
ووج��د ه����ؤلء يف ال��درا���س��ة، اأن ال��ق��ردة الإن���اث الالتي 
اأع��ل��ى من  اأظ��ه��رت م�ست�يات  امل��ذك���ر،  ميلكن اجل��ن 

هرم�نات الت�تر. 
هذا ومن جانب اآخر وح�ل الت�تر الذي يق�د لل�سراهة 
فقد اأظهرت درا�سة جديدة ن�سرتها جملة )علم النف�س 
والت�تر  الع�سبية  اأن  م�ؤخرا  التطبيقي(  الجتماعي 
وال��ت��ع��ر���س ل��الأ���س���ات ال��ع��ال��ي��ة خ���الل ال��ن��ه��ار ي�سجع 
الن�ساء على تناول املزيد من الأطعمة الد�سمة نتيجة 

مل�ساعر الإحباط والكاآبة التي ت�سيبهن. 
واحلي�ية  ال�سل�كية  ال�سحة  اأخ�����س��ائ��ي���  وج���د  ف��ق��د 
بجامعة بن�سلفانيا الأمريكية، اأن الن�ساء الأكرث �سع�را 
التهاما  اأك��رث  وم�تر  ع�سيب  ي�م  نهاية  يف  بالإحباط 

لالأطعمة الدهنية الد�سمة من غري املحبطات. 
على �سعيد اآخر، اأثبت باحث�ن نرويجي�ن اأن الرغبة يف 
تناول الطعام اأثناء الليل قد يدل على معاناة ال�سخ�س 

من الت�تر وال�سغط النف�سي. 
املجلة  ن�����س��رت��ه��ا  ال���ت���ي  ه�������ؤلء يف درا����س���ت���ه���م  ووج�����د 
الأمريكية لعل�م الأع�ساء والف�سي�ل�جيا بعد مقارنة 
ال�سيدات  م��ن  ع���دد  ع��ن��د  ال��ت���ت��ر  ودرج����ات  م�ست�يات 
واأخريات  الليلي،  الأك��ل  مبتالزم  يعرف  مبا  امل�سابات 
تناولن  امل�سابات  اأن  احلالة،  بهذه  امل�سابات  غري  من 
ن�سف ا�ستهالكهن الي�مي على الأقل من الطعام بعد 
ال�ساعة الثامنة م�ساء، ثم تناولن وجبة خفيفة واحدة 

على الأقل خالل الليل. 
ه���ذا وم���ن ج��ان��ب اآخ�����ر، اأظ���ه���رت الأب���ح���اث العلمية 
املتمثلة يف  ال��ت��غ��ذي��ة  ن��ظ��ام  ا���س��ط��راب��ات  اأن  احل��دي��ث��ة 
اإىل  اأي�سا  تع�د  ق��د  الطعام  يف  ال�سراهة  اأو  الع�سبية 
ك�سفت  فقد  فقط  نف�سية  ولي�ست  بي�ل�جية  ع���ام��ل 
درا�سة طبية �س�يدية حديثة النقاب عن اأن ظه�ر مثل 
املناعي  اجلهاز  مهاجمة  عن  ناجم  ال�سطرابات  هذه 
يف  ال�سهية  م��راك��ز  يف  واملتحكمة  امل�س�ؤولة  للجزئيات 

املخ. 
وي����ؤك���د ���س��ريج��ى ف��ي��ت�����س���ف اأ���س��ت��اذ ال��ت��غ��ذي��ة مبعهد 
هذا  اأن  البحثي  ال��ف��ري��ق  ورئ��ي�����س  الطبي  كارولن�سكا 
فعال  عالجي  نظام  لإيجاد  الطريق  ميهد  الكت�ساف 

لهذه ال�سطرابات املر�سية. 
وب��ي��ن��ت الأب���ح���اث ال��ت��ي اأج��ري��ت ع��ل��ى عينات 

دم ل��ن��ح��� ���س��ب��ع��ة و���س��ت��ن ���س��ي��دة ي��ع��ان��ن من 
و�سراهة  والب�ليميا  الع�سبية  الأن��اروك�����س��ي��ا 

ه�ؤلء  م��ن  امل��ائ��ة  يف  و�سبعن  اأرب��ع��ة  اأن  الطعام 
املري�سات يحملن اأج�ساما م�سادة �سد ما يعرف 
على  يعمل  ال���ذي  ميالن��سيتي  األ��ف��ا  ب��ه��رم���ن 
اجل�سم،  يف  الح��راق  ومعدلت  ال�سهية  تنظيم 
امل�ساركات يف  املائة من  ع�سرين يف  اأن  كما وجد 
هرم�ن  �سد  م�سادة  اأج�ساما  يحملن  الدرا�سة 
اأدرون����� ك���رت��ي��ي ك���ت��روب��ي��ك ال���ذي يلعب دورا 

مهماً يف التعامل مع الت�تر. 
وتنجح الأج�سام امل�سادة يف كثري من الأحيان 
يف حتييد دور وفاعلية هذه الهرم�نات وي�ؤكد 
فريق العلماء على اأنه على الرغم من �سرورة 
اإجراء مزيد من الأبحاث ح�ل هذه النظرية 
اجل����دي����دة ف�����اإن ال�������س���يء امل�����ؤك����د ه���� ال����دور 
احلي�ي واملهم الذي يلعبه الت�تر يف ظه�ر 

هذه ال�سطرابات. 
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر وح�����ل امل������س���ع ذات���ه، 
ت�ساب ن�سبة من الن�ساء مبا يعرف بظاهرة 
تناول  وب��ع��د  للطعام،  الع�سبية  ال�����س��راه��ة 

من  التخل�س  ي��ح��اول��ن  منه  ك��ب��رية  كميات 
القيء  الزائدة عن طريق  ال�سعرات احلرارية 

للمحافظة  الب�ل  واإدرار  املعدة  تلين  وعقاقري 
على �سكل ووزن اأج�سامهن. 

تدخل  اإىل  يحتاج  مر�س  اأنها  على  احلالة  وت�سنف 
عالجي عند الإفراط يف تناول تلك العقاقري، واإ�سابة 
املراأة اأو الفتاة بالنح�ل وفقدان ال�سهية، كما اأن الآثار 
الإ�سابة  ح��د  اإىل  ت�سل  الأدوي�����ة  ه���ذه  ت��رك��ه��ا  ال��ت��ي 
الطبيب  تدخل  من  ب��ّد  ل  ذل��ك  وعند  القلب،  بهب�ط 

النف�سي واخت�سا�سي التغذية يف اآن واحد. 
ال�سبهات  ب��داأت  اأن��ه ومنذ عق�د  ال�سبب يف ذلك  ويع�د 
حت����م ح����ل ال��ب��دان��ة وم���ع ت��زاي��د الت��ه��ام��ات الطبية 
اأحالم  ال��ب��دان��ة يف قف�س الت��ه��ام و���س��ي��ط��رت  و���س��ع��ت 

مرادفا  ك��ذل��ك  ال��ب��دان��ة  وب��ات��ت  العق�ل  على  النحافة 
لأمرا�س عديدة، ومل تعد البدانة ق�سية ت�سغل الن�ساء 
وحدهن بل باتت ت�سغل الرجال اأي�سا واأ�سبحت اأي�سا 

ت�سيب الأجيال ب�سكل متزايد. 
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يوتيوب يتوجه لال�شرتاك املدفوع 
من املت�قع اأن يت�جه م�قع ي�تي�ب مل�ساركة ملفات الفيدي� والتابع ل�سركة 
غ�غل الأمريكية، خالل الأ�سب�ع احلايل نح� ال�سراكات مدف�عة الثمن 
ون�سبت  الربيطانية.  تاميز  فاينن�سال  ل�سحيفة  وفقا  القن�ات،  بع�س  يف 
اإىل  تهدف  اجل��دي��دة  اخل��ط���ة  اأن  عنها  تك�سف  مل  م�سادر  اإىل  ال�سحيفة 
م�ساعدة القن�ات على ت�فري مت�يل لإنتاج اأن�اع خمتلفة من املحت�ى مثل 
الأفالم والعرو�س التلفزي�نية، كما �سُت�سكل م�سدراً اآخر للدخل يف امل�قع. 
ومن املت�قع اأن ت�سمل اخلدمة اجلديدة خم�سن قناة، واأن تبداأ ال�سراكات 
اأدن��ى ت�سل حتى خم�سة  1.99 دولر �سهرياً كحد  ال�احدة من  القناة  يف 
دولرات �سهريا ورف�س املتحدث با�سم امل�قع الك�سف عن تفا�سيل ب�ساأن هذا 
اأنهم يبحث�ن يف ت�فري من�سة با�سراكات مدف�عة،  اأنه ذكر  اإل  امل��س�ع، 
املحت�ى  من  ي�تي�ب مزيداً  اإىل  ُي�سيف  اأن  ذلك  �ساأن  اأن من  اإىل  م�سريا 
القن�ات  مل�سغلي  �سيقدم  كما  تعبريه،  بح�سب  امل�ستخدمن،  لإمتاع  الرائع 
اأداة اأخرى جلني العائدات مقابل ما يقدم�نه من حمت�ى. وكانت تقارير 
�سابقة اأ�سارت اإىل نية ي�تي�ب هذه، ففي يناير-كان�ن الثاين املا�سي ن�سبت 
جملة اآد اإيج ديجيتال يف م�قعها الإلكروين اإىل م�سادر مطلعة اأن ي�تي�ب 
تت�ا�سل مع جمم�عة حمدودة من القن�ات لإن�ساء قن�ات مدف�عة الثمن، 
كما اأن امل�قع يتجه لتح�سيل ر�س�م مقابل الطالع على بع�س الأق�سام، مثل 
ال�ست�سارات  وعرو�س  املبا�سرة  الأح��داث  وتغطية  املرئي  املحت�ى  مكتبات 
اإىل  والإع���الم  الت�س�يق  وحتليالت  باأخبار  املعنية  املجلة  واأ���س��ارت  املالية. 
اأنها ل تدري اأي القن�ات �ستتبنى هذه اخلدمة اجلديدة، لكنها ت�قعت اأن 
ت�سمل بع�س القن�ات امل�ج�دة حاليا والتي تتميز بالأداء العايل من حيث 
لها  التي  الفيدي�،  لألعاب  الرفيهية  مات�سينيما  �سبكة  ومنها:  املحت�ى، 
186.8 ملي�ن م�سرك و6555 قناة، بالإ�سافة اإىل ال�سركاء املحتملن 

الذين لي�س لديهم بعد قن�ات على امل�قع.

حتويل الهاتف الذكي القدمي اإىل 
نظام مراقبة 

اأطلقت �سركة اأمريكية تطبيقا يتيح للم�ستخدمن ا�ستغالل اأجهزتهم 
وا�ستخدامها  بالإنرنت،  واملت�سلة  بكامريات  امل��زودة  القدمية  الذكية 
ك��اأن��ظ��م��ة م��راق��ب��ة ح��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى ب��ث ال�����س���ت وال�����س���رة يف ال�قت 
للحركة، مما يجعلها  اإىل م�ست�سعرات  اإىل حت�يلها  اإ�سافة  احلقيقي، 

مفيدة يف مراقبة املنزل من الداخل اأثناء ابتعاد اأ�سحابه.
ويق�ل الرئي�س التنفيذي ل�سركة بيب�ل باور ، ومقرها مدينة بال� األت� 
ب�لية كاليف�رنيا، جيني وانغ، اإن التطبيق اجلديد، وا�سمه بريزن�س ، 
مينح امل�ستخدم نظام مراقبة رخي�سا ميكن ا�ستخدامه ملراقبة املنزل اأو 
امل�ساعدة يف مراقبة الأبناء اأو الأطفال، اأو كبار ال�سن، اأو حتى احلي�انات 

الأليفة داخل املنزل.
باهظة  تك�ن  اأن  ميكن  التي  التقليدية  املراقبة  اأنظمة  عك�س  وعلى 
النظام  فاإن  وت�سغيلها،  لركيبها  تقنية  معرفة  اإىل  وحتتاج  التكاليف 
املبني على اله�اتف الذكية ه� من ن�ع افعلها بنف�سك ، كما يق�ل وانغ، 

حيث ميكن التعامل معه ب�سه�لة مبجرد حتميل التطبيق واإعداده.
حاليا  املت�فر  التطبيق  تنزيل  امل�ستخدم  على  النظام  من  ولال�ستفادة 
له�اتف اآيف�ن وح�ا�سيب اآيباد واأجهزة اآيب�د تات�س، وت�سجيل الدخ�ل 
با�سمه على جهازين مثل هاتفي اآيف�ن ثم ت�سغيل تطبيق الكامريا على 
اأحد هذين اجلهازين ومعاينة ال�س�رة من التطبيق على اجلهاز الآخر. 
اكت�ساف  عند  بالت�سجيل  ال��ك��ام��ريا  ت��ب��داأ  ك��ي  التطبيق  اإع���داد  وميكن 
حركة، وبالتايل اإر�سال تنبيهات اإىل امل�ستخدم. ويتيح التطبيق معرفة 
الإن��ذارات الكاذبة، بح�سب وانغ، لأنه ير�سل للم�ستخدم مقطع فيدي� 
التنبيه،  اإر���س��ال  ا�ستدعت  التي  احل��رك��ة  يظهر  الإل��ك��روين  بالربيد 
على عك�س اأنظمة املراقبة باهظة الثمن التي قد تر�سل اإنذارات فتاأتي 

ال�سرطة اإىل املنزل ليتبن اأن الإنذار كاذب.
وتخطط ال�سركة اإىل العمل مع املدار�س العامة ذات امليزانيات املنخف�سة 
التي  القدمية  الأجهزة  با�ستخدام  اأم��ان  اأنظمة  اإع��داد  على  مل�ساعدتها 

ح�سلت عليها على �سكل تربعات.

تناول الأطفال لطعام الأهل اأكرث �شحة
وجدت درا�سة بريطانية اأن الأطفال الذين يتناول�ن الطعام عينه الذي 
يتناول�ن  الذين  اأف�سل من نظرائهم  اأهلهم يتمتع�ن ب�سحة  يتناوله 
يف  الباحثة  �سكافيدا،  فالرييا  وقالت  لالأطفال  املخ�س�سة  ال�جبات 
التي  بالدرا�سة  اإدي��ن��ربغ،  جامعة  يف  والعالقات،  العائلة  اأبحاث  مركز 
 )Sociology of Health and Illness( ن�سرت يف دورية
اأن تقدمي طعام خا�س لالأطفال خالل وجبة رئي�سية غالباً ما ي�ؤدي 

اإىل فقدان الأطفال للم�اد الغذائية ال�سرورية .
واأو�سحت �سكافيدا اأنه يف حال تناول الأطفال لأطعمة خمتلفة، يرجح 

اأن تك�ن وجبتهم اأقل تغذية .
وقالت اإنه ميكن لالأهايل املن�سغلن تناول وجباتهم يف اأوقات خمتلفة 
تناول  اأن  م���ؤك��دة  عينها،  ال�جبات  يتناول�ا  اأن  �سرط  اأطفالهم،  ع��ن 

الطعام عينه اأهم من تناوله �س�ياً .
ر وجبات خمتلفة لل�الد، وال�سقيقة الكربى،  وتابعت ل يجب اأن حت�سّ

وال�الدة ، داعيًة اإىل حت�سري ال�جبة عينها للجميع .
لطب  امللكي  املعهد  رئي�س  ميت�سي،  ك�لن  الطبيب  ح��ّذر  جانبه،  ومن 
الأطفال وغذائهم، من وج�د رابط بن تقدمي طعام خمتلف لالأطفال، 
والزنك،   ، د  الفيتامن  نق�س  مثل  �سحية،  م�ساكل  م��ن  ومعاناتهم 

واحلديد، الذي قد ي�ؤدي اإىل م�ساكل يف التعلم.
اأهلهم،  يتناوله  م��ا  يتناول�ن  الأط��ف��ال  ك��ان  ل���  اأن���ه  ميت�سي  واأ���س��اف 
ويجل�س�ن كالفرن�سين ح�ل املائدة، ما كّنا لنعاين من م�سكلة نق�س 
املائدة  اإىل  اأن جل��س الأطفال واأهلهم �س�ياً  . وتابع  ال�سائعة  احلديد 

يخّف�س قدرة الأطفال على التالعب باأهلهم ب�ساأن الطعام .

ج����������زي����������رة ل����ل����ب����ي����ع 
ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون  ب�2.5 
ُع��ر���س��ت ج��زي��رة ���س��غ��رية ت��ق��ع على 
ال�ساحل ال�سمايل الغربي ل�سكتلندا، 
جنيه  م��ل��ي���ن   2.5 م��ق��اب��ل  ل��ل��ب��ي��ع 
ا���س��رل��ي��ن��ي، اأي م��ا ي��ع��ادل ن��ح��� 4 
�سحيفة  وق���ال���ت  دولر.  م���الي���ن 
اإن جزيرة تانريا  )الغارديان( ام�س 
م�������ر، ال���ب���ال���غ���ة م�����س��اح��ت��ه��ا 800 
ن�عها  م��ن  الأ���س��خ��م  ُتعترب  ف���دان، 
واجل����زي����رة ال����ح���ي���دة امل�����س��ك���ن��ة يف 
اأرخبيل جزر ال�سيف، ُعر�ست للبيع 
�سراءها.  ���س��ك��ان��ه��ا  رف�����س  اأن  ب��ع��د 
يديرها  اجل����زي����رة  اأن  واأ�����س����اف����ت 
ري��ت�����س��ارد ول��ي��ام��ز وزوج���ت���ه ليزي، 
عائلة  م��ن  عليها  ا�ستح�ذا  اأن  بعد 
واأقامت فيها   1996 ا�سرتها عام 
وم�سنعاً  الأب���ق���ار  ل��رب��ي��ة  م���زرع���ة 
ل��الأل��ب��ان، وي���ري���دان الآن م��ن��ح هذا 
عن  يبحث  اآخ���ر  ل�سخ�س  الم��ت��ي��از 
ال�سحيفة  ون�سبت  م��ده�����س.  م��ك��ان 
لكي  ال���ق��ت  ح��ان  ل��ي��زي ق�لها  اإىل 
م�س�ؤولية  اآخ������ر  ���س��خ�����س  ي���ت����ىل 
اأن  املكان املده�س، بعد  العناية بهذا 
ق�سينا يف تانريا م�ر �سن�ات ط�يلة 
عديدة حافلة بال�سعادة، واعتربناها 
منزلنا . واأ�سافت ليزي نحن نفهم 
متاماً اأ�سباب اإحجام اجلالية املحلية 
�سراء  فر�سة  ان��ت��ه��از  يف  النظر  ع��ن 
اجلزيرة، لكننا ناأمل اأن من ميلكها 
بالعالقة  ���س��ي��ت��م��ت��ع  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
ن��ف�����س��ه��ا التي  احل������ارة وال��ت��ع��اون��ي��ة 
مدى  على  �سكانها  م��ع  بها  متتعنا 

ال�سن�ات ال�سبع ع�سرة املا�سية .

تطبيق  ي��خ��ت��ر  ت���وي���ر 
الذكية ج��وج��ل  ن���ظ���ارات 

 
الجتماعي  ال��ت���ا���س��ل  م���ق��ع  ب���داأ 
اخلا�س  تطبيقه  جتربة  )ت���ي��ر( 
الذي  الذكية،  )ج���ج��ل(  لنظارات 
عند طرح  �سيك�ن متاحاً  اأنه  يبدو 

النظارة يف الأ�س�اق. 
م�����س��ت��خ��دم��ي م�قع  اأح������د  ون�������س���ر 
)ت�ير(  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���س��ل 
ال�سخ�سي  ح�����س��اب��ه  ع��ل��ى  ����س����رة 
ت�س�يرها  مت  ع�������دة  ل���������س����اع����ات 
با�ستخدام نظارة )ج�جل( ورفعها 
مبا�سرة عرب تطبيق يدعى )ت�ير 
ف����ر غ��ال���س(، وذل���ك ق��ب��ل اأن يتم 

حذف احل�ساب نهائياً. 
التطبيق  يت�افر  اأن  املت�قع  وم��ن 
ع���ل���ى م����ي����زة ك���ت���اب���ة ال���ت���غ���ري���دات 
اجلديدة ورفعها مبا�سرة اإىل م�قع 
اأن  الت�ا�سل الجتماعي، خ�س��ساً 
عرب  الكتابة  ميزة  متلك  النظارة 

الأوامر ال�س�تية. 

العامل يف  فنية  حتفة  اأ�صغر 
 

وي��الرد ويغان  ال�سهري  الفنان  �سمم 
اأ�سغر عمل فني بالعامل، عن طريق 
ع���ل���ى ق�سبة  ن����اري����ة  دراج�������ة  ن���ح���ت 
اأوديتي  واأ���س��ار م�قع  ج���ف��اء.   �سعر 
التحفة  ح��ج��م  اأن  اإىل  ���س��ي��ن��رال 
ول  فقط،  مايكرون   3 يبلغ  الفنية 
املايكرو�سك�ب.   با�ستخدام  اإل  ت��رى 
وا�ستهر ويغان البالغ من العمر 55 
لكنه  الإب���رة،  راأ���س  عاماً، مبنح�تات 
ت�قعات  ي��ت��ج��اوز  اأن  امل���رة  ه���ذه  اأراد 
لي�سمم  نف�سه  يتحدى  واأن  الب�سر 
�سيئا اأك����رث اإده��ا���س��ا م��ن ق��ب��ل.  ويف 
اأحد الأي��ام، كان ويغان مي�سط ذقنه 
بعد احل��الق��ة ف��الح��ظ وج����د قطع 
م��ت��ن��اه��ي��ة ال�����س��غ��ر م���ن ال�����س��ع��ر بن 
خ��ط���ط ب�����س��م��ة اأ���س��ب��ع��ه، ف��ق��رر اأن 

يك�ن هذا التحدي اجلديد. 
وا���س��ت��ط��اع وي���غ���ان ال�����ذي ي��ع��ي�����س يف 
تفريغ  اإجن��ل��را(  )و���س��ط  برمنغهام 
اأداة خا�سة  و�سط ال�سعرة با�ستخدام 
ت�ستعمل يف �سقل املا�س، واأكمل نحت 
اأ�سابيع  خم�سة  بعد  النارية  الدراجة 

بالعمل 16 �ساعة يف الي�م.

كيف نقوي جهاز املناعة؟ 
في�سبح  ت�ازنه  عن  يخرج  اأحيانا  ولكنه  ممتازة،  وبفعالية  ودقيقة  معقدة  بعمليات  املر�س  م�سببات  املناعي  جهازنا  يحارب 
تق�ية  ي�ساعد على  اتباع منط حياة �سحي  ب�سرورة  الأمل��ان  الأطباء  ين�سح  ذلك  ولتاليف  لالأمرا�س،  اأك��رث عر�سة  اجل�سم 
جهاز املناعة. ويعد جهازنا املناعي خط الدفاع الأول �سد الأمرا�س واخلاليا ال�سرطانية واجلراثيم والفريو�سات، فب�ا�سطة 
خالياه املختلفة يق�م مبكافحة م�سببات الداء، وذلك من خالل عمليتن اأ�سا�سيتن، الأوىل تدمري م�سببات املر�س واإزالتها، 
والثانية تك�ين اأج�سام م�سادة لالأج�سام الدخيلة. وعرب الذاكرة املط�رة من قبل اجلهاز املناعي، يتم التعرف على الركيبة 

الربوتينية مل�سببات املر�س يف حال دخ�لها اجل�سم مرة ثانية.
وي�سري اأخ�سائي اأمرا�س املناعة الأ�ستاذ الدكت�ر ل�دغر كليمك اإىل اإمكانية فقدان اجلهاز املناعي 
لت�ازنه، مما يعيقه عن القيام مبهامه. ويرجع ذلك اإىل عدة اأ�سباب اأهمها 
التغذية،  و���س���ء  اجل�سدي  والإره����اق  ال��ن���م  وقلة  النف�سية  ال�سغ�ط 
بالإ�سافة للم�سببات املر�سية كاحل�سا�سية التي ت�سعف اجلهاز املناعي 
العي�س  ويعد  للعدوى.  التعر�س  اإمكانية  وتزيد  املخاطية  والأغ�سية 
املناعي، ويتحقق ذلك  اأ�سا�سيا لتق�ية اجلهاز  بطريقة �سحية �سرطا 
والربوتينات  واملعادن  الفيتامينات  التي جتمع بن  املت�ازنة  بالتغذية 
والده�ن، مما ي�ساعد على ا�ستقرار عمل جميع اخلاليا املناعية. وي�ؤكد 
كليمك ���س��رورة الب��ت��ع��اد ع��ن ���س��رب اخل��م���ر وال��ت��دخ��ن وت��ن��اول ال�جبات 
ال�سريعة، فامل�اد احلافظة امل�ج�دة يف هذه ال�جبات لي�ست �س�ى �سم�م تتلف اخلاليا وخا�سة تلك التي تنق�سم كثريا 
كاخلاليا املناعية، مما يجعل تاأثريها �سلبيا على جهازنا املناعي. وي�سري كليمك اإىل اأهمية ممار�سة الريا�سة لتق�ية 
املناعة، اإذ ت�ساعد على تن�سيط تدفق الدم وعملية ال�ستقالب، كما ي�ؤكد �سرورة احلد من الت�تر، لأن الهدوء مهم 
جلهاز املناعة الذي يعمل با�ستمرار. وي�سيف اأن جهاز املناعة يحتاج فرة نقاهة لتتمكن خالياه من ا�ستعادة ن�ساطها، 

وهذا يحدث فقط اأثناء الن�م، مما يعني �سرورة اأن ينام ال�سخ�س ليال ملدة ل تقل عن ثماين �ساعات مت�ا�سلة.

