ة  واحل���ان���ة 
البحر وخا�سة وقت الغروب وال�سرخاء 

يف اجواء مثالية .
ا�سعار  حت���دي���د  ���س��ي��ت��م  ان����ه  ايل  ول���ف���ت   
ال����س���راك���ات وال��ع�����س��وي��ة ق��ري��ب��ا بحيث 

تكون مالئمة للعائالت .
�سوف  التو�سعات اجلديدة  ان هذه   وقال 
حت����ول ان��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال اب���وظ���ب���ي ايل 

منتجع فاخر للراحة وال�ستجمام .
ال�سحي  النادي  ان  فرانكه  ال�سيد  وذك��ر   
حاليا  ت�سييدهما  ي��ج��ري  ال���ذي  وامل�سبح 
انركونتيننتال  ف���ن���دق  ����س���اط���ئ  ق�����رب 
ابوظبي ي�سكالن ا�سافة نوعية يف خدمة 

الع�ساء والنزلء علي حد �سواء .
للتمارين  غرفا  ال�سحي  النادي  وي�سم   
البدنية  ل��ل��ي��اق��ة  واخ�������ري  ال���ري���ا����س���ي���ة 

والتدليك وغرفة ا�ستقبال لل�سيوف .
 وا�سار ايل ان مطعم بيبلو�ض �سور مري 
اللبناين اجلديد املقرر افتتاحه يف الربع 
الخ���ري م��ن ه���ذا ال��ع��ام ���س��وف يخ�س�ض 
كما  ال�سبوع  اي��ام  خ��الل  لل�سيدات  غ��ذاء 
خا�سة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  فنية  ب��رام��ج  �سيقدم 
ايل جانب الطباق التي يعدها طهاة من 

لبنان .
 ويذكر انه مت اطالق ا�سم بيبلو�ض �سور 
مري علي هذا املطعم ن�سبة ملدينة بيبلو�ض 
التجارية  العا�سمة  ال�سل  كانت يف  التي 
لل�ساحل الفينيقي يف لبنان ولديها الكثري 

من التاريخ .
 ومت اختيار هذا ال�سم بيبلو�ض �سور مري 
لكي يرك انطباعا خا�سا لدي ال�سيوف 

وعالقتهم  ال��ف��ي��ن��ي��ق��ي��ني  ج�����ذور  ب�����س��ان 
بالطعام اللبناين .

و�سوف يقدم هذا املطعم لزواره و�سيوفه 
�سمن  ال�سهرية  اللبنانية  الطباق  يوميا 
التقليدي  والرق�ض  املو�سيقى  الرنامج 

اللبناين .
و ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الق�����س��ام يف املطعم 
لأول���ئ���ك ال���ذي���ن ي���ري���دون ق�����س��اء اوق���ات 
الذين  لأول���ئ���ك  اأو  ل��ال���س��ت��ج��م��ام  ه���ادئ���ة 
والتجمعات  ال�������س���خ���ب  ع����ن  ي���ب���ح���ث���ون 

الكبرية.
املطعم  ان هذا  العام للفندق  املدير  وقال 
ي�����س��م ارب��ع��ة اج����زاء رئ��ي�����س��ة وه���ي عباره 
البحر  على  الطلق  الهواء  يف  مم�سى  عن 
غرفة  الر�سي  الطابق  يف  ال�سفرة  غرفة 
الدكاكني  و  ال�سي�سة  ملحبي  ال��ن��ارج��ي��ل��ة 
الطعام  قائمة  ت�ستمل  فيما  التقليدية 
وفقا  امل��ع��روف��ة  اللبنانية  الط��ب��اق  ع��ل��ي 

لأعلى م�ستويات اجلودة ويقدمها اف�سل 
الللبنانية  امل������ازة  يف  اخل������راء  ال���ط���ه���اة 
احللويات  و  للم�ساوي  يف  واملتخ�س�سني 
ت�سمل  ان  وغ���ريه���ا ومي��ك��ن  وال�����س��اورم��ا 
التقليدية  اللبنانية  امل�سروبات  القائمة 

ا�سافة اىل املخبز الداخلي .
 وتوقع يف ختام حديثه مزيدا من النمو 
ال�سياحي يف ابوظبي خالل العام 2013 
بقوله ان �سناعة ال�سياحة يف ابوظبي يف 
قدرة  م��وؤك��دا  كبريا  وتو�سعا  من��وا  ت�سهد 
ارقي  وت��ق��دمي  التناف�سية  ع��ل��ي  الم����ارة 
امنة  بيئة  ظ��ل  يف  ال�سياحية  اخل��دم��ات 

وم�ستقرة .
وجهة  ا�سبحت  اأبوظبي  ام��ارة  اأن  واأك��د   
�سياحية عاملية وذلك بف�سل جهود هيئة 
و�سركة  وال��ث��ق��اف��ة  ل��ل�����س��ي��اح��ة  اأب���وظ���ب���ي 
الحت�����اد ل��ل��ط��ريان يف ال���روي���ج لم����ارة 

ابوظبي علي امل�ستوي القليمي والعاملي.

�ملال و�الأعمال
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ختام اأعمال املوؤمتر الثاين للتطوير القيادي للموظفني 
الإداريني باملوؤ�س�سات احلكومية يف دول التعاون

•• دبي-وام:

الثاين للتطوير  املوؤمتر  ام�ض بفندق دو�ست ثاين بدبي فعاليات  اختتمت 
احلكوميات يف  باملوؤ�س�سات  ال�سابة  والكوادر  الإداري��ني  للموظفني  القيادي 
املا�سيني  اليومني  م��دار  وال��ذي عقد على  التعاون اخلليجي  دول جمل�ض 
برعاية كرى املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة الإقليمية والدولية والعديد 
على  واملوؤ�س�سات  اخل��راء  من  نخبة  ومب�ساركة  الإعالمية  املوؤ�س�سات  من 
ال�سابة  الكوادر  الإداري��ني  وبح�سوراملوظفني  والعاملي  الإقليمي  امل�ستويني 
و�سناع القرار وامل�سوؤولني من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة. وقد ناق�ض 
القيادية  ال��ك��ف��اءات  متكني  اأهمية  ال��ث��اين  ال��ي��وم  جل�سات  اأوىل  يف  امل��وؤمت��ر 
اإدارة  يف  والأعمال  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سابة  والكوادر  املوظفني  من 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  تهلك  اأح��م��د  الدكتور  قدمها  عمل  ورق��ة  يف  املعرفة 
املعرفة  اإدارة  ومن��اذج  ممار�سات  اأف�سل  عن  لالإ�ست�سارات  ليفنبريت  �سركة 
الأعمال  للموؤ�س�سات وقطاعات  ال�سيا�سات اخلارجية  ر�سد  موؤ�سرات  واهم 
واليات متكني الكفاءات القيادية من املوظفني والكوادر ال�سابة يف املوؤ�س�سات 
واهم  العاملية  التناف�سية  واإ�سراتيجيات  والأعمال يف احلوكمة  احلكومية 
كفاءة  ودع��م  للدولة  العاملية  التناف�سية  وحتقيق  املوؤ�س�سات  حوكمة  ا�س�ض 
تطبيق  واهمية   21 ال��ق��رن  يف  اخل��دم��ات  ج��ودة  وتطوير  التحتية  البنية 
اأحدث ا�سراتيجيات الدارة احلديثة يف املوؤ�س�سات وتطوير اإ�سراتيجيات 
القيادة يف املوؤ�س�سات احلكومية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي. ثم حتدث 
الإداري���ني  املوظفني  متكني  حت��دي��ات  اأه���م  ع��ن  اإب��راه��ي��م  �ساجنيت  ال�سيد 
والكوادر ال�سابة للو�سول اىل املنا�سب العليا يف القطاعات امل�سرفية واملالية 
واإ�سراتيجيات دعم الكفاءات الوطنية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف 

هذه القطاعات احليوية .

الإمارات ولتوانيا توقعان اإتفاقية جتنب 
الزدواج ال�سريبي على الدخل

•• املنامة-وام:

املنامة  البحرينية  العا�سمة  يف  لتوانيا  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  وقعت 
يتعلق  مب��ا  ال�سريبي  التهرب  وم��ن��ع  ال�سريبي  الزدواج  جتنب  اإتفاقية 
الدكتور  الدولة معايل  التفاقية عن جانب  الدخل. وقع  بال�سريبة على 
لل�سوؤون اخل��ارج��ي��ة وع��ن اجلانب  ال��دول��ة  وزي��ر  ب��ن حممد قرقا�ض  اأن���ور 
اللتواين معايل لينا�ض لينكيفيكي�ض اأنتانا�ض وزير خارجية لتوانيا . وياأتي 
توقيع اإتفاقية جتنب الزدواج ال�سريبي على الدخل اإنطالقا من احلر�ض 
على تعزيز العالقات املالية لدولة الإم��ارات مع خمتلف دول العامل..ويف 
عوامل  انتقال  حرية  خ��الل  م��ن  العاملي  القت�سادي  الن��ف��ت��اح  دع��م  اإط���ار 
ال�سترياد  عمليات  وت�سجيع  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�ض  وزي��ادة  الإنتاج 
اإىل  يوؤدي  ال�سادرات مما  وتطوير  التجارة  تنمية  اىل  والت�سدير..اإ�سافة 

دعم العالقات القت�سادية بني البلدين وتنمية ال�سراكة بينهما.

•• دبي-الفجر: 

يف اإطار تو�سيع حمفظتها من منتجات م�ستقات 
ال�سلع، اأعلنت بور�سة دبي للذهب وال�سلع ام�ض 
الآجلة  �سين�سك�ض  م��وؤ���س��ر  ع��ق��ود  اإط����الق  ع��ن 
مل��وؤ���س��ر �سوق  اآج��ل��ة  اأول ع��ق��ود  ل��ل��ت��داول، وه���ي 
ت���داول يف  ب��ور���س��ة  اإدراج���ه���ا �سمن  يتم  هندية 
و�ستتم  اإفريقيا.  و�سمال  الأول  ال�سرق  منطقة 
التي  اجل��دي��دة،  العقود  لهذه  املقا�سة  عمليات 
�سيبداأ تداولها يف 5 يوليو 2013، من خالل 

�سركة دبي ملقا�سة ال�سلع.
وتعد عقود موؤ�سر �سين�سك�ض الآجلة يف بور�سة 
دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع ع��ق��ود اآج��ل��ة تعتمد على 
بور�سة  يف  �سين�سك�ض  بورز  اآند  �ستاندرد  موؤ�سر 
البور�سة  يف  امل��م��ت��ازة  الأ���س��ه��م  موؤ�سر  ب��وم��ب��اي، 
ال���رائ���دة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ه��ن��د. وم���ع طرحها 
مع  بالتعاون  م�سركة  جتارية  كعالمة  موؤّخراً 
موؤ�سرات �ستاندرد اآند بورز من داو جونز، يعتر 
موؤ�سر �سين�سك�ض الأكر انت�ساراً يف �سوق الأ�سهم 
الهندية ويحظى مبكانة عالية بني امل�ستثمرين. 
وير�سد موؤ�سر �سين�سك�ض اأداء ثالثني من اأكر 

الأ�سهم واأكرها تداوًل يف بور�سة بومباي.
الرئي�ض  اأندر�سون،  ال�سياق، قال غاري  ويف هذا 
تعد  وال�سلع:  للذهب  دب��ي  لبور�سة  التنفيذي 
هذه العقود جزءاً من عملية التو�سعة املخطط 
ل��ه��ا ���س��م��ن م���ا ن��ق��دم��ه م���ن ع���رو����ض منتجات 
مهم  ت��داول  خيار  و�ست�سكل  النا�سئة،  الأ���س��واق 
اإىل  الو�سول  اإىل  ي�سعون  الذين  للم�ستثمرين 
واإىل  ال��ع��امل.  النا�سئة يف  الأ����س���واق  اأك���ر  اأح���د 
القطاعات  اأحد  تعد  التي  التجزئة  �سوق  جانب 
اجلديدة،  العقود  ب��ه��ذه  امل�ستهدفة  الرئي�سية 
اهتماماً قوياً من قبل طيٍف  اأي�ساً  فاإننا نتوقع 
والدوليني،  الإقليميني  امل�ستثمرين  من  وا�سع 
وكبار  العالية،  املالية  امل��الءة  ذوي  ذل��ك  يف  مبا 
اأبدى  وقد  املوؤ�س�سيني.  وامل�ستثمرين  املتداولني 
وال�سلع  ل��ل��ذه��ب  دب����ي  ب��ور���س��ة  يف  امل�����س��ارك��ون 

�سين�سك�ض  موؤ�ّسر  عقود  بتداول  كبرياً  اهتماماً 
الآجلة .

و���س��ت��ق��وم ع��ق��ود الأ���س��ه��م اجل���دي���دة ه���ذه التي 
تطرحها بور�سة دبي للذهب وال�سلع با�ستهداف 
امل�ساركني يف قطاع التجزئة مبا يف ذلك الهنود 
غري املقيمني يف خمتلف اأنحاء العامل، والأع�ساء 
احلاليني يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع، الذين 
يركزون على عرو�ض التجزئة، ومكاتب البنوك 
الذين  املتداولني  وكبار  املقيمة،  غري  الهندية 
الهندية اخلارجية وكبار  الأ�سواق  يتداولون يف 
ي�سعون  الذين  الأجانب  املوؤ�س�سني  امل�ستثمرين 

لال�ستفادة من اأ�سواق الأ�سهم الهندية.
وختم اأندر�سون بالقول: من خالل عقود موؤ�سر 
�سين�سك�ض الآجلة يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع، 
فاإننا ناأمل تعزيز موقعنا من خالل البناء على 
تركز  ال��ت��ي  املختلفة  ومنتجاتنا  عقودنا  جن��اح 
ع��ل��ى ال��ه��ن��د، وال���ت���ي ل ت����زال ت��وا���س��ل حتقيق 
ويتزامن  البور�سة.  يف  قيا�سية  ت��داول  اأح��ج��ام 
طرح  مع  الآجلة  �سين�سك�ض  موؤ�سر  عقود  اإدراج 
الأ�سهم كفئة اأ�سول يف البور�سة. ولدينا خطط 
العقود لتو�سيع حزمة  املزيد من هذه  لإط��الق 

منتجات الأ�سهم .
وقامت بور�سة دبي للذهب وال�سلع بو�سع اآلياٍت 
توفري  تت�سمن  العقود،  لهذه  ال�سوق  ل�سناعة 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الأ���س��ع��ار  حم����ّددي ومتلقي 

�سيولة  ت��اأم��ني  يكفل  ال��ت��داول، مب��ا  لبدء  الأول 
موؤ�سر  ع��ق��ود  و�ستعمل  ال��ط��رف��ني.  لكال  ق��وي��ة 
�سين�سك�ض الآجلة يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع 
ال�ستفادة  ال�سوق من  امل�ساركني يف  على متكني 
ب��ال��ت��زام��ن مع  �سين�سك�ض  مل��وؤ���س��ر  ال��و���س��ول  م��ن 
املمدة، وتكاليف  التداول  �ساعات  ال�ستفادة من 
اجلّذابة  الربح  وهوام�ض  املنخف�سة،  املعامالت 
ال�سلع  وم�ستقات  املالية  ال�سندات  وم��ع��ام��الت 
غري  الهنود  يحتاج  ول  ال�سرائب.  م��ن  املعفاة 
التعاون اخلليجي ويف  املقيمني يف دول جمل�ض 
اأنحاء العامل اإىل حتويل الأم��وال عر  خمتلف 

الأ�سواق لتداول هذه العقود.
ت�ساوهان، مدير  كومار  اآ�سي�ض  قال  من جانبه، 
بومباي  بور�سة  وق��ع��ت  ب��وم��ب��اي:  بور�سة  ع��ام 
وب��ور���س��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع ات��ف��اق��ي��ة طرح 
اأكتوبر   17 يف  �سين�سك�ض  م��وؤ���س��ر  م�����س��ت��ق��ات 
موؤ�سرات  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ق��ات  وحت��ظ��ى   .2011
من  ال��ع��دي��د  يف  ك��ب��رية  ب�سعبيٍة  الهند  ب��ور���س��ة 
الأ�سواق اخلارجية مبا يف ذلك �سنغافورة. وقد 
�سهد تداول املوؤ�سرات الهندية منواً كبرياً خالل 
ال��ع��ق��د الأخ����ري يف الأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة. وتعد 
اإذ  لنا،  هاماً  اإجن��ازاً  العقود  اإط��الق هذه  عملية 
بور�سة  فيها مع  نتعاون  التي  الأوىل  امل��رة  اأنها 
اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
و�ستزود  الأ���س��ه��م.  ع��ل��ى  يعتمد  منتج  لإط����الق 

دبي  بور�سة  يف  الآجلة  �سين�سك�ض  موؤ�سر  عقود 
لإدارة  هامة  ب��اأداٍة  امل�ستثمرين  وال�سلع  للذهب 
مبوؤ�سرات  املرتبطة  ال�ستثمارية  حمفظاتهم 

الأ�سهم يف بور�سة بومباي .
لتواجد عدٍد كبري من  واأ�ساف ت�سوهان: نظراً 
الهنود غري املقيمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
�سين�سك�ض  فاإننا واثقون من قدرة عقود موؤ�سر 
الآجلة على جذب م�ستوياٍت كبرية من الهتمام 
م���ع م�سلحة  ب��ال��ت��م��ا���س��ي  ال����ت����داول  واأح����ج����ام 

ال�سلطات والهيئات املعنية .
وميكن تداول عقود موؤ�سر �سين�سك�ض الآجلة يف 
بور�سة دبي للذهب وال�سلع بني ال�ساعة 7:00 
�سباحاً و11:30 لياًل )بزيادة اأربع �ساعات عن 
اجلمعة.  حتى  الث��ن��ني  م��ن  غرينت�ض(  توقيت 
وي��ع��د اآخ����ر ي���وم خمي�ض م��ن ���س��ه��ر ال��ع��ق��د يوم 
التداول الأخري. و�سيتم تخ�سي�ض عقود موؤ�سر 
�سين�سك�ض الآجلة يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع 
ال���دف���ع نقداً،  ب���ال���دولر الأم���ري���ك���ي، و���س��ي��ك��ون 
منهجية  نف�ض  على  العقود  ه��ذه  �ستعتمد  كما 
املوؤ�سر الأ�سا�سي  املعتمدة يف  الت�سوية واحل�ساب 
)موؤ�سر �ستاندرد اآند بورز �سين�سك�ض يف بور�سة 
�سيكون  ال��ع��ق��د  ت�سوية  �سعر  اأن  اأي  ب��وم��ب��اي(، 
الوقت  بومباي يف  بور�سة  املن�سور يف  نف�سه  هو 
اأمريكي  دولر  اإىل  العقد  حجم  وي�سل  ذات���ه. 
ال�سعر  يبلغ حجم تقلب  × املوؤ�سر، فيما  واحد 
امل��وؤ���س��ر بقيمة  ن��ق��ط��ة واح����دة م��ن  اإىل  الأدن�����ى 
منتجات  حزمة  وتغطي  واح���د.  اأمريكي  دولر 
من  متنوعاً  طيفاً  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة 
القطاعات مبا يف ذلك املعادن الثمينة، واملعادن 
ذلك  ويت�سمن  والطاقة.  والعمالت  الأ�سا�سية، 
اأول عقود اآجلة يف العامل للروبية الهندية واأول 
الأو�سط.  ال�سرق  اآجلة يف منطقة  نحا�ض  عقود 
ومنذ اإطالقها يف عام 2005، �سهدت البور�سة 
بقيمة  27.5 مليون عقد  ت��داول ما يزيد عن 
تزيد عن 1.12 تريليون دولر اأمريكي. وت�سم 

البور�سة حالياً 267 ع�سواً.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع تطلق عقود موؤ�سر �سين�سك�س الآجلة  155 مليار دولر قيمة م�ساريع توليد الطاقة 
ال�سم�سية يف دول اخلليج بحلول عام 2017 

•• دبي-وام: 

ت�ست�سيف دبي يف الفرة من 3 اىل 5 �سبتمر القادم الدورة الوىل ل� موؤمتر اخلليج للطاقة ال�سم�سية 2013 
مب�ساركة �سركات وموؤ�س�سات من القطاعني احلكومي واخلا�ض ملناق�سة اأف�سل ال�سبل لبناء م�ساريع الطاقة ال�سم�سية 
وعر�ض اأحدث التقنيات والبتكارات العاملية املتخ�س�سة يف هذا املجال. وبداأت دول اخلليج يف اتخاذ خطوات جادة 
ذلك  ويتزامن  الطاقة  احتياجاتها من  على  اأجل احل�سول  واملتجددة من  النظيفة  الطاقة  نحو م�سادر  للتحول 
اأحد امل�سادر الرئي�سية للطاقة يف املنطقة بحلول عام  اأنها �ستكون  مع تزايد الهتمام بالطاقة ال�سم�سية باعتبار 
2017 ..وانطلق بالفعل العمل على تنفيذ العديد من م�ساريع توليد الطاقة ال�سم�سية بقيمة تقارب 155 مليار 
دولر وقدرات توليد طاقة تقدر باأكر من 84 غيغاواط. و�سيقوم م�سوؤولون من دول اخلليج مبناق�سة التحديات 
واملعوقات املتعلقة ببناء م�ساريع توليد الطاقة ال�سم�سية يف املناطق ال�سحراوية حيث يت�سمن جدول اأعمال املوؤمتر 
النائية  املناطق  ال�سم�سية يف  الطاقة  م�ساريع  اإقامة  ذلك جدوى  تتناول مو�سوعات مهمة مبا يف  حماور عديدة 
اأمام ال�سركات الدولية والأطر التنظيمية وال�سيا�سات املتعلقة بتنفيذ  امل�ستغلة يف املنطقة  والفر�ض الكثرية غري 
م�ساريع الطاقة ال�سم�سية. و�سريافق املوؤمتر الذي يتوقع اأن يح�سر فعالياته اأكر من خم�سة اآلف م�سارك من 

املنطقة والعامل ور�ض عمل تفاعلية تقام حتت اإ�سراف خراء ومتخ�س�سني يف جمال الطاقة ال�سم�سية. 

الفرع الإقليمي لالحتاد الدويل ملوظفي ا�ستعالمات الفنادق 
يعقد جمعيته العمومية للمرة الأوىل يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

اجتماع  الفنادق  ا�ستعالمات  ملوظفي  ال��دويل  لالحتاد  الإقليمي  الفرع  الإم���ارات  الذهبية  املفاتيح  احت��اد  نظم 
والثقافة.  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ن  بدعم  اأب��وظ��ب��ي  يف  الأوىل  للمرة  الثالثة  ال�سنوية  العمومية  جمعيته 
وا�ستقطب الجتماع الذي اأقيم بالتعاون مع جمموعة موظفي ال�ستعالمات يف اأبوظبي نحو 250 من موظفي 
ال�ستعالمات من من�ساآت فندقية من خمتلف اإمارات الدولة. والتقى امل�ساركون خالل ور�سة عمل م�ساحبة عقدت 
يف فندق كراون بالزا اأبوظبي جزيرة يا�ض مع عدد من اأبرز مزودي اخلدمات ال�سياحية يف اأبوظبي. وا�سار �سعيد 
الظاهري مدير املعلومات ال�سياحية يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة اإىل النمو املتوا�سل يف التجارب الرفيهية 
يف اأبوظبي موؤكدا ان اجتماع موظفي ال�ستعالمات يتيح املجال لتعريفهم باأحدث امل�ستجدات يف الوجهة ال�سياحية 
املجموعة  واكت�سفت  الإم��ارة.  ال�سياحي يف  النمو  دفع عجلة  ي�ساهم يف  للزوار مبا  تقدميها  على  قدرتهم  ويعزز 
اخليارات الرفيهية الوا�سعة يف جزيرة يا�ض مبا يف ذلك عامل فرياري اأبوظبي و يا�ض ووتروورلد اأبوظبي ونادي 
يا�ض لينك�ض اأبوظبي للجولف و�ساطئ يا�ض املفتوح وخدمات حافلة يا�ض املجانية التي تتجول بني فنادق ومعامل 

اجلزيرة على مدار اليوم.
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المارات الأوىل عربيا و38 عامليا وفقا 
ملوؤ�سر البتكار العاملي لعام 2013 

•• اأبوظبي -وام:

احتلت المارات املرتبة الوىل عربيا و38 عامليا يف الأداء ال�سامل لالبتكار 
وفقا ملوؤ�سر البتكار العاملي لعام 2013 ال�سادر عن جامعة كورنيل واإن�سياد 
كلية الأعمال الرائدة الدولية ومنظمة العاملية للملكية الفكرية - الويبو 
البتكار  موؤ�سر  ويجمع  املتحدة.  ل��الأمم  تابعة  متخ�س�سة  وكالة  وه��ي   -
العاملي لهذا العام ما بني خرات �سركاء كلية اإن�سياد للمعرفة مثل بوز اآند 
اإىل  بالإ�سافة  الهندية و�سركتي دو و ه��واوي  ال�سناعات  كومباين واحت��اد 
الأزمة  من  الرغم  وعلى  دوليا.  خبريا   14 من  يتاألف  ا�ست�ساري  جمل�ض 
القت�سادية يبقى البتكار حيا وجتاوزت نفقات البحوث والتنمية امل�ستويات 
التي كانت عليها يف عام 2008 وذلك يف معظم البلدان وحماور الإبتكار 
ال�سوء على  العام بت�سليط  الناجحة واملزدهرة. ويقوم تقرير هذا  املحلية 
الديناميات املحلية لالبتكار وهي ناحية مل يتم تناولها �سوى القليل على 
ال�سعيد العاملي حيث اأنها دليل على ظهور النظم البيئية الأ�سلية لالبتكار 
تكرار  اإىل  ت��وؤول  التي  املعتادة  النزعة  املطلوب من  التحول  اإىل  مما ي�سري 

مبادرات عرفت جناحا �سابقا. 
 2013 لعام  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الت�سنيفات  وجاءت 
على النحو التي.. - الدول ال�10 الأوىل .. 1 - الإمارات العربية املتحدة 
و38 عامليا 2 - اململكة العربية ال�سعودية 42 عامليا 3 - قطر و43 عامليا . 
و50 عامليا 5 - الأردن و61 عامليا 6 - البحرين و67 عاملبا.  الكويت   -  4
عامليا.  و80  عمان   -  9 عامليا.  و75  لبنان   -  8 عامليا.  و70  تون�ض   -  7
العاملي بتحديد  البتكار  موؤ�سر  احت�ساب  ويتم  عامليا.  و92  املغرب   -  10
متو�سط موؤ�سرين فرعيني.. واأولهما موؤ�سر املدخالت وهو يقي�ض عنا�سر 
القت�ساد الوطني التي جت�سد الأن�سطة املبتكرة ومت جمعها ح�سب خم�ض 
ركائز هي املوؤ�س�سات وراأ�ض املال الب�سري والبحوث والبنية التحتية وتطور 
للمخرجات  الفرعي  املوؤ�سر  فهو  ثانيهما  اأم��ا   ... الأع��م��ال  وتطور  ال�سوق 
ويندرج �سمن جمموعتني اأ�سا�سيتني هما خمرجات املعرفة والتكنولوجيا 
الفعلية ملخرجات  الأدل����ة  ت���رز خم��رج��ات  ال��ت��ي  الإب��داع��ي��ة  وامل��خ��رج��ات 

البتكار. 