جيناتك �شبب توترك وع�شبيتك!!
ك�صف باحثون خمت�صون يف الواليات املتحدة، عن اأن ع�صبية املراأة 
وما قد تواجهه من قلق مرتبط بالتوتر وا�صطرابات يف املزاج قد 
بعد  الباحثون  واكت�صف  جيناتها.   عن  رئي�صية  ب�صورة  تت�صبب 

اأو تنوع  190 قردا من الذكور واالإناث، وجود اختالف  درا�صة 
يف جني معني يتحكم بتنظيم مادة الدماغ الرئي�صية املرتبطة 

باملزاج، وغالبا ما يكون االأ�صخا�ص الذين ميلكون هذا النوع 
من اجلينات اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالكاآبة.  



•• العني – الفجر:  

يف اط����ار اول����ي���ات ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العن 
مل��د امل�����س��اح��ات اخل�����س��راء و دع��م الزراعة 
و  ال�سكان  ت�سجيع  و  املنزلية  التجميلية 
اطلق   ، ا���س��راط��ات��ه��ا  ب��اأف�����س��ل  ت�عيتهم 
قطاع خدمات املناطق – القطاع ال�سمايل 
املنزلية باملجان  مبادرة ت�سميم احلدائق 

يف امل�ساحة املت�فرة من امل�سكن . 
مدير  ال�سام�سي  �سعيد  حم��م��د  ا���س��ار  و 
يف  الرفيهية  واملتنزهات  احلدائق  اإدارة 
جاءت  امل��ب��ادرة  اأن  اىل  ال�سمايل  ال��ق��ط��اع 
ت�زيعها  ا���س��ت��ب��ي��ان��ات مت  و  درا����س���ات  ب��ع��د 
العمالء  خدمة  مب��راك��ز  املتعاملن  على 
م��ن ���س��ك��ان م��ن��اط��ق ال��ه��ري و ���س���ي��ح��ان و 
بعد  ات�سح  و  ال�س�يب  و  الفقع  و  ن��اه��ل 
 100 ن�سبته  م��ا  ان  ال���راأي  ا�ستطالعات 
ال�ستفادة  راغ��ب��ن يف  ال�����س��ك��ان  م��ن   %
م���ن امل�����س��اح��ات ال���ف���ارغ���ة يف م��ن��ازل��ه��م و 
جتهيزها و الهتمام بها لت�سبح مالئمة 
بينما   ، اخل�س��س  وج��ه  على  ل��الأط��ف��ال 
التعامل  لهم  ي�سبق  مل  من  ن�سبة  قاربت 
الزراعة  جم��ال  يف  متخ�س�سة  جهات  مع 

املنزلية 92 % م�سيفا بان رغبة ال�سكان 
ال��ك��ب��رية يف ت���ف��ري ه���ذه اخل��دم��ة ا�سهم 
تطبيقها  على  العمل  و  الفكرة  تعزيز  يف 
ب��ن��اء ع��ل��ى رغ��ب��ات و تطلعات ال�����س��ك��ان يف 
جهة  قبل  من  املنزلية  حدائقهم  جتميل 

متخ�س�سة يف هذا املجال .
احل���دائ���ق  ادارة  م����ن  احل���م���ل���ة  ب�������داأت  و 
ال�سمايل  بالقطاع  الرفيهية  واملتنزهات 
ال�سكان  ت���ع���ري���ف  خ������الل  م�����ن  وذل��������ك 
املبادرة وخطة تعريف و  واطالعهم على 
لبلدية  اللكروين  امل�قع  �سملت  ت�عية 
م��دي��ن��ة ال��ع��ن و م��راك��ز خ��دم��ة العمالء 
امل�زعة يف ارجاء مناطق القطاع ال�سمايل 
خدمة  لطلب  العميل  تعبئة  طريق  ع��ن 
ت�سميم احلديقة و جتميلها داخل حدود 
ال��راغ��ب��ن من  على  فما   ، امل��ن��زل  ق�سيمة 
�سكان القطاع ال�سمايل يف احل�س�ل على 
تت�جه  �س�ى  املنزلية  ت�سميم حلدائقهم 
العمالء يف منطقة الهري و  ملركز خدمة 
تقدمي طلب الت�سميم ، حيث يعمل فريق 
احلدائق  لإدارة  التابعن  املهند�سن  من 
ال�سمايل  بالقطاع  الرفيهية  واملتنزهات 
ت�سميم  لتقدمي  العميل  م��ع  بالت�ا�سل 

اأنيق وجميل .
جمانية  خدمة  لتقدمي  احلملة  وتهدف 
ل��ت�����س��م��ي��م ح��دي��ق��ة م��ن��زل��ي��ة م���ن خالل 
ترجمة اأفكار العميل ملخططات مر�س�مة 
و حت�يلها اىل واقع وفق معايري هند�سية 
و زراع���ي���ة م�����س��ت��دام��ة وم��درو���س��ة جتنب 

املياه  اأه��م��ه��ا  وم��ن  البيئية  امل�����ارد  ل��ه��در 
املهند�سن  م���ن  ع��م��ل  ف��ري��ق  م���ن خ���الل 
املعمارين واملتخ�س�سن بالإدارة و اعداد 
الت�ساميم الالزمة ح�سب املخطط املقدم 
وم��راع��اة م��ق��رح��ات امل��ال��ك ان وج���دت و 
زي���ارة امل���ق��ع يف ح��ال احل��اج��ة ل��ذل��ك ، و 

املحدد  ال����ق���ت  يف  ب��ال��ت�����س��ل��ي��م  الل����ت����زام 
م��ع م��راع��اة ج��ان��ب الأم���ن وال�����س��الم��ة يف 
، و ت�فري جهد و عناء  املنزلية  احلدائق 
و  للعميل  الهند�سية  املكاتب  بن  التنقل 
اإتباع الأ�س�س العلمية لت�سميم وتخطيط 
احلدائق ، مع مراعاة الع�امل الطبيعية 

كالع�امل  احل��دي��ق��ة  ت�سميم  يف  امل���ؤث��رة 
و  وال��ري��اح  احل����رارة  درج���ة  املناخية مثل 

املياه و ن�ع الربة .
ومن اهم مميزات خدمة ت�سميم احلدائق 
واملنتزهات  احل���دائ���ق  ادارة  يف  امل��ن��زل��ي��ة 
الرفيهية بالقطاع ال�سمايل تعزيز اأهمية 

احلدائق املنزلية ، واحلفاظ على الرقعة  
اخل�سراء و تعزيزها ، وت�سجيع امل�اطنن 
و   ، والت�سجري  ب��ال��زراع��ة  اله��ت��م��ام  على 
باحلدائق  الهتمام  على  التناف�س  زي��ادة 
العام  املنظر  جمالية  مراعاة  و   ، املنزلية 

والبيئة والق�ساء على التل�ث.

•• العني – الفجر :
•• ت�صوير – حممد معني:

ال�سكنية- واحل��ي��اة  ال��ط��الب��ي  ال���س��ك��ان  اإدارة  نظمت 
للتم�ر،  ال��ث��اين  الطالبية  ال�سكنات  معر�س  ط��الب 
وذلك يف اطار حر�س جامعة الم��ارات على الهتمام 
بامل�روث الماراتي وملا حتتله النخلة من اهمية كبرية 
يف حياة ال�سع�ب العربية وال�سالمية وكان قد افتتح 
املعر�س وال��ذي اقيم يف �سكن �سيح بن عمار للطالب 
ال�سايب  عبدالرحمن  الدكت�ر  الطلبة  �س�ؤون  عميد 
النقبي، بح�س�ر جمم�عة من اع�ساء هيئة التدري�س 
مدينة  يف  وامل���زارع  ال�سركات  ا�سحاب  م��ن  واملهتمن 

العن بالإ�سافة اىل م�ساركة وا�سهام من الطلبة. 
ويف كلمته الفتتاحية حلفل املعر�س اأثنى عميد �س�ؤون 
الطلبة على اقامة مثل هذه املعار�س والهتمام مبثل 
كبريا  ق�سطا  ت��ن��ال  وال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  املحا�سيل  ه��ذه 
املهم  من  ق��ال  حيث  احلبيبة  دولتنا  يف  الهتمام  من 
التم�ر  نخيل  باأهمية  النا�سئة  الأج��ي��ال  تثقيف  ج��دا 
الأمرا�س  و  زراع��ت��ه��ا  م���اع��ي��د  و  و ط���رق  ان���اع��ه��ا  و 
التي ت�سيبها و طرق ال�قاية منها و ال�سناعات التي 
املعر�س  هذا  النقبي  الدكت�ر  وا�ساف  معها.  تتداخل 
الذي تقيمه اجلامعة الي�م ياأتي �سمن الت�جه العام 
اثني  ان  واود   ، ال�سجرة  بهذه  بالهتمام  اجلامعة  يف 
على اجله�د املبذولة من قبل القائمن على املعر�س 

واجلهات اخلارجية امل�ساركة والتي ت�سافرت جه�دهم 
يف اجناحه.

والقى كل من الدكت�ر ا�سماعيل احل��سني من مركز 
خدمة املزارعن باأب�ظبي و الدكت�رة عائ�سة الظاهري 
من كلية الأغذية والزراعة حما�سرات تناولت ج�انب 

خمتلفة ومتعددة من هذه الثمرة املباركة.
اول  م��دي��ر  اجلنيبي  ح�سن  ال�سيد  ا���س��ار  جانبه  م��ن 
– طالب  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال���ط���الب���ي و احل���ي���اة  ال����س���ك���ان 
العار�سن  ع���دد  زي����ادة  امل��ع��ر���س اىل  ع��ل��ى  وامل�����س��رف 
لهذا العام حيث �سارك يف املعر�س و لأول مرة جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر، ومركز خدمة املزارعن 
اأب�ظبي لل�سياحة و الثقافة و هيئة  باأب�ظبي، وهيئة 
، بالإ�سافة اىل  الهالل الأحمر الإماراتي فرع العن 
كلية الأغذية والزراعة ، وحدة درا�سات و بح�ث تنمية 
ا�سافة  النخلة،  اأ�سدقاء  وجمعية  التم�ر،  و  النخيل 
الن�عي  واحل�����س���ر  اجل��ي��دة  الطالبية  امل�����س��ارك��ة  اىل 
امل�سرف  يق�ل  كما  ي�سجع  ال��ذي  الم��ر  املعر�س  لهذا 
تنظيمه  وجعل  املقبل  العام  يف  باإقامته  املعر�س  على 

ب�سكل �سن�ي. 
ويف نهاية املعر�س مت تكرمي اجلهات امل�ساركة واإعالن 
كان  والتي  بالتم�ر  اخلا�سة  الثقافية  امل�سابقة  نتائج 
الطالبات  ف��ازت  حيث  الأ�سد  ن�سيب  منها  للطالبات 
���س��م��رية حم�سن ع��ل��ي م��ن كلية ال��ع��ل���م الن�����س��ان��ي��ة و 
العل�م  كلية  م��ن  ���س��ال��ح  �سعيد  وزي��ن��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة، 

الن�سانية و الجتماعية وحنان ان�ر عبداهلل من كلية 
ف��از الطالب  وال��زراع��ة وم��ن جانب الطالب  الغذية 

و  الدارة  كلية  م��ن  ال��ظ��اه��ري  عبيد  ن��خ��ريه  حم��م��د 
القت�ساد. 

املراأة الإماراتية والعمل 
التطوعي �شمن حملة للجامعيات

•• العني – الفجر:

المارات  بجامعة  اجلماهريي  الت�سال  ق�سم  الن�سانية  العل�م  كلية  اطلقت 
حملة املراأة الماراتية والعمل التط�عي اطلقت عليها بادري لرتقي بالتعاون 
الدولة  يف  العاملة  واخل��ريي��ة  التط�عية  وامل�ؤ�س�سات  الهيئات  جمم�عة  مع 
التط�عي  العمل  لأهمية  نظرا  وذل��ك  اجلماهريي  الت�سال  ق�سم  وطالبات 
ونتائجه على الفرد واملجتمع وخا�سة فيما يخ�س املراأة ون�سرا لثقافة التط�ع 
اخلا�س  املعر�س  افتتح  املجتمعية.  والبيئة  اجلامعة  طالبات  بن  عام  ب�سكل 
حت�ل  الطالبات  من  ملجم�عة  تخرج  م�سروع  عن  عبارة  هي  والتي  باحلملة 
الطلبة  �س�ؤون  عميد  النقبي  ال�سايب  الرحمن  عبد  الدكت�ر  كبري  واق��ع  اىل 
بكلية  اجلماهريي  الت�سال  ق�سم  رئي�س  النعيمي  عائ�سة  الدكت�ر  وبح�س�ر 
وجمع  امل���ارد  تنمية  وح��دة  رئي�س  البل��سي  عبيد  وال�سيد  الن�سانية  العل�م 
التربعات بهيئة الهالل الحمر الماراتي-فرع العن وا�سار الدكت�ر النقبي 
جدا  مهم  ه��دف  ه�  التط�عية  احلمالت  يف  الن�سائي  العن�سر  زي��ادة  ان  اىل 
ا�سر  لبناء  احلقيقية  الن�اة  ميثلن  والل�اتي  اجلامعات  طالبات  بن  وخا�سة 
ان  باعتبار  املثالية  الجتماعية  والعالقات  التعاون  روح  على  تق�م  م�اطنة 
املنظمات للحملة  الطالبات  املجتمع.    الذي يق�م عليه  ال�سا�س  ال�سرة هي 
اعربن عن مدى اهمية ن�سر ثقافة التط�ع بن اأو�ساط الفتيات والن�ساء خا�سة 
والتعاون  وامل�ساعدة  املحبة  م��ن  ا�س�س  على  يق�م  الم���ارات  دول��ة  جمتمع  ان 
عمل  خالل  من  املنظم  الفريق  رئي�سة  النعيمي  احمد  م���زة  الطالبة  وقالت 
ا�ستبيان ملجم�عة غري قليلة من الطالبات وجدنا ان هنالك �سريحة كبرية 
من الطالبات لي�س لديهن معل�مات كافية عن امل�ؤ�س�سات التط�عية يف الدولة 
وعن كيفية التط�ع وامل�ساركة يف احلمالت فجاءت فكرة تنظيم حملة بادري 
لرتقي لن�سر ثقافة العمل التط�عي لي�س فقد داخل احلرم اجلامعي وامنا 
خارجه كذلك لذا وجهنا دع�ات اىل هيئة الهالل الحمر الماراتي فرع العن 
وحملة كلنا خليفة التط�عية وحملة تكاتف و�ساند ومدد وجمعية متط�عي 
المارات وبرنامج فزعة دبي ونادي الهالل الطالبي بجامعة المارات وكان�ا 
ملبين لهذ الدع�ة و�سارك�نا يف احلملة.  اما الطالبة ا�سماء جمعة النعيمي 
الهدف  ان  ال�س�ير من منظمات احلملة فتحدثن عن  علي  ح���اء  والطالبة 
ال�سا�س الذي تهدف اليه حملة املراأة الماراتية العمل التط�عي هي امل�ساهمة 
يف  الن�سائي  العن�سر  وزي���ادة  التط�عي  امل���راأة  دور  فيه  ي��ربز  جمتمع  بناء  يف 
قامت  وقد  ال�سخ�سية.  واملهارات  ال��ذات  تط�ير  اىل  ا�سافة  التط�عي  العمل 
امل�ساركات يف احلملة غاية �سعيد بن دروي�س ومرمي حممد  كل من الطابات 
احلربي وفاطمة �سامل العفاري بت�زيع الربو�س�رات والكتيبات والهدايا على 
زائري املعر�س لتعريفهم بكيفية الن�سمام اىل امل�ؤ�س�سات التط�عية يف الدولة 

والماكن الكرث حاجة للتط�ع . 
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الطالبات يفزن مب�شابقة التمور �شمن معر�ض
 نظمته اإدارة الإ�شكان الطالبي

ت�شميم احلدائق املنزلية باملجان.. مبادرة اأطلقتها بلدية مدينة العني 



العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3151 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س  اجلن�سية:  الدين  كمال  حممد  اب�بكر  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطل�ب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  غياثي  ج�سر   : �سده  املنفذ 
اعالنه/ ج�سر غياثي للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   عن�انه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى 
رقم 2012/2872 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 
2013/5/19 م�عدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2951 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ ن�ر حممد مينت� مفيظ احلق اجلن�سية: بنغالدي�س املنفذ 
اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  املاء  �سحر  �سركة   : �سده 
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  املاء  �سحر  �سركة  اعالنه/  املطل�ب  المارات 
ذ.م.م    اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/1757 عم جز- م ع- ب- 
اأظ  وحدد لنظره جل�سة ي�م الثنن امل�افق 2013/5/13 م�عدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة 
اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام اخلبري احل�سابي

يف ال�ستئناف رقم 2013/6 جتاري الظفرة 
ار�سان  وال�سيدة/  اجلن�سية(  )اماراتية  احلمادي  ي��سف  احمد  ال�سيدة/اآمنه 
واملقاولت  للهند�سة  الو�سط  ال�سرق  بي  ايه  �سركة  مالكتا  )هندية(  ناير 
-6512257( ح�سن  /د.�سمري  احل�سابي  اخلبري  امام  احل�س�ر  يرجى  ذ.م.م 
ي�م الحد   اعاله وذلك  املذك�رة  الدع�ى  02(ب�سفتكما م�ستاأنف �سدكما يف 
امل�افق 2013/5/12 يف متام ال�ساعة - 12 ظهرا مبقر ادارة اخلرباء بال�سارع 
الفرعي رقم 12 املتفرع من �س املرور ومقابل �س�ق المارات العام- منطقة 

الزعفرانة.
  اخلبري احل�سابي /د. �سمري ح�سن
ادارة اخلرباء- دائرة الق�ساء

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     قطاع امل�ساندة الق�سائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/424 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ را�سد م�سطفى ملك ملك غالم م�سطفى ن�سيم اجلن�سية: 
ايه  بيه  ا�س  مبيانتي  تريم�ا  ا�س��سيت  ا�سر  �سركة   : �سده  املنفذ  باك�ستان 
اجلن�سية: المارات املطل�ب اعالنه/ �سركة ا�سر ا�س��سيت تريم�ا مبيانتي 
ا�س بيه ايه اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/3399 عم جز- م 
ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/5/19 م�عدا لنظر 
التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�س�ر  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3166 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س     اجلن�سية:  مياه  هارون  �سركار  ظهري  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  قع�د  �سامل  طالب   : �سده  املنفذ 
المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  قع�د  �سامل  طالب  اعالنه/  املطل�ب 
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عن�انه: 
ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/2085 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  م�عدا   2013/5/16 امل�افق  اخلمي�س  ي�م 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�س�ر 
�سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013  جت  كل- م ت-ب-  اأظ 

مدعي/ �سركة ليمنار للتكييف ذ.م.م اجلن�سية: المارات مدعي عليه: ك��سن 
الدع�ى:  المارات   م��س�ع  واخرون اجلن�سية:  ذ.م.م  لاللكروميكانيكية 
لاللكروميكانيكية  اعالنه/ك��سن  املطل�ب  درهم   379572 مببلغ  مطالبة 
الدع�ى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  ذ.م.م    اجلن�سية: المارات  عن�انه: 
لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة 
الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان     
و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/5/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

تلقائي  اأم��ر  اإن��ه  الع�ساء،  بعد  املطبخ  اأن��ظ��ف  اأن  قبل 
وبقايا  ب��امل��اء  احل�����س��اء  وع����اء  اأم����الأ  اأن  اإيل  بالن�سبة 
���س��رائ��ح اخل�سروات  ال��ل��ح��م وب��ع�����س  ال��ع��ظ��ام وق��ط��ع 
العطرية  والأن���اع  كرف�س...(  ج��زر،  )ب�سل،  املقطعة 
احلرة  وجبتي  اأ�سميها  الفلفل(.  حب�ب  الغار،  )ورق 
اأحتاج  ول  اإه��داره��ا  اأري��د  ل  تتاألف من مقادير  التي 
اإليها لالأطباق الأ�سا�سية، وت�سمل قطعاً و�سرائح من 

املنتجات امل�ج�دة يف ثالجتي.
اأف�سل حالته لأن  اأن يك�ن اخل�سار يف  ل حاجة اإىل 
النكهة املتبقية فيه تت�سرب اإىل املرق. ي�ساعد العظم 
داكن  م��رق  حت�سري  على  املحّمر  اللحم  م��ن  املتبقي 

الل�ن له نكهات كثرية.
من املفيد اأن ن�ستعمل اللحم غري املطب�خ مع العظام 
اأو عظام عنق احلب�س مثاًل(  اأو فخذ الدجاج،  )�سدر 
لتح�سري املرق. لكّن غنى اللحم املحّمر يعزز النكهة 
بطريقة تنا�سبني. )ميكن احل�س�ل على مرق دجاج 
يك�ن ل�نه اأخف نتيجة حت�سريه مع اللحم النيء(. 
�س�ي  اأو  حتمي�س  ميكن  العظام؟  ببقايا  نحتفظ  األ 

العظام دوماً قبل بدء حت�سري املرق.

حت�صري املرق بنف�صك
م�ست�ى  يرتفع  اأن  اإىل  باملاء  واخل�سار  العظام  غطي 
ال�سائل باإن�سن على الأقل ف�ق املقادير. وعاء احل�ساء 
املياه  م��ن  اأق���ل  اأف�����س��ل خ��ي��ار )تتبخر كمية  ال��ط���ي��ل 
فيه(، لكن ميكنك حتماً ا�ستعمال وعاء اأ�سغر حجماً 
اأن  ال��ن���ع. ل تن�سي  م��ن ه��ذا  اإذا كنت متلكن واح���داً 
اأط�ل  حت�سري كمية كبرية من املرق ل يتطلب وقتاً 

من العادة.
قد ترغبن يف غلي اخلليط ثم تركه على نار خفيفة 
ي�ستطيع  دام  م��ا  بالكامل،  مغطى  يك�ن  اأن  دون  م��ن 
ذلك  يعني  اإ���س��اف��ي��ة.  نكهة  ت��ق��دمي  واخل�����س��ار  اللحم 
اإب���ق���اوؤه ���س��اع��ة اإ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى الأق����ل، ورمب���ا �ساعتن 
كمية  تناق�س  عند  اإ�سافية  م��اء  �سكب  م��ع  اأك���رث،  اأو 
اإىل الدجاج وكاأنها  ال�سائل. هكذا تت�سرب نكهة املرق 

مرّطب عطري.
بعد النتهاء من حت�سري املرق، �سّفيه )تخل�سي من 
العظام واللحم واخل�سراوات التي ت�سبح بال طعم يف 
ال��رباد حيث ترتفع  ال�سائل يف  املرحلة( وب��ّردي  ه��ذه 
التخل�س  ي�سّهل  م��ا  وتت�سّلب،  الأع��ل��ى  اإىل  ال��ده���ن 

منها.
هكذا ت�سبحن م�ستعدة لتح�سري احل�ساء.

وعاء( مرق دجاج �صريع )14 
• املقادير

- 16 ك�باً من مرق الدجاج اجلاهز.
- كيل� من قطع الدجاج )عنق، ظهر، عظام ال�سدر، 

اأجنحة...(.
- حبتا ب�سل مقطعتان.
- ف�سا ث�م م�سح�قان.

- حبة جزر مقطعة.
- �سلع كرف�س مقطع.

- �ست حب�ب من الفلفل الأ�س�د.
- ثالثة جذوع بقدون�س.

- ورقة غار.
- ن�سف ملعقة �سغرية من ال�سعر املجفف.

• الطريقة
الدجاج،  قطع  امل��رق،  اخلطي  كبرية،  طنجرة  يف   -1
الب�سل، الث�م، اجلزر، الكرف�س، حب�ب الفلفل، جذوع 
البقدون�س، ورقة الغار، وال�سعر. دعي اخلليط يغلي 
على حرارة مت��سطة اأو خفيفة. ثم اطبخي اخلليط 
45 دقيقة. �سّفيه  على حرارة منخف�سة جداً ط�ال 

وتخل�سي من ده�ن املرق.
• املعل�مات الغذائية يف ك�ب:

الده�ن: غرامان؛  50؛  ال�سعرات احلرارية:  - عدد 
�س�دي�م: 150 ملغ.

�سفر؛  م�سبعة:  ده���ن  غ��رام��ات؛   4 كرب�هيدرات:   -
ملغ. كال�سي�م: 10 

- بروتينات: 6 غرامات؛ ك�ل�سرول: 3 ملغ؛ األياف 
غذائية: �سفر.

- خيارات بديلة ملر�سى ال�سكري يف احل�سة: �سريحة 
واحدة من اللحم اخلايل من الده�ن.

ح�صاء بالفطر واملعكرونة مع كرات اللحم )8 
اأ�صخا�ص(

اجلاهزة  اللحم  ك��رات  ا�ستبدال  ق��ررت  اإذا  مالحظة: 
ب���اأخ���رى حم�����س��رة يف امل���ن���زل، ق��د ت��رغ��ب��ن يف تغيري 
قّطعي  حجماً(.  اأك��رب  املعّلبة  الكرات  )تك�ن  حجمها 
ت�سكيلها  واأع��ي��دي  الن�سف  اإىل  الكبرية  اللحم  ك��رات 
كتاب  وف���ق  احل�����س��اء.  وع���اء  م��ع  �سكلها  يتنا�سب  ك��ي 
�سنايدر ومرييديث  لكارل  ن�ع ح�ساء لذيذ(   300(
غري  ال��زب��دة  من  كبريتن  ملعقتن  ا�ستعملي  دي��دز، 

املمّلحة.
• املقادير

- ملعقتان كبريتان من زيت الزيت�ن.
- حبة ب�سل كبرية ومفرومة.