•• عجمان- الفجر

تنفيذي  مدير  اجلناحي،  علي  حممد  اأك��د 
ت��ن��م��ي��ة ال����س���ت���ث���م���ار والع����م����ال  – ق���ط���اع 
الغرفة  اأن  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  بغرفة 
التجاري  الدليل  حتديث  على  حاليا  تعمل 
اللكرونية  التطبيقات  على  وال�سناعي 
ل��ل��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، ه���ذا اىل ج��ان��ب تقدمي 
خدمات ذكية جديدة خالل الفرة املقبلة، 
وذلك �سمن اجتاه الغرفة بالتحول الذكي 
ابداعية  خ���دم���ات  وت���ق���دمي  والل����ك����روين 
توجيهات  م��ع  متا�سيا  للجميع،  م��ت��ط��ورة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة رئي�ض جمل�ض  نائب رئي�ض   ، مكتوم 
الوزراء حاكم دبي ، رعاه اهلل، بالتحول اىل 

حكومة ذكية. 
واأو�سح حممد اجلناحي ، اأن غرفة عجمان 
بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  من  بتوجيهات  داأب��ت 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ويل ع��ه��د ع��ج��م��ان، على 
ل��ع��م��الئ��ه��ا تت�سم  ت���ق���دمي خ���دم���ات م��ث��ل��ى 
اىل  والجن��از، م�سريا  وال�سفافية  بال�سرعة 
اللكروين  التطبيق  ات��اح��ت  ال��غ��رف��ة  اأن 
بها  اخل��ا���ض  وال�سناعي  ال��ت��ج��اري  للدليل 
الآيفون  اجهزة  على  عامني  من  اك��ر  منذ 
والآي���ب���اد م��ن خ���الل متجر ال��رام��ج حتت 
عنوان غرفة عجمان وحر�ست على حتديثه 
ل��ي�����س��م��ل خ���دم���ات اك����ر وم��ع��ل��وم��ات حول 
خدماتها وكيفية اجناز معامالتها ، ومنها 
والدليل  املن�ساأ  ���س��ه��ادات  طلبات  اإر����س���ادات 
التجاري ومعلومات عامة عن ا�سراتيجية 

والر�سوم،  وال���ل���وائ���ح  وخ��دم��ات��ه��ا  ال��غ��رف��ة 
وكذلك اخبار الغرفة بجانب ال�ستف�سارات 

واملقرحات.
تنمية  ب���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر  واأك�������د 
اأن ال��غ��رف��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى خطة  ال���س��ت��ث��م��ار، 
ل���ت���ط���وي���ر ال���ت���ط���ب���ي���ق وت�����ق�����دمي خ���دم���ات 
م��ع��ام��الت ���س��ام��ل��ة خ���الل ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة ، 
يوؤكد على م��دى حر�ض واهتمام  وذل��ك ما 
ب��ع��م��الئ��ه��ا، ومب���ا يتما�سى  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
توؤكد  وال��ت��ي  الذكية،  احلكومة  م��ب��ادرة  م��ع 
عليه  ت�سري  الذي  ال�سحيح  والنهج  التطور 

احلكومة الر�سيدة.
وقال ان التطبيق يهدف اىل تقدمي خدمات 
وم��ع��ل��وم��ات حم��دث��ة ب���اأق���ل وق���ت وجمهود 
ومنت�سبي  ع��م��الء  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  وك���ذل���ك 

ال��غ��رف��ة ط���وال ال��ي��وم وذل���ك ع��ر كب�سة زر 
وجود  اهمية  اىل  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�سريا   ،
البنية التحتية املتميزة لالت�سالت بالدولة 

وال���ت���ي ���س��اع��دت ك��ث��ريا ع��ل��ى ه���ذا التحول 
واملعلومات،  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ال���ذك���ي 
املجتمع  م��ن  ك��ب��ري  �سريحة  وج���ود  ب��ج��ان��ب 
على  ي��وؤك��د  مم��ا  الذكية  الهواتف  ت�ستخدم 
بخدمة  املجتمع  �سريحة من  اكر  ا�ستفادة 
التجاري  ل��ل��دل��ي��ل  الل���ك���روين  ال��ت��ط��ب��ي��ق 

وال�سناعي لغرفة عجمان.
غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ع���ج���م���ان ت���ق���وم ����س���ن���وي���ا ب����ا�����س����دار الدل�����ة 
وذلك  ن�ساأتها  منذ  وال�سناعية  التجارية 
املعلومات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  م���ن���ه���ا  ح���ر����س���ا 
القت�سادية وال�سناعية والتجارية ال�ساملة 
العمال  ورج��ال  وامل�سانع  ال�سركات  لكافة 
وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن ومب����ا ي�����س��م��ن دف����ع عجلة 
التنمية و تطور وارتقاء القت�ساد بعجمان.

�ملال و�الأعمال
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غرفة عجمان حتدث الدليل التجاري وال�سناعي على التطبيقات اللكرتونية للهواتف الذكية 

•• دبي-الفجر:

نظمت الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة ور�سة 
ا�ستهالك  تر�سيد  منظومة  ح��ول  ملوظفيها  تثقيفية 
املياه والكهرباء، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي 

وذلك مبقر الهيئة بدبي.
ح�����س��ر ال��ور���س��ة ���س��ع��ادة اإب���راه���ي���م ع��ب��دامل��ل��ك حممد 
الدارات  وموظفي  الهيئة  وقيادات  الهيئة  عام  اأم��ني 
واملراكز التابعة لها، واأ�سار �سعادة الأمني العام اأن هذا 
الرنامج ياأتي يف اإطار جهود الهيئة للمحافظة على 
البيئة وتثقيف موظفيها بالطرق والأ�ساليب احلديثة 
موارد  يف  امل�ستدامة  للتنمية  منها  و�سعياً  للر�سيد، 
القت�ساد  روؤي��ة  بتطبيق  والتزامها  ومرافقها  الهيئة 

بدولة الإم��ارات العربية املتحدة القائمة على مبادرة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلنها  التي  اأخ�سر  القت�ساد 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
اإىل  ال���وزراء، حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، والهادفة  جمل�ض 
وحمايتها  الطاقة  مل��وارد  الر�سيد  ال�ستهالك  حتقيق 
م��ن ال��ه��در وب��ال��ت��ايل احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وكوكب 
امل�ستدامة  التنمية  اإ�سراتيجية  اإط��ار  �سمن  الأر���ض 

طويلة املدى. 
تبذلها  التي  اجلهود  الهيئة  ع��ام  اأم��ني  �سعادة  وثمن 
املجتمع  �سرائح  تثقيف  يف  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
الأفراد  حتفيز  وعلى  وي�سري،  �سهل  ب�سكل  للر�سيد 
على تغيري اأمناط �سلوكياتهم اليومية يف ال�ستهالك 
، واختيار الأجهزة املنزلية والركيز يف عملية ال�سراء 

تعمل  ال��ت��ي  للبيئة  ال�سديقة  الأج��ه��زة  اخ��ت��ي��ار  على 
ب�سكل كبري على التقليل من ن�سبة ا�ستهالك الطاقة 
وت��ر���س��ي��ده��ا وال��ع��م��ل وف���ق م�����س��ت��وًى ع����اٍل م��ن الأداء 

والفعالية يف الوقت ذاته. 
اأن الهيئة بادرت ومنذ  وذكر �سعادته خالل الرنامج 
ومياه  ك��ه��رب��اء  هيئة  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  للمبنى  اإن�����س��ائ��ه��ا 
الأخ��رى املخت�سة يف جمال  املوؤ�س�سات  دبي وعدد من 
الطاقة  الفنية وتعديل منظومة تر�سيد  ال�ست�سارات 
اأف�سل  وفق  وت�سميم مرافقه  الهيئة  مبنى  واملياه يف 
وتوفري  الر�سيد،  يف  احلديثة  والتقنيات  املمار�سات 

البيئة املنا�سبة للعمل.
الزعابي  �سلطان  املهند�ض  التثقيفية  ال��ور���س��ة  ق��دم 
م��ن هيئة كهرباء وم��ي��اه دب��ي وال���ذي ع��رف احل�سور 

ال�سحيحة  واملمار�سات  وتاريخه،  الر�سيد  بتعريف 
لر�سيد املياه والكهرباء املتمثلة يف التكييف والإنارة 
املنزلية  الأج��ه��زة  اختيار  وكيفية  وغريها،  والتريد 
ذات الكفاءة العالية والأقل �سرراً بالبيئة، حيث اأ�سار 
العديد  اأطلقت  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأن  املهند�ض 
والتثقيفية  الع���الم���ي���ة  واحل���م���الت  امل����ب����ادرات  م���ن 
ووفق  والتعليمية  واخلا�سة  احلكومية  للموؤ�س�سات 
العديد  تطبيق  اإىل  ت�سعى  املجتمعية  ا�سراتيجيتها 
�سبيل  على  منها  املوؤ�س�سية  املجتمعية  املفاهيم  م��ن 
امل��ث��ال م��ف��ه��وم ال���س��ت��ه��الك ال��ر���س��ي��د ل��ل��ط��اق��ة واملياه 
وحماية  البيئة  على  للمحافظة  البيئي  الوعي  ون�سر 
املوارد من الهدر من اأجل �سمان ا�ستدامتها لالأجيال 

القادمة.

هيئة ال�سباب والريا�سة تنظم برناجمًا تثقيفيًا ملوظفيها حول الرت�سيد وال�ستدامة

•• دبي-الفجر: 

الثانية  الإعالمية  الإحاطة  القت�ساد خالل  وزارة  اأكدت 
اأنها تويل قطاع امل�ستهلكني اأولوية ق�سوى وتقوم بتنظيم 
الآل���ي���ات ال��ت��ي تكفل اأع��ل��ى ح��م��اي��ة ل��ه��م م��ن خ���الل عمل 
القرارات  تتخذ  وال��ت��ي  امل�ستهلك  حلماية  العليا  اللجنة 
حول الأ�سعار واملخزون ال�سراتيجي وحترير ال�سلع من 
الوكالت التجارية واإدارة نظام اإلكروين متكامل مرتبط 
التعاوين،  ك��الحت��اد  الرئي�سيني  ال�����س��رك��اء  م��ن  ع��دد  م��ع 
الأ�سعار  لتتبع  ل��ل��ج��م��ارك  الحت���ادي���ة  وال��ه��ي��ئ��ة  وال���ف���او، 

وحت�سني اأدوات مراقبتها اإلكرونياً. 
وقال الدكتور ها�سم النعيمي مدير اإدارة حماية امل�ستهلك 
 )27441( نح�و  ا�ستلمت  الإدارة  اإن  القت�ساد  وزارة  يف 
باملركز  بالعمل  املبا�سرة  منذ  الت�سال  مركز  من  �سكوى 
2011-9-1حتى تاريخه وقد �سنفت ال�سكاوى  بتاريخ 
والإل��ك��رون��ي��ات والهواتف  وال�����س��ي��ارات  ل��الأ���س��ع��ار  وف��ق��اً 
وال��ع��ق��ارات وبطاقات  والإط�����ارات  الغيار  وق��ط��ع  والأث����اث 

الئتمان. 
ولفت النعيمي اإىل اأن التفاق مع منافذ البيع واجلمعيات 
على  رم�����س��اين  م��ري  اآلف  ع�سرة  ت��وزي��ع  على  التعاونية 
الأ�سر املتعففة يف الدولة لالأ�سر التي يراوح عدد اأفرادها 

من7-5 ب�سعر 300 – 500 درهم للكوبون الواحد. 
�سنوية  ال���وزارة يف و�سع خطة  النعيمي على جهود  واأك��د 
الإدارة  ت��ق��وم  ح��ي��ث  امل���ب���ارك،  رم�����س��ان  ل�سهر  ا���س��ت��ع��داداً 
الرئي�سيني  امل��وردي��ن  مع  اجتماعها  خ��الل  من  بتنفيذها 
البيع  ومنافذ  التعاونية  اجلمعيات   ( الأ�سا�سية  لل�سلع 
تنظيم  للعمل على  ودعوتهم  املوا�سي  وم��وردي  الرئي�سية 
عر�ض هذه ال�سلع ب�سكل منتظم قبل واأثناء �سهر رم�سان 
والتاأكيد  الرئي�سية  البيع  منافذ  مع  والجتماع  املبارك، 
قبل  الرم�سانية  وخا�سة  الأ�سا�سية  ال�سلع  توفري  عليهم 
حلول ال�سهر الف�سيل وعدم ا�ستغالل هذه املنا�سبة لرفع 

الأ�سعار.
واأكد النعيمي اأن التن�سيق جار على قدم و�ساق مع الدوائر 
زمني  ج���دول  وو���س��ع  ال��ع��الق��ة  ذات  والحت���ادي���ة  املحلية 
ال��رق��اب��ة على منافذ  ت�سديد  ب��ه��دف  امل��ي��دان��ي��ة  ل��ل��ج��ولت 
البيع واملوردين ملراقبة حركة الأ�سعار وذلك ملنع عمليات 
العقوبات  وات��خ��اذ  املنا�سبة  ب��ه��ذه  والح��ت��ك��ار  ال�ستغالل 

الرادعة بحق املخالفني. 
وقال اإن الوزارة تقوم على مدار العام مببادرات تهدف اإىل 
ن�سر الوعي ال�ستهالكي حول ال�سلع واخلدمات وتعريف 

امل�ستهلكني بحقوقهم وتلقي �سكاوى امل�ستهلكني والتعامل 
معها على وجه ال�سرعة، ون�سر اإر�سادات توعوية يف و�سائل 
الإعالم املختلفة حتث امل�ستهلكني على عدم التهافت على 
املبارك،  رم�سان  �سهر  حلول  قبل  كبرية  بكميات  ال�سراء 
ف�ساًل عن ن�سر اإعالنات توعوية للتاأكيد على امل�ستهلكني 
قبل  ومقارنتها  ال�سلع  واأ���س��ع��ار  مكونات  ق���راءة  ب�سرورة 
من  واحل��د  املنا�سب  ال�سعر  على  احل�سول  بهدف  ال�سراء 

عمليات ال�ستغالل.
واملزودين  التجار  توعية  وبهدف  ال��وزارة  قيام  اإىل  واأ�سار 
وحت���ذي���ره���م م����ن ع�����دم ال����س���ت���غ���الل والح����ت����ك����ار ورف����ع 
�سهر رم�سان  خ��الل  م��رر وخا�سة  غ��ري  ب�سكل  الأ���س��ع��ار 
يف  البيع  منافذ  على  م�سركة  ميدانية  بجولت  املبارك 
عمليات  من  والتحذير  التوعية  بهدف  الإم���ارات  جميع 
ال�ستغالل والحتكار، ون�سر اإعالنات حتذيرية يف و�سائل 
ال��ت��ج��ار وامل��زودي��ن م��ن عمليات  الإع����الم املختلفة حت��ذر 
ال���س��ت��غ��الل والح��ت��ك��ار ورف���ع الأ���س��ع��ار ب�سكل غ��ري مرر 
وخا�سة قبل وخالل ال�سهر الف�سيل، وعقد اجتماعات مع 
التجار واملزودين ومنافذ البيع الرئي�سية وحتذيرهم من 
باأن  واإبالغهم  الأ�سعار  ورف��ع  والحتكار  ال�ستغالل  عدم 
الوزارة �ستتخذ الإجراءات التي ين�ض عليها قانون حماية 
وتطبيق  املخالفني  بحق  التنفيذية  ولئحته  امل�ستهلك 
العقوبات الرادعة بحق املخالفني والتي ت�سل اإىل مليون 
رفع  تكرار عملية  املخالفة يف حال  املحال  واإقفال  دره��م، 