- 700 غرام من الفطر الربي واملقطع.
- �سلع كرف�س مقطع.

- ملعقة �سغرية من امللح.
- ملعقة �سغرية من احلبق املجفف.

- ملعقة �سغرية من الأوريغان� املجفف.
الدجاج. اأو  البقر  حلم  مرق  من  اأك�اب   6 -

- كرات حلم اإيطالية غري مطب�خة.
- ك�ب من معكرونة اأورزو غري املطب�خة.

ال��ب��ق��دون�����س )الإي����ط����ايل( الطازج  - رب���ع ك����ب م���ن 
واملفروم.

- ملعقتان �سغريتان من ع�سري احلام�س الطازج.
- ربع ك�ب من جبنة بارميجيان�- ريجيان� الطازجة 

واملربو�سة )وكمية اإ�سافية للزينة(.
- فلفل اأ�س�د طازج ومطح�ن.

• الطريقة
1- يف وعاء كبري، �سخني الزبدة والزيت على حرارة 
مت��سطة. اأ�سيفي الب�سل وقّليه اإىل اأن ي�سبح طرياً، 
مدة دقيقتن تقريباً. اأ�سيفي الفطر والكرف�س وامللح 
اأن ت�سبح  اإىل  ق��ّل��ي اخل��ل��ي��ط  واحل��ب��ق والأوري���غ���ان����. 
اخل�سراوات طرية واإىل اأن يبث الفطر ال�سائل منه، 

تقريباً. دقائق  مدة 5 
2- اأ�سيفي املرق ودعي اخلليط يغلي. اأ�سيفي بحذر 
ك����رات ال��ل��ح��م وات��رك��ي��ه��ا ت��غ��ل��ي. خ��ف��ف��ي ال��ن��ار ودعي 
كرات  تن�سج  اأن  اإىل  دقيقة،   25 م��دة  يغلي  اخلليط 

اللحم واإىل اأن ي�سبح اخل�سار طرياً.
3- ارفعي احلرارة اإىل درجة مت��سطة ودعي احل�ساء 
دقائق   8 مدة  تغلي  ودعيها  املعكرونة  اأ�سيفي  يغلي. 

اإىل اأن ت�سبح طرية. 
جبنة  و�سعي  �ساخنة  اأوع��ي��ة  يف  اخلليط  ا�سكبي   -4

اإ�سافية على املائدة.
احل�سة: يف  الغذائية  • املعل�مات 

- ع��دد ال�����س��ع��رات احل���راري���ة: 400؛ ال��ده���ن: 21 
غراماً؛ �س�دي�م: 1170 ملغ.

 7 م�سبعة:  ده����ن  غ���رام���اً؛   25 ك��رب���ه��ي��درات:   -
غرامات؛ كال�سي�م: 180 ملغ.

92 ملغ؛  ك���ل�����س��رول:  27 غ���رام���اً؛  ب��روت��ي��ن��ات:   -
األياف غذائية: 4 غرامات.

حبة  احل�����س��ة:  يف  ال�سكري  ملر�سى  بديلة  خ��ي��ارات   -
خ�سار، �سريحة ون�سف من اخلبز/الن�ساء، 3 �سرائح 

من اللحم اخلايل من الده�ن.

كرات اللحم االإيطالية
8 ح�س�س  32 ك��رة حلم )م��ا يكفي لتقدمي  ح���اىل 

غذائية من احل�ساء(.
• املقادير

- ملعقتان كبريتان من زيت الزيت�ن.
- ك�ب من الب�سل املفروم.

- ف�سا ث�م مهرو�سان.
- 200 غ���رام م��ن حل��م البقر امل��ف��روم واخل���ايل من 

الده�ن.
- 200 غ��رام من حلم العجل امل��ف��روم واخل��ايل من 

الده�ن.
- 200 غرام من اللحم املفروم العادي اأو اخلايل من 

الده�ن.

- بي�سة.
- ك�ب من فتات اخلبز الطازج.

- ربع ك�ب من جبنة البارميزان الطازجة واملب�س�رة.
- ربع ك�ب من البقدون�س الطازج واملفروم.

- ملعقتان �سغريتان من امللح.
- ملعقة �سغرية من احلبق املجفف.

- ن�سف ملعقة �سغرية من الأوريغان� املجفف.

الطازج  الأ����س����د  ال��ف��ل��ف��ل  م��ن  ���س��غ��رية  رب���ع ملعقة   -
واملطح�ن.
• الطريقة

ح���رارة  درج����ة  ع��ل��ى  ال��زي��ت  �سخني  م��ق��الة،  يف   -1
مت��سطة. اأ�سيفي الب�سل وقّليه مدة دقيقتن تقريباً. 
اأ�سيفي الث�م وقلي اخلليط اإىل اأن يلن الب�سل، مدة 

دقائق. دقيقتن. دعي اخلليط يربد ط�ال 5 
الب�سل مع  2- يف وع��اء كبري، اخلطي بيديك خليط 
اجلبنة،  اخل��ب��ز،  فتات  البي�سة،  والعجل،  البقر  حل��م 

البقدون�س، امللح، احلبق، الأوريغان�، والفلفل.
3- �سخني مقالة �سغرية على حرارة مت��سطة وقّلي 
فيها كرة حلم بحجم ملعقة كبرية اإىل اأن تفقد ل�نها 
الزهري. تذوقي الطعام وتّبليه بامللح والفلفل الأ�س�د 
عند احلاجة. ا�سنعي منه كرات حلم �سغرية قطرها 

اإن�س ون�سف تقريباً.
حلم: كرات   4 يف  الغذائية  • املعل�مات 

 13 ال��ده���ن:  - ع��دد ال�����س��ع��رات احل���راري���ة: 210؛ 
غراماً؛ �س�دي�م: 720 ملغ.

- ك���رب����ه���ي���درات: 5 غ����رام����ات؛ ده������ن م�����س��ب��ع��ة: 4 
غرامات؛ كال�سي�م: 76 ملغ.

- بروتينات: 18 غراماً؛ ك�ل�سرول: 82 ملغ؛ األياف 
غذائية: غرام.

ن�سف  احل�سة:  يف  ال�سكري  ملر�سى  بديلة  خ��ي��ارات   -
كمية من كرب�هيدرات اأخرى، �سريحتان ون�سف من 

اللحم اخلايل من الده�ن، ح�سة دهنية.

ح�صاء الفا�صوليا البي�صاء والدجاج والبي�صتو 
)8 ح�ص�ص(

• املقادير
- ملعقة كبرية من زيت الزيت�ن.

- ب�سلة مقطعة.
- 3 ف�س��س ث�م م�سح�قة.

- �سلع كرف�س مقطع.
- جزرة مقطعة.

- ملعقة �سغرية من الأوريغان� املجفف.
- ربع ملعقة �سغرية من فلفل الكاين.

- 6 اأك�اب من مرق الدجاج.
- ملعقة �سغرية من امللح.

الطازج  الأ����س����د  ال��ف��ل��ف��ل  م��ن  ���س��غ��رية  رب���ع ملعقة   -
واملطح�ن.

املجففة  ال���ب���ي�������س���اء  ال���ف���ا����س����ل���ي���اء  م����ن  ع���ل���ب���ت���ان   -
واملغ�س�لة.

- 3 اأك�اب من الدجاج املطب�خ واملقطع.
اأو حم�سرة  - ربع ك�ب من �سل�سة البي�ست� )جاهزة 

منزلياً(.
- ملعقتان �سغريتان من اخلل الأبي�س.

- زيت زيت�ن �ساف.
• الطريقة

درجة  ع��ل��ى  ال���زي���ت  ���س��خ��ن��ي  ك���ب���رية،  م��ق��الة  يف   -1

اأ���س��ي��ف��ي ال��ب�����س��ل وق��ّل��ي��ه اإىل اأن  ح�����رارة م��ت������س��ط��ة. 
اأ�سيفي الث�م، الكرف�س،  6 دقائق.  ي�سبح طرياً، مدة 
اجلزر، الأوريغان�، وفلفل الكاين. قّلي اخلليط مدة 

دقيقتن.
امل����رق وامل���ل���ح وال��ف��ل��ف��ل الأ����س����د واغلي  اأ���س��ي��ف��ي   -2
اخلليط. خففي احلرارة ودعي املقادير تغلي على نار 
اخل�سراوات  ت�سبح  اأن  اإىل  دقيقة،   20 خفيفة مدة 
وال���دج���اج وملعقتن  ال��ف��ا���س���ل��ي��اء  اأ���س��ي��ف��ي  ط��ري��ة. 
كبريتن من �سل�سة البي�ست� واخلل. �سخني اخلليط 
تذوقيه  دقائق.   5 مدة  البخار،  منه  يت�ساعد  اأن  اإىل 

وتّبليه بامللح والفلفل الأ�س�د عند احلاجة.
وزيني كل واحد  �ساخنة  اأوعية  يف  احل�ساء  ا�سكبي   3-
زيت  ور�ّسة  املتبقية  البي�ست�  من  �سغرية  بكمية  منها 

زيت�ن.
احل�سة: يف  الغذائية  • املعل�مات 

 11 ال��ده���ن:  - ع��دد ال�����س��ع��رات احل���راري���ة: 280؛ 
غراماً؛ �س�دي�م: 690 ملغ.

- كرب�هيدرات: 21 غراماً؛ ده�ن م�سبعة: 3 غرامات 
؛ كال�سي�م: 77 ملغ.

- بروتينات: 25 غراماً؛ ك�ل�سرول: 46 ملغ؛ األياف 
غذائية: 5 غرامات.

حبة  احل�����س��ة:  يف  ال�سكري  ملر�سى  بديلة  خ��ي��ارات   -
اللحم  م��ن  ���س��رائ��ح   3 خ��ب��ز/ن�����س��اء،  �سريحة  خ�����س��ار، 

اخلايل من الده�ن، ن�سف ح�سة دهنية.

ح�صاء بروكويل مع جبنة ال�صيدر )6 ح�ص�ص(
• املقادير

الزبدة. من  كبرية  مالعق   3 -
- 3 مالعق كبرية من الطحن.

- علبتان )3 اأك�اب ون�سف الك�ب( من مرق الدجاج 
اأو اخل�سار.

- ك�بان من احلليب اأو اأحد م�ستقاته.
- ب�سلة كبرية ومفرومة.

الربوك�يل  اأو قطع  املجّلد  ال��ربوك���يل  علبتان من   -
املذّوبة.

- ك�بان من جبنة ال�سيدر املربو�سة.
- ملح وفلفل اأ�س�د طازج ومطح�ن.

- ر�سة ج�زة الطيب.
الكرميا  اأو  ال���ب���ارم���ي���زان  ج��ب��ن��ة  م���ن  ك�����ب  ن�����س��ف   -

احلام�سة للزينة.
• الطريقة

1- ذوب����ي ال���زب���دة ع��ل��ى درج����ة ح�����رارة م��ت������س��ط��ة يف 
مقالة.

2- ر�سي فيها الطحن ودعي اخلليط على النار مدة 
دقيقتن تقريباً اإىل اأن ي�سبح لزجاً.

والربوك�يل  وال��ب�����س��ل  واحل��ل��ي��ب  امل���رق  اأ���س��ي��ف��ي   -3
واخ��ل��ط��ي امل��ق��ادي��ر ج��ي��داً. ارف��ع��ي ح���رارة ال��ن��ار ودعي 

اخلليط يغلي وحركيه من وقت اإىل اآخر.
اخلليط  ودع��ي  مت��سطة  درج��ة  اإىل  النار  خففي   -4
الربوك�يل  اأن ي�سبح  اإىل  دقائق،   10 النار مدة  على 
انزعي  اآخ���ر.  اإىل  ط��ري��اً، وح��رك��ي اخلليط م��ن وق��ت 
اهر�سي  دقائق.  لب�سع  ي��ربد  ودعيه  النار  عن  ال�عاء 

املقادير يف خالط اآيل اأو يدوي.
5- ع�دي اإىل املقالة واأ�سيفي جبنة ال�سيدر وحركي 
والفلفل  امللح  اأ�سيفي  اجلبنة.  ت��ذوب  اأن  اإىل  اخلليط 

وج�زة الطيب لتعزيز النكهة.
مبلعقة  وزينيها  �ساخنة  اأوعية  يف  الطعام  ا�سكبي   -6
ال��ك��رمي��ا احلام�سة  اأو  ال��ب��ارم��ي��زان  م��ن جبنة  ك��ب��رية 

)اختياري(.

املعلومات الغذائية يف احل�صة:
- ع���دد ال�����س��ع��رات احل���راري���ة: 350؛ ال���ده����ن: 22 

غراماً؛ �س�دي�م: 560 ملغ.
 14 م�سبعة:  ده����ن  غ���رام���اً؛   17 ك��رب���ه��ي��درات:   -

غراماً ؛ كال�سي�م: 460 ملغ.
- بروتينات: 22 غراماً؛ ك�ل�سرول: 65 ملغ؛ األياف 

غذائية: 4 غرامات.
ن�سف  احل�سة:  يف  ال�سكري  ملر�سى  بديلة  خ��ي��ارات   -
ك����ب ح��ل��ي��ب، ح��ب��ت��ا خ�����س��ار، ���س��ري��ح��ت��ا حل���م غنيتان 

بالده�ن، ح�سة دهنية.

�شحة وتغذية
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بعد نزع العظام من حلم دجاجتني م�صويتني، اأو�صكت ابنتي اأن ترمي العظام يف القمامة فذّكرُتها فورًا: )اإنه اجلزء االأف�صل!(.
اإنه كذلك بالفعل. �صواء ا�صرينا الدجاج امل�صوي احلا�صر من ال�صوبرماركت يف طريقنا من العمل اإىل املنزل اأو ا�صتعملنا بقايا اللحم من 
ع�صاء العيد اأو عظام حلم البقر التي تبقى يف االأطباق، يجب االمتناع عن رمي بقايا تلك الوجبات الأنها مقادير مهمة وميكن ا�صتعمالها 

كمكونات رئي�صة لتح�صري املرق الذي ُيعتر اأ�صا�ص اأي ح�صاء.

خيارات ب�صيطة وتكاليف قليلة 

ري ح�شاءك اخلا�ض  ح�شّ

عالج التهاب الكبد يطيل احلياة 
يحد العالج الناجح لعدوى فريو�س التهاب الكبد C خطر امل�ت من كل 
بالكبد فح�سب، وفق  املرتبطة مبا�سرة  الأ�سباب  الأ�سباب املحتملة، ل من 

درا�سة ُن�سرت يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية.
يف حالة العدوى املزمنة، ي�ستقر فريو�س التهاب الكبد C يف الكبد، ما قد 
الكبد وق�س�ره. تهدف  ب�سرطان  الإ�سابة  ويزيد خطر  ت�سمعه  اإىل  ي�ؤدي 
متدنية  معدلت  اإىل  الفريو�سي  الن�ساط  خف�س  اإىل  بالأدوية  العالجات 
جّداً. رّكزت هذه الدرا�سة على 530 �سخ�ساً اأعط�ا جمم�عة من الأدوية 
اإىل  ال��ف��ريو���س  ت��راج��ع  ال��ف��ريو���س. ويف نح� ثلث احل����الت،  لكبت ع���دوى 
ُيعاجل�ا بنجاح، تراجع خطر  معدلت متدنية ج��ّداً. ومقارنة مع َمن مل 
امل�ت جراء اأي �سبب من 26 % اإىل 9 %. من ال�سروري حتديد فاعلية 
م��ن احلقن  �سنة  اأن��ه يتطلب  اإىل  ن��ظ��راً   ،C الكبد  التهاب  ف��ريو���س  ع��الج 
نف�سية  جانبية  ت��اأث��ريات  م��ع  غ��ال��ب��اً  ت��راف��ق  ال��ت��ي  والأدوي�����ة،  الأ�سب�عية 

خطرية )الكاآبة، القلق، ون�بات الغ�سب(، فقر الدم، والتعب.

D خيارات اأف�شل من الفيتامني
ي�ساعد على  الكال�سي�م( قد  )اإىل جانب   D الفيتامن  اأن  نعلم منذ مدة 
الأخرية،  الفرة  العظام. يف  العظام وحمايتها من م�سكلة ه�سا�سة  تق�ية 
ت�ساءل الباحث�ن عن ما اإذا كان هذا الفيتامن ي�ستطيع اأي�ساً اإبطاء تط�ر 
التهاب مف�سل الركبة. ُن�سرت درا�سة يف 9 يناير يف جملة )اجلمعية الطبية 
بالتهاب  146 �سخ�ساً م�ساباً  الأمريكية( وكانت قد طلبت ع�س�ائياً من 
الفيتامن  تناول  ف���ق(  وم��ا  والأرب��ع��ن  اخلام�سة  )بعمر  الركبة  مف�سل 
ل  نهاية مدة الدرا�سة، مل ُي�سجَّ �سنتن. يف  دواء وهمي ي�مياً ط�ال  اأو   D
الذين  امل�ساركن  بن  الغ�سروف  حالة  تده�ر  اأو  الأمل  يف  كبري  اختالف 
اأخذوا الفيتامن D ومن اأخذوا الدواء ال�همي. لكن يق�ل معّدو الدرا�سة 
اإنهم كان�ا ليالحظ�ا على الأرجح منافع اإ�سافية ل� ا�ستمرت الدرا�سة بعد 
D كان جمرد  الفيتامن  اأن  يبدو  الآن،  من  اعتباراً  لكن  ال�سنتن.  فرة 
حل فا�سل ملعاجلة التهاب مف�سل الركبة. يبقى اأخذ الفيتامن D �سرورياً 
حلماية العظام لكن يجب اللتزام ب��سائل مثبتة ملعاجلة ه�سا�سة العظام 
يف منطقة الركبة. من الأف�سل التعاون مع معالج فيزيائي لتعّلم متارين 
وا�ستعمال  البدانة،  م�سكلة  وج�د  حال  يف  الزائد  ال���زن  وفقدان  التق�ية، 

امل�سّدات لتثبيت املف�سل الذي ي�سبب الأمل، وتناول امل�سكنات عند احلاجة.
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العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2187 ت   عام- م ر- ت  - اأظ(
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  علي  ا�سغر  ا�سغر  وحيد  التنفيذ/  طالب 
ي��سف اليا�س كريجه اجلن�سية: �س�ريا املطل�ب اعالنه/ي��سف اليا�س كريجه 
اجلن�سية: �س�ريا  عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/667 مد جز- م ر- ب- اأظ  وحدد 
التنفيذ.  طلب  لنظر  م�عدا   2013/6/3 امل�افق  الثنن  ي�م  جل�سة  لنظره 
الكائنة  اب�ظبي  التنفيذ-  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�س�ر 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
  قلم التنفيذ العام                                                                 

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3130 ت    عمل- م  ع- ت  - اأظ(
�سده  املنفذ  باك�ستان    اجلن�سية:  خان  �سري  مالك  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات   اجلن�سية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  اخل�سراء  ال�سحراء   :
اجلن�سية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  اخل�سراء  اعالنه/ال�سحراء  املطل�ب 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عن�انه:  المارات 
اأظ  وحدد  ع- ب-  م  رقم 2012/2132 عم جز-  الدع�ى  ال�سادر يف  التنفيذ 
لنظره جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2013/5/14 م�عدا لنظر طلب التنفيذ. 
فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ- اب�ظبي الكائنة 
اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3151 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س  اجلن�سية:  الدين  كمال  حممد  اب�بكر  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطل�ب  المارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  غياثي  ج�سر   : �سده  املنفذ 
اعالنه/ ج�سر غياثي للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   عن�انه: بالن�سر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى 
رقم 2012/2872 عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 
2013/5/19 م�عدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
    القلم العمايل                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2951 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ ن�ر حممد مينت� مفيظ احلق اجلن�سية: بنغالدي�س املنفذ 
اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  املاء  �سحر  �سركة   : �سده 
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  املاء  �سحر  �سركة  اعالنه/  املطل�ب  المارات 
ذ.م.م    اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/1757 عم جز- م ع- ب- 
اأظ  وحدد لنظره جل�سة ي�م الثنن امل�افق 2013/5/13 م�عدا لنظر طلب 
التنفيذ. فانت مكلف باحل�س�ر امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- الكائنة 
اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام اخلبري احل�سابي

يف ال�ستئناف رقم 2013/6 جتاري الظفرة 
ار�سان  وال�سيدة/  اجلن�سية(  )اماراتية  احلمادي  ي��سف  احمد  ال�سيدة/اآمنه 
واملقاولت  للهند�سة  الو�سط  ال�سرق  بي  ايه  �سركة  مالكتا  )هندية(  ناير 
-6512257( ح�سن  /د.�سمري  احل�سابي  اخلبري  امام  احل�س�ر  يرجى  ذ.م.م 

ي�م الحد   اعاله وذلك  املذك�رة  الدع�ى  02(ب�سفتكما م�ستاأنف �سدكما يف 
امل�افق 2013/5/12 يف متام ال�ساعة - 12 ظهرا مبقر ادارة اخلرباء بال�سارع 
الفرعي رقم 12 املتفرع من �س املرور ومقابل �س�ق المارات العام- منطقة 

الزعفرانة.
  اخلبري احل�سابي /د. �سمري ح�سن
ادارة اخلرباء- دائرة الق�ساء

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
     قطاع امل�ساندة الق�سائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/424 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
طالب التنفيذ/ را�سد م�سطفى ملك ملك غالم م�سطفى ن�سيم اجلن�سية: 
ايه  بيه  ا�س  مبيانتي  تريم�ا  ا�س��سيت  ا�سر  �سركة   : �سده  املنفذ  باك�ستان 
اجلن�سية: المارات املطل�ب اعالنه/ �سركة ا�سر ا�س��سيت تريم�ا مبيانتي 
ا�س بيه ايه اجلن�سية: المارات عن�انه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/3399 عم جز- م 
ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة ي�م الحد امل�افق 2013/5/19 م�عدا لنظر 
التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�س�ر  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب 
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3166 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ(
بنغالدي�س     اجلن�سية:  مياه  هارون  �سركار  ظهري  حممد  التنفيذ/  طالب 
المارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  قع�د  �سامل  طالب   : �سده  املنفذ 
المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  قع�د  �سامل  طالب  اعالنه/  املطل�ب 
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عن�انه: 
ال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/2085 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر  م�عدا   2013/5/16 امل�افق  اخلمي�س  ي�م 
العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�س�ر 
�سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10785 بتاريخ   2013/5/6     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
ق�سم  اىل  /بطلب  ح�صن  حممد  /جنوى  تقدمت 
النجدة/  البتدائية-فرع  اب�ظبي  حمكمة  الت�ثيق/ 

بتغيري ا�سمها من )جنوى( اىل) امنة(
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذك�ر باملحكمة 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر العالن .
امل�ست�سار/ حممد ا�سرف البولقي    
قا�سي حمكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
   اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013  جت  كل- م ت-ب-  اأظ 

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  للتكييف  ليمنار  �سركة  مدعي/ 
م��س�ع  المارات  اجلن�سية:  واخرون  ذ.م.م  لاللكروميكانيكية  ك��سن 
بارمب�  اعالنه/ب�نا�سي  املطل�ب  درهم   379572 مببلغ  مطالبة  الدع�ى: 
�س�ريندران �ساجي   اجلن�سية: الهند  عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة الربعاء امل�افق 2013/5/15 م�عدا 
لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة 
الثالثة ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان     
و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/290 تنفيذ عقاري
الل�ؤل�ؤة العقارية  جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/  اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة 
عبداهلل بن قطيم بن �سع�د احلبيل وميثله: هبه علي غل�م حممد باقر اهلي     نعلنكم باحلكم 
بال�سادر يف الدع�ى رقم 2012/101 عقاري كلي ي�م الثنن بتاريخ 2012/2/27 باعتباره �سندا 
تنفيذيا وذلك:  1- ببطالن ا�ستمارتي احلجز امل�ؤرختن 2008/6/12 عن ال�حدتن رقمي 13، 
درهم(   213545( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -2 ال��دع���ى.  م��س�ع  بال�سيد�س  مب�سروع   14
والفائدة ب�اقع 9% �سن�يا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2012/7/26 وحتى متام ال�سداد على 
ال جتاوز ا�سل املبلغ املق�سي به وت�سليمه اىل طالب التنفيذ ا و خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من 
تاريخ ن�سر هذا العالن.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/705 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهما/1- ب�ست ه�مز المارات العقارية لالن�ساءات- �سركة منطقة حرة 2- ب�ست ه�مز المارات 
العقارية 3- بارام�نت ريل ا�ستيت ���س.ذ.م.م  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد اقبال 
 2011/860 رقم  الدع�ى  يف  بال�سادر  باحلكم  نعلنكم  عبدالرحيم  عبداهلل  احمد  ي��سف  وميثله:  �سيفاين 
عقاري كلي ي�م الربعاء بتاريخ 2012/6/20 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:  1- ببطالن  ا�ستمارتي احلجز 
امل�ؤرخة 2008/2/5 عن ال�حدة رقم 1201 ايه 2- بف�سخ التعاقد )ا�ستمارات احلجز( امل�ؤرخه 2008/2/5 عن 
باقي ال�احدات م��س�ع الدع�ى ارقام ) 1202 ايه 1، 1203 ايه 1204ايه، 1205 ايه، 1206 ايه( الزام املدعى 
 %9 ب�اقع  القان�نية  والف�ائد   ) درهم   1343850( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  بالت�سامن  املدخل  واخل�سم  عليهما 
او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  ال�سداد  متام  وحتى   2011/9/12 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا 
خزينة املحكمة خالل 15 ي�م من تاريخ ن�سر هذا العالن.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2011/399 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي ال�طني حاليا- )بنك دبي ال�طني- �سابقا(  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- 
امارة  عن�انه:  واآخ���رون   �سريازي  حممد  ر�سا  علي  �سده:  املنفذ  العربات  م�قف  مقابل  يا�س-  بني  �سارع 
البلدة القدمية يف حميط  برج خليفة     التاجر- منطقة  ال�سقة رقم 1020 منطقة   bd oti البناية  دبي- 
انه يف ي�م الربعاء امل�افق 2013/5/29 ال�ساعة 6.00 م�ساء على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة 
www.emiratesauction.ae ( وذلك يف  مع اجلهة التي انيط بها   )�سركة الم��ارات للمزادات 
التاريخ املحدد اعاله ايداع تاأمن ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرا�س 
على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة 
باملادة 301 من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات. �سقة �سكنيه برج خليفة رقم الر�س 200 رقم 
املبني 2 ا�سم املبنى التاجر رقم العقار 1020 رقم الطابق 1 امل�اقف 4011 امل�ساحة 12208 قدم مربع القيمة : 

1960000 درهم  مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/415 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي ال�طني حاليا- )بنك دبي ال�طني- �سابقا(  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- 
�سارع بني يا�س- مقابل م�قف العربات املنفذ �سده: علي ر�سا حممد �سريازي واآخرون  عن�انه: امارة دبي- 
�سارع ال�سيخ زايد- منطقة التالل المارات ) الرو�سة( ال�سقه رقم 707- البناية جي اآرم��سيال- امل�سروع ذا 
غرينز -دبي.  انه يف ي�م الربعاء امل�افق 2013/5/29 ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجر بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة 
التي انيط بها )�سركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  اي��داع تاأمن ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخ�ل  اعاله 
التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 
من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
رقم  الثالثة-  الثنية  املنطقة  �سكنيه-  �سقة  العقار:  ن�ع  املمتلكات.  او�ساف  بيان  يلي  وفيما  البيع.  جلل�سة 
الر�س 18 رقم املبنى 1- ا�سم املبني: م��سيال - رقم العقاري: 707 - رقم الطابق 7- م�ساحة العقار: 747 

قدم مربع - القيمة 730000 درهم   مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/415 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك المارات دبي ال�طني حاليا- )بنك دبي ال�طني- �سابقا(  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- 
�سارع بني يا�س- مقابل م�قف العربات املنفذ �سده: علي ر�سا حممد �سريازي واآخرون  عن�انه: امارة دبي- 
�سارع ال�سيخ زايد- منطقة التالل المارات ) الرو�سة( ال�سقه رقم 707- البناية جي اآرم��سيال- امل�سروع ذا 
غرينز -دبي.  انه يف ي�م الربعاء امل�افق 2013/5/29 ال�ساعة 6.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجر بيع العقار امل��سحة او�سافه ادناه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة 
التي انيط بها )�سركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  اي��داع تاأمن ل يقل عن 20% من ال�سا�سي قبل دخ�ل  اعاله 
التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 
من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان او�ساف املمتلكات. او�ساف العقار: ن�ع العقار: �سقه �سكنيه- املنطقة: الثنيه 
الثالثه رقم الر�س 18 رقم املبني 1- ا�سم املبني: م��سيال رقم العقار 708 رقم الطابق : 7- م�ساحة العقار: 

773 قدم مربع - امل�ساحة : القيمة 750000 درهم .   مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.
 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1070 مدين كلي                                                      
اىل املدعى عليهم/1  - ال�سيخ �سقر بن حممد ال نهيان 2- �سركة /ذا رويال بارتز�سيب 
�������س.ذ.م.م 3- ���س��ج��او ب��روي��ز ع��ب��دال��ر���س��ي��د جم��ه���يل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان املدعي: 
اقام عليك الدع�ى  حم�سن مارك حامى وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�س.  قد 
 300.000( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالت�سامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  وم��س�عها 
املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م  درهم( 
ال�سداد التام.     وحددت لها جل�سة ي�م اخلمي�س امل�افق 2013/5/16 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2D.18  لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الق��ل  .  

)علما بان الدع�ى قد عجلت من ال�قف(
ق�سم الق�سايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/363 عقاري كلي                                                      
اىل املدعى عليه/1  - م�ؤ�س�سة ف�رت�سن ه�مز للعقارات وميثلها مالكها ج�سن املا�س 
اقام  وليد خمي�س   جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي: غالم حممد به�يان   قد 
والزام  عليها  واملدعي  املدعي  بن  العقد  بف�سخ  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك 
املدعي عليها مببلغ وقدره )281853 درهم( والفائدة ب�اقع القان�نية 12% من تاريخ 
ي�م  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  الق�سائية  املطالبة 
ch1B.8  لذا فانت مكلف  الربعاء امل�افق 2013/5/22 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
او م�ستندات  او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�س�ر 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن 

مبثابة ح�س�ري. 
ق�سم الدعاوي  العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3 مدين جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - بينت� ج��سلي   جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي: 
قد  امل��ال    عبداهلل  �سريف  حممد  حبيب  وميثله:  م  ب  م  �س  ان�س�ارن�س  اك�سا 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى  عليك  اق��ام 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القان�نية  )23000 دره���م( وال��ر���س���م وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة ي�م الربعاء 
امل�افق 2013/5/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2D.17  لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�س�ر 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الق��ل  . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.  
ق�سم الق�سايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/172 جتاري جزئي                                                  
ان  الق��ام��ة مبا  املدعى عليه /1  - بي �سي بي تكن�ل�جي �س م ح جمه�ل حمل  اىل 
حمم�د  علي  وميثله:  ذ.م.م  �س  الغذائية  ب��امل���اد  التم�ين  خلدمات  ب��روك��ات  امل��دع��ي: 
عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها  عليك  اق��ام  قد  حممد حم��م���د    
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س���م  دره���م(   38.692.42( وق���دره  مببلغ 
احلكم  و�سم�ل  التام  ال�سداد  وحتى   2011/8/17 ال�ستحاق  تاريخ  من   %12 القان�نية 
بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2013/5/14 ال�ساعة 
قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�س�ر  مكلف  فانت  ل��ذا    ch2D.19 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل  . ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.  
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/129 مدين جزئي                                                  
ابراهيم  جمه�ل حمل  زي��د  اب���  املدعى عليه /1  - �سامح حممد ي�ن�س  اىل 
اق���ام عليك الدع�ى  امل��دع��ي: عبداحلكيم اجم��� م��ي��اه   ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )14500 درهم(  والر�س�م 
التام.   لل�سداد  ال�ستالم  تاريخ  ب�اقع 12% من  القان�نية  والفائدة  وامل�ساريف 
وحددت لها جل�سة ي�م الربعاء امل�افق 2013/5/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ch2D.17  لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل  . 
ق�سم الق�سايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/85 عقاري  كلي                                                    
جمه�ل  ال�سيخ    ال  عبدالرحمن  ا�سحق  عبدالعزيز   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي: �سركة ابيار للتط�ير العقاري ) �سركة م�ساهمة 
مقفلة( فرع دبي وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اقام عليك 
املدعي عليه  ال��زام  بندب  خبري متخ�س�س مع  املطالبة  الدع�ى وم��س�عها 
بالر�س�م وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة ي�م اخلمي�س امل�افق 
2013/5/30 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8  لذا فانت مكلف باحل�س�ر 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/149 جتاري كلي                                                    
اىل املدعى عليه /1  - �سركة الفان�ر لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �س.ذ.م.م   
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي: �سركة اترنيت اخلليج التجارية املحدودة 
عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع���ى وم��س�عها  عليك  اق��ام  قد  ����س.ذ.م.م 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س���م  دره���م(   674.548.39( وق���دره  مببلغ 
التام.    ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سن�يا   %12 القان�نية  والفائدة 
وحددت لها جل�سة ي�م اخلمي�س امل�افق 2013/5/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch2E.22  لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل  .  
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/422  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده / 1 -ال�����س��ك��ل امل�����س��ي��ىء ل��ل��ت��ج��ارة )���������س.ذ.م.م(  
لالعمال  الذهبية  /ال���س��ع��ة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل 
الكهروميكانيكية )�س.ذ.م.م( وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املط�ع  
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2010/950 جتاري كلي 
امل�افق 2013/5/19  الحد  ي�م  لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2012/4/10 
يقت�سي  وع��ل��ي��ه    ch2E.23 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �سباحا   10.00 ال�����س��اع��ة 
ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1591  جتاري كلي                  
اىل املدعى عليه/1- �سركة الهدى للمقاولت ذ.م.م جمه�ل حمل 
ذ.م.م  ���س  احلديثة  البال�ستيك  �سناعة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بان  نعلنكم  ال���زرع����ين    ع��ب��داهلل  حممد  ا�سماعيل  علي  ومي��ث��ل��ه: 
الدع�ى  يف   2013/4/29 بتاريخ  املنعقدة   بجل�ستها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�سيد اخلبري  تقرير  ب���رود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك���رة 
الدع�ى وقد حتددت جل�سة ي�م الثنن امل�افق 2013/5/13 ال�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 466 /2013  جت  كل- م ت-ب-  اأظ 

مدعي/ �سركة ليمنار للتكييف ذ.م.م اجلن�سية: المارات مدعي عليه: ك��سن 
الدع�ى:  المارات   م��س�ع  واخرون اجلن�سية:  ذ.م.م  لاللكروميكانيكية 
لاللكروميكانيكية  اعالنه/ك��سن  املطل�ب  درهم   379572 مببلغ  مطالبة 
الدع�ى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  ذ.م.م    اجلن�سية: المارات  عن�انه: 
لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  املحكمة  وحددت  اعاله  املذك�رة 
الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان     
و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/5/1

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



اإذا ما رجعنا بالزمن اإىل ال�راء وحتديدا عام 1911 �سنكت�سف اأن الطائرة 
القاذفة للقنابل هي اأول طائرة حربية ع�سكرية باملعنى ال�سحيح، حينما قام 
طيار تابع للجي�س الإيطايل بقذف قنبلة يدوية على ث�ار من الليبين اإبان 
الجتياح الإيطايل لليبيا اآنذاك ليرجم بعدها الق�سف اجل�ي ويتح�ل اإىل 
التي �سقلت دور  الثانية  العاملية  ال�قت مرورا باحلرب  قاذفات عمالقة مع 
هريو�سيما  ملدينتي  ن�وية  �سربة  تنفيذ  اإىل  و�س�ل  امل��دى  البعيدة  القاذفة 
للطريان  التابعة   29 – بي  القنابل  قاذفة  قبل  اليابانيتن من  وناغازاكي 

الأمريكي.

طبيعة القاذفة ومهامها 
قد تتطلب الطائرات القاذفة ال�سخمة مدارج ومهابط لالإقالع واحلط بها 
م�سافات  اجتياز  تتطلب  التي  مهامها  لطبيعة  وذل��ك  جيدا،  تعبيدا  معبدة 
تتخطى  اأن  عليها  لزاما  كان  لذلك  معادية،  اأر�سية  اأه��داف  لق�سف  ط�يلة 
جميع اأجهزة الدفاع املتط�رة للعدو، وعندما جاء الدفع النفاث اإىل ال�ج�د 
الرتفاع  مب�ست�يات  القاذفة  الطائرات  ارتقت  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد 
وال�سرعة، بينما مكن ظه�ر القنابل الن�وية والتي اأوكل لها حملها من قاذفة 

قنابل واحدة فقط من تدمري اأكرب املدن تدمريا تاما.

ال�صاروخ العابر للقارات لي�ص كافيا
اأح��رز يف  الذي  التط�ر  اأن  الباردة من  اأوج احلرب  اأثناء  اعتقاد خاطىء  �ساد 
جمال انتاج وبناء ال�س�اريخ العابرة للقارات اآنذاك قد حدا ببع�س املراقبن 
باأن الطائرات القاذفة قد عفا عليها الزمن يف ع�سر ال�س�اريخ. لكن العدد 

الكبري من املهام التي ميكن للقاذفات تنفيذها ه� مذهل بحق، كما اأن من 
غري ال�سروري اأن تك�ن م�اقع تلك القاذفات معل�مة بدقة، كما ميكن تغيري 
اأهدافها ف�را، وميكن اأي�سا ا�ستدعاوؤها اأو اإطالقها يف اجل� مبجرد ورود اإنذار 
بهج�م معاد. يف حن اأن الدولة التي قد متتلك ال�س�اريخ العابرة ول متلك 
قاذفات فال جتروؤ على اإطالقها مبجرد ورود النذار، و�سيتعنب عليها انتظار 
وق�ع الهج�م املعادي فعليا قبل اأن جتروؤ على الرد، ولكن ذلك ال�قت رمبا 
تك�ن �س�اريخها فيه قد دمرت وفات الأوان. وهذا ه� ال�سبب الذي يجعل 
من امتالك اأ�سط�ل من الطائرات القاذفة البعيدة املدى اأو ال�سراتيجية 
اأمرا بالغ الأهمية؛ وه� ما حدا بكل من ال�ليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا 

اإىل الحتفاظ بق�تها من اأ�ساطيل القاذفات ال�سراتيجية.

مرونة يف االأداء 
لربيقها،  ال�سراتيجية  القاذفة  ال��ط��ائ��رات  ا�ستعادة  يف  الرئي�سي  ال�سبب 
يكمن يف التغري اجلي��سيا�سي العاملي واحلرب على الرهاب وتغري اخل�س�م 
بالن�سبة للدول، وظه�ر لعبن جدد ووج�د ع�ائق دولية متعددة قد ت�سكل 
وتعد  تعتقده.  كما  اأمنها  تهديد  م�سادر  حتييد  يف  ال���دول  وج��ه  يف  عقبات 
الطائرة ال�سراتيجية اأو قاذفة القنابل ال�سراتيجية واحدة من ال��سائل 
اإىل  اأهدافها،  اإىل  واإي�سالها  الن�وية  الأ�سلحة  التي خ�س�ست حلمل  الثالث 
والغ�ا�سة  للقارات،  العابرة  اأو  امل��دى  البعيدة  البال�ستية  ال�س�اريخ  جانب 
تفتقر  التي  واملرونة  بال�سرعة  تتميز  ولك�نها  الن�وية.  بالطاقة  تعمل  التي 
مهام  تنفيذ  على  نف�سه  ال�قت  يف  ولقدرتها  والغ�ا�سات،  ال�س�اريخ  اإليها 
ال�ستطالع والتج�س�س التي ل ميكن تنفيذها بال��سائل الأخرى، فاإن القاذفة 

ال�سراتيجية تعد عن�سر تف�ق ل ي�ساهيه �سيء اآخر.

م�صروع باهظ الثمن
يق�ل خبري رو�سي اإن ت�سنيع قاذفة قنابل ا�سراتيجية يعد م�سروعاً باهظ 
التكاليف، م�سريا اإىل اأنه حتى ال�ليات املتحدة مل تقرر بعد بدء العمل يف 
م�سدر  اأع��ده  لتقدير  ووفقا  الن�ع.  ه��ذا  من  اجلديد  اجليل  طائرة  ت�سنيع 
لن  جديدة  قنابل  قاذفة  ت�سنيع  م�سروع  كلفة  ف��اإن  الرو�سية  الدفاع  ب���زارة 
10 مليارات دولر اأمريكي. وحاليا جتثم طائرات رو�سيا القاذفة،  تقل عن 
التي حتمل الأ�سلحة الن�وية، يف اأربع ق�اعد ج�ية م�زعة يف رو�سيا. وتق�م 
طائرات �سالح اجل� البعيد املدى الرو�سي بدوريات منتظمة يف اأج�اء رو�سيا 
وخارجها منذ اأغ�سط�س 2007. يذكر اأن طائرتن من طراز )ت� - 160( 
قامتا برحلة اإىل فنزويال يف �سبتمرب 2008، ثم قامتا بطلعتن يف اأج�اء 
تنفيذ مهام ق�سف  ق��ادرة على  اأنها  اإىل  اإ�سارة من رو�سيا  بنما والربازيل يف 

ج�ي ا�سراتيجي يف اأي بقعة على الكرة الأر�سية )اأنظر ال�سكل واحد(.

التغلب على العوائق 
اإن العقد الذي تال احلرب العاملية الثانية بّن مدى ال�سع�بة التي ت�اجهها 
الطائرات القاذفة يف اخراق العدو حتى مع متيز بع�سها بال�سرعة العالية 
لنريان  معر�سة  ت��زال  ل  اأنها  اإل  �ساهقة  بارتفاعات  التحليق  على  وقدرتها 
اأكرث  باتت  التي  للطائرات  امل�سادة  كال�س�اريخ  الأر�سية  اجل�ية  الدفاعات 
دهاء وفتكا من ذي قبل، لذلك اأ�سيفت عدة اإجراءات ومعدات دفاعية مكنت 
الفتاكة،  الدفاعات  تلك  من  التمل�س  اأو  الت�سدي  من  القاذفات  تلك  بع�س 

ومن تلك الإجراءات القدرة على اإطالق الأ�سلحة عن بعد ب�ا�سطة القنابل 
اأكرث  باتت  والتي  املجنحة  ك��روز  و�س�اريخ  الأ�سطناعية  بالأقمار  امل�جهة 
م��ن اخراق  املجنح  لل�ساروخ  ال���ق��ت، حيث ميكن  م���رور  م��ع  ذك���اء  و  خ��ف��اء 
اأكمل وجه مما ي�سمح  امل��راد تدمريها على  مناطق العدو وتدمري الأه��داف 

للقاذفة احلاملة له بالبقاء بعيدا وعلى م�سافة ماأم�نة.

تر�صانة فعالة
اأن�اع  ثالثة  الأم��ريك��ي  اجل���  ل�سالح  الع�سكرية  الر�سانة  يف  حاليا  ي�جد 
من الطائرات القاذفة البعيدة املدى وهي )ب - 52( الأقدم عهدا يف تاريخ 
الباردة، وهي ل تزال  ت��زال يف اخلدمة منذ بداية احل��رب  التي ل  القاذفات 
الق�ة الهج�مية ال�سراتيجية الأكرث اأهمية يف �سالح اجل� الأمريكي، و)ب 
- 1( الأ�سرع من ال�س�ت، واأخريا اخلفية )ب - 2( التي ل ي�جد مثيل لها 
يف اأ�سلحة اجل� يف العامل اأجمع، ومل ي�سنع مثلها حتى الآن. يف املقابل ي�سم 
�سالح اجل� ال�سراتيجي البعيد املدى الرو�سي 13 طائرة من طراز )ت� - 
ال�س�ت و63 طائرة من طراز )ت� - 95 م  الأ�سرع من  160( بالك جاك 
22 ام باك فاير( الأ�سرع من ال�س�ت، ويعد  �س( وعددا من طائرات )ت� - 
هذا الكم من القاذفات لكال البلدين الأكرب يف العامل ول ميكن مقارعته من 
قبل اأي دولة اأخرى يف الكم والقدرات، ورمبا هذا ال�سبب الذي اأغ�سب بي�نغ 
يانغ عا�سمة ك�ريا ال�سمالية واأفزعها نظرا لعلم الأخرية مبدى قدرة تلك 
القاذفات على اإحداث تدمري هائل بها ف�سبق اأن ذاقت وبال نريانها يف احلرب 

الك�رية عام 1953.
اإن جمرد منظر قاذفة بي �� 52 يثري الرعب يف نف��س الكثريين.

�سبيهة  حالة  اإىل  وا�سحاً  انتقاًل  الدماغ  م�جات  اأمن��اط  ُتظهر 
بالغيب�بة يف حالة املر�سى الذين يخ�سع�ن لتخدير عام. �س�زان 
اكت�سافات  تابعت   Technology Review م��ن  ي���ن��غ 
الن�ساط  م��ن  اأمن��اط��اً  الباحث�ن  امل��ج��ال. ح��دد  ه��ذا  الباحثن يف 
الدماغي ترتبط بفقدان ال�عي وا�ستعادته حن يخ�سع املري�س 
لتخدير عام. قد ت�ساعد هذه الكت�سافات، التي ُن�سرت اأخرياً يف 
 Proceedings of the National Academy
يف  التخدير  اأط��ب��اء  الإن��رن��ت،  �سبكة  على   of Sciences

امل�ستقبل على مراقبة ال�عي يف حالة مر�ساهم.
الطب يف جامعة فرجينيا  كلية  تخدير يف  ثييل طبيب  روب��رت 
مل ي�سارك يف هذه الدرا�سة، يذكر: )�سحيح اأن هدف التخدير 
الرئي�س جعل املري�س يفقد ال�عي م�قتاً )ويك�ن غري قادر على 
التذّكر(، لكن الطبيب ل ُيراقب الدماغ مبا�سرة(. بدًل من ذلك، 
القلب،  نب�س  ال��دم،  املبا�سرة، مثل �سغط  امل�ؤ�سرات غري  يراقب 
هنا  )من  ثييل:  ي�سيف  التخدير.  عمق  لتحديد  الفعل،  وردود 

تن�ساأ حاجة اإىل معايري اأكرث دقة ملراقبة عمق التخدير(.

ن�صاط كهربائي
م�جات  تخطيط  جهاز  والباحثن  امل�ست�سفيات  بع�س  ي�ستخدم 
ق�سرة  يف  الكهربائي  الن�ساط  يقي�س  ال��ذي   ،)EEG( ال��دم��اغ 
ال��دم��اغ من خ��الل اأق��ط��اب ت��سع على ف��روة ال��راأ���س. لكن هذه 
اأو م�ؤ�سر واحد يقّيم مدى وعي  اإىل رقم واحد  ل  البيانات حت�َّ
م�ست�سفى  يف  تخدير  طبيب  ب����راون،  اإم���ريي  ي��سح  امل��ري�����س. 
ما�سات�س��ست�س  معهد  يف  اأع�ساب  وع��امل  العام  ما�سات�س��ست�س 
الكربى  امل�سكلة  )تكمن  الدرا�سة:  يف  ب��ارز  وباحث  للتكن�ل�جيا 
النا�س  ك��ل  اأن  يعتربون  معتمديها  اأن  يف  املعتمدة  امل���ؤ���س��رات  يف 
ي�سبح�ن غري واعن عند بل�غ امل�ؤ�سرات عينها، ويطبق�نها على 
يختلف  �سحيحاً.  لي�س  هذا  لكن  كافة.  والأدوي���ة  النا�س  جميع 
اأن لكل دواء  التفاعل مع الأدوي��ة باختالف املر�سى، ف�ساًل عن 

ب�ردون،  وباتريك  ب��راون  عمل  لذلك،  نتيجة  اخلا�س(.  تاأثريه 
ومعهد  ال��ع��ام  ما�سات�س��ست�س  م�ست�سفى  م��ن  اأع�����س��اب  طبيب 
اأمناط  ت�سنيف  على  وزمالوؤهما  للتكن�ل�جيا،  ما�سات�س��ست�س 
تخطيط م�جات الدماغ املحددة املرتبطة بالالوعي الناجم عن 
التخدير. �سّجل الفريق اأمناط تخطيط م�جات الدماغ يف حالة 
ع�سرة متط�عن اأ�سحاء اأعط�هم جرعات اأكرب واأ�سغر من مادة 
امل�سارك�ن  ا�ستمع  بروب�ف�ل.  ُتدعى  ال�ستعمال  �سائعة  خم��درة 
اإ�سارات �س�تية، مثل ا�سمهم، وغريها من م�ؤثرات �سمعية،  اإىل 
ا�ستخدم  وقد  منها.  كل  على  رّداً  زر  على  ال�سغط  منهم  وُطلب 

الباحث�ن هذه الطريقة كاإ�سارة اإىل فقدان ال�عي اأو ا�ستعادته.
ف��ري��دة م��ن م���ج��ات ال��دم��اغ يف حالة  اكت�سف ال��ف��ري��ق اأمن���اط���اً 
امل��ت��ط���ع��ن خ���الل ف��ق��دان��ه��م ال���ع��ي وا���س��ت��ع��ادت��ه. ف��ق��د و�سمت 
ت��غ��ي��ريات يف ال��ع��الق��ة ب��ن م���ج��ات ال��دم��اغ املختلفِة ال���رددات 
اإليها. كذلك  اإىل الالوعي والع�دة  ال�عي  النتقال من مرحلة 
ال��ف��ري��ق من��ط��اً يف م���ج��ات دم���اغ امل�ساركن ارت��ب��ط بحالة  ح��دد 
اأو )الت�اقيع( ذات  الالوعي الأعمق. وقد تتحّ�ل هذه الأمناط 
يف  فيهما  والتحكم  والالوعي  التخدير  ملراقبة  و�سيلة  اإىل  ي�م 

حالة املر�سى الذين ُيعط�ن الربوب�ف�ل، وفق الباحثن.
تكمن ميزة الدرا�سة يف اإمكان التمييز بن الن�م ب�سبب الأدوية 
والن�م ب�سبب اإ�سابة، ح�سبما ي�سري ديريخ غرافن�ستاين، طبيب 
هذه  ت�ساعد  فقد  فل�ريدا.  جامعة  يف  الطب  كلية  من  اأع�ساب 
الدماغ  الباحثن على فهم حالت  الدرا�سة، وفق غرافن�ستاين، 

املختلفة، كذلك قد تك�ن ع�ناً لهم يف غرفة اجلراحات.
كمية  تعديل  يحاول�ن  التخدير  اأطباء  اأن  غرافن�ستاين  ي��سح 
الأدوية التي ُتعطى للمري�س ا�ستناداً اإىل حاجته حلظة بلحظة. 
فقبيل اجلراحة، ُيعطى املري�س خمدراً ما يجعله ي�سعر بالنعا�س 
وال�سرخاء. يذكر غرافن�ستاين: )عندما تبداأ اجلراحة، تزداد 
حاجة املري�س اإىل املخدر ب�سكل كبري. لكن امل�سكلة تكمن يف اأننا 
القليل من  بف�سل  ونائماً  املري�س مرتاحاً  كان  اإذا  ما  نعرف  ل 

ي�ستفيق  اأن  نريد  اأننا ل  ال�عي. ل �سك يف  اأن��ه فاقد  اأو  ال��دواء 
تخطيط  لأمن��اط  ميكن  جلده(.  امل�سرط  يلم�س  اإن  ما  املري�س 
اأطباء  ت�ّجه  اأن  كل حالة  التي حتدد  ال�ا�سحة  الدماغ  م�جات 
ال�سرعة  ب��ال��غ  ي��ك���ن  اأن  يجب  التحليل  وق��ت  اأن  م��ع  التخدير، 
ك���ي ي��ت��م��ك��ن الأط���ب���اء م���ن ا���س��ت��خ��دام��ه خ���الل اجل���راح���ة، وفق 

غرافن�ستاين.