الأ�سعار والحتكار.
حقائق واأرقتام

الإعالمية  الإحاطة  خالل  النعيمي  ها�سم  الدكتور  قال 
اإن الحتاد التعاوين والقطاع التجاري قدما خالل العام 
التوايل  ع��ل��ى  دره���م���اً  م��ل��ي��ون  م��ل��ي��ون و70   80 احل���ايل 
ال�سالل  بيع  اأ�سعار  تخفي�ض  على  ك��ب��رياً  اأث���راً  �سكل  مم��ا 
عدد  ت���راوح  حيث   ،%  40 –  30 مب��ق��دار  الرم�سانية 
– 25 �سلعة   15 ال�سلع التي حتتويها هذه ال�سالل من 
والتي قامت  املفتوحة،  ال�سالل  اأما بخ�سو�ض  رم�سانية، 
بتوفريها  البيع  ومنافذ  التعاونية  الكثري من اجلمعيات 
اإىل  فيها  اخل�سومات  وو�سلت  �سلعة،   60 نحو  فت�سمل 

نحو 50% 
�سوق  تدخل  التي  واخل�����س��روات  ال��ف��واك��ه  اأن حجم  وذك��ر 
اأبوظبي تبلغ 2000 طن يومياً )وفقاً لالجتماع الأخري 
التي  واخل�سروات  الفواكه  حجم  بلغ  بينما  التجار(،  مع 

تدخل �سوق دبي 8000 طن يومياً. 
وقال اإن منافذ البيع الرئي�سية قامت ببيع ال�سلع الأ�سا�سية 

�سعر  باأقل من  اأو  التكلفة  ب�سعر  املبارك  رم�سان  �سهر  يف 
التكلفة بحيث تتحمل منافذ البيع فروقات الأ�سعار هذه 
والتي ت�سل يف بع�ض الأحيان اإىل نحو %20 لعدد يقرب 

من 300 �سلعة اأ�سا�سية.
وحول مبادرة تثبت الأ�سعار حيث قال النعيمي اأن الوزارة 
تعاونية  وجمعية  منفذ   )400( م��ن  اأك���ر  م��ع  ات��ف��ق��ت 
عام  نهاية  حتى  �سلعة   2700 م��ن  اأك��ر  اأ�سعار  لتثبيت 
الفروقات  ك��اف��ة  بتحمل  البيع  منافذ  ق��ي��ام  م��ع   2013
الأرفف  على  بتوفريها  املنافذ  ه��ذه  تعهد  م��ع  ال�سعرية 

ب�سكل منتظم مهما تغريت اأ�سعارها.
ومت التفاق مع املوردين الأ�سا�سيني يف الدولة على القيام 
بتقدمي عرو�ض وخ�سومات مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك 
مع التاأكيد عليهم بالقيام بتوفري احتياجات دولة الإمارات 
ي�سمن  وب�سكل  الرم�سانية  ال�سلع  من  املتحدة  العربية 
ال�سراتيجي  امل��خ��زون  بلغ  حيث  ال�سلع،  عر�ض  انتظام 
ل�سلعة الرز على �سبيل املثال ل�سهر يونيو يف عام 2013 
ما يفوفق 430 الف طن مما يوؤكد اإمكانية توفر ال�سلع 
مع قيام الوزارة مبراقبة عر�سها عن طريق نظام مراقبة 

حركة ال�سلع الكرونياً للتاأكد من توفرها .
كما اتفقت وزارة القت�ساد مع كافة اجلمعيات التعاونية 
اأ�سواق  الورقيات يف  اأ�سعار  البيع على عدم تغيري  ومنافذ 
الأ�سعار  بنف�ض  واللتزام  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
قبل حلول �سهر رم�سان مثل اأ�سعار البقدون�ض والكزبرة 

وغريها من الورقيات الرم�سانية الأ�سا�سية.  
مبادرات اإ�سافية 

وزارة  اأطلقت   ) اليفون  الذكية-  الهواتف  )م��ب��ادرة   •
اأكر من  الذكية حول  الأجهزة  القت�ساد تطبيقات على 

مو�سوع من اأهمها: 
اأ�سعار  ب��ني  للمقارنة  امل�ستهلك  اأم���ام  الفر�سة  اإت��اح��ة   . اأ 
اأف�سل  واختيار  الإم��ارة  البيع ح�سب  ال�سلع يف كل منافذ 
بوزارة  خا�ض  برنامج  حتميل  طريق  عن  ال�سوق  يف  �سعر 

القت�ساد موجود على موقع الوزارة اللكروين 
ب . مراقبة ال�سلع عن طريق برنامج يحمل على الأجهزة 
ال�سلع  مراقبة  برنامج  مرتبط  الرنامج  وه��ذا  الذكية 
الكرونياً يف وزارة القت�ساد، حيث ي�ستطيع امل�ستهلك من 
خالل هذا الرنامج تقدمي مالحظاته يف حالة وجود اأي 

جتاوز يف اأ�سواق دولة الإمارات العربية املتحدة، عن طريق 
اإدخال باركود ال�سلعة مو�سع ال�سكوى اأو املالحظة واتخاذ 

الإجراء الالزم على الفور.
وزارة  اأطلقتها  م��ب��ادرة   : امل��ث��ال��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ة  م��ب��ادرة   •
وتر�سيد  للم�سروفات  الأمثل  ال�ستخدام  القت�ساد حول 
ال���س��ت��ه��الك ع���ن ط��ري��ق ����س���راء ح���اج���ات الأ����س���رة وعدم 
التبذير، حيث بلغ معدل اإنفاق الأ�سرة على الطعام ح�سب 
الدرا�سات ال�سابقة %16،6 من معدل دخل الأ�سرة ومن 
هذا املنطلق قامت وزارة القت�ساد باإعداد ميزانية مثالية 
على املوقع اللكروين للوزارة حتدد من خاللها البنود 

املهمة حول تر�سيد ال�ستهالك. 
باإعداد  ال�����وزارة  �ستقوم  امل��ث��ايل:  امل�ستهلك  م��ب��ادرة   •
م�سابقة لختيار امل�ستهلك املثايل على اأن تعرف بامل�سابقة 

من خالل ال�سحف املحلية 
• مبادرة توعية امل�ستهلكني: تويل وزارة القت�ساد اأهمية 
ق�سوى لتغيري بع�ض الأمناط ال�سلوكية ال�سلبية لبع�ض 
امل�ستهلكني وخا�سة يف بع�ض املوا�سم و�سهر رم�سان املبارك 
ومالحظات  امليدانية  اجل���ولت  خ��الل  م��ن  لوحظ  حيث 
اجلوانب  بع�ض  وج��ود  امل�ستهلكني  و�سكاوى  البيع  منافذ 

ال�سلبية يف اأ�سواق دولة الإمارات العربية منها :-
 -عدم كتابة امل�ستهلكني حلاجاتهم عند الذهاب لل�سراء.

اث���ر �سلبي على  ل��ه  ت��ف��وق احل��اج��ة مم��ا  -ال�����س��راء بكمية 
ميزانية الأ�سرة .

-ال�سراء قبل فرة ق�سرية من حلول �سهر رم�سان املبارك 
مما يعزز ظاهرة ع�سوائية ال�سراء.

- �سراء الأغذية من م�سادر غري موثوقة.
-عدم قراءة كافة البيانات الواردة على بطاقة العبوه وعدم 

اإقفال العبوات باإحكام للتاأكد من �سالمتها لال�ستعمال .
جلنة ال�سيارات: مت ت�سكيل هذه اللجنة بقرار من اللجنة 
العليا حلماية امل�ستهلك برئا�سة وزارة القت�ساد وع�سوية 
356 وكالة  ن��ح��و  امل��ح��ل��ي��ة ومم��ث��ل��ي  ال��رق��اب��ي��ة  اجل��ه��ات 
الوزارة.  �سجالت  يف  ر�سمياً  م�سجلة  اأو  معتمدة  �سيارات 
وتنبثق عن اللجنة جلنتني فرعيتني تعنى الأوىل بقطع 
الغيار والعالمات التجارية وتتاألف الأخرى من جمموعة 

من اخلراء املحايدون.
حول  ال�ساملة  ال��ت��ق��اري��ر  اإ���س��دار  مهمة  اللجنة  وت��ت��وىل 
ال�سيارات، وتفعيل التوا�سل بني امل�ستهلك والوزارة حول 
العديد من املوا�سيع املت�سلة، كما تعنى بالعقود املوحدة، 
الفواتري،  ال��ع��رب��ي��ة يف  ال��ل��غ��ة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 

وال�سرداد واأنواعه.

يف االإحاطة االإعالمية الثانية للوزارة

القت�ساد تعاملت مع 27441 �سكوى للم�ستهلكني منذ اإطالق مركز الت�سال وجنحت يف حل 95 % منها
اأبوظبي و8000 اإىل دبي �سوق  اإىل  تدخل  والفاكهة  اخل�سار  من  طن   2000
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العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/385   جتاري كلي 
اىل املدعى عليه    /1-   ارينا انتونوفا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
قد  ل��وت��اه   علي  �سلطان  فهد  وميثله:  ح  م  ���ض  ليمتد-  انرنا�سيونال  امل��اي��ا   /
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
التي  ال���س��رار  تعوي�ض عن  دره��م(  و )1000  ال�سيك  دره��م( قيمة   200.000(
بواقع %12  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ا�سابتها 
من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
لذا فانت مكلف   ch1C.15 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ض  املوافق 2013/7/14 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/182   جتاري كلي 
اىل املدعى عليهم /1-   خليل �سريف بن �سريف 2- �سليم انور اخلوري اخل�سم املدخل /3- 
�سركة امل�سار الالمع لل�سناعات ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / عبيد عبيد 
�سيف الفجري وميثله: جمال حممد عقيل ال�سيد حممد القري�سي قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بثبوت احلكم باخراج املدعى من ال�سركة ومتكينه من حذف و�سطب 
من ال�سجل التجاري والرخ�سة التجارية و�سائر ال�سجالت والوراق الر�سمية الخرى لدى 
والر�سوم  بالرخ�سة  الر�سمية اخلا�سة  الج��راءات  بانهاء  له  والت�سريح  الر�سمية  اجلهات 
ال�ساعة  املوافق 2013/7/16  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف 
ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  9.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/296   جتاري جزئي 

اىل املدعى عليه /1-   لورد هوين دومينجو ماك�سيمو  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / بنك ام القيوين الوطني ) �ض م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )11.386.17 
درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 2.49% �سهريا 
ال��ت��ام.    وح��ددت لها  ال�سداد  من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2011/11/25 وحتى 
ch2D.19 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2013/7/16  الثالثاء  جل�سة يوم 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/309   جتاري جزئي 

ان  القامة مبا  �����ض.ذ.م.م   جمهول حمل  للمفرو�سات  املدعى عليه /1-  جاديز  اىل 
ال��ب��ح��ر   قد  ذ.م.م وميثله: حممد ح�سن حممد  ب��ي منطقة ح��رة-  ت��ي  امل��دع��ي /اي 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها بالزام ملدعى عليها بان توؤدي للمدعية مببلغ وقدره 
)28.688دره��م( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية بواقع %12 
يوم  لها جل�سة  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�����س��داد  وح��ت��ى   2008/5/8 ال�ستحقاق يف  ت��اري��خ  م��ن 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/7/9 املوافق  الثالثاء 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  الق��ل.ويف حالة تخلفك فان احلكم  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/977   عقاري كلي 

اىل املدعى عليه /1-  الرناتيف كابيتال انفي�ست جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممود عمروف وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان امل�سعبني  
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع الزام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي 
فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة   2013/7/7 امل��واف��ق  الح��د 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1941   جتاري كلي 
اىل اخل�سم املدخل   /1-  �سركة  م�سنع الميان للمعادن ذ.م.م  جمهول حمل 
خمي�ض  ع��ب��داهلل  وميثله:  �سيخ  �ساه  نابي  �ساه  /�سري  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بت�سفية  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد  اآل علي  الناخي  غريب 
بالر�سوم  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  ال��دع��وى  يف  م�سفي  وتعيني  ال�سركة  وح��ل 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/14 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/310   مدين كلي 
اىل املدعى عليه /1-  بدريه جميل خ���زام    جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي /
بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي  قد اقام عليك 
درهم   261541.82( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم   2010/7/1 تاريخ  حتى  عليه  املدعي  بذمة  املر�سدة  مديونية  عن  عبارة   )
رفع  تاريخ  وحتى  التاريخ  ه��ذا  من   %12 بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املوافق 2013/7/15  الثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�سداد  الدعوى وحتى 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكو مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الق�سايا املدنية                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/645   جتاري كلي 
اىل املدعى عليهما  /1-   افانتي هولدجن ليمتد 2- ع�سام حممد داوود  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي / حممد �سعيد دملوك بن عمان املهريي وميثله: 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  ب��در   قد  نبيه احمد 
التاخريية  والفائدة  دره��م(   4.410.000( مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهما 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال�ستحاقق  تاريخ  اعتبارا من  بواقع %12  املبلغ  عن هذا 
والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1C.15 بالقاعة  �ض 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل.)مع تق�سري مدة امل�سافة ل�سبوع من تاريخ الن�سر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1028   جتاري كلي 
اىل اخل�سم املدخل /1-   بنك �سادرات اي��ران- فرع ال�سيخ زاي��د  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / �سكال للتجارة �ض.ذ.م.م- وميثلها هاوري ورطان باباخان ورطانيان وميثله: عامر �سيد 
حممد �سيد حمي رو�سن املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
بان يقوم برد ال�سيكني رقمي 862269و 862270 وامل�سحوبني على بنك �سادرات ايران فرع �سارع 
ال�سيخ زايد- دبي والبالغ قيمتها )2.049.884 درهم( وامل�سلم له على �سبيل ال�سمان وذلك لنتفاء 
�سادرات  بنك  الة  كتاب  ت�سطري  م�ستعجلة  وب�سفة  قيمتها  ب�سداد  حتريره  من  وال�سبب  الغاية 
ال�سيكني رقمي 862269و 862270  ال�سيخ زايد- امارة دبي وذلك بوقف �سرف  ايران فرع �سارع 
لوجود امل�سوغ القانوين لذلك حلني الف�سل يف الدعوى املو�سوعية وت�سمني املدعى عليه الر�سوم 
وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/21 ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/339   عقاري كلي 
اىل املدعى عليه /1-   �سركة فورت�سن �سريين املحدودة وميثلها قانونا 
�سيد حممد علي �سيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد علي 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  بو�ست  عبيد  عبيد �سقر  العور وميثله:  احمد 
عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  متخ�س�ض  خبري  ب��ن��دب  املطالبة  ومو�سوعها 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  ���ض   11.00 ال�ساعة   2013/8/1 امل��واف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/316   جتاري جزئي   

اىل املدعى عليه /1-   مكتبة النور العاملية للتوزيع )�ض.ذ.م.م(  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / موؤ�س�سة ماجد الفطيم اخلريية وميثله: خالد احمد 
ب��ال��زام املدعي  ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اق��ام عليك  ق��د  اح��م��د   ع��ب��داهلل 
الدفع  تاريخ  القانونية بواقع 12% من  عليها مببلغ )63000 درهم( والفائدة 
يف 2012/6/6 وحتى متام ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبالكفالة. مع 
لها جل�سة  املحاماة.  وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعى عليها  الزام 
لذا   ch1A.1 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2013/7/30 املوافق  الثالثاء  يوم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/848   عقاري كلي   

املطورة  ب�سفتها  للعقارات  كليندين�ست  �سركة     -1/ امل��دخ��ل    اخل�سم  اىل 
ا�سحاق  املدعي /  ان  ال��دع��وى   جمهول حمل القامة مبا  للم�سروع مو�سوع 
ح�سينعلي رحيمي وميثله: عبيد �سقر عبيد بو�ست   قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   1.063.132( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وال��زام املدعى عليها بان توؤدي للمدعيني مبلغ )500.000( وذلك على �سبيل 
التعوي�ض املادي واملعنوي والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  . وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2013/7/14 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/615  ا�ستئناف عقاري
عبارة جمهول حمل  اب��و  اولد  -ج��وزي��ف   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
جمال  وميثله:  ليمتد  هومز  /فري�ست  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
حممد عقيل ال�سيد حممد القري�سي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم 2011/506 عقاري كلي   بتاريخ 2012/10/26 
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض املوافق 2013/7/11 ال�ساعة 10.00 
�سباحا بالقاعة رقم ch1C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابياً.   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/537  جتاري كلي                
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  الفا لل�سحن  اىل املدعى عليه/1- 
حممد  ح�سن  حممد  وميثله:  عرموين  نيكول�ض   / املدعي  ان  مبا 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ق����ررت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  ال��ب��ح��ر   
2013/6/4 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�سيد 
اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2012/7/9 ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على 

التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/200  ا�ستئناف عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -خوله عي�سى علي عبداهلل الهلي  جمهول 
علي  عي�سى  زوج��ة  غلوم  /عائ�سه  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ا�ستاأنف  عبداهلل الهلي من ورثة عي�سى على عبداهلل الهلي قد 
القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2009/41 عقاري كلي بتاريخ 
 2013/7/9 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2013/4/5
يقت�سي  ch1C.11 وعليه  رقم  بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا 
�ستجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����س��ورك��م 

حماكمتكم غيابياً.   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4     
    مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/169   تظلم جتاري                                            
اىل املتظلم �سده /1- �سنان عزمي ح�سني م�سطفى جمهول حمل القامة مبا 
الناخي  غريب  خمي�ض  عبداهلل  وميثله:  التجاري  ابوظبي  بنك   / املتظلم  ان 
اآل علي  قد اقام عليكم التظلم اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
المر على عري�سه )جتاري( رقم 2013/342   والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت 
 ch1B.6 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/7/7 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/324   مد  جز- م ر- ب-اأظ

مدعي/ هزاع مبارك نا�سر خلفان اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: يو�سف 
املطالبة  الدعوى:  مو�سوع  القمر  جزر  اجلن�سية:  احلمادي  علي  جا�سم 
با�سالح �سيارة او �سداد مبلغ 15.000درهم    املطلوب اعالنه/  يو�سف جا�سم 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  القمر  جزر  اجلن�سية:  احلمادي  علي 
 2013/7/8 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
�سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�ساء    الكائنة بدائرة  ابوظبي البتدائية -  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
    اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1726و2013/1724   عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعيان/ 1- ب�سري احمد عبدول يامني  2-عمر خان بختار خان اجلن�سية: 
المارات مو�سوع  باك�ستان مدعي عليه: مطعم جعفري اجلديد اجلن�سية: 
اجلديد  جعفري  مطعم  اعالنه/    املطلوب  عمالية   م�ستحقات  الدعوى: 
اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1706   عم  جز- م ع- ب-اأظ

�سريف رم�سان حممد عبدالعزيز اجلن�سية: م�سر  مدعي عليه:  مدعي/  
مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  الذهبية  القمة 
للمقاولت  الذهبية  اعالنه/القمة  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة 
 2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1076   عم  جز- م ع- ب-اأظ

مدعي/  �سوهاج ليت عبداجلبار اجلن�سية: بنغالدي�ض  مدعي عليه: حممد 
بهادور لعمال البال�سر اجلن�سية: المارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعالنه/ حممد بهادور لعمال البال�سر اجلن�سية: المارات   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/10 املوافق  الربعاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
   اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/866   مد  جز- م ر- ب-اأظ

طارق  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  المارات  خيوط  م�سنع  مدعي/  
اجراءات  �سحة  الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان   اجلن�سية:  ر�سول  غالم  ر�سول 
احلجز التحفظي رقم 2012/4926   املطلوب اعالنه/ طارق ر�سول غالم ر�سول 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  باك�ستان  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/7/10 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1583   جت  كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ور�سة جروت للحدادة واللحام ميثلها مالكها:حممد جروت خان    اجلن�سية: 
المارات  مدعي عليه: يولند اخلليج لالعمال املعدنية ميثلها: حممد يحيى قاطرجي 
اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 215.106 درهم املطلوب اعالنه/ 
يولند اخلليج لالعمال املعدنية ميثلها: حممد يحيى قاطرجي اجلن�سية: المارات 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه: 
ال�ساعة  الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور  املوافق 2013/7/14 موعدا لنظر  الحد 
املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30
التجارية   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ   2013/7/4     
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/689   جت  جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/احمد رفعت ا�سماعيل علي الديب اجلن�سية: م�سر مدعي عليه: عبداهلل 
علي حممد جا�سم يو�سف اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية 
20.000 درهم املطلوب اعالنه/  عبداهلل علي حممد جا�سم يو�سف اجلن�سية: 
المارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/15 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10835 بتاريخ 2013/7/4    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/559 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

على  الت�سديق  وط��ل��ب  الم����ارات   اجلن�سية:  النقيب  حم�سن  حممد  ع��ب��داهلل 
التوقيع يف  يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )خطاط اآ�شيا   ( واملرخ�سة من 
امللف )49178( وامل�سجل لدى  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  دائ��رة 
�سوبي  ح��ارب  حمد  عبيد  ال�سيد:را�سد  اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة 
اجتبي اجلن�سية: المارات    ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان 
�سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان



لبنان؟ يف  اجلديد  كليبك  ت�سوير  اخرت  • ملاذا 
تناق�ست مع  الكليب يف رومانيا، وعندما  يتم ت�سوير  اأن  - كان يفر�ض 
الأماكن  الت�سوير يف بريوت، ملالءمة  اتفقنا على  �سليالتي  اإميل  املخرج 
فيها مو�سوع الكليب. هكذا بداأنا الت�سوير الذي ا�ستغرق يومني، وعملنا 

مبعدل 18 �ساعة يومياً ليخرج الكليب ب�سورة جيدة.
ذلك  ك��ان  فهل  التمثيل،  على  اعتمدت  الكليب  من  الثاين  الن�سف  يف   •

مق�سوداً؟
يتعرف  الكليب  م��ن  الأول  اجل��زء  ففي  ذل��ك،  تطلبت  الأغنية  طبيعة   -
بينهما،  العالقة  تبداأ  الثاين  البع�ض، ويف اجلزء  بع�سهما  اإىل  البطالن 
لذا كان التمثيل �سرورياً يف هذا اجلزء. بالفعل، تناق�ست مع املخرج اإميل 

�سليالتي قبل الت�سوير ليخرج الكليب بهذه ال�سورة.
يف �سور  ���س��واء  خ��ارج��ي��ة  م�ساهد  اأخ���ذ  الأخ���ري  األ��ب��وم��ك  يف  تعمدت   •

الغالف اأو الكليبات، ما ال�سبب؟
- مل اأتعمد ذلك، لكني كنت اأبحث عن روؤية خمتلفة. بالن�سبة اإىل �سور 
اخرت  امل��رة  ه��ذه  لكن  ع���ادة،  قا�سم  عماد  امل�سور  يل  يلتقطها  ال��غ��الف 
خمتلف،  ب�سكل  اأظهرين  ال��ذي  كنيدي  دان  امل�سور  مع  خمتلفة  اإطاللة 

واعتقد اأن الإطاللة حظيت باإعجاب اجلمهور.
األبومك قبل ثمانية اأ�سهر �ساد اعتقاد باأنك �ستحقق انتعا�سة  • بعد طرح 

فنية، لكن مل يحدث ذلك.
- اإذا كنت تق�سد احلفالت، فقد اأحييت ثالثاً منها، وهو عدد كبري مقارنة 
اإىل  بالن�سبة  اأم��ا  عموماً.  احلفالت  وقلة  م�سر  بها  متر  التي  بالظروف 
برنامج )كوك  �سجلت حلقة من  وقد  با�ستمرار،  فاأعمل  الفني،  الن�ساط 
اأغنية  لت�سوير  اأ�ستعد  كذلك  الكليب،  و�سّورت  اأخ��رياً  عر�ست  �ستوديو) 
مبنا�سبة  جمهوري  م��ع  والح��ت��ف��ال  رم�سان،  بعد  لتعر�ض  قريباً  ثانية 
مرور 10 �سنوات على خو�سي جمال الغناء، ف�سال عن اأنني تابعت دورات 

خا�سة بالتمثيل.
الحتفال؟ طبيعة  • ما 

- مل اأ�ستقر على �سكله النهائي. اأتناق�ض مع اإدارة اأعمايل و�سركة )جنوم 
ريكوردز( املنتجة لألبوماتي لختيار �سكل الحتفال، و�ساأعلن عن ذلك يف 
موؤمتر �سحايف. اأمتنى اأن يخرج ب�سكل يعجب اجلمهور، فاأنا اأعكف على 

التح�سري له منذ فرة طويلة.
على الأغنية الثانية التي �ست�سورها؟ ا�ستقريت  • هل 

- اخرت )نف�سي اأبقى جنبه( بهدف التنوع يف الإيقاع واملو�سيقى، لكني مل 
اأ�ستقر على فريق العمل الذي �ساأتعاون معه حتى الآن.

تاأخرت، فما ال�سبب؟ لكنها  التمثيل  جتربة  خو�سك  • اأعلنت 
فقد  ال��ك��ايف،  وقتها  اأمنحها  بل  �سبب،  لأي  اخلطوة  ه��ذه  اأ�ستعجل  لن   -
وما  اأ�سهر،  اأكر من ثالثة  ا�ستغرقت  التمثيل  تدريبية يف  دورات  تابعت 
زال م�سل�سل )املهدي( يف مرحلة الكتابة، كذلك اتفقت مع ال�سركة املنتجة 

على عدم التقّيد مبواعيد للعر�ض �سواء يف رم�سان اأو خارجه.
اأن ثمة تفكرياً يف تاأجيل امل�سل�سل اإىل العام املقبل؟ ذلك  معنى  • هل 

باقي فريق  وال�ستقرار على  كتابته  النتهاء من  الت�سوير فور  �سنبداأ   -
العمل، وعندما حتدثت مع م�سوؤويل ال�سركة عن موعد العر�ض، ارتاأينا 
اأن ي��ك��ون خ���ارج �سهر رم�����س��ان، يف ظ��ل كثافة الأع��م��ال ال��ت��ي ت��زدح��م بها 
لذا  بها،  ال�ستمتاع  الف�سيل، ما يحرم اجلمهور من  ال�سهر  ال�سا�سات يف 

ف�سلنا اأن يكون العر�ض خارج هذا املو�سم.
ال���درام���ا  يف  ال��ت��م��ث��ي��ل  يف  الأوىل  جت��رب��ت��ك  ت���ك���ون  اأن  اخ�����رت  مل�����اذا   •

التلفزيونية؟
- ارتبط ذلك بالفكرة وال�سيناريو وهو ما وجدته يف )املهدي(، اإذ اأعجبت 
اأخو�ض فيه  اأن  واتفقنا على  املنتجة  ال�سركة  بعد مناق�ستها مع  بالفكرة 

جتربتي التمثيلية الأوىل.
العمل املرافق لك؟ فريق  اختيار  يف  �ستتدخل  • هل 

- اأوؤمن بالتخ�س�ض ولن اأتدخل يف ما ل يعنيني، �سواء يف اختيار اأماكن 
الت�سوير اأو املمثلني، لكني �ساأحتدث مع املخرج اإذا �سعرت اأن املر�سح للدور 
اأمامي ل ميكنني التعامل معه، اأو اأن حاجزاً بيننا، فوجود نوع من الود 

بني الزمالء ي�ساعد على خروج امل�سل�سل ب�سكل اأف�سل.
منى زكي كبطلة للم�سل�سل، فما �سحة ذلك؟ ا�سم  • تردد 

ليتم  احللقات  كتابة  النتهاء من  وننتظر  اخل��ط��وات،  ا�ستباق  اأح��ب  ل   -
بعدها تر�سيح باقي فريق العمل.