تدريب االأطباء
ال�سريرية،  الأط��ر  يف  اكت�سافاتهم  ُت�ستخدم  اأن  الباحث�ن  ياأمل 
ا�ستخدامها.  على  التخدير  اأطباء  تدريب  على  الي�م  ويعمل�ن 
الطب  كلية  يف  التخدير  اأط��ب��اء  كبري  �س�برت،  كري�ست�ف  لكن 
اأجهزة  ا�ستخدمت  ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  ي�سري  ف��ل���ري��دا،  جامعة  يف 
اأن  64 قطباً. وي�سيف  بنح�  م��زودة  الدماغ  لتخطيط م�جات 
معظم غرف اجلراحات واإج��راءات التخدير غري جمهزة الي�م 
عمق  مراقبة  )تعتمد  �س�برت:  يق�ل  املراقبة.  من  الن�ع  لهذا 
التخدير على قناة اأو اثنتن لتخطيط م�جات الدماغ ت��سعان 
املنطقة الأكرث  ال��دم��اغ، ل لأن ه��ذه  الأم��ام��ي��ة م��ن  على اجلهة 
اأهمية بالن�سبة اإىل ال�عي والالوعي، بل لأن هذا امل��سع الأ�سهل 
لإل�ساقهما على الراأ�س(. لذلك يعترب �س�برت اأن حتديد احلد 
اإليه  ال��ذي يحتاج  ال��دم��اغ،  بيانات تخطيط م�جات  الأدن��ى من 
عمليات  �ساأن  يف  ال�سرورية  املعل�مات  على  للح�س�ل  الطبيب 
مفيدة  ال��ب��ي��ان��ات  ه��ذه  جلعل  اأ�سا�سية  خ��ط���ة  ي�سّكل  الن��ت��ق��ال، 
�سريرّياً. ف�ساًل عن م�ساعدة املر�سى، قد ي�ساهم هذا الن�ع من 
براون  وفق  الدماغ،  يف  اأ�سا�سية  عمليات  حتديد  يف  الكت�سافات 
الأ�سا�سية  الأوج��ه  لدرا�سة  اأداة  الطبي  اخت�سا�سه  يعترب  ال��ذي 
هذه  ما يف  دواء  تاأثري  ت��سيح  )اإذا متكّنا من  ي�سيف:  لل�عي. 
تاأمن  من  عندئٍذ  ف�سنتمكن  التفاعالت،  ه��ذه  لإن��ت��اج  ال��دوائ��ر 
معل�مات مثبتة ملن ي�سع�ن اإىل ك�سف عملية دخ�ل حالة ال�عي 

واخلروج منها(.
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و�صط اأجواء من التوتر واحلذر، يعود �صبح حرب و�صيكة قد تقع ما بني الكوريتني يف اأي حلظة، قد 
تتخللها �صربات متبادلة الأ�صلحة غري تقليدية؛ ترز خا�صية الطائرات القاذفة اال�صراتيجية من 
جديد يف ح�صم تلك احلرب، خ�صو�صا اأنها اأدت دورا هائال اإبان االجتياح االأمريكي ل�صبه اجلزيرة 
الكورية قبل اأكرث من ن�صف قرن من الزمن؛ واليوم ما اإن حلقت القاذفة العمالقة بي – 52 التابعة 
وتلتها  اجلنوبية  الكورية  وحليفتها  االأمريكية  للقوات  م�صركة  مناورة  يف  االأمريكي  اجلو  ل�صالح 
مناورة اأخرى ا�صركت بها هذه املرة القاذفة اخلفية االأعتى واالأحدث بي – 2 ال�صبح حتى توج�ص 
الكوريون ال�صماليون خيفة من ذلك وثارت ثائرتهم لدرجة دفعت بهم اإىل التعبئة الكاملة حلرب 
حمتملة مع اجلانب اجلنوبي ل�صبه اجلزيرة الكورية. ومن هذا املنطلق عاد احلديث من جديد للدور 

الذي ميكن اأن تلعبه الدولة التي متتلك قاذفات جوية بعيدة املدى.

التخدير العام... دخول الالوعي واخلروج منه

 باحثون يحّددون اأمناط الن�شاط الدماغي

عندما ال جتدي ال�صواريخ نفعا ترز القاذفات

طائرة بي – 52 ت�شتعيد زخمها البائد

عل�م وتكن�ل�جيا
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اأخبارال�شاعة : �شيا�شة الإمارات يف جمال الطاقة 
حجر زاوية يف ا�شتقرار الأ�شواق العاملية

 •• اأبوظبي-وام:

 اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اأهمية دور دولة الإمارات على خريطة الطاقة 
الطاقة  اأ���س���اق  ا�ستقرار  يف  زاوي��ة  حجر  �سيا�ستها  اأ�سبحت  حيث  العاملية 
العاملية من خالل �سبط حركة الأ�سعار وتاأمن �سروط ا�ستقرار القت�ساد 
دور  اإن  قالت  م��ت���ازن��ة  اإم��ارات��ي��ة  �سيا�سات نفطية  ع��ن���ان  ال��ع��امل��ي. وحت��ت 
الدولة مل يعد مق�س�را على جمرد ك�نها منتجا رئي�سيا للنفط وم�سادر 
الطاقة التقليدية وم�سدرا لها اإىل الأ�س�اق العاملية بل اإن دورها تخطى 
الدول  اإح���دى  اإىل  ط�يلة  ع��ق���د  منذ  حت���ل��ت  فقد  بكثري  امل�ست�ى  ه��ذا 
الن�سرة  واأو���س��ح��ت  العاملية.  الطاقة  اأم��ن  �سمان  يف  امل��ح���ري  ال���دور  ذات 
اأن  الإ�سراتيجية  وال��ب��ح���ث  للدرا�سات  الإم����ارات  مركز  ي�سدرها  التي 
املت�ازنة  الطاقة  �سيا�سات  اإىل طبيعة  يع�د يف جزء كبري منه  ال��دور  هذا 
املتزامنة  الأه��داف  من  عدد  حتقيق  اإىل  ت�سعى  التي  الدولة  تتبعها  التي 
ال�طني  الطاقة  اأم��ن  �سمان  اإىل  الأول  امل��ق��ام  يف  ت�سعى  كانت  واإن  فهي 
وتراعي �سروط التنمية امل�ستدامة وما يرتبط بها من ت�ازن بيئي وحق�ق 
ت�ستهدف  نف�سه  ال�قت  فاإنها يف  الطبيعية  امل���ارد  امل�ستقبلية يف  لالأجيال 
ال�فاء مبتطلبات ا�ستقرار اأ�س�اق النفط العاملية وال��س�ل اإىل م�ست�يات 
اأن دولة الإم��ارات قد حققت  اإىل  مطمئنة لأمن الطاقة العاملي. واأ�سارت 
حدود  م��داه��ا  ت��ع��دى  النجاحات  م��ن  العديد  ال�سيا�سات  ه��ذه  خ��الل  م��ن 
قطاع الطاقة التقليدية وامتد اإىل قطاع الطاقة اجلديدة واملتجددة ذلك 
القطاع الذي �سهد تط�را وا�سعا على مدار العق�د املا�سية ما جعلها واحدة 
من اأكرث دول العامل ا�ستثمارا يف تن�يع م�سادر الطاقة بعيدا عن النفط 
وغريه من امل�سادر املهددة بالن�س�ب واملل�ثة للبيئة ومن�ذجا يحتذى به 
اأنه  واأ�سافت  العامل.  الطاقة وا�ستقرارها ح�ل  اأمن  ال�فاء مبتطلبات  يف 
اآبي اأهمية الدور الذي  اأكد رئي�س ال���زراء الياباين �سينزو  يف هذا الإطار 
تلعبه دولة الإم��ارات حاليا يف حتقيق ال�ستقرار العاملي يف جمال الطاقة 
التعاون  اإىل فر�س  اأب�ظبي  واأ�سار على هام�س زيارته الأخ��رية للعا�سمة 
التي ميكن اأن جتمع بن بالده من ناحية ودولة الإمارات من ناحية اأخرى 
يف جمال الطاقة التقليدية وغري التقليدية يف ظل ما تتمتع به الأخرية 
من خربات واإمكانات كبرية فيها. وقالت لأن هذه الت�سريحات �سادرة عن 
الرئي�سية للطاقة  امل�ستهلكة  ال��دول  اإح��دى  اليابان وهي  م�س�ؤول كبري يف 
الذي  ال���دور  اأهمية  على  قاطعا  دليال  تعترب  فهي  العاملي  امل�ست�ى  على 
تلعبه دولة الإمارات على خريطة الطاقة العاملية واأن �سيا�ستها يف جمال 
الطاقة بالفعل اأ�سبحت حجر زاوية يف ا�ستقرار اأ�س�اق الطاقة العاملية وما 
باأداء القت�ساد العاملي  اإذا تعلق الأمر  يرتبط بها من متغريات خ�س��سا 
الذي اأ�سبح خالل ال�سن�ات املا�سية ومنذ بداية الأزمة املالية العاملية على 
قدر كبري من احل�سا�سية لأي تغريات تطراأ على تلك الأ�س�اق وما يرتبط 
بها من متغريات وبخا�سة اأ�سعار النفط التي كان ارتفاعها اإىل م�ست�يات 
والتي  الأزم��ة  باندلع  التي عجلت  الع�امل  اأح��د   2008 قيا�سية يف عام 
مازالت تغرياتها تعد اأحد اأهم ع�امل ا�ستقرار اأو ا�سطراب اأداء القت�ساد 
اأن  الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  واأك���دت  الآن.  حتى  العاملي 
يف  ع�س�يتها  اإط���ار  يف  الإم����ارات  دول��ة  اتبعتها  التي  النفطية  ال�سيا�سات 
اأوب��ك كان لها دور مهم يف �سبط حركة الأ�سعار يف بداية الأزمة  منظمة 
ومن ثم تاأمن �سروط ا�ستقرار القت�ساد العاملي وهي مازالت تلعب الدور 

نف�سه حتى الآن و�ستظل كذلك يف امل�ستقبل.

•• طنجة- د. �رشيف البا�صل:

حتت رعاية جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك اململكة 
املغربية ا�ست�سافت مدينة طنجة �سباح اأم�س يف فندق 
م�فنبيك امللتقى الثالث لال�ستثمار اخلليجي املغربي 
والذي عقد حتت �سعار )�سراكة ا�سراتيجية من اأجل 
بناء اقت�ساد امل�ستقبل( وذلك بح�س�ر اكرث من 400 
�سناديق  عن  وممثلن  ومغربي  خليجي  اعمال  رجل 
دول جمل�س  ال�����س��ي��ادي��ة يف  وال�����س��ن��ادي��ق  ال���س��ت��ث��م��ار 
غرف  احت��اد  من  ومب��ب��ادرة  املغربية  واململكة  التعاون 
املغربية  ال��غ��رف  واحت���اد  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
وم�ؤ�س�سة  ال���س��ت��ث��م��ارات  لتنمية  امل��غ��رب��ي��ة  وال���ك��ال��ة 
مدينة  وجم��ل�����س  ط��ن��ج��ة  وولي����ة  للت�سدير  امل��غ��رب 

طنجة .
ويكت�سب امللتقى الثالث اهمية خا�سة يف ظل اجل�لة 
اخلليجية الخرية التي قام بها جاللة العاهل املغربي 
دولة  من  كل  �سملت  والتي  التعاون  جمل�س  دول  ايل 
واململكة  والك�يت  وقطر  املتحدة  العربية  الم���ارات 
العربية ال�سع�دية والتي ا�س�ست ل�سراكة ا�سراتيجية 
ت�سري  فيما  قادمة  �سن�ات  لعدة  متتد  اجلانبن  بن 
ا�ستثمارت  �ست�سخ  امل��ج��ل�����س  دول  ان  ايل  ال��ت���ق��ع��ات 
باكرث من 100 مليار دولر يف اململكة املغربية ت�سمل 
والتعليم  وال���زراع���ة  وال�����س��ن��اع��ة  ال�سياحة  ق��ط��اع��ات 
تطال  ا�سراتيجية  م�ساريع  اىل  بال�سافة  وال�سحة 
التحتية يف  البنية  وامل�انئ وحتديث  الطرق  م�ساريع 

اململكة املغربية .
قد  وامل��غ��رب  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  وك��ان��ت 
بن  ا�سراتيجية  �سراكة  مبادرة  اط��الق  على  اتفقت 
التعاون  دول  امل��ع��ن��ي��ة يف  اجل��ه��ات  وت��ع��م��ل  اجل��ان��ب��ن 
للبدء  التنظيمية  الط���ر  و���س��ع  على  حاليا  وامل��غ��رب 
ط�يلة  ل�سن�ات  �ستمتد  والتي  املبادرة  هذه  تنفيذ  يف 

مقبلة . 
وقد �سلط ف�ؤاد العماري عمدة مدينة طنجة ال�س�ء 
الفر�س  على  للم�ؤمتر  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل 
ال�ستثمارية ال�سخمة التي تذخر بها اململكة املغربية 
وت�سرع اب�ابها للم�ستثمرين ول�سناديق ال�ستثمار يف 
دول جمل�س التعاون التي �ساهمت ولزالت ت�ساهم يف 

دعم خطط التنمية باململكة املغربية .
املغرب  وق���درة  الم��ن وال�ستقرار  اج����اء  ان  وا���س��اف 
بال�سافة اىل  العاملية  املالية  الزم��ة  تبعات  يف جتاوز 
العالقات  بها  تتميز  ال��ت��ي  وال��ت��ع��اون  الخ����ة  رواب���ط 
املغربية اخلليجية كلها ع�امل م�سجعة لعطاء دفعة 

ق�ية لال�ستثمارات اخلليجية يف اململكة املغربية.
وا�سار اىل ان مدينة طنجة ذات امل�قع ال�سراتتيجي 
على جبل طارق تقدم فر�سا ا�ستثمارية واعدة وق�ية 
فيه  ت�سكل  ال��ذي  ال�قت  يف  اخلليجية  لال�ستثمارات 

القارة  نح�  املجل�س  ل���دول  ع��ب���ر  ب���اب��ة  املدينة  ه��ذة 
ال�سمراء .

الوىل  ال�����دول  ���س��م��ن  امل���غ���رب  ت�سنيف  ان  وا����س���اف 
�سمال  دول  بن  من  اخلليجية  ال�ستثمارات  لت�جيه 
املزايا  تاأكيد اىل  افريقيا وال�سرق الو�سط يع�د بكل 
العديدة والت�سهيالت التي تقدم للم�ستثمرين ب�سكل 

عام واخلليجين والعرب ب�سكل خا�س.
من جهته اكد معايل عبد اهلل باها وزير الدولة املغربي 
ال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  ا�ستك�ساف  يف  امللتقى  اهمية 
اجل��دي��دة ال��ت��ي مت و���س��ع درا���س��ات ج���دوى اقت�سادية 
لها من قبل اجلهات احلك�مية املخت�سة م�سريا اىل 
ان ال�ستقرار ال�سيا�سي والقت�سادي واملايل قد مكن 
املغرب من تعزيز جاذبيتة لال�ستثمارات العاملية وعلى 
الخ�س ال�ستثمارات اخلليجية بالرغم من ا�ستمرار 
ت��داع��ي��ات الزم���ة امل��ال��ي��ة يف ال��ع��دي��د م��ن دول العامل 

خ�س��سا مع �سركاء املغرب يف اوروبا .
خالل  جه�دنا  نركز  �س�ف  املغربي:  ال�زير  واأ���س��اف 
التي  للم�سكالت  احل��ل���ل  اف�سل  اي��ج��اد  على  امللتقى 
املغربية  اململكة  يف  اخلليجية  ال�ستثمارات  تعيق  قد 
وذلك يف اطار اخلطة ال�سراتيجية التي مت التفاق 
على  الت��ف��اق  ومت  وامل��غ��رب  املجل�س  دول  ب��ن  عليها 
لدول  امل��ل��ك  الخ���رية جل��الل��ة  ال��زي��ارة  بعد  تفعيلها 
ال��ت��ع��اون وا����س���ار ال����زي���ر امل��غ��رب��ي اىل م���ب���ادرة لدول 
التعاون لتم�يل م�ساريع خليجية يف املغرب على �سكل 
ال�سناديق  بها  �ستق�م  دولر  مليارات   5 بقيمة  منح 
ال�ستثمارية يف عدد من دول املجل�س وتطال م�ساريع 
على  وال�سياحة  والتعليم  وال�سحة  الزراعة  يف جمال 

وجه اخل�س��س.
لكافة  بال�ستجابة  املغربية  احلك�مة  ال��ت��زام  م���ؤك��دا 

اي عقبات  لتجاوز  امل�ستثمرين اخلليجين  متطلبات 
يف  م�ستعدون  ان��ن��ا  ق��ائ��ال:  ا�ستثماراتهم  ت���اج��ه  ق��د 
ودرا�ستها  ارائ��ه��م  اىل  لال�ستماع  املغربية  احلك�مة 
ي��ج��ع��ل املغرب  اف�����س��ل احل���ل����ل مب���ا  وال��ت������س��ل اىل 
وجهة مف�سلة لال�ستثمارات اخلليجية لفتا يف هذا 
حك�مية  جل��ن��ة  ت�سكيل  مت  ق��د  ان���ه  اىل  اخل�����س������س 
بال�ستثمارات  املتعلقة  امل������س���ع��ات  لبحث  مغربية 
العالقة اي التي مت التفاق عليها وبدا بتنفيذها ثم 

ت�قفت يف ظل الزمة املالية العاملية. 
كما او�سح معايل �سعد الدين العثماين وزير ال�س�ؤون 
الفتتاحية  اجل��ل�����س��ة  خ����الل  وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة 
للملتقى ان اململكة املغربية �س�ف تطلق ا�سراتيجية 
ج��دي��دة ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات التي 
املقبلة  ال��ف��رة  يف  اخل��ارج��ي��ة  لال�ستثمارات  �ستطرح 
ف��رق عمل تعمل ل   6 ق��د مت ت�سكيل  ان��ه  م�سريا اىل 
المن  ق��ط��اع��ات  يف  للم�ستثمرين  امل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي 
وو�سف  الخ���رى  ال�ستثمارية  والقطاعات  الغذائي 
وزير ال�س�ؤون اخلارجية املغربي العالقات القت�سادية 
اخلليجية املغربية متر بع�سرها الذهبي م�سريا اىل 
ب�سكل  وترتكز  م�ست�ى  اعلى  على  العالقات  ه��ذه  ان 
جمل�س  دول  ق��ادة  بن  املمتازة  العالقات  على  خا�س 
مع  وقبلها  ال�ساد�س  حممد  امل��ل��ك  وج��الل��ة  ال��ت��ع��اون 
اوال�����ده امل��ل��ك احل�����س��ن ال��ث��اين ل��ك��ن��ه او���س��ح ان هذه 
العالقات وبالرغم من ق�تها ومتانتها مل تكن تهتم 
بالطر التنظيمية لفتا ان املغرب بدات بالفعل و�سع 
للخطة  التنفيذية  ال���الج���راءات  ل��دع��م  الط���ر  ه��ذه 

ال�سراتيجية اجلديدة بن اجلانبن.
مع  تف�سيلية  جت��ارة  اتفاقيات  لديه  املغرب  ان  وق��ال 
لت�سكل  ال��ع��امل  م�ست�ى  ع��ل��ى  دول���ة   55 م��ن  اك���رث 

القارات  خمتلف  اىل  مفت�حة  �س�قا  ب��ذل��ك  امل��غ��رب 
وع��ل��ى الخ�����س ال���لي��ات امل��ت��ح��دة واوروب����ا وافريقيا 
ان  املغرب ميكن  اخلليجية يف  ال�ستثمارات  ان  قائال 
ا���س��ت��ف��ادة ك��ب��رية م��ن ه��ذه الت��ف��اق��ي��ات التي  ت�ستفيد 

تربط املغرب بدول العامل.
اخلنجي  اهلل  عبد  خليل  ا���س��ار  مت�سل  م������س���ع  ويف 
اهمية  اىل  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  غ��رف  رئي�س 
ه��ذا امللتقى ل��دف��ع ال���س��ت��ث��م��ارات ب��ن اجل��ان��ب��ن اىل 
التجارة  ان  املقبلة قائال  ال��ف��رة  ارح��ب خ��الل  اف��اق 
اخل���ارج���ي���ة ل����دول ال���ت���ع���اون وامل���غ���رب مل ت��ت��ج��اوز 3 
من  ال���رغ���م  ع��ل��ى   2011 خ����الل  دولر  م���ل���ي���ارات 
المكانيات الكبرية للجانبن لكنه او�سح ان اجمايل 
اململكة  �سيتم �سخها يف  التي  ال�ستثمارات اخلليجية 
دولر  مليار  مائة  م��ن  اك��رث  اىل  يرتفع  ق��د  املغربية 
التفاق  بعد  وذلك  املقبلة  �سن�ات  الع�سرة  غ�س�ن  يف 
اخلليجي املغربي على اخلطة ال�سراتيجية اجلديدة 

للعالقات القت�سادية وال�ستثمارية بن اجلانبن.
وم����ن ج��ان��ب��ه اك����د حم��م��د ب������س��ل��ه��ام رئ��ي�����س امللتقى 
الثالث اخلليجي املغربي ان امللتقى يلقي ال�س�ء على 
املغرب  يف  الع��م��ال  وم��ن��اخ  ال�سراتيجية  ال�����س��راك��ة 
التعاون من ور�س عمل ح�ل قطاعات  ودول جمل�س 
والنقل  وال�سياحة  الغذائي  والأمن  والزراعة  الطاقة 
وامل�سروعات ال�سغرية واملت��سطة بال�سافة اىل ور�سة 

خا�سة ب�سيدات العمال.
وا�سار اىل انه قد مت اختيار مدينة طنجة ل�ست�سافة 
بن  يربط  الذي  ال�سراتيجي  مل�قعها  نظرا  امللتقى 
بال�سافة  وامريكا  واوروب��ا  افريقيا  الثالث  القارات 
وال�سياحية  والطبيعية  القت�سادية  م�ؤهالتها  اىل 
ا�ستثمارية  فر�سا  تقدم  ك�نها  جانب  اىل  والب�سرية 
واعدة كما انها ت�سكل واجهة لهم امل�سروعات المنائية 
يف املغرب ما جعل منها قطبا اقت�ساديا مهما يف �سمال 
افريقيا واو�سح ان امللتقى ي�سعى جلذب ال�ستثمارات 
القت�سادي  للتكامل  وا�سعة  فر�سا  ويقدم  اخلليجية 

بن املغرب ودول جمل�س التعاون اخلليجي .
وذاكرة  تاريخ  ل��دول اخلليج مكاتنة يف  ان  اىل  وا�سار 
يف  كبرية  ا�سهامات  اي�سا  وللخليج  امل��غ��ارب��ة  وثقافة 
امنائية  م��ب��ادرات  ع��دة  خ��الل  م��ن  املغربي  القت�ساد 
واقت�سادية وان�سانية �ساهمت يف متتن عرى الخ�ة 

والتعاون بن اجلانبن.
الع�سري  �سعادة  الم���ارات  جانب  م��ن  امللتقى  ح�سر 
اململكة  ل��دة  الم����ارات  دول���ة  �سفري  ال��ظ��اه��ري  �سعيد 
امل��غ��رب��ي��ة ك��ل م��ن ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل �سلطان 
امن عام احتاد غرف المارات و�سعادة م�سع�د الع�ر 
عبد  و���س��ع��ادة  ت�س�يق  ملجم�عة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اللطيف ال�سايع الرئي�س التنفيذي ملجم�عة ال�سايغ 

لالعالم.