النهائية. العمل  م�سوؤولية  يتحمل  الفنان  • لكن 
- �سحيح. اأنظم حياتي الفنية واأرتبها بطريقة خمتلفة عن زمالئي، وهي 

تر�سيني وتتوافق معي يف الوقت نف�سه. مبعنى اأنني ل اأتعاون مع اأحد اإل 
متبادلة.  ثقة  بيننا  وتن�ساأ  نظره،  اإىل وجهة  واأ�ستمع  معه  اأجل�ض  عندما 
لدي  التمثيل،  النظرية �سحتها معي. ويف جتربة  اأثبتت هذه  احلمدهلل 
اأن كال منا  له، خ�سو�ساً  املرافق  العمل  باملنتج رمي��ون مقار وفريق  ثقة 

يريد اأن تخرج التجربة ب�سورة خمتلفة عن التجارب املوجودة.
املقبل؟ األبومك  عن  • ماذا 

الكلمات  م��ن  جمموعة  اإىل  واأ�ستمع  ل��ه،  الأول��ي��ة  التح�سريات  ب���داأت   -
والأحلان، لكني مل اأ�ستقر بعد على خيارات حمددة. بالتايل، موعد طرح 

الألبوم غري معروف حتى الآن.

)ف�ّس ا�ستباك(... ق�س�س من املجتمع امل�سري بعد الثورة

فــن عــربــي
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اأوؤمن بالتخ�ش�س ولن اأتدخل يف ما ال يعنيني

حممد حماقي: انتظروا مفاجاأة ال�سنوات الع�سر 
اأنظم حياتي الفنية واأرتبها بطريقة خمتلفة عن زمالئي

�سمري غامن: ل�سُت نادمًا على 
الظهور مع حممد �سعد

عر الفنان امل�سري �سمري غامن عن �سعادته بالعمل مع الفنان حممد �سعد 
وظهوره معه ك�سيف �سرف يف فيلمه اجلديد )تتح(، موؤكداً اأنه لي�ض نادماً 

على ظهوره �سيف �سرف يف بع�ض الأفالم.
وقال غامن: )انها �سنة احلياة لأنه يف زمن الفن اجلميل كان ي�ساركني عدد 
كبري من النجوم يف اأعمايل ك�سيوف �سرف، اأما حممد �سعد فلديه كاريزما 
اأعماله  متيز  التي  والكوميديا  ظله  بخفة  ي�ساهده  من  جتذب  به  خا�سة 

الناجحة، واأمتنى تقدمي عمل اآخر يجمعني مع �سعد من جديد(.
)فكرين  بعنوان  جديد  برنامج  لتقدمي  حاليا  ي�ستعد  اأن��ه  غ��امن  وك�سف 
يقوم  فني(  �سو  )ت��وك  برنامج  وه��و  بكر،  حلمي  املو�سيقار  م��ع  واأف��ك��رك( 
الزمن  باأعمال  املقارنة  خ��الل  من  احلديثة  الفنية  الأع��م��ال  بانتقاد  فيه 

اجلميل.
واأ�ساف اأنه �سي�سارك يف ت�سوير م�سل�سله اجلديد )عائلة اأبو�سمرة ال�سكرة(، 
وال��ذي ي��دور يف اط��ار كوميدي اجتماعي، ليكون اأول عمل درام��ي يجمعه 
مع زوجته الفنانة دلل عبدالعزيز، وكان من املقرر اأن يخو�ض به ال�سباق 

الرم�ساين املقبل، لكن الأزمة النتاجية حالت دون ذلك.

اأمور  فلتان، تزايد جتارة املخدرات، ف�ساد... وغريها من 
املوؤلف  الثورة، ما دفع  ت�سيطر على املجتمع امل�سري بعد 
ال�سوت عالياً يف م�سل�سل  اإىل طرح  واملخرج حازم متويل 
)ف�ض ا�ستباك(، الذي ُي�سّور راهناً، مذّكراً باأهداف الثورة 

الرئي�سة.
)ف�����ض ا���س��ت��ب��اك( ق�سة و���س��ي��ن��اري��و ح���ازم م��ت��ويل ح���واره، 
وان(، وبطولة:  �سركة )رادي���و  اإن��ت��اج  ن���ور،  اأح��م��د  اإخ���راج 
فهمي،  اإيهاب  كامل،  اإينا�ض  يو�سف،  �سناء  �سفوت،  اأحمد 
�سريف باهر، طارق عبدالعزيز، اأحمد ماهر، ريهام نبيل، 
واإيهاب فهمي، وجمموعة من املمثلني ال�سباب. الت�سوير 
جار على قدم و�ساق لالنتهاء منه قبل عر�سه على �سا�سة 
اإىل  لل�سفر  العمل  فريق  ي�ستعد  الإط��ار  ه��ذا  رم�سان، يف 

رومانيا لت�سوير امل�ساهد اخلارجية.

عيوب املجتمع
يج�سد اأحمد �سفوت �سخ�سية عمر �سلطان، �سابط �سرطة 
)اإحدى  الفرج  رو���ض  ق�سم  رئي�ض مباحث  ي�سغل من�سب 
املناطق ال�سعبية يف القاهرة(، ويت�سدى لعمليات تهريب 
جتار  ا�ستغالل  ب�سبب  الثورة  بعد  ازدادت  التي  امل��خ��درات 
على  وي�سر  ن�ساطهم،  لتكثيف  ال�ستقرار  عدم  املخدرات 
ا�ستكمال مهامه على رغم العقبات التي يواجهها ونظرة 
اأن ي�ساب، يف  اإىل  املجتمع اإىل رجل ال�سرطة بعد الثورة، 

اإحدى املرات، بطلق ناري فتتحول حياته.
يعزو �سفوت حما�سته للم�سل�سل اإىل ال�سورة التي يظهرها 
عن املجتمع امل�سري بعد الثورة، اإذ ير�سد التغريات التي 
ح��دث��ت وال��ع��ي��وب ال��ت��ي ط����راأت ب��ه��دف اإي��ج��اد ح��ل��ول لها، 
خ�سو�ساً اأن الهدف من الثورة كان حت�سني حال املجتمع، 

التي  ال��ت��غ��ريات  م��ع  �سيئة  �سفات  �سيطرت  لالأ�سف  لكن 
طراأت على املجتمع.

ال�سابط  �سقيقة  علياء  دور  كامل  اإينا�ض  ت��وؤدي  ب��دوره��ا، 
يف  وتتفوق  فتنجح  عملها  يف  تركز  مهند�سة  وه��ي  عمر، 
ولي�ست  احل���ال  مي�سورة  اأ���س��رة  م��ن  اأن��ه��ا  م��ع  تخ�س�سها، 
ق��وة ومينحها  امل��ال، ما يزيدها  العمل لأج��ل  اإىل  بحاجة 
اأحد  وب��ني  بينها  حب  ق�سة  وتن�ساأ  بحرية،  للعمل  طاقة 

زمالئها تدور اأحداثها يف اإطار رومن�سي.
بررت اإينا�ض حما�ستها للم�سل�سل بتعدد اخلطوط الدرامية 
ب��ني احل��رك��ة والرومن�سية  وال��ت��ي جت��م��ع  ف��ي��ه  امل���وج���ودة 
العثور  ال�سعب  من  اأن  اإىل  لفتة  الجتماعية،  وال��درام��ا 

على ن�ض درامي يدمج بني هذه اخلطوط.
من جهته، يج�سد فرا�ض �سعيد �سخ�سية كامل، مهند�ض 
والتزام  العمل  يف  بدقة  ميتاز  مهنته،  يف  متفّوق  دي��ك��ور 
اأن  اإىل  ع��ل��ي��اء،  م��ن  ال��ت��ق��رب  وي��ح��اول  ت�سليمه  مب��واع��ي��د 

يحدث موقف يغري م�سار حياته.
ب�سكل  �ستقدمه  كامل  املهند�ض  �سخ�سية  اأن  فرا�ض  يوؤكد 

مغاير عن ال�سخ�سيات التي �سبق اأن قّدمها.

مافيا وا�شتغالل
جت�سد ريهام نبيل دور دنيا، فتاة تدر�ض الأدب الإنكليزي 
يف اجلامعة الأمريكية يف القاهرة وترتبط بعالقة زمالة 

مع خالد، �سقيق ال�سابط عمر الذي يقع يف حبها لكنها ل 
تبادله ال�سعور نف�سه وتعتره جمرد زميل لها وت�سارحه 

بذلك بطريقة غري مبا�سرة اأكر من مرة.
ت�سري ريهام اإىل اأنها جتد �سعوبة يف اأداء م�ساهد احلركة 
وتلك التي يتخللها رق�ض، وهي تتدرب عليها يف الأوبرا، 
امل�سل�سل  اأن  موؤكدة  جيد  ب�سكل  لتوؤديها  ت�سويرها،  قبل 

�سيكون نقلة يف م�سريتها الفنية.
يوؤدي خالد حلمي دور اأدهم، زعيم املافيا يف م�سر والفنان 
ال�سوري ن�سال جنم دور زعيم املافيا يف اخلارج، وي�سعيان 
فيواجههما  اإىل م�سر،  املخدرات  �سحنات من  اإدخ��ال  اإىل 
ال�سابط عمر ويتعّقبهما خارج م�سر، وحتدث مواجهات 

م��رمي )رمي م�سطفى(  ت�ساعد  اأوروب���ا.  ���س��وارع  بينهم يف 
ع��م��ر يف مهمته ب��ع��دم��ا ي��ت��ع��رف اإل��ي��ه��ا خ���الل وج����وده يف 

اخلارج.
اأما اأحمد ماهر فيوؤدي دور اأحد رجال الأعمال الفا�سدين 
الذي يدخل ابنه اإىل كلية ال�سرطة لي�ستغله يف الدفاع عن 
يحاول  ال��ذي  الفا�سد  لل�سابط  مثال  في�سبح  م�ساحله، 
النظر  م��ادي من دون  ا�ستغالل وظيفته يف حتقيق عائد 
اإىل م�سلحة املواطنني والدور الذي يفر�ض اأن يقوم به.

اأخرياً يج�سد اإيهاب فهمي �سخ�سية مديح، اأحد كبار قبائل 
�سيناء، يتو�سط بني الأمن والقبائل. وجت�سد �سناء يو�سف 

�سخ�سّية فنانة ت�سكيلية لها دور حموري يف الأحداث.

يف ال�شنة العا�شرة على خو�شه جمال الفن، ين�شط حممد حماقي على اأكرث من �شعيد، ال �شيما ت�شوير الكليبات 
كليبه اجلديد )من قلبي بغني(  والتح�شر الألبوم جديد.  عن  م�شل�شل )املهدي(  التمثيل يف  وخو�س جمال 

ر له كان معه هذا احلوار: وم�شروعه الدرامي الذي يح�شّ
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 Superman Returns 2006 سّكل فيلم �سوبرمان الأخري عام�
الأ���س��ل��ي عام  ري��ت�����س��ارد دون���ر  اإىل فيلم  ب��راي��ن �سنجر  امل��خ��رج  حتية م��ن 
 Superman 1978، الذي اأدى فيه كري�ستوفر ريف دور البطل. لكن
ول يرر  ج��ّداً  390 مليون دولر، بدا موؤلفاً  الذي جمع   ،Returns
ميزانية املئتني وال�سبعني مليون دولر التي ُخ�س�ست له. ومع اأن مبيعات 
 ،Smallville ق�س�ض �سوبرمان امل�سورة ظلت مرتفعة، ومع اأن م�سل�سل
ن�سيت  موا�سم،  ع�سرة  دام  كنت،  ك��الرك  امل��راه��ق  مغامرات  ي�سّور  ال��ذي 

هوليوود موقتاً فاعل اخلري القوي هذا.
اأف��الم الرجل الوطواط �سارفت على نهايتها، ومبا  اأن �سل�سلة  ولكن مبا 
اأن اأفالم الق�س�ض امل�سورة لن تتوقف قريباً، اأدرك املديرون التنفيذيون 
يف Warner Bros اأن عليهم التو�سل اإىل طريقة ما لإع��ادة اإحياء 

اأ�سهر اأبطالهم واأكرهم اإدراراً لالأرباح.
لكن ال�سوؤال الذي ن�ساأ: كيف جتعل �سخ�سية عمرها 75 �سنة قريبة من 

اجلمهور اليوم؟
 Man اأخ���رج  ال���ذي  و300(،   Watchmen( �سنايدر  زاك  ي��ذك��ر 
ا�سُتهلكت.  قد  كافة  اجليدة  �سوبرمان  اأف��الم  اأن  )لحظنا   :of Steel
اإنعا�سها.  فقد ا�ستنفدوا كامل بطارية هذه ال�سخ�سية. لذلك كان علينا 
اأنها ا�ستمرت يف  اأّك��ن التقدير والح��رام لكل تلك الأف��الم. ول �سك يف 
ال�سعبية ل�سبب وجيه. ولكن عندما نفّكر يف فيلم جديد، يجب  ثقافتنا 
اأن  رت �سابقاً. فما كان با�ستطاعتنا  األ نقارنه باأي من الأف��الم التي �سوِّ
ننتقي التفا�سيل التي نحبها، مثل مو�سيقى جون وليامز، بل كان علينا 
اأن نبتكر التفا�سيل كافة من عدم. مل نَر فيلماً اأ�سلياً عن �سوبرمان منذ 

عام 1978. ول يعلم اأولدي من اأين اأتى(.