املال والأعمال
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اقت�شادية ابوظبي توقع اتفاقية تعاون م�شرتك مع مرافئ اأبوظبي
••  اأبوظبي-وام:

الي�م  اأب�ظبي  القت�سادية  التنمية  دائرة   وقعت 
مع  م�سرك  تعاون  اتفاقية  اأب�ظبي  يف  مبقرها 
للم�انئ  الرئي�س  امل�سغل  اأب�ظبي  مرافئ  �سركة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  اأب���ظ��ب��ى  ف��ى  الرئي�سية 
وال��ت��ن�����س��ي��ق وت���ب���ادل ال���س��ت�����س��ارات وال���درا����س���ات 
العامة  ال��ط��رف��ن ح�����ل ال���س��رات��ي��ج��ي��ات  ب���ن 
وال�����س��ي��ا���س��ات والأن��ظ��م��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��ط���ي��ره��ا اأو 
�سياغتها اأو اقراحها من قبل اأي من الطرفن 

يف جمال تنمية ال�سادرات.
التنمية  دائ��������رة  ج����ان����ب  م����ن  الت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
وكيل  اهلل  عبد  عمر  حممد  �سعادة  القت�سادية 
ال���دائ���رة وم���ن ج��ان��ب م��راف��ئ اأب���ظ��ب��ي الكابنت 
بح�س�ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  حممد 
ملرافئ  التنفيذي  الرئي�س  دل��ن��دى  ف��ان  م��ارت��ن 
امل���ا����س املدير  اب���ظ��ب��ي و���س��ع��ادة ح��م��د ع��ب��د اهلل 
الدولية  القت�سادية  العالقات  لقطاع  التنفيذي 
و���س��ع��ادة غ���امن حم��م��د ال��ف��ن��دي امل���زروع���ي املدير 
بالدائرة  امل�����س��ان��دة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 

وعدد من املدراء وامل�سئ�لن من اجلانبن.
هذه  اإن  اهلل  ع��ب��د  ع��م��ر  حم��م��د  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
التفاقية تاأتي يف اإطار م�سئ�ليات ومهام الدائرة 
اب�ظبي  ام��ارة  ال�سادرات يف  تنمية  التى  الرامية 
بالتعاون والتن�سيق مع �سركائها ال�سراتيجين 
م��ن ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة و���س��ب��ه احلك�مية 

والقطاع اخلا�س على م�ست�ى المارة.
واأك����د ���س��ع��ادت��ه اأن اإم�����ارة اأب���ظ��ب��ي ب����داأت تخط� 
ب��ا���س��رات��ي��ج��ي��ه وا�سحة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ن��ح���  ب��ث��ب��ات 
للتقدم الجتماعي والقت�سادي من خالل تنمية 

من  يعزز  مما  النفطية  غري  القطاعات  وتط�ير 
لالمارة  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  م�ساهمتها 
اأب�ظبي  روؤي������ة  وم���رت���ك���زات  مل����ح����ددات  ت��رج��م��ة 

القت�سادية 2030.
الدائرة تعمل على تقدمي حزمة من  اأن  واأو�سح 
اخلدمات لل�سركات امل�سدرة يف اإمارة اأب�ظبي عرب 
التجارية  والفعاليات  املعار�س  دعم م�ساركتها يف 
امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ب��ع��ث��ات جت��اري��ة اإىل 
الت�سدير  باأهمية  ال�عي  ورف��ع  العاملية  الأ���س���اق 
العملية  ت�ؤثر يف جن��اح  التي  املختلفة  واجل���ان��ب 
الت�سديرية من خالل الدورات والندوات وور�س 

العمل.
واأ�ساف ان دائرة التنمية القت�سادية تعمل على 
ت�فري ق�اعد بيانات ت�ساعد امل�ؤ�س�سات املحلية يف 
اإمارة اب�ظبي على اتخاذ قرارات من �ساأنها تنمية 

الت�سدير  فر�س  ح���ل  درا���س��ات  ون�سر  �سادراتها 
لربامج  والع����داد  العاملية  الأ���س���اق  يف  املحتملة 
الت�سديرية  امل�ؤ�س�سات  ق��درات  لتط�ير  تدريبية 
املحلية  لل�سركات  ا�ست�سارات  تقدمي  جانب  اىل 
ح�ل ا�سراتيجيات الدخ�ل اإىل اأ�س�اق الت�سدير 
م�ؤكدا يف هذا الطار حر�س الدائرة على تذليل 
امل�����س��دري��ن بالعمل  اأم�����ام  ت��ق��ف  ال���ت���ي  ال���ع����ائ���ق 
والتن�سيق مع الهيئات احلك�مية والهيئات املعنية 

الأخرى.
واأ�ساد �سعادة حممد عمر عبد اهلل بالدور الرئي�س 
واملهم ل�سركة مرافئ اب�ظبي يف تقدمي اخلدمات 
الل�ج�ستية الالزمة لتعزيز دور ال�سركات امل�سدرة 
احلديثة  التقنيات  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  اب���ظ��ب��ي  يف 
اأ�سا�سية  ع�امل  وت�سكل  تقدمها  التي  واملتط�رة 

لنجاح وتف�ق �سركات اب�ظبي عامليا.

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال م���ارت���ن ف���ان دل���ن���دى اإن اإم����ارة 
اأب�ظبي تخط� خط�ات متقدمة يف تط�ير املجال 
تط�ير  خ���الل  م��ن  الع���م���ال  لت�سغيل  ال��ب��ح��ري 

وت�سغيل م�انئها ومن اأبرزها ميناء خليفة.
اأب���ظ��ب��ي تعمل على حت�سن  م��راف��ئ  اأن  واأو���س��ح 
يف  ب��اجل���دة  ذل��ك  يف  وتلتزم  خدماتها  م�ست�يات 
عملياتها وامل�ستمدة من اأف�سل املمار�سات العاملية 
وامل�ستندة على اأحدث ما ت��سلت اإليه التكن�ل�جيا 

يف جمال اإدارة امل�انئ.
واأ�ساف اإن ال�سركة تدير وت�سغل م�اينء اأب�ظبي 
الرئي�سية  الب�ابة  زايد  ميناء  الرئي�سية  الثالثة 
لعمليات ال�سحن يف اإمارة اأب�ظبي وميناء امل�سفح 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وحمطة  امل��ن��ط��ق��ة  ال��ك��ائ��ن يف ق��ل��ب 
احلاويات يف ميناء خليفة اأول ميناء �سبه اآيل يف 

املنطقة واأكرثها تط�را.

الي�م مهياأة للعب  اأب�ظبي باتت  اأن مرافئ  واأكد 
اأب�ظبي  يف  امل����ان���ئ  ق��ط��اع  حت���ي��ل  يف  ب����ارز  دور 
عليها  ت��رت��ك��ز  ال���ت���ي  ال��ع��ن��ا���س��ر  اأه�����م  اأح�����د  اإىل 
خالل  م��ن  ل��الإم��ارة  القت�سادية  ال�سراتيجية 
التزامها بتط�ير وت�سغيل امل�انئ التابعة لها مبا 
بارزا  وعامليا  اإقليميا  تك�ن مركزا  اأن  ميكنها من 
ي��ق��دم ك��اف��ة احل��ل���ل ال��الزم��ة خل��ط���ط ال�سحن 
ميناء خليفة من  ي�فر  الرئي�سية حيث  البحري 
14 خدمة  نح�  دوليا  13 خطا مالحيا  خ��الل 
مبا�سرة بن ميناء خليفة يف الط�يلة و44 مرفاأ 

عامليا.
القت�سادية  التنمية  دائ���رة  ب���دور  م��ارت��ن  ون����ه 
غري  القطاعات  تنمية  يف  ال�سراتيجي  اأب�ظبي 
النفطية والركيز على تنمية ال�سادرات باعتبارها 
اأحد اأهم واأبرز القطاعات ال�سراتيجية الرافدة 

لالقت�ساد املحلي لالمارة.
فيما  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  على  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 
يقدمها  ال��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ات  ال���روي���ج  ب��ي��ن��ه��م��ا يف 
اجلانبان اأمام ال�سركات امل�سدرة يف اإمارة اأب�ظبي 
مرافئ  من  ال�ستفادة  على  امل�سدرين  وت�سجيع 
اأب�ظبي وتعريفهم باخلط�ط املالحية اجلديدة 

يف ميناء خليفة.
البيانات اخلا�سة بعناوين  اتفقا على ت�فري  كما 
ال�سن�ية  امل�����س��درة وق��ي��م��ة ���س��ادرات��ه��ا  ال�����س��رك��ات 
اقراحها  يتم  التي  امل�سركة  الفعاليات  وتنظيم 
الأهداف  لتحقيق  الطرفن وذلك  اأحد  من قبل 
اأب�ظبي  يف  امل�����س��دري��ن  ق���درات  وت��ط���ي��ر  لتنمية 
من خالل التمثيل اخلارجي وامل�ساركة يف ال�ف�د 
وور�س  وامل���ؤمت��رات  الدولية  واملعار�س  التجارية 

العمل يف جمال تنمية ال�سادرات. 
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•• دبي-وام: 

امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  م�ؤ�س�سة  وق��ع��ت 
ال�سغرية واملت��سطة ومركز وول �سريت لل�سرافة .. 
اتفاقية تعاون لدعم ورعاية قطاع الأعمال واأ�سحاب 
امل�ساريع وت�سهيل الإجراءات وتخفي�س ر�س�م حت�يل 
اأج����ر ال��ع��م��ال م��ن م�ظفي اخل��دم��ات الأ���س��ا���س��ي��ة يف 
عن  التفاقية  وق��ع   . ال�سفراء  الياقات  م�ؤ�س�ساتهم 
دائرة  م���ؤ���س�����س��ات  اإح����دى  را���س��د  ب��ن  م�ؤ�س�سة حم��م��د 
كرم�ستجي  دب���ي..ف���ري���د  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ؤ�س�سة..فيما  يف  الأع��م��ال  رواد  تط�ير  اإدارة  مدير 
وق��ع��ه��ا ع��ن م��رك��ز وول ���س��ري��ت ل��ل�����س��راف��ة : ع�س� 
املحم�د  �سلطان  القاب�سة  الإم���ارات  بريد  جمم�عة 
امل�س�ؤولن  من  عدد  بح�س�ر  الت�س�يق..وذلك  مدير 
�سمن  الإت��ف��اق��ي��ة  ت��اأت��ي  اجلهتن.  م��ن  والتنفيذين 
اأمام  العقبات  تذليل  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�ؤ�س�سة  اأه���داف 
اأ�سحاب ال�سركات من رواد الأعمال وت�سهيل مزاولة 
ي�ساهم  م��ا  وه����  م��رن��ة  ع��م��ل  بيئة  وف���ق  م�ساريعهم 
قطاع  يف  والإنتاجية  اجل����دة  ورف��ع  الأداء  حتفيز  يف 
الأع���م���ال وامل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت������س��ط��ة. واأك���د 
اأن  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�سريح  يف  كرم�ستجي  ف��ري��د 
لل�سرافة  �سريت  وول  مركز  م��ع  الإتفاقية  ت�قيع 
اأ���س��ح��اب ال�����س��رك��ات ال�سغرية  ���س��ت��ع���د ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى 
ما  وه���  عليهم  التكاليف  م��ن  وتخف�س  واملت��سطة 

وا�ستغالل  املت�ا�سل  ودعمها  امل�ؤ�س�سة  اهتمام  ي�ؤكد 
وحتقيق  للنه��س  ال�ستثمارية  والفر�س  امل��ب��ادرات 
امل�ساريع  قطاع  اإىل  قيمة م�سافة  ي�سكل  الذي  النم� 
اإم��ارة دبي والناجت املحلي يف  ال�سغرية واملت��سطة يف 
اأن��ه �سيتم العمل  دول��ة الإم���ارات ب�سكل ع��ام. واأ�ساف 
امل�ؤ�س�سة  اأع�ساء  كل  تعريف  على  احلا�سر  ال�قت  يف 
ال��ت��ي �سي�فرها  امل��ت���ف��رة واخل���دم���ات  ب��اخل�����س���م��ات 

الأ�سهر  خ���الل  ت�سهد  اأن  امل��ت���ق��ع  وم���ن  ل��ه��م  امل��رك��ز 
وخا�سة  ال�سركات  اأ�سحاب  من  كبريا  اإق��ب��ال  املقبلة 
ال��ع��ام��ة واخلدمات  وال�����س��ي��ان��ة  امل���ق���اولت  ق��ط��اع  يف 
العمالة  على  الكبري  لعتمادهم  ن��ظ��را  الل�ج�ستية 
احل�سة  ي�سكل�ن  م��ا  وه��م  الأ�سا�سية  املهن  ذوي  م��ن 
وال�سركات. من  امل�ؤ�س�سات  الكربى من م�ظفي تلك 
م�سرية  اإىل  ا�ستنادا  اإن��ه  املحم�د  �سلطان  ق��ال  جانبه 

على  �سريت  وول  ت�سهدها  التي  املت�ا�سلة  النجاح 
مدى ال�سن�ات ال�سابقة وحتى الي�م تطلع املركز من 
خالل التفاقية مع م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
خدمات  ت��ق��دمي  اإىل  واملت��سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
ال�سغرية  امل�ساريع  ملختلف قطاعات  مت�يلية جديدة 
اخلدمات  م�ظفي  م��ن  فيها  والعاملن  واملت��سطة 
اأ�سحاب  دع��م  م��ن  متكن  ام��ت��ي��ازات  وم��ن��ح  ال�سا�سية 
الإج����راءات  خمتلف  لهم  وت�سهل  امل�ساريع  الأع��م��ال 
اأج����ر العمال  وت��ق��دم م��ي��زة تخفي�س ر���س���م حت���ي��ل 
القطاعات  خمتلف  يف  الأداء  حتفيز  يف  ي�ساهم  مم��ا 
خا�س  ب�سكل  م�ساريعها  يف  العمالة  على  تعتمد  التي 
وب��ال��ت��ايل ي�سب يف دع��م قطاع الأع��م��ال ال��ذي يلعب 
واأ�ساف  القت�سادية.  التنمية  اأ�سا�سيا يف عملية  دورا 
اأ�سا�سية  عمل  اآل��ي��ة  متثل  امل�ؤ�س�سة  م��ع  التفاقية  اأن 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ومم����ي����زات ل������رواد الأع����م����ال من 
املركز  خدمات  عن  امل�ست�فاة  الر�س�م  خف�س  خ��الل 
وت�سهيل  التط�ر  على  ي�سجعها  مم��ا  التح�يالت  يف 
ال��ذي ميثل رك��ي��زة هامة يف  اأع��م��ال م�ظفيها الأم���ر 
اجتاه خدمة قطاعات الأعمال وم�ساندتهم كم�ؤ�س�سة 
وطنية. واأعرب املحم�د عن اعتزاز وول �سريت بهذه 
ال�سراكة وحر�سها على بذل اجله�د التي من �ساأنها 
تعزيز التعاون بن الطرفن وخدمات كل القطاعات 
التي ت�سب يف �سالح  النتائج  اأف�سل  التابعة لتحقيق 

تنمية دورها القت�سادي. 

•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكت�م  ال�سيخ  �سم�  افتتح   
مكت�م نائب حاكم دبي .. بح�س�ر �سم� ال�سيخ اأحمد 
بن �سعيد اآل مكت�م رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجم�عة طريان الإمارات و �سم� ال�سيخ ماجد 
الثقافة  هيئة  رئي�س  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
يف  العربي  ال�سفر  ���س���ق  معر�س   .. دب��ي  يف  وال��ف��ن���ن 

التجاري  دب��ي  ي�ست�سيفة مركز  ال��ذي   20 ال���  دورت���ه 
العاملي خالل الفرة من ال�ساد�س اإىل التا�سع من ماي� 
التقليدي  ال�سريط  ق�س  عقب  �سم�ه  وق��ام  اجل���اري. 
بج�لة �سملت معظم اأجنحة ومن�سات عر�س اجلهات 
احلك�مية و �سركات القطاع اخلا�س من دولة الإمارات 
ومن ح�ايل 90 دولة عربية واأجنبية م�ساركة يف هذا 
احلدث ال�سن�ي الذي يزداد من�ا عاما بعد عام جلهة 
عدد العار�سن وال��زوار. وت�قف �سم�ه خالل ج�لته 

التي رافقه فيها معايل حممد اإبراهيم ال�سيباين مدير 
عام دي�ان �ساحب ال�سم� حاكم دبي وعدد من روؤ�ساء 
والفعاليات  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  الدوائر  ومديري 
اأب���ظ��ب��ي ال���ذي ي�سم عددا  الق��ت�����س��ادي��ة ع��ن��د ج��ن��اح 
من اجلهات ال�سياحية والعقارية يف الإم��ارة واأجنحة 
دائرة التنمية الإقت�سادية يف دبي و بلدية دبي والهيئة 
العامة لل�سياحة اإ�سافة اإىل جناحي طريان الإمارات 
وط�����ريان الإحت�����اد ب��ج��ان��ب ع���دد م���ن اأج��ن��ح��ة ال���دول 

ال�سقيقة وال�سديقة امل�ساركة يف املعر�س الذي يعر�س 
حك�مية  وجهة  �سركة   500 و  األ��ف��ن  نح�  اإم��ك��ان��ات 
متخ�س�سة يف تط�ير القطاعن ال�سياحي والعقاري. 
واطلع �سم�ه خالل ج�لته يف املعر�س على ال�سيارات 
للقيادة  الن�سائية  ال�سرطة  ت�ستخدمها  التي  الفارهة 
العامة ل�سرطة دبي والتي تعترب ال�سرطة الأوىل على 
ال�سيارات يف  ت�ستخدم مثل هذه  التي  العامل  م�ست�ى 

الدوريات ال�سرطية داخل الإمارة.

املال والأعمال

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ووول �شرتيت لل�شرافة يوقعان اتفاقية للتعاون

مكتوم بن حممد يفتتح فعاليات معر�ض ال�شفر العربي 
الإمارات لتنمية ال�شباب ت�شارك يف حلقة نقا�شية حول 

اإعداد املراأة لالأدوار القيادية يف قطاع الأعمال
•• اأبوظبي-وام: 

املراأة  اإع��داد  نقا�سية ح�ل  ال�سباب يف حلقة  لتنمية  الإم��ارات  م�ؤ�س�سة  �ساركت 
�سي يف  دبلي�  بي  �سركة  والتي نظمتها   .. القيادية لالألفية اجلديدة  ل��الأدوار 
النقا�سية  احللقة  ناق�ست  اأب�ظبي.  يف  ال�سرقي  القرم  فندق  يف  واأب�ظبي  دبي 
قدرات  تط�ير  جه�د  الأع��م��ال..  قطاع  يف  ن�سائية  قياديات  فيها  �سارك  التي 
املراأة و�سبل متكينها من ت�يل اأدوار قيادية يف امل�ستقبل وقدرة قطاع الأعمال 
الن�ساء  على  واحل��ف��اظ  اج��ت��ذاب  على  واخل��ا���س  احلك�مي  العمل  وم�ؤ�س�سات 
وودكرافت  كلري  وطرحت  قيادية.  اأدوار  لت�يل  لهن  املقدم  والدعم  امل�ه�بات 
احللقة  اإدارت��ه��ا  خ��الل  ال�سباب  لتنمية  الإم���ارات  مل�ؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
النقا�سية جمم�عة من املحاور املتعلقة بالتحديات التي ت�اجه املراأة يف �س�ق 
العمل وطبيعة الدعم احلك�مي الذي تتلقاه املراأة على هذا ال�سعيد. وركزت 
كلري وودكرافت على اأهمية التدريب والإر�ساد والتط�ير املهني باعتباره واحدة 
من اأهم احلل�ل املقرحة واملطروحة لتمكن املراأة من تب�اأ مراكز قيادية يف 
الن�ي�س  خل�د  طرحت  جانبها  م��ن  ال��دول��ة.  يف  الأع��م��ال  وق��ط��اع  العمل  �س�ق 
.. جملة  ال�سباب  لتنمية  الإم��ارات  م�ؤ�س�سة  التنفيذي لال�ستدامة يف  الرئي�س 
مكانتها  وتعزيز  الإمارتية  امل��راأة  متكن  ب�سبل  املتعلقة  والأفكار  الق�سايا  من 
�س�اء يف قطاع  العمل  �س�ق  القيادية يف  امل�اقع  املزيد من  وقدرتها على ت�يل 
الأعمال اأو على �سعيد العمل يف املجالت احلك�مية املختلفة. واأ�سادت الن�ي�س 
باملكانة املتميزة التي و�سلت اإليها املراأة الإماراتية والدعم الذي ت�لية القيادة 
م�سريتها  خالل  ال�سخ�سية  خربتها  اإىل  الإماراتية..م�سرية  للمراأة  الر�سيدة 
الكثري من  امل�س�ؤولية وحتقيق  املراأة على حتمل  املهنية الط�يلة م�ؤكدة قدرة 
الإجنازات والإ�سهامات املتميزة يف خمتلف جمالت التنمية والعمل احلك�مي. 
فر�سا مهمة  ت�فر  التي  املهني  والإر�ساد  التدريب  برامج  اأهمية  على  و�سددت 
جه�د  مثمنة   .. ال�ظيفي  للتدرج  خطة  وو���س��ع  اخل���ربات  واكت�ساب  لتبادل 
لها  ال�سماح  قبيل  من  امل��راأة  لعمل  م�اتية  مرنة  بيئة  لإيجاد  ال�سركات  بع�س 
يف بع�س احلالت بالعمل من املنزل وت�فري مرافق للرعاية باأطفالها ومنحها 
وفيما  وغريها.  والر�ساعة  الأم���م��ة  اإج���ازات  قبيل  من  الالزمة  الت�سهيالت 
اأ�سارت الن�ي�س اإىل مركز التميز التابع  يتعلق بدور احلك�مة يف دعم املراأة .. 
لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي يف اإمارة اأب�ظبي الذي يقدم اأ�سكال خمتلفة 
من التدريب والإر�ساد لتط�ير الكفاءت امل�اطنة يف كافة املجالت القيادية. من 
جهتها قدمت الدكت�رة اليزابيث كيلن م�ؤلفة كتاب النج�م ال�ساعدة- تط�ير 
جيل الألفية يف العمل عر�سا للنتائج الرئي�سية التي ت��سلت اإليها من خالل 

بحثها تاله نقا�سا م��سعا من قبل بع�س املتحدثن. 

اأعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت ات�سالت 
 Business لباقات  اإط��الق��ه��ا  ع��ن  ال��ي���م 
امل�ؤ�س�سات  لقطاع  امل�سممة   Ultimate
ال�سغرية واملت��سطة والتي تتميز بالتناف�سية 

واملرونة وتقدم اأف�سل قيمة مقابل الكلفة. 
وتقدم ات�سالت يف باقات الأعمال التي متت 
احتياجات  تلبية  ب��ه��دف  ت�سميمها  اإع�����ادة 
من  ع���دداً  واملت��سطة  ال�سغرية  امل���ؤ���س�����س��ات 
اأربع  �سمن  امل��ت��ن���ع��ة  التناف�سية  اخل���ي���ارات 
و999  و399  و199   99 بكلفة  ب��اق��ات 
حملية  ات�سال  دقائق  منها  ك��ٌل  ت�سم  دره��م 
ودولية ور�سائل ن�سية وبيانات بالإ�سافة اإىل 
ح�س�ل امل�سرك على هاتف ذكي دون اأي دفعة 
اأح��دث ه�اتف  ات�سالت  ت�فر  مقدمة حيث 
 Galaxy �سام�س�نغ  ال��راب��ع  اجليل  �سبكة 
ملدة �سهر  Q10 ح�سرياً  اأو بالكبريي   S4
الباقات اجلديدة.   ت��اري��خ ط��رح  م��ن  اع��ت��ب��اراً 
مكاملات  دقيقة  تقدم الباقة الأ�سا�سية 130 
حملية و130 دقيقة مكاملات دولية و130 
البيانات  من  ميغابايت   130 ن�سية  ر�سالة 

مقابل 99 درهم فقط. 
ت�فر  الأرب�������ع،  ال���ب���اق���ات  اإىل  وب���الإ����س���اف���ة 
الإ�سافات  من  ع��دداً  للم�سركن  ات�سالت 
التي تتيح لهم الت��سع يف ا�ستخدام البيانات 

وف���ق اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م��ق��اب��ل 60 دره���م ل��� 1 
غيغابايت   5 ل���  دره���م   149 و  غ��ي��غ��اب��اي��ت 
ف�ساًل  غ��ي��غ��اب��اي��ت   12 ل����  دره�����م  و219 
املحلية  بالدقائق  اخلا�سة  الإ���س��اف��ات  ع��ن 
وحتت�سب  بالثانية،  واملحت�سبة  وال��دول��ي��ة 
املكاملات الدولية باأ�سعار خمف�سة ت�سل حتى 
50 فل�س للدقيقة.  وقال عبداهلل اإبراهيم 
حلل�ل  الأول  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  الأح����م����د، 
التي مت  الدرا�سات  اأن  ات�سالت  الأعمال يف 
اأهم  اأن  تبّن  املحلية  ال�س�ق  على  اإج��راوؤه��ا 
اأول�يات امل�ؤ�س�سات عند اخيار امل�سّغل املنا�سب 
وقيمة  لل�سبكة  الأف�سل  التغطية  يف  تتمثل 
املكاملات والر�سائل، وقد عملنا عند ت�سميم 
بعن  الع�امل  هذه  اأخ��ذ  على  الباقات  هذه 
اأخرى  ع��دي��دة  م��زاي��ا  الع��ت��ب��ار ف�ساًل ع��ن 
بحيث ل ي�سطر امل�سرك�ن للم�ساومة على 
اجل�دة اأو خدمة ما بعد البيع كي يح�سل�ا 
يدفع�نه،  م���ا  م��ق��اب��ل  اأف�����س��ل  ق��ي��م��ة  ع��ل��ى 
وتقدم  بال��س�ح  ال��ب��اق��ات  ه��ذه  تت�سم  كما 
يحتاج�نها  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  للم�سركن 
جانبه  وم��ن  مل�ؤ�س�ساتهم.   امل�ستقبلي  للنم� 
ق����ال ج�����ن ل��ي��ن��ك���ل��ن، ن���ائ���ب رئ��ي�����س اأول 
امل�ؤ�س�سات  اإن  ات�سالت  يف  الأع��م��ال  ت�س�يق 
�سريحة  متثل  والتي  واملت��سطة  ال�سغرية 

كبرية من قطاع القت�ساد يف دولة الإمارات 
وتعرفة  الإن��ف��اق  خف�س  مثل  ع�امل  ت�سع 
الذكية  اله�اتف  وت�فري  ال��دويل  الت�سال 
رفع  بهدف  اأول�ياتها  اأعلى  احلديثة �سمن 
ال��ك��ف��اءة والإن��ت��اج��ي��ة، وق���د و���س��ع��ن��ا ن�سب 
اأعيننا تقدمي احلل�ل التي متنح امل�سركن 
بحيث  الكلفة  مقابل  ممكنة  قيمة  اأف�سل 
تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم العملية مبا 

ي�سهم يف تط�ير اأعمالهم.

 ُي�سار اإىل اأن امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة 
ت�سكل ن�سبة كبرية من ال�سركات يف الإمارات 
ت�فري  القت�ساد ويف  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  وتلعب 
دبي  ففي  اخل��ا���س  القطاع  يف  العمل  فر�س 
ال�سركات  اإج��م��ايل  % من   90 ت�سكل  مثاًل 
وت�سري  القت�ساد  م��ن   40 ب��ح���ايل  وت�سهم 
امل�ؤ�س�سات  اأن  اإىل  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأرق�����ام 
ال�سغرية واملت��سطة ت�سهم مبا يزيد 60 % 

من اإجمايل الناجت املحلي لدولة الإمارات. 

ات�شالت تعلن عن تغيري جذري يف باقات الأعمال للموؤ�ش�شات ال�شغرية 
واملتو�شطة بخيارات عديدة ومرنة متنح اأف�شل قيمة مقابل التكلفة 

ف����ازت الحت�����اد ل��ل��ط��ريان جم�����دّدا ب��ل��ق��ب �سركة 
ال��ط��ريان ال���رائ���دة يف ال�����س��رق الأو����س���ط يف حفل 
ج���ائ��ز ال�����س��ف��ر ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��رق الأو����س���ط للعام 

ال�سابع على الت�ايل.
وكانت تلك اجلائزة واحدة من بن ثالث ج�ائز 
اأخ���رى ف���ازت بها الحت���اد ل��ل��ط��ريان خ��الل حفل 
اأم�س يف منتجع  ليلة  اأقيم  باهر لت�زيع اجل�ائز 

و�سبا يل رويال مرييديان بيت�س يف دبي.
الإمارات  لدولة  ال�طني  الناقل  تكرمي  مت  حيث 
الطريان  ���س��رك��ة  بلقب  ��ا  اأي�����سً امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���رائ���دة ل��ل��درج��ة الأوىل يف ال�����س��رق الأو����س���ط و 
�سركة الطريان الرائدة لأف�سل ط�اقم ال�سيافة 

يف ال�سرق الأو�سط .
ال�سفر  ج���ائ��ز  تاأ�سي�س  مت  اأن���ه  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
العاملية يف العام 1993، وت�سعى لختيار وتكرمي 
اأف�سل ال�سركات والهيئات ال�سياحية ح�ل العامل، 
ف��ي��ه خرباء  ي�����س��ارك  اإج����راء ت�س�يت  م��ن خ���الل 
ال�سفر من خمتلف اأنحاء العامل. وت��سف ج�ائز 
على  الأوىل  املرتبة  حتتل  التي  العاملية،  ال�سفر 
وول  ج���رن��ال  قبل  م��ن  القطاع،  ج���ائ��ز  م�ست�ى 
لقطاع  بالن�سبة  الأو�سكار  باأنها كج�ائز  �سريت، 

الطريان .
رئي�س  ه�جن،  جيم�س  قال  اخل�س��س،  هذا  ويف 
املجم�عة والرئي�س التنفيذي لالحتاد للطريان: 

اأن  للطريان،  الحت��اد  اأ�سرة  عن  بالإنابة  ي�سّرين 
ال�سرق  يف  الرائدة  الطريان  �سركة  جائزة  اأت�سّلم 
اأن��ن��ا ن�يل  الأو���س��ط امل��رم���ق��ة، واأوّد الإ���س��ارة اإىل 
جّل اهتمامنا وتركيزنا على ت�فري اأف�سل جتربة 

�سفر ل�سي�فنا الكرام. 
ا: لقد متّكنا من خالل النم� املت�ساوق  وقال اأي�سً
وات��ف��اق��ي��ات امل�����س��ارك��ة ب��ال��رم��ز وال���س��ت��ث��م��ارات يف 
لت�سمل  وج��ه��ات��ن��ا  �سبكة  ت������س��ي��ع  م��ن  احل�����س�����س 
خالل  وذل��ك  العامل،  امتداد  على  وجهة   248
من  م��زي��ًدا  ل�سي�فنا  اأت����اح  مم��ا   .2012 ال��ع��ام 
وت�سعى  بالق�ل:  وتابع  ال�سفر.   املرونة وخيارات 
ا اإىل م�ا�سلة ال�ستثمار يف خمتلف  ال�سركة اأي�سً

�سي�فنا  ح�س�ل  ل�سمان  اجل��دي��دة  الب��ت��ك��ارات 
واأردف:  املتقدمة.   التقنيات  واأحدث  اأف�سل  على 
�سبيل  ع��ل��ى  الأول،  دي�����س��م��رب-ك��ان���ن  �سهر  �سهد 
الال�سلكي عايل  الإن��رن��ت  اإط���الق خدمة  امل��ث��ال 
ال�سرعة ذات احلزمة العري�سة وخدمات الت�سال 
عرب الهاتف املتحرك على منت الطائرة. ون�سعى 
امتداد  على  اخلدمة  تلك  ن�سر  من  النتهاء  اإىل 
واأ�ساف:    .2014 العام  نهاية  اأ�سط�لنا بحل�ل 
ا ال�ستثمار يف �سالت امل�سافرين  اإننا ن�ا�سل اأي�سً
اخلدمات  من  مبجم�عة  تتمّيز  والتي  الفاخرة، 
�سي�فنا  �سفر  جت��رب��ة  جلعل  ح�سرًيا  امل�سممة 
بق�له:  واأّك���د  ومتمّيزة.   مريحة  جتربة  ال��ك��رام 

ال�سيافة  وك��رم  بالدفء  للطريان  الحت��اد  تت�سم 
التقليدية  العربية  الثقافة  عمق  م��ن  امل�ستقاة 

العربية  الإم��ارات  دولة  اأب�ظبي، عا�سمة  لإم��ارة 
املتحدة، والتي نحن �سديدو الفخر بها. 

الحتاد للطريان حتظى جمددًا بلقب �شركة الطريان الرائدة يف ال�شرق الأو�شط

•• عجمان ـ الفجر 

اأ�سار التقرير ال�سادر عن دائرة الأرا�سي والأمالك يف 
عجمان ، اأن الت�سرفات العقارية باإمارة عجمان حققت 
من�اً ملح�ظاً قدر بن�سبة %101 يف القيمة الإجمالية 
للت�سرفات العقارية خالل الثلث الأول من العام اجلاري 
مقارنة بالفرة نف�سها من عام 2012، لت�سل اإىل نح� 
اأن عدد املعامالت  785 ملي�ن درهم .واأو�سح التقرير 
 3180 بلغت  الأول  الثلث  يف  ال��دائ��رة  �سجلتها  ال��ت��ي 
دائرة  ع��ام  العرياين مدير  �سامل  ح��ارب  وق��ال  معاملة. 
الأرا�سي والأمالك بعجمان ، اإن ال�س�ق العقاري باإمارة 
بف�سل  ملح�ظاً  من����اً  و  ك��ب��رياً  رواج����اً  ي�سهد  عجمان 
ورجال  امل�ستثمرين  ج���ذب  يف  ع��ج��م��ان  ح��ك���م��ة  ج��ه���د 
تن�سب  التي  املختلفة  املجالت  يف  لال�ستثمار  الأع��م��ال 
يف م�سلحة ال�س�ق العقارية وعجلة التنمية القت�سادية 
ال�سم�  �ساحب  اأ�سدرها  التي  الق�انن  اأن  كما  املحلية 

الأعلى  املجل�س  ع�س�  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ 
حاكم عجمان ب�ساأن تنظيم ال�س�ق العقارية اأ�سهمت يف 
اأ�ساد العرياين بالدور  تعزيز دور ال�س�ق العقارية. كما 
اإدارة الت�سرفات العقارية يف تقليل زمن  الفعال لنظام 
ت�سجيل  اإ���س��دار  م��راح��ل  واخت�سار   ، امل��ع��ام��الت  اإجن���از 
�سند امللكية من ثالثة اإجراءات اإىل اإجراء واحد فقط، 
اإىل ي���م واح��د مع  16 ي�ماً  وتقلي�س ع��دد الأي���ام من 
عدم اإحداث اأي تغيريات على الكلفة املرتبطة بت�سجيل 
�سم�  م��ن  بت�جيهات  اأن��ه  ال��ع��ري��اين  اأو���س��ح  و  امللكيات. 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال�سيخ 
الأرا�سي و الأمالك �ساركت الدائرة يف كل من معر�س 
الريا�س اخلام�س لل�سفر و م�ؤمتر ال�ستدامة العقارية 
العربي الدويل اخلام�س بدبي بهدف الرويج لالإمارة 
و تعريف امل�ستثمرين بالفر�س املتاحة و الدور الفعلي 
للدائرة يف تنظيم القطاع العقاري يف عجمان والق�انن 

املعم�ل بها واملناطق املتاحة لال�ستثمار.

عجمان اإمارة  يف  العقارية  الت�شرفات  حجم  منو  % ن�شبة   101
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م�شوؤول كويتي ي�شيد مببادرة حممد بن 
را�شد دبي عا�شمة القت�شاد ال�شالمي 

•• دبي-وام:

دولة  للتخطيط يف  العربي  املعهد  عام  اهلل مدير  مال  بدر  الدكت�ر  اأ�ساد   
نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  الك�يت..باطالق 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال������زراء ح��اك��م دب���ي م��ب��ادرة دب���ي عا�سمة 
دبي  ت��ه��دف اىل حت���ي��ل  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  .. م�سريا  ال���س��الم��ي  الق��ت�����س��اد 
وامل�ؤ�س�سية  امل�سرفية  للهياكل  ومظلة  حا�سنة  اإىل  وامكاناتها  واقت�سادها 
والقت�سادية ال�سالمية. ونقلت وكالة الأنباء الك�يتية ك�نا عن مال اهلل 
ق�له عقب تروؤ�سه جل�سة ح�ل مبادرة دبي عا�سمة القت�ساد ال�سالمي يف 
ختام امل�ؤمتر الدويل الأول لالقت�ساد ال�سالمي وال�سن الذي نظمه معهد 
درا�سات العامل ال�سالمي يف جامعة زايد يف دبي .. اإن املبادرة لها اأهميتها 
من جانبن الأول يتعلق باقت�ساد دبي حيث هناك حاجة ملحة للت��سع يف 
القاعدة القت�سادية يف الإمارة وت��سيع نطاقات ال�ستثمار واإيجاد بدائل 
القطاعات  خمتلف  يف  النم�  معدل  على  للمحافظة  متن�عة  ا�ستثمارية 
القت�سادية. واأ�ساف اأن اجلانب الآخر ه� دعم وتعزيز القت�ساد ال�سالمي 
الذي اأ�سبح ي�سكل اأحد املك�نات املهمة يف القت�ساد العاملي حيث يقدر حجم 
قطاع القت�ساد ال�سالمي حاليا يف القت�ساد العاملي بنح� ثمانية تريلي�ن 
دولر على م�ست�ى العامل ويتجاوز متعامل�ه نح� ربع �سكان العامل .. كما 
تزيد التجارة اخلارجية للعامل ال�سالمي على اأربعة تريلي�ن دولر بن�سبة 
هذا ي�ؤكد اأن القت�ساد  اأن  اإىل  م�سريا  العاملية..  التجارة  املائة من  11 يف 
ال�سالمي اقت�ساد واعد ينم� ب�سكل �سريع ومعدل من�ه وتط�ره متزايد 
يقدر ب� 36 يف املائة. وعن حماور مبادرة دبي عا�سمة القت�ساد ال�سالمي 
التم�يل  م�سار  ه���  الأول  مهمة  م�����س��ارات  �ستة  تت�سمن  امل��ب��ادرة  ق����ال..اإن 
وال�سك�ك  ال�سالمي  التم�يل  اأدوات  تط�ير  من  يت�سمنه  مبا  ال�سالمي 
لعتماد  �سرعي  جمل�س  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  دب��ي  اأ���س���اق  �سمن  ال�سالمية 
م�سار  بجانب  ال���س��الم��ي��ة..  ال��ت��ج��ارة  معايري  ح�سب  اجل��دي��دة  املنتجات 
العاملية  التاأمن  �سركات  اأك��رب  جذب  على  يعمل  ال��ذي  ال�سالمي  التاأمن 
لتتخذ من دبي مقرا لها وثم �ستتط�ر اأدوات التاأمن ال�سالمي ثم م�سار 
التحكيم يف العق�د ال�سالمية وهذا يتطلب اإن�ساء مركز لت��سية النزاعات 

والتحكيم يف العق�د ال�سالمية. 

•• اأبوظبي-رم�صان عطا:

ال�طنية  امل��ال��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ة  امل�����س��رق  اأع���ل���ن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ال��رائ��دة يف 
الإئتمانية  البطاقة  اإط���الق  ع��ن  واملنطقة، 
الفريدة من ن�عها يف دولة الإم��ارات، والتي 
على  ي�مي  ب�سكل  النقدي  الإ�سرجاع  تتيح 
امل�سريات املحلية والدولية، ونفقات التعليم 
دون  من  العامة  اخل��دم��ات  ف�اتري  وت�سديد 
ا�سرجاع نقدي على  اأدن��ى لالإنفاق مع  حد 

كل درهم يتم اإنفاقه.
ول��ت��ع��زي��ز م��زاي��ا ال��ب��ط��اق��ة، وت��ق��دمي اأف�سل 
اأعلن  القّيمة،  النقدي  الإ���س��رج��اع  عرو�س 
امل�����س��رق ع���ن جم��م���ع��ة م���ن ال�����س��راك��ات مع 
اأهم املنافذ التجارية يف الدولة، بحيث تتيح 
للعمالء  الإئتمانية  �سيفر  ���س��م��ارت  بطاقة 
ا�سرجاع ي�سل اإىل 6.25 % عند الإنفاق 
التجارية  امل��ن��اف��ذ  م���ن   100 م���ن  اأك����رث  يف 
املحددة، والتي تت�سمن جمم�عة كبرية من 
الفئات، كما تقدم البطاقة الإئتمانية �سمارت 
كل  على   %  1.25 ا�سرجاع نقدي  �سيفر 
درهم يتم اإنفاقه يف اأي من املنافذ التجارية 

داخل الدولة، و %3.25 يف اخلارج. 
البطاقات  رئ��ي�����س  دوي��ف��ي��دي،  مني�س  وع��ل��ق 
نتيح  اأن  ه�  الأ�سا�سي  هدفنا  اإن  امل�سرق:  يف 
الي�مية  ن��ف��ق��ات��ه��م  يف  ال��ت���ف��ري  ل��ع��م��الئ��ن��ا 
على  حر�سنا  ذل��ك،  مع  ومتا�سياً  وال�ساملة، 

من  كبرية  جمم�عة  م��ع  ال�سراكات  اإط���الق 
جمالت  ت�سم  والتي  التجارية  املنافذ  اأه��م 
اأثاث  ماركت،  ال�س�بر  مثل  متن�عة،  وفئات 

املنزل، جتارة التجزئة، 
اأدنى  الكثري، ومن دون حد  الأزي��اء وغريها 
النقدي  الإ�سرجاع  للح�س�ل على  لالإنفاق 
يف  التجارية  املنافذ  من   100 من  اأك��رث  يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة . 
وت�سمل املنافذ التجارية، �س�بر ماركت عديل 
مع 19 فرع، اأثاث املنزل مع ه�مز اأر اأ�س مع 
10 فروع، وجمم�عة من ال�س�بر ماركت يف 
ماركت،  �س�بر  وال�سفري  املنامة  زون،  وي�ست 
8 ف���روع، والأزي���اء  وب���م��ب��اي ت�س�باتي ع��رب 
وال��ت��ج��زئ��ة م���ع جم��م���ع��ة ال�����س��ف��ري، غراند 

 Champion Cleaners اأوبتك�س، و
وغريها الكثري. 

كما اأن بطاقة �سمارت �سيفر جمانية من دون 
اإ�سرجاع  للعمالء  تتيح  كما  �سن�ية،  ر�س�م 
واملرافق  التعليم  نفقات  جميع  على   5%
ال��ن��ق��دي يف  الإ���س��رج��اع  و�سيظهر  ال��ع��ام��ة، 
ك�سف ح�ساب بطاقة العميل ال�سهري، والتي 

ميكن ا�ستبدالها من خالل الإت�سال مبركز 
خدمة عمالء البنك. 

ملجم�عة  التنفيذي،  املدير  اأم��رن��اين،  وق��ال 
�سعداء  اإن����ن����ا  اأ��������س:  اآر  ه����م���ز  و   Lal’s
ت�سهيالت  ت��ق��دمي  يف  امل�����س��رق  م��ع  ب�سراكتنا 
�سمارت  وُت��ع��د بطاقة  ال��ن��ق��دي،  الإ���س��رج��اع 
املنتجات  اأف�������س���ل  م���ن  الإئ���ت���م���ان���ي���ة  ���س��ي��ف��ر 
ت�س�ق  جتربة  للعمالء  تتيح  التي  امل�سرفية 
ممتعة وت�فري حقيقي، واإىل جانب احلل�ل 
واملخ�س�سة  امل�سرق  م��ن  املبتكرة  امل�سرفية 
اأ�س  اآر  ه�مز  ف��اإن  العمالء،  تطلعات  لتلبية 
ي��ق��دم ح��ل���ل ذات م�����س��ت���ى ع��امل��ي يف جمال 

الديك�ر املنزيل وباأ�سعار مميزة .  
وق��ال الدكت�ر داجن��اي دات��ار، رئي�س جمل�س 
:�ستتيح  اأدي��ل  ملجم�عة  العام  واملدير  الإدارة 
النقدي  الإ�سرجاع  للعمالء  ال�سراكة  هذه 
يف جميع املنافذ التجارية التابعة لنا، ونحن 
واثق�ن من اأنه مع هذا العر�س فاإن بطاقة 
البطاقات  اأف�سل  من  �ستك�ن  �سيفر  �سمارت 

يف الإمارات العربية املتحدة . 
واإىل جانب الإ�سرجاع النقدي واخل�س�مات 
امل����م����ي����زة، �����س�����ف ي���ح�������س���ل ال����ع����م����الء على 
من  اأك���رث  يف   25% اإىل  ت�سل  تخفي�سات 
الإمارات، من خالل  دولة  يف  مطعماً   650
ال���ربن���ام���ج الأف�������س���ل م���ه���رج���ان امل������ذاق من 
امل�����س��رق، وخ�����س���م��ات ح�����س��ري��ة ع��ل��ى تذاكر 

ال�سفر من برنامج ال�سفر من امل�سرق.

املال والأعمال
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دون حد اأدنى للنفقات

امل�شرق يطلق بطاقة �شمارت �شيفر الئتمانية لال�شرتجاع النقدي على كل درهم يتم اإنفاقه
مني�ش دويفيدي: هدفنا اأن نتيح لعمالئنا الت�فري يف نفقاتهم الي�مية وال�شاملة

•• دبي-وام: 

املدين  الطريان  رئي�س هيئة  اآل مكت�م  �سعيد  اأحمد بن  ال�سيخ  �سم�  افتتح 
بدبي الرئي�س الأعلى ملجم�عة طريان الإمارات رئي�س م�ؤ�س�سة مطارات دبي 
اأم�س الدورة الثالثة ع�سرة من معر�س املطارات وذلك يف مركز دبي الدويل 

للم�ؤمترات واملعار�س مب�ساركة 220 �سركة من 35 دولة.
وقام �سم�ه بج�لة يف اأرجاء املعر�س الذي ميثل ثاين اأكرب فعالية لأعمال 
ال�سركات يف العامل والذي يقام هذا العام على م�ساحة تقدر ب� 11 األف مر 

مربع يف قاعتي ال�سيخ را�سد وال�سيخ زايد.
ورافق �سم�ه يف اجل�لة حممد عبداهلل اأهلي مدير عام هيئة دبي للطريان 
املدين وخليفة الزفن الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان وب�ل 
العام  املدير  املري  �سعيد  وهالل  دبي  ملطارات  التنفيذي  الرئي�س  جريفيث 
من�سب  كذلك  ي�سغل  وال��ذي  دبي  يف  التجاري  والت�س�يق  ال�سياحة  لدائرة 

الرئي�س التنفيذي ملركز دبي العاملي.
وقال �سم� ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكت�م اإن قطاع الطريان ميثل واحدا 
ال�ستثمارات  ���س��اأن  م��ن  وان  املنطقة  يف  القت�سادية  ال��دع��ام��ات  اأب���رز  م��ن 
ال��دولرات والرامية اإىل تط�ير املطارات و�سركات  التي ر�سد لها مليارات 
اجل�ي  النقل  خريطة  على  املنطقة  ح�س�ر  تعزيز  يف  ت�ساهم  اأن  الطريان 
القرار  بدوره ل�سناع  �سيتيح  املطارات  ان معر�س  �سم�ه  وا�ساف  العاملية... 

فر�سة ت�سارك اأحدث م�ستجدات القطاع ور�سد التحديات امل�ستقبلية.
واأو�سح �سم�ه اأن منتدى قادة املطارات العاملية الذي يقام غدا يجمع حتت 
�سقف واحد اأبرز الهيئات العاملية املنظمة لقطاع الطريان وهيئات الطريان 
تنظيمية  اأط��ر  اإر���س��اء  على  والتعاون  املمار�سات  اأف�سل  ل�ستك�ساف  امل��دين 
وا�سراتيجيات  ال�سفافة  احل�كمة  ون��ظ��م  ال�سيا�سات  واأول����ي���ات  وا�سحة 
 400 ا�ستقبال  تت�قع  التي  املنطقة  يف  النم�  ل�ستيعاب  الفعال  التم�يل 

ملي�ن م�سافر بحل�ل عام 2020.
ت�ساهم يف دفع جناح قطاع  اأن  املت�سافرة  �ساأن اجله�د  اإن من  �سم�ه  وق��ال 

الطريان املزدهر يف املنطقة اإىل اآفاق جديدة.
مل�ؤ�س�سة مدينة  التنفيذي  الرئي�س  الزفن  املهند�س خليفة  قال  من جانبه 
دبي للطريان ان املعر�س ي�فرجلميع ال�سركات امل�ساركة يف املعر�س فر�سة 
العمل معنا اإ�سافة اإىل اأننا �سن�ساعد اأي�سا على اأن نفتح لها الأب�اب لت��سيع 
الإم���ارات..  دول��ة  يف  فقط  ولي�س  املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  ح�س�رها  نطاق 
م�سريا اإىل اأنه ميكن للقطاع اأن ي�ستفيد من املعر�س على �سعيد م�ساركة 
وتبني  لر�سد  العامل  م�ست�ى  على  الطريان  وم�سنعي قطاع  م���ردي  كبار 

اأف�سل ما يقدمه القطاع لدعم برامج تط�ير وتنمية الطريان.

التجاري  والت�س�يق  ال�سياحة  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  امل���ري  �سعيد  ه��الل  وق���ال 
الذي  املت�ا�سل  النم�  اإن  العاملي  التجاري  دب��ي  ملركز  التنفيذي  والرئي�س 
يف  ال�سياحة  قطاع  جن��اح  يف  حم���ري��ا  دورا  لعب  ال���دويل  دب��ي  مطار  �سهده 
املدينة ما يجعل من دبي وجهة طبيعية مثالية ل�ست�سافة معر�س املطارات 
الأبرز على م�ست�ى منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وجن�ب اآ�سيا. 
وا�ساف ان مثل هذه الفعاليات الرائدة ت�سكل عنا�سر حم�رية على التق�مي 
ال�سن�ي ملركز دبي التجاري العاملي كما اأنها تعك�س مكانة املدينة كمركز بارز 

للتجارة وال�سياحة على م�ست�ى املنطقة.
وقال دانيال قري�سي مدير معر�س املطارات 2013 اإن املعر�س هذا العام 
ي�سهد عددا من الفعاليات لأول مرة وعلى راأ�سها جتربة امل�سافرين باملطارات 

و منتدى قادة املطارات العاملية ومبادرة املراأة يف الطريان .
وت�سهد املطارات الرئي�سية الثالثة يف منطقة ال�سرق الأو�سط دبي واأب�ظبي 
املائة يف حجم احلركة اجل�ية  10 يف  ن�سبته  اإجماليا ق�يا  والدوحة من�ا 

�سن�يا و�سط معدلت عالية لرحالت الربط.
جت��در الإ���س��ارة اإىل اأن مطار دب��ي ال��دويل يعد الأ���س��رع من���ا على م�ست�ى 

العامل بح�سب مقيا�س النم� ال�سن�ي للطاقة ال�ستيعابية للمقاعد.
و�سهد املطار الذي يعد مركز ال�سفر الأبرز يف منطقة ال�سرق الأو�سط زيادة 

�سن�ية ن�سبتها 12 يف املائة منذ عام 2004.
وتت�قع املنظمة العاملية للطريان املدين ايكاو من� احلركة اجل�ية يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط ب�اقع 5.2 يف املائة �سن�يا حتى عام 2030.
اأن ت�سهد النم� الأق�ى  ومن املت�قع ل�سركات الطريان يف ال�سرق الأو�سط 
2025 مقارنة  �سن�يا حتى عام  املائة  5.8 يف  بن�سبة  امل�سافرين  يف حركة 
مع املت��سط العاملي البالغ 4.6 يف املائة .. ويقدر لإجمايل حركة الطائرات 
القادمة اإىل واملغادرة من منطقة ال�سرق الأو�سط اأن ترتفع اإىل ملي�نن و 

�سن�ي قدره 7.6 يف املائة. من�  مبعدل   2025 عام  يف  الفا   346
وت�سري الت�قعات اإىل اأن �سركات الطريان يف ال�سرق الأو�سط �سرفع طاقتها 
ال�ستيعابية بن�سبة 12.8 يف املائة يف عام 2013 ففي ال�قت الراهن ت�سكل 
�سركات الطريان التي تتخذ من منطقة ال�سرق الأو�سط مقرا لها ن�سبة 8 
يف املائة من قطاع النقل اجل�ي العاملي وحتت�سن املنطقة اأ�ساطيل الطائرات 
الأكرث �سبابا على م�ست�ى العامل بعدد اإجمايل يزيد عن 600 طائرة وفيها 
العدد الأكرب من الطائرات مقارنة باأي منطقة اأخرى يف العامل .. وبالفعل 
2020 من  وع��ام  الي�م  ما بن  تتمكن  اأن  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة  يت�قع 
احتالل املرتبة الأوىل على م�ست�ى العامل من حيث ن�سبة النم� يف حركة 
 18 امل�سافرين يف �س�ء ارتفاع معدلت الطلب احلالية على ال�سفر بن�سبة 

يف املائة. 