مهمة �شعبة
ك��ات��ب ثالثية  اإىل ديفيد غ��وي��ر،  ���س��وب��رم��ان  اإح��ي��اء  اإع����ادة  اأُوك��ل��ت مهمة 
 Man of اأنتج  الذي  نولن،  كري�ستوفر  للمخرج   Dark Knight

.Steel
باإطالق  الحتفال  )خ��الل  يذكر:  البداية،  املهمة يف  ه��ذه  ي��رد غوير  مل 
فيلم  على  العمل  اأوّد  كنت  اإذا  عما  �سئلُت   ،Batman Begins
�سك  ل  ال�سخ�سية.  تلك  اإىل  اأميل  ل  لأنني  بالنفي  فاأجبت  �سوبرمان، 
يف اأنني اأحببت اأفالم دونر عندما كنت �سغرياً، اإل اأنني مل اأقراأ ق�س�ض 
راقني  الوطواط.  الرجل  اأف�سل  كنت  ن�ساأتي.  خالل  امل�سورة  �سوبرمان 
فيلم �سينجر، بيد اأنني �سعرت اأنه تكرمي لأفالم دونر واأن طريقة ت�سوير 

ال�سخ�سيات ل تلتزم بالت�سل�سل الزمني ال�سحيح(.
اأن ن��ظ��رة ال��ن��ا���ض اإىل ���س��وب��رم��ان مل  ي�سيف غ��وي��ر م��و���س��ح��اً: )ن��الح��ظ 
ابتكاره  اأع��ادوا  امل�سورة  الق�س�ض  القيمني على  اأن  تتبّدل كثرياً. �سحيح 
الأوىل. لذلك بدت يل مهمة  اأفالمه  اأنه مل يتطور بعد  اإل  مرات عدة، 
اأكر �سعوبة  اإنتاج فيلم جديد عنه مهمة  اإع��ادة تخّيل �سوبرمان بهدف 
بكثري مما واجهته مع الرجل الوطواط. وهذا ما تاأكدت منه خالل كتابة 

ال�سيناريو).
اأو  بنف�سه  العدالة  تطبيق  ب�سرورة  و�سعوره  ال��وط��واط  الرجل  بخالف 
�سوبرمان  ُيعتر  امل��راه��ق��ة،  م�ساعر  م��ن  ت����راوده  وم��ا  العنكبوت  ال��رج��ل 
اأر�سله والده اإىل الأر�ض قبيل انفجار كوكبه كريبتون( ابتكاراً  )ف�سائي 
غريباً يرتبط باخليال العلمي اأكر منه بالعواطف الب�سرية. متنحه اأ�سعة 
�سم�سنا قدرات خارقة، مثل الطريان، القوة الكبرية، وال�سرعة. حتى اإنه 
ي�ستطيع اأن يطلق اأ�سعة ليزر من عينيه. اإذاً، يتحلى بقوى خارقة متعددة 

ال�ستعمالت اإذا جاز التعبري.
يو�سح غوير: )من ال�سعب التمثل ببطل خارق، ومن ال�سعب التعاطف 
مع �سخ�سية تتمتع بقوة هائلة. لذلك قررت وكري�ض نولن من البداية 
اأننا يف هذا الفيلم الأول لن نعتمد على الكريبتونية، املادة الوحيدة التي 
ت�ستطيع اأن توؤذي �سوبرمان. هذا املعيار الذي و�سعناه ن�سب اأعيننا. فهل 
ال�سخ�سية من دون  التعاطف مع هذه  امل�ساهدين على  اأن نحمل  ميكننا 

اللجوء اإىل الكريبتونية؟(.
ا�ستند اجلزء الأكر من املهمة اإىل اختيار املمثل املنا�سب، فاملمثل الذي 
اأن يكون وجههاً  ك��رو)، يجب  ابن ج��ور-اإل )را�سل  ك���ال-اإل،  �سيوؤدي دور 
جديداً ن�سبّياً مل ي�سارك يف عدد كبري من الأفالم، اإل اأنه يتمتع بجاذب 
كائن ميكنه  ماآ�سي  مع  يتعاطف  و�سخ�سية مميزة جتعل اجلمهور  قوي 

القيام بكل ما يحلو له تقريباً.
اأُعطي الدور لهرني كافيل، ممثل اإنكليزي �سارك يف عدد قليل من الأفالم 
اأنه  اإل  اآل���ن(  ل���وودي   Whatever Worksو  Immortals(

.The Tudors ي�ستهر بظهوره املتكرر يف امل�سل�سل التلفزيوين
ال�سابقة خالل  الأف��الم  اأي من  اأفّكر يف  األ  يذكر كافيل: )حر�ست على 
ن���روي هذه  اأن��ن��ا  اأن ي�سعر اجل��م��ه��ور  ل���دوري ه���ذا. رغ��ب��ت يف  حت�سريي 
الق�سة للمرة الأوىل. فهمت متاماً م�ساعر الوحدة وال�سياع التي انتابت 
داخلية  مدر�سة  يف  ن�ساأت  فقد  ال�سخ�سية.  جتربتي  ب�سبب  ال�سخ�سية، 
يف  نف�سي وحيداً  اأج��د  اأ�سافر، كنت  اأ�سدقاء. وعندما كنت  كان لدي  وما 
النا�ض  اأتاأمل  واأن��ا جال�ض  الكثري من وقتي  اأم�سيت  مدن غريبة. لذلك 
العامل  ي��راق��ب  فهو  ك�����ال-اإل.  يفعله  م��ا  ه��ذا  اأن  واأع��ت��ق��د  وت�سرفاتهم. 

ويحاول فهمه، ما يجعله ي�سعر اأنه دخيل(.
مع اأن �سنايدر ي�ستهر باأفالم حتتوي على م�ساهد ب�سرية مذهلة، ومع اأن 
Man of Steel ي�سم م�ساهد حركة قوية تفوق ما حتتوي عليه كل 
اأن هذا الوجه من امل�سروع مل  اأف��الم �سوبرمان الأخ��رى جمتمعًة، يوؤكد 

يكن �سبب قبوله به.
يو�سح: )اأهوى الق�س�ض امل�سورة. ولكن �سبق اأن �سورة فيلماً ي�ستند اإىل 
اإحداها )Watchmen(. لذلك رغبت يف اإعداد فيلم عن بطل خارق 
امل�سورة عندما كنت طفاًل.  اأنا الق�س�ض  كما قدرت  النا�ض متاماً  يقّدره 
ما  �سوبرمان،  كنت  فلو  ال�سخ�سية.  فهم  على  كله  اهتمامي  اأ�سّب  كنت 
البعيد. فرغب يف  ببطل خارق يظهر يف  اأ�سبهه  تنتابني؟  التي  امل�ساعر 

التعّرف اإىل مكنوناته واكت�ساف ما الذي يوؤثر فيه(.

خماطر
لكن العبث ب�سخ�سية م�سهورة مثل �سوبرمان بهذه الطريقة ل يخلو من 
الفيلم  ينهار  ما ورف�سه اجلمهور،  اإبداعياً  فاإن اخرت م�ساراً  املخاطر. 

برمته.
 Superman: The High-Flying يذكر لري تاي، موؤلف كتاب
 :History of America’s Most Enduring Hero
)ما من �سخ�سية جتارية اأكر �سهرة من �سوبرمان. فاجلميع يعرفونه. 
ولكن لكل منا توقعاته عندما ندخل دار ال�سينما. ومن ال�سعب بالتاأكيد 
اإر�ساء اجلميع. ل �سك يف اأن هذا حتدٍّ �سعب، وخ�سو�ساً عند التعاطي مع 
�سخ�سية متّثل رمزاً وا�سع ال�سهرة. فاإن عبثت بها كثرياً، واجهت غ�سب 
ونقاط  �سوبرمان  نقاط قوة  �سوبرمان طوال حياتهم. من  اأنا�ض عرفوا 
نقّدم  اأن  علينا  لذلك  �سنة.  �سعفه يف اآن اأنه مل يتبّدل كثرياً خالل 75 
البطل اخلارق بطريقة تتيح لك ا�سطحاب اأولدك وجديك اإىل ال�سينما، 

ويتمكن اجلميع من التعرف اإليه متاماً كما األفوه(.
جنح Man of Steel، الذي ي�سارك فيه اأي�ساً كيفن كو�سترن وديان 
لين يف دور والدي كال-اإل بالتبني، يف تقدمي كل ما هو �سروري، م�سيفاً 
يف الوقت عينه نفحة من احلداثة اإىل هذه الق�سة. في�سم الفيلم �سريراً 
خارقاً، اجلرنال املجنون زود الذي يوؤدي دوره مايكل �سانون، والذي يتمتع 

بكل قوى �سوبرمان، بيد اأنه ل ي�ساطره اإح�سا�سه بال�سرف والواجب.
اخلا�سة  وامل��وؤث��رات  كافة  الأب��ع��اد  الثالثية  امل�ساهد  تلك  رغ��م  على  اإذاً، 
القدمي.  التقليدي  طابعه  على   Man of Steel يحافظ  احلديثة، 

وهكذا يجب اأن يكون بالتحديد.
يذكر غوير: )يالئم �سوبرمان الأجيال كافة، اإل اأن جوهر ال�سخ�سية مل 
الب�سر والأبطال  الو�سل بني  اإنه حلقة  املنقذ.  البطل  يتبّدل. ميّثل هذا 
اخلارقني، مثل هرقل. كذلك يجمع يف تاريخه الكثري من الق�س�ض التي 
 Stranger ُيظهر لنا فيها اإن�سانيتنا، �سواء كانت ق�سة روبرت هينلني
 .E.T. the Extra-Terrestrialاأو in a Strange Land
فقد  م��ط��ل��ق��اً.  مت���وت  ل  كال�سيكية  �سخ�سية  ���س��وب��رم��ان  ي��ك��ون  وب��ذل��ك 
يروي اأحد ق�سة عن �سوبرمان بعد مئة �سنة من اليوم، و�ستبدو مالئمة 

متاماً(. 

جديد جليل  �سوبرمان  يقّدم   Man of Steel

جادا �سميث: ل �سيء يدمر 
عالقتي بزوجي 

رغ��م م��ن ك��ل م��ا ين�سر م��ن �سائعات ع��ن زع��زع��ة زواج وي��ل وج���ادا بينكيت 
�سميث، فاإنها توؤكد تعلقها ال�سديد بزوجها، م�سددة على اأن ال�سيء الوحيد 

الذي قد يدفعها للتخلي عنه هو قيامه باأي �سيء ي�سر ولديهما.
و�سئلت �سميث )41 �سنة( يف مقابلة مع جملة )ريدبوك( الأمريكية عما 
قد يدفعها للتوقف عن حب زوجها والتخلي عنه، فاأجابت )ل ميكنني اأن 
اأفكر يف اأي �سيء، يف ما عدا قيامه باأي �سيء ي�سيء لولدينا وعندها تكون 

لدينا م�سكلة(.
كثرياً،  وبعائلتها  بها  اأح��اط��ت  الكاذبة  والأق��اوي��ل  ال�سائعات  اأن  واع��رف��ت 
وقالت )راأيت عالقات زوجية تتدمر ب�سبب هذا الأمر، وهذا اأمر وح�سي، 

لكن يف نهاية النهار املهم هو هل حتب ما تراه يف املراآة؟(.
الزوجني �سميث الطالق بعد زواج  ما يردد عن عزم  انه غالباً  اإىل  ي�سار 

ا�ستمر 15 �سنة، لكنهما ينفيان الأمر ويوؤكدان متانة عالقتهما.
ويذكر ان للنجمني ولدين هما جايدن )14 �سنة( و)ويلو( )12 �سنة(. 

ذكر تقرير اإخباري اأن املمثل الأمريكي ديك فان دايك )87 عاما( يعتقد اأن مادة التيتانيوم التي ت�ستخدم يف زراعة الأ�سنان هي ال�سبب يف م�ساكل الراأ�ض 
التي يعانيها يف الآونة الأخرية، ويرى انه ا�ستطاع حل لغز م�ساكله ال�سحية، بح�سب موقع )اإي! نيوز اأونالين( املعني باأخبار الفن وامل�ساهري.

وذكرت تقارير ان املمثل املخ�سرم كان يعاين ا�سطرابا ع�سبيا غري حمدد يف اأبريل املا�سي، بعد اإلغاء ظهور علني له منذ ما يقرب من �سهر، لكن فان دايك 
جلاأ مرة اأخرى اإىل موقع التوا�سل الجتماعي )توير(، الذي ك�سف من خالله عن م�سكلته، ليوؤكد ملعجبيه اأنه اكت�سف م�سدر اآلمه. وكتب فان دايك يف 

تغريدة: )يبدو اأن مادة التيتانيوم امل�ستخدمة يف زراعة الأ�سنان هي ال�سبب يف اآلم راأ�سي(، م�سيفا: )هل عانى اأي �سخ�ض اآخر هذا؟ �سكرا على ردودكم(.

اأهمية كبرية، على حد قوله. وقال هوك )42 عاما( يف  ال�سهرة  اإعجابه بزمالئه الريطانيني، لأنهم ل يولون  اإث��ان هوك عن  اأع��رب املمثل الأمريكي 
ت�سريحات ملجلة )اإنرتينمت ويكلي( عن الريطانيني: )لديهم ثقافة حترم التمثيل كفن ول تنظر اإليه كمناف�سة على ال�سهرة(. وذكر هوك اأن من اأمثال 
هوؤلء؛ جريمي اأيرونز )64 عاما( واإوان ماكجريجور )42 عاما( ورالف فيني�ض )50 عاما(. واعرف هوك اأنه نف�سه يحاول اإيجاد طريقة يتعامل بها 
مع �سهرته، وقال: )عندما يتعرف عليك النا�ض يف ال�سارع وت�سطر للتعامل مع كافة الأمور ال�سخيفة التي حتيط بك ب�سبب �سهرتك يتعني عليك رغم ذلك 

اأن ت�سعر بالرتياح جتاه ما تفعله(. جتدر الإ�سارة اإىل اأن هوك يركز حاليا على ت�سوير اأفالم م�ستقلة منخف�سة التكاليف.

فان دايك:
 زراعة الأ�سنان اأ�سابتني باآلم الراأ�س

اإثان هوك: املمثلون الربيطانيون
 ل يهتمون بال�سهرة كالأمريكيني 

الق�ش�س  اأن نظره، بطل  الفوالذي( )Man of Steel( قد �شدئ، يف حني  كان )الرجل 
 .Dark Knight الرجل الوطواط، كان يغزو العامل بثالثية DC Comics امل�شورة يف
وكل   The Avengers مع  املال  يكّد�شون  فكانوا   ،Marvel Comics يف  مناف�شوه  اأما 

االأفالم التي تفرعت منه. ورغم ذلك، ظّل �شوبرمان مركونًا على الرف.

فــن �أجــنبــي
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بع�س الفواكه غنية بالفيتامينات
اجلروح  �سفاء  على  وت�ساعد  التعب  حت���ارب  ال��ت��ى  ال��ف��واك��ه  بع�ض  تتميز 
وعمل الأمعاء ب�سورة اأف�سل النى تتمثل فى الكيوي والرتقال والليمون 

الهندي.
للتاأكد  ي��وم.  ك��ل   C الفيتامني  م��ن  مليغراماً   80 اإىل  ان�سان  ك��ل  يحتاج 
الكيوي الذي يحتوي على  من نيل هذه الكمية، نن�سحك باختيار فاكهة 
يف  ملغ   28 مقابل  غ���رام،   100 ك��ل  يف  مليغراما   56 مب��ع��ّدل  الكل�سيوم 

الرتقال و20 ملغ يف الليمون الهندي.
وبالن�سبة اإىل الوحدات احلرارية، ياأتي الليمون الهندي يف املرتبة الأوىل 
44 وح���دة حرارية  100 غ����رام، م��ق��اب��ل  43 وح���دة ح��راري��ة يف ك��ل  م��ع 

للرتقال و53 للكيوي.

املاجنو 

املاجنو  ف��اك��ه��ة  ت��ع��ت��ر 
م�������������س������ت������ودع ادوي�����������ة 
حيث  وف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
املاجنو  ال��ه��ن��ود  ع���رف 
اآلف  اأرب�������ع�������ة  م����ن����ذ 
بع�ض  يف  ومتثل  �سنة، 
كالثقافة  ال���ث���ق���اف���ات 

الهندية رمزاً للحياة.
واحدة  م��اجن��و  فثمرة 

كفيلة بتزويد اجل�سم بربع حاجته اليومية من فيتامني ج، وثلثي حاجته 
من فيتامني اأ، ومقداراً جيداً من فيتامني د بجانب الألياف. كما اأنها غنية 
املغن�سيوم، والفو�سفور، والبوتا�سيوم الذي يقلل من خطورة  مبعادن مثل 

ارتفاع �سغط الدم.
تتميز  التي  الأك�����س��دة  م�سادات  م�سادر  اأف�سل  م��ن  امل��اجن��و  ثمرة  وتعتر 
بخ�سائ�ض م�سادة لالأمرا�ض ال�سرطانية حيث متنع تدهور خاليا اجل�سم 
القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���س��اب��ة  اأو  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  ت��ك��ّون  ع��دم  وبالتبعية 

والأوعية الدموية وال�سيخوخة املبكرة.
الغنية  الأطعمة  تناول  بني  الوثيق  الرتباط  الأبحاث حديثاً  ك�سفت  وقد 
بالألياف بكرة وقلة خطورة الإ�سابة بالأمرا�ض ال�سرطانية التي ت�سيب 

اجلهاز اله�سمي ك�سرطان املعدة والقولون وغريهما.
بالأنيميا  وامل�سابون  احلامل  ُتن�سح  لذلك  باحلديد،  غني  املاجنو  اأن  كما 
ان�سداد م�سام  اأن��ه فعال يف عالج  دوري��ة. كما  بتناولها ب�سفة  ال��دم(  )فقر 

اجللد وتقي من حمو�سة املعدة و�سوء اله�سم
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واالبتكار  للعلوم  الوطني  املتحف  في  الزوار  مع  يتفاعل  الذي  أسيمو  الروبوت  تطرح  موتور  هوندا 
بطوكيو.)أ ف ب(

كم هي �شرعة النظام ال�شم�شي ؟
الف�ساء  يف  يجري  الأر����ض  ه��ذه  اليه  تنتمي  ال��ذي  ال�سم�سي  النظام 

ب�سرعة 400 كيلو مر يف الثانية الواحدة 
متى ظهر اأول قط على وجه الب�شيطة ؟

يقدر العلماء ان اأول قط ظهر على وجه الر�ض قبل 40 مليون عام 
يف الع�سر ال�سخري الدنى. 

ماذا تعرف عن قوة ن�شيج العنكبوت ؟
اإن اخليط الذي ين�سجه العنكبوت اأقوي بكثري من �سلك م�سنوع من 

الفولذ له �سمك خيط العنكبوت نف�سه .

كم   600000 طولها  يبلغ  الب�سري  اجل�سم  �سرايني  اأن  تعلم  • هل 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �ساعة  البقاء  ي�ستطيع  احلوت  اأن  تعلم  • هل 

الأر�سية  الكرة  على  حيوان  اأكر  هو  الأزرق  احلوت  اأن  تعلم  • هل 
كم  م�سافة850  على  غنائها  بوا�سطة  التخاطب  ت�ستطيع  الزرقاء  احليتان  اأن  تعلم  • هل 

اأمتار   9 اإىل  اأحيانا  اإرتفاعها  ي�سل  جمجمته  فوق  احلوت  راأ�ض  من  تدفع  التي  املاء  نافورة  اأن  تعلم  • هل 
ال�ساعة   / كم   40 اإىل  �سرعته  ت�سل  ذلك  ومع  اأطنان   5 اإىل  ي�سل  الفيل  وزن  اأن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمراه  يف  الدم  يقطعه  الذي  امل�سوار  اأن  تعلم  • هل 
الأ�سبوع  اأطرافه يف  املتحركة وحتريك  الأ�سياء  على  عينيه  تركيز  يبداأ يف  الطبيعي  الطفل  اأن  تعلم  • هل 

ال�ساد�ض من العمر ، ويف الفرة ذاتها ي�ستجيب لالأ�سوات املفاجئة
الكبار ي�سيب  مما  اأقل  بن�سب  ولكن  اأي�سا  الأطفال  ي�سيب  ال�سقيقة  �سداع  اأن  تعلم  • هل 

كبري جناح  وتلقى  الثلج  بكمادات  يعالج  املفا�سل  روماتيزم  الروماتيزم  حالت  بع�ض  اأن  تعلم  • هل 

اعتاد احد املت�سولني اأن مير على حينا كل يوم ليت�سول من اجلال�سني على املقاهي او املحال اوحتى العابرين 
مما يجودون به وبالطبع كان مير على اأماكن اخرى لندري عنها �سيئا لكنني يف يوم ما ملحته يف احد الحياء 
املعروفه يت�سول بجانب امل�سجد هنا، ويف جل�سة على احد املقاهي بني ثالثة �سبان قال احدهم ان هذا الرجل 
يت�سول يف اليوم ما يقب�سه احدنا يف ن�سف �سهر وانا واثق انه مليونري فقال �سديقاه لكنه يف النهاية مت�سول، 
لكن احدهم ا�سرع وقال رمبا يت�سنع الت�سول ويف اخر الليل يذهب لي�سرف كل ذلك على هواه .. ملاذا ل نراقبه 
انده�ض اجلميع من هذه الفكرة املجنونة التي طراأت فجاأة، فقال احدهم نعم، مل ل .. رمبا عرفنا ما يفعله 

بكل ما يت�سوله طوال النهار واعتقد ان الن الوقت متاأخر وبعد ان مير من هنا علينا ان ن�سري وراءه .
وكان لهم ما ارادوه فقد �ساروا يراقبونه بدون ان يدري حتى تعبت ارجلهم من ال�سري فقد اخذ مي�سي قرابة 
الفقراء وكلها ع�س�ض واك��واخ خ�سبية ي�سكنها  اإىل منطقة معروفه مباأوى  الن�سف �ساعة ويزيد حتى و�سل 
انا�ض قاحطون .. وعندما و�سل املت�سول فعل �سيئا غريبا وعجيبا .. فقد اخذ مير على تلك الكواخ اخل�سبية 
والع�س�ض ويخبط عليها اوينادي او ي�سفق بيده فتخرج امراأة لتمد يدها وتاأخذ بع�ض املال وت�سكره وتدعو 
له بطول العمر .. هكذا �سار احلال حتى نهاية ذلك احلي فلم مير بباب اإل ونادى على من فيه ليعطيهم 
مافيه الن�سيب والكل يدعوله وعندما انتهى من التوزيع دخل احد الكواخ اخل�سبية ليغيب داخلها رمبا 10 
دقائق وملا هممنا بالن�سراف راأيناه يخرج علي دقات احد الطبول التي كان يقرعها �سبي �سغري مليح الوجه 
..وخرج اجلميع اي�سا اندجموا يف غناء �سعبي جميل وبع�ض املو�سحات ثم اقاموا ما ي�سبه حلقات الذكر يف 
املولد ..فان�سرفنا من هناك ونحن منده�سني من ذلك املت�سول وكلنا ت�ساوؤلت عما راأيناه لذا كررنا ما قمنا 
به لعدة ايام وكلها مت�سابهة يت�سول ليعطي اهل حيه الفقراء ومعظمهم �سيدات اأو رجال م�سنون ومقعدون 

وينتهي يومه ب�سهرة و�سط ذلك اجلمع الذي يعتره ابا روحيا لهم .

املت�سول الغريب 

تعديل ال�سلوك قد ي�ساعد على عالج الأرق

البابوجن يخل�سك من متاعبك اليومية
  

اإذ  البابوجن،  اأع�ساب  اأي �سيدلة منزلية من م�ستح�سرات  األ تخلو  يجب 
مُيكن لالإن�سان التغّلب بنف�سه على العديد من املتاعب اليومية الب�سيطة 
اأو الو�سائل العالجية  ال��ب��اب��وجن  ���س��اي م��ن زه���رة  ت��ن��اول ك��وب  م��ن خ��الل 

الأخرى املعتمدة على خال�سات البابوجن.
واأو�سح الباحث يوهاني�ض غوتفريد ماير من جامعة فورت�سبورغ الأملانية 
اأهمية نبات البابوجن، قائاًل: اإّنه من اأهم النباتات الطبية امل�ستخدمة على 
مر القرون. هو يحتوي على زيوت طّيارة ومادة الفالفونويد املحتوية على 

اأكر من 30 مركباً كيميائياً وكذلك مادة الكومارين وال�سائل ال�سمغي.
ويقول موقع انا زهرة ان اأزهار البابوجن ميكن ان ت�ساعد يف عالج متاعب 
وعالج  ال��ف��م  وال��ت��ه��اب��ات  اله�سمي  اجل��ه��از  وم�����س��اك��ل  التنف�سية  امل��ج��اري 

اجلروح. 
يت�سم  بقوله:  العالجية،  البابوجن  ا�ستخدامات  الأمل��اين  الباحث  واأو���س��ح 
ال�ساي بفعالية يف عالج متاعب املعدة، يف حني ُتعد اخلال�سات املائية اأكر 
فعالية يف ال�ستعمالت الظاهرية كونها حتتوي على كمية اأكر من الزيوت 

الطيارة.
املجاري  ع���الج  بغية  ا�ستن�ساق  جلل�سات  ال��ب��اب��وجن  ا���س��ت��خ��دام  مُي��ك��ن  ك��م��ا 
التنف�سية وا�ستخدامه كغ�سول وحلمامات وكمادات وكمرهم لعالج التهابات 

اجللد والأغ�سية املخاطية.
واأو�سح ماير اأّن موانع ال�ستعمال والآثار اجلانبية للبابوجن ما زالت غري 
نادرة  ح��الت  يف  حت�س�سية  ا�ستجابات  ح��دوث  اإم��ك��ان  اإىل  م�سرياً  معلومة، 
الطبية  وال��درا���س��ات  ال��دوائ��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  العديد  اأّن  واأ���س��اف  للغاية. 
اأو  اللتهابات  عالج  تتخطى  فعالة  بتاأثريات  يتمتع  البابوجن  اأن  اأظهرت 

التقل�سات. 
املخاطية، وحتّد من  الأغ�سية  البابوجن على حماية  اأزه��ار  واأو�سح: تعمل 
البكترييا واجلراثيم  الإ�سابة بالتقرحات وُتعيق منو نوعيات عديدة من 

داخل اجل�سم.

عبيد �أحمد �لعامري 
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.

�شلطان عبيد �لهاملي
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.

�شم�شة مطر
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.

يعاين الكثريون من قلة النوم اأو الأرق يف مرحلة من مراحل حياتهم، 
حيث يكون التوتر والقلق هو امل�سبب غالباً، لكن ميكن لبع�ض الأمرا�ض 
الأخرى اأن ت�سببه كالكتئاب والف�سام والربو، ويعد اأكر �سيوعاً عند 
الن�ساء ويزيد مع تقدم العمر . ومن ال�سعب اإيجاد تعريف حمدد للنوم 
الكايف للجميع، اإذ تختلف احلاجة للنوم ح�سب منط احلياة والعوامل 
البيئية ونوعية التغذية واحلمية وامل�سروبات املتناولة. وبناء على دليل 
ُين�سح  الأرق،  يخ�ض  فيما  بريطانيا  يف  الوطنية  ال�سحية  اخل��دم��ات 
مبراجعة الطبيب عندما يوؤدي الأرق لل�سعور بالتعب والإرهاق، وذلك 
ت�ستمل  الأوىل  املرحلة  يتكون من ثالث مراحل:  الذي  العالج  لتلقي 
للنوم يف وقت حمدد قدر  الذهاب  على ن�سائح خا�سة للمري�ض، مثل 
امل�ستطاع، وخلق اجلو الهادئ واملريح اخلا�ض بغرفة النوم، مثل اإطفاء 
التمارين  تفيد  اأن  وميكن  املعتدلة.  احل��رارة  على  واحلفاظ  الأ���س��واء 

الريا�سية املنتظمة، مثل امل�سي وال�سباحة، وكذلك التخفيف من تناول 
امل�سروبات التي حتتوي على الكافيني، مثل القهوة وال�ساي بوقت متاأخر 
وخا�سة  وال��ك��ح��ول،  الطعام  م��ن  الإك��ث��ار  بعدم  ُين�سح  كما  الليل.  م��ن 
على  ال�ساخن  احلمام  يفيد  كما  التدخني.  وع��دم  بالليل  متاأخر  بوقت 
ال�سرخاء، وكذلك ال�ستماع للمو�سيقى الهادئة مما ميكن اأن ي�ساعد 
يعاين  الذي  ال�سخ�ض  مع  باحلديث  تكون  الثانية  املرحلة  النوم.  على 
مل�ساعدته على  واأ�سباب توتره، وذلك  الأرق عن م�ساكله وم�ساعره  من 
الطريقة  لهذه  ميكن  حيث  لها،  ونظرته  معها  تعامله  طريقة  تغيري 
املري�ض على  ت�ساعد  اأن  املعريف  ال�سلوكي  ب�العالج  تدعى  التي  بالعالج 
النوم. يف النهاية يتم الو�سول للمرحلة الثالثة من العالج، وهي تناول 
الأدوية التي ت�ساعد على النوم بناًء على ن�سائح الطبيب، وذلك عندما 

ل تنجح كل الطرق املذكورة يف التخفيف من الأرق.

بدور ر��شد �ليماحي
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.