اأحمد بن �شعيد يفتتح الدورة الثالثة ع�شرة ملعر�ض املطارات بدبي جمعية احتاد ال�شناعيني 
تنتخب جمل�ض اإدارتها اجلديد 

•• اأبوظبي-وام:

يف  ال�سناعين  احت��اد  جلمعية  العم�مية  اجلمعية  انتخبت   
جتارة  غرفة  مببنى  اجلمعية  مقر  يف  اأم�����س  عقدته  اجتماع 
للجمعية  اجلديد  الدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأب�ظبي  و�سناعة 
وهم املهند�س ظافر عاي�س الأحبابي و اأحمد مطر عبد اهلل 
املهريي و�سيف فار�س غامن املزروعي وعزة دروي�س القبي�سي 
واأحمد خليفة بن خلف املزروعي وعلي حممد �سعيد البادي و 

را�سد مبارك �سيف الريامي وحممد بطي حممد الرميثي.
من  كل  اإنتخاب  اإع���ادة  خالله  ج��رى  اجتماعا  املجل�س  وعقد 
اأحمد  و�سعادة  رئي�سا  الأحبابي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �سعادة 
غامن  ف��ار���س  �سيف  و  للرئي�س  نائبا  امل��ه��ريي  اهلل  عبد  مطر 

املزروعي اأمينا لل�سر وعزة دروي�س القبي�سي اأمينا لل�سندوق.
املجل�س  رئي�س  الأحبابي  عاي�س  ظافر  املهند�س  �سعادة  واأك��د 
النم�  ي���اك��ب  مب��ا  وتط�يره  اجلمعية  دور  ا�ستمرار  ���س��رورة 
املجالت  جميع  يف  اأب�ظبي  اإم���ارة  ت�سهده  ال��ذي  القت�سادي 
لإمارة  القت�سادية  ال��روؤي��ة  ووف���ق  ال�سناعي  امل��ج��ال  خا�سة 
اأب�ظبي ومبا ي�سمن حتقيق الأهداف الأ�سا�سية التي اأن�سئت 

من اأجلها اجلمعية.
اأع�ساء جمل�س الدارة اجلديد  وتقدم رئي�س اجلمعية وكافة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  ملقام  والعرفان  ال�سكر  بخال�س 
اأول  وال��ف��ري��ق  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب 
القائد العلى للق�ات امل�سلحة و�سم� ال�سيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان م�ست�سار الأمن ال�طني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
ي���ل���ن��ه م���ن رع���اي���ة واه��ت��م��ام بال�سناعة  ال���دع���م وم���ا  ع��ل��ى 

وال�سناعين.
كما تقدم�ا بخال�س ال�سكر والتقدير جلميع اجلهات الداعمة 
و�سناعة  جت���ارة  وغ��رف��ة  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  خا�سة 
اأب�ظبي ممثلة يف رئي�س جمل�س الدارة وجمل�سها على الدعم 
والتن�سيق  التعاون  التمنيات مبزيد من  املت�ا�سل مع خال�س 

خالل الفرة القادمة. 

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  للم�انئ  اأب�ظبي  �سركة  �ساركت 
م�ؤمتر ومعر�س �سريالنكا للتجارة والإمداد 
ك�ل�مب�  مدينة  ا�ست�سافتها  التي   2013
ال�������س���ري���الن���ك���ي���ة. �����س����ارك يف امل�����ؤمت����ر ال����ذي 
اأيام..جمم�عة  ث��الث��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ا���س��ت��م��رت 
واملرافئ  للم�انئ  التنفيذين  املديرين  م��ن 
وخ���ط����ط ال�����س��ح��ن وال����ك���الء وال��ع��دي��د من 
ال��ع��ام��ل��ن يف جم���ال ال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة من 

ال�س�ء  امل�ؤمتر  العامل. و�سلط  اأنحاء  خمتلف 
على ال�ستثمارات التي تق�م بها �سريالنكا يف 
التي  البحرية  والت�سهيالت  وامل��زاي��ا  م�انئها 
نا�سئ  ك�س�ق  تبذلها  التي  واجل��ه���د  ت�فرها 
الدولية  اخلارطة  على  مكانته  لتعزيز  ي�سعى 
يف جمال النقل البحري. وقال الكابنت حممد 
اأب�ظبي  ال�سام�سي الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
كمتحدث  م�ساركته  خ��الل  بالإنابة  للم�انئ 
بعن�ان  امل�ؤمتر  اأعمال  نقا�س �سمن  يف جل�سة 
امل��م��ار���س��ات ال��ن��اج��ح��ة ل��ب��ن��اء م��ي��ن��اء متط�ر 

الهدف  ..اإن  متميزة  بحرية  ت�سهيالت  وخلق 
اإمارة  على  ال�س�ء  ت�سليط  ه���  امل�ساركة  م��ن 
ولعب  عامليا  رائ���دة  بحرية  كب�ابة  اأب���ظ��ب��ي 
املتكاملة  امل����ان���ئ  ت��ط���ي��ر  اأ���س��ا���س��ي يف جم���ال 
وذلك  ال�سناعية  امل��ن��اط��ق  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
الر�سيدة  احل��ك���م��ة  ت���ج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��ا 
 . 2030 اأب�ظبي القت�سادية  لتحقيق روؤية 
من  جمم�عة  على  ال�س�ء  ال�سام�سي  و�سلط 
مرافئ  ب��ن��اء  كيفية  مثل  الهامة  امل������س���ع��ات 
اأعمال  من��اذج  اإيجاد  و�سبل  وحديثة  متط�رة 

ن��اج��ح��ة يف ظ��ل امل��ن��اف�����س��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة القيمة 
امل�����س��اف��ة ال��ن��اجت��ة ع��ن ب��ن��اء م��ن��اط��ق جتارية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل���ان��ئ  ب��ال��ق��رب م��ن  اأو �سناعية 
ال��سع  م��ع  التعامل  ع��ام��ة على  ن��ظ��رة  اإل��ق��اء 
القت�سادي يف امل�ستقبل واأف�سل املمار�سات يف 
�سريالنكا  اإن  ال�سام�سي  وقال  الأزم��ات.  اإدارة 
الإمارات  دول��ة  اتبعته  مل��ا  مماثال  نهجا  تتبع 
العربية املتحدة حيث احلر�س على ال�ستفادة 
البحرية  التجارة  حركة  حت�ل  من  الق�س�ى 

من الغرب اإىل ال�سرق. 

�شركة اأبوظبي للموانئ ت�شارك يف موؤمتر ومعر�ض �شريالنكا للتجارة والإمداد 2013

بنك دبي التجاري يعلن تفوي�شا جديدا 
لإ�شدار �شندات بالدولر الأمريكي

•• دبي-وام:

ف��س بنك دبي التجاري جمم�عة �سيتي امل�سرفية و بنكي ات�س ا�س بي �سي 
و اأب�ظبي ال�طني لرتيب عقد اجتماعات مع امل�ستثمرين يف منطقة ال�سرق 
التا�سع من ماي� احل��ايل. وقد يعقب ذلك  تبداأ يف  اأوروب��ا  و  اآ�سيا  و  الأو�سط 
الالئحة  مب�جب  الأم��ريك��ي  ب��ال��دولر  �سندات  اإ���س��دار  ال�س�ق  ملعايري  ووفقا 
 1 اأيه  اأيه  بى  امل�سنف  التجاري  دبي  بنك  ويتمتع  ال�س�ق.  اأ�س ح�سب ظروف 
اأيه مع نظرة  مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة من قبل م�ؤ�س�سة م�ديز وبالفئة 
م�ستقبلية م�ستقرة من قبل م�ؤ�س�سة فت�س..مبالءة مرتفعة متمثلة مب�سادر 
الأول من  8 ر6 مليار درهم ون�سبة كفاية لل�سق  راأ�سمالية تزيد عن  مت�يل 
راأ�س املال تبلغ 6 ر17 يف املائة كما يف 31 دي�سمرب 2012 اإ�سافة اإىل متتعه 
مب�ست�ى جيد لل�سي�لة حيث متثل ن�سبة امل�ج�دات ال�سائلة 18 يف املائة من 
اإجمايل امل�ج�دات. وقال بير بالت��سن الرئي�س التنفيذي لبنك دبي التجاري 
الأعمال  الإ�ستفادة من فر�س  البنك على  �ستزيد من قدرة  اإن هذه اخلط�ة 

املتاحة والتي تن�ساأ من خالل التح�سن امل�ستمر لالقت�ساد يف دولة الإمارات. 

م�شاركة ناجحة لـ جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل يف 
منتدى البتكار وريادة الأعمال 2013 باأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

الطاقة  البتكار يف قطاع  ت�سجيع  اإىل  ت�سعى  التي  املرم�قة  العاملية  امل�ستقبل اجلائزة  زايد لطاقة   �سجلت جائزة 
املتجددة والتنمية امل�ستدامة م�ساركة ناجحة يف منتدى الإمارات لالبتكار وريادة الأعمال 2013 الذي ي�ست�سيفه 

معهد م�سدر للعل�م والتكن�ل�جيا يف اأب�ظبي بالتعاون مع �سريكه امل�ؤ�س�س معهد ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا .
البتكار يف قطاع  فاعل يف حتفيز  بدور  لتق�م  الر�سيدة  القيادة  بت�جيهات  امل�ستقبل  زايد لطاقة  وتاأ�س�ست جائزة 

الطاقة املتجددة والتقنيات النظيفة .
اآل نهيان وزير الثقافة  اأبريل املا�سي معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك  29 و30  وافتتح املنتدى الذي عقد ي�مي 

وال�سباب وتنمية املجتمع.
وقال معايل الدكت�ر �سلطان اأحمد اجلابر وزير دولة املدير العام جلائزة زايد لطاقة امل�ستقبل: ميثل البتكار يف 

جمال التكن�ل�جيا الركيزة الأ�سا�سية لبناء م�ستقبل قائم على الطاقة امل�ستدامة .
واأ�ساف جت�سد جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل التزام القيادة احلكيمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة باإر�ساء ثقافة 
البتكار وذلك من خالل ت�سجيع ال�سركات والأفراد وامل�ؤ�س�سات وطلبة املدار�س يف خمتلف اأنحاء العامل للم�ساركة 
يف الت�سدي لتحديات الطاقة.. م�سريا اإىل اأن م�ساركتنا يف منتدى البتكار وريادة الأعمال تهدف اإىل تعزيز ال�عي 
بر�سالة اجلائزة لدى جمتمع الطالب وعامل ال�سركات والأعمال يف دولة الإمارات ف�سال عن ا�ستقطاب م�ساركات 

متميزة يف الدورة املقبلة من اجلائزة .
و�ساركت الدكت�ر ن�ال احل��سني مدير اإدارة جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل يف جل�سة ح�ار بعن�ان روؤى ح�ل البتكار 
وريادة الأعمال مت من خاللها ا�ستك�ساف التحديات واحلل�ل التي ميكن اأن ت�ؤ�س�س لثقافة البتكار وريادة الأعمال 
يف �ستى القطاعات بدولة الإمارات. وتطرقت اجلل�سة اأي�سا اإىل الدور املهم الذي ميكن للحك�مة القيام به لت�سجيع 
وت�سهيل جه�د البحث والتط�ير والبتكار والت�س�يق يف الدولة. وجاءت م�ساركة اجلائزة يف املنتدى امتدادا حلملتها 
الت�عية التي اأطلقتها للت�ا�سل مع املنظمات والأفراد و�سانعي القرار بهدف الرتقاء بعدد ون�عية طلبات امل�ساركة 
يف دورة عام 2014. جدير بالذكر اأنه يف عام 2013 فازت مدر�سة ال�سيخ خليفة بن زايد بنغالدي�س الإ�سالمية 

من دولة الإمارات باجلائزة العاملية للمدار�س الثان�ية عن منطقة اآ�سيا.
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•• دبي – الفجر

رئي�س  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  افتتح 
يف  الإم����ارة  ج��ن��اح  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة 
دب��ي يف  يقام يف  ال��ذي  ال��ع��رب��ي،  ال�سفر  �س�ق  معر�س 
الفرة من 6-9 ماي� اجلاري، ي�ساحبه في�سل اأحمد 
اإىل  الإم���ارة  ال��دائ��رة رئي�س وف��د  النعيمي مدير ع��ام 

املعر�س.
الفتتاح  خ��الل  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  واأعلن 
�سيعلن  التي  امل�سروعات  لنتائج عدد من  اعتماده  عن 

عنها تباعا خالل اأيام امل�ساركة يف فعاليات املعر�س.
على  بعجمان  ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  حر�س  واأك��د 
الإم���ارة،  يف  بال�سياحة  املعنين  فئات  ك��ل  ر�سا  ك�سب 
وذلك بالعمل اجلاد وامل�ستمر �س�ب ت�فري متطلباتهم 
وحتقيق اأعلى م�ست�يات اجل�دة يف اخلدمة الفندقية 

وا�ستمراريتها وفق اأحدث املعايري العاملية.
امل�سروعات  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ف��ي�����س��ل  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ت��ي اأع���ل���ن ع��ن��ه��ا تتعلق 
فرق  وح�ساد  نتيجة  وهي  ال�سياحي  القطاع  بتط�ير 

العمل خالل الربع الأول من العام 2013.
النعيمي عر�سا ت�سمن  وخالل م�ؤمتر �سحفي، قدم 
�سرحا تف�سيليا لنظام ت�سنيف الفنادق اجلديد وكيفية 

ا�ستفادة مديري وم�سغلي القطاع منه وتفعيله، تلبية 
ملتطلبات التقييم املعتمدة.

من  للمعنين  �سيتيح  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  اأن  واأو����س���ح 
ال�سياحية يف عجمان فر�سة التعرف  املن�ساآت  م�سغلي 
من�ساآتهم،  لت�سنيف  املعتمدة  اجل��دي��دة  املعايري  على 
م�سيفا اأن هذا امل�سروع ي�سع معايري وا�سحة لت�سنيف 
كل من�ساأة على حدة، �س�اء كانت فنادق اأو �سقق فندقية 

اأو منتجعات اأو غريها.
للمن�ساآت  اجل��دي��د  الت�سنيف  م�سروع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مراجعة  بينها  م��ن  ك��ان  م��راح��ل  بعدة  م��ر  ال�سياحية 
وم��ع��اي��ن��ة مقار  ح��ال��ي��ا،  ب��ه  امل��ع��م���ل  الت�سنيف  ن��ظ��ام 
النزلء احلالية يف عجمان، وتقدمي ت��سيات،  اإقامة 
تنفيذ  نتائج  على  بناء  التغيريات  وت��ق��دمي  وتط�ير 
هذه الت��سيات. من جهته، اأكد �سلطان النعيمي مدير 
اإدارة الراخي�س واملعايري ال�سياحية بال�كالة يف دائرة 
املعايري  و�سع  اأث��ن��اء  اأن��ه  بعجمان  ال�سياحية  التنمية 
احلايل  و�سعها  وتقييم  املن�ساآت  تفقد  مت  اجل��دي��دة 
ومناق�سة مديريها ب�ساأن التح�سينات ال�اجب ت�افرها 
وم�ست�ى اجل�دة الذي ينبغي اعتماده يف كل من�ساأة. 
لت�فيق  اخلطط  واإع���داد  الفنادق  تقييم  اأن  واأ���س��اف 
ماي�   15 ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا  �سيبداأ  املن�ساآت  اأو���س��اع 
املقبل وملدة �سهر كامل، يتم بعده و�سع جدول زمني 

اجلديد  للنظام  طبقا  اأو�ساعها  لت�فيق  من�ساأة  لكل 
الدرجات  م�ا�سفات  بح�سب  م�ست�اها  حت��دي��د  قبل 
ال�سياحية التي يعتمدها النظام اجلديد، وه� ما يتيح 
للمن�ساأة فر�سة لإجراء التعديل املطل�ب، م�سريا اإىل 

اأن املباين القدمية رمبا حتتاج لتعديل اأو ترميم.
ي�سار اإىل اأن وفد اإمارة عجمان اإىل معر�س �س�ق ال�سفر 

التنمية  دائ��رة  واإ���س��راف  برئا�سة  ت�سكيله  مت  العربي، 
جتارة  ل��غ��رف��ة  ممثلن  وي�����س��م  ب��ع��ج��م��ان،  ال�سياحية 
و�سناعة عجمان وفندقي كمبين�سكي عجمان وق�سر 
ومنتجعات  عجمان  رام���ادا  واأجنحة  وف��ن��ادق  عجمان 
الزوراء و�سركة ترافل �سنر لل�سياحة وال�سفر و�سركة 

مكاتب املتخ�س�سة يف خدمة رجال الأعمال.

املال والأعمال
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عبد العزيز النعيمي يفتتح جناح عجمان يف معر�ض �شوق ال�شفر العربي

حمدان بن را�شد : توجيهات رئي�ض الدولة ونائبه كانت وراء 
الجنازات البارزة التي حققتها وزارة املالية عام 2012 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سم� ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية   
اأن ال�زارة حققت يف عام 2012 كثريا من الجنازات والنجاحات البارزة 
احلكيمة  والقيادة  الم��ارات��ي  ال�سعب  وطم�حات  لتطلعات  ترتقي  التثي 
ل�ساحب ال�سم� ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
واأخيه �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكت�م نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل .
وقال �سم� ال�سيخ حمدان بن را�سد ال مكت�م يف تقدميه للتقرير ال�سن�ي 
ال�سم�  وار�سادات �ساحب  لت�جيهات  كان  لقد   2012 لعام  املالية  ل���زارة 
رئي�س الدولة واأخيه �ساحب ال�سم� نائب رئي�س الدولة دور مبا�سر واأ�سا�سي 
والعاملي  املحلي  ال�سعيدين  على  جناحها  وق�سة  عطاءال�زارة  م�سرية  يف 
والتي ت�جت بح�س�ل دولة المارات املرتبة الأوىل عامليا يف كفاءة ال�سيا�سة 
املاية احل�مية اىل جانب ت�سنيفها يف املرتبة الأوىل عربيا وال�سابعة ع�سرة 

عامليا يف قائمة ال�سع�ب الأكرث �سعادة.
لفريق  ال�سادقة  اجل��ه���د  م��ع  امل��راف��ق��ة  الجن����ازات  ه��ذه  اأن  �سم�ه  واأك���د 
امل�ستقبل حيث  نح�  ال�سلبة لالنطالق  الأر�سية  ال�ظارة  عمل وم�ظفي 
خريطة  ه��ي  ب��ل  فقط  وحا�سرنا  مبا�سينا  واأهميتها  قيمتها  لتنح�سر 
المارت  ل��دول��ة  وم��زده��ر  م�سرق  اق��ت�����س��ادي  م��ايل  م�ستقبل  نح�  ط��ري��ق 

و�سعبها و�ساكنيها.
واأ�سار �سم�ه اىل اأن امليزانية الحتادية لعام 3012 ركزت من هذا املنطلق 
على قطاعات اخلدمات الجتماعية التي خ�س�س لها ح�ايل 47 يف املائة 
منها بحيث ا�ستح�ذ قطاع التعليم على 20 يف املائة من امليزانية يف حن 
خ�س�س لقطاع ال�سحة العامة ح�ايل �سبعة يف املائة والبنية التحية ح�ايل 

اأربعة يف املائة.
ال�سن�ي وكلنا  التقرير  اإننا نقدم هذا  ال�سيخ حمدان بن را�سد  وقال �سم� 
اأمل باأن يك�ن على م�ست�ى الآمال وامل�حات والفر�س التي تختزنها اأر�سنا 
التعرف على جتربة  نافذة ميكن من خاللها  املعطاءة ونتطلع لأن ي�فر 

النجاح امل�ستمرة التي ت�سهدها وزارة املالية .

•• دبي-وام:

27 م��اي��� اجل�����اري يف   ي��ن��ط��ل��ق يف 
العا�سمة الك�رية اجلن�بية �سي�ؤول 
ملتقى ال�سراكة القت�سادية الثالث 
بن المارات العربية املتحدة وك�ريا 
اجلن�بية الذي ي�ستمر ي�من حتت 
رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن ���س��اح��ب ال�سم� 
مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال���زراء حاكم دبي رعاه اهلل وبدعم 
القت�ساد  و  اخلارجية  وزارت���ي  من 
وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف  واحت����اد 
بدبي  القت�سادية  التنمية  ودائ���رة 
وم��ك��ت��ب ال���س��ت��ث��م��ار الأج���ن���ب���ي يف 
دائرة التنمية القت�سادية وبتنظيم 
م���ن ان���دك�������س ل��ت��ن��ظ��ي��م امل�����ؤمت����رات 
وامل���ع���ار����س. وي���ه���دف امل��ل��ت��ق��ى اإىل 
مع  متميزة  اقت�سادية  �سراكة  بناء 
العالقات  وتط�ير  اجلن�بية  ك�ريا 

م��ع��ه��ا يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت جلذب 
امل���زي���د م���ن ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��ار بن 
اآفاق  ت��ع��زي��ز  ا���س��اف��ة اىل  اجل��ان��ب��ن 
كافة  لت�سمل  البلدين  بن  التعاون 
وزيادة  ال�سراكة  وميادين  جم��الت 
وال�ستفادة  ال�ستثمار  فر�س  حجم 
ال���ف���ر����س ال���س��ت��ث��م��اري��ة التي  م���ن 
القطاعن  لفائدة  امللتقى  يتيحها 
ال���ع���ام واخل���ا����س وامل���ن���اط���ق احل���رة 
وتق�م  امل��ج��الت.  بالدولة يف جميع 
ان���دك�������س ال��ق��اب�����س��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م هذا 
احل������دث الق���ت�������س���ادي ال���ك���ب���ري يف 
برعاية  يقام  الذي  اجلن�بية  ك�ريا 
امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق القت�سادية 
بدبي  ال�سحة  وه��ي��ئ��ة  املتخ�س�سة 
ال��ذه��ب��ي وجم��ل�����س �سيدات  ال��راع��ي 
اأع��م��ال الم����ارات ب��دع��م م��ن �سركة 
اب�ظبي لال�ستثمار الراعي الف�سي 
وبنك اخلليج  والتميمي وم�سارك�ه 
وجممع  ال���ربون���زي  ال��راع��ي  الأول 

دبي للتقنيات احلي�ية والأبحاث /
راعي جمل�س كبار ال�سخ�سيات.

ع�����دد كبري  امل���ل���ت���ق���ى  وي���������س����ارك يف 
وال�زارية  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
�سركة  م��ن��ه��ا:  اخل���ا����س  وال���ق���ط���اع 
وم�ؤ�س�سة  ال�طنية  اأب�ظبي  برول 
ب���ن ع�����س��ري ل��ل��ن��ق��ل��ي��ات وامل����ق����اولت 
اجلافة  والأح���ا���س  وب���روج  العامه 
العاملية  البحرية  وامل��الح��ة  العاملية 
ودائرة ال�سياحة والت�س�يق التجاري 
بدبي  القت�سادية  وال��دائ��رة  بدبي 
وه���ي���ئ���ة ال�������س���ح���ة ب����دب����ي ودائ�������رة 
الأرا���س��ي والأم���الك بدبي وجممع 
والأبحاث  احلي�ية  للتقنيات  دب��ي 
واملنطقة احلرة  للطريان  والحت��اد 
باحلمرية اىل جانب �سلطة املنطقة 
احلرة  واملنطقة  علي  بجبل  احل��رة 
ب����راأ�����س اخل��ي��م��ة وامل��ن��ط��ق��ة احل���رة 
وغرفة  ال�������دويل  ال�������س���ارق���ة  مل���ط���ار 
ال�����س��ارق��ة وهيئة  جت����ارة و���س��ن��اع��ة 

الإمن������اء ال���ت���ج���اري وال�����س��ي��اح��ي يف 
للرعاية  ال�سارقة  ومدينة  ال�سارقة 
ال�سحية وهيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
ال�سارقة  ومركز  /�سروق  والتط�ير 
الإعالمي وهيئة املنطقة الإعالمية 
العليا  وامل����ؤ����س�������س���ة  اأب�����ظ����ب����ي  يف 
املتخ�س�سة.  القت�سادية  للمناطق 
معر�سا  اأي�������س���ا  امل��ل��ت��ق��ى  وي�����س��م��ل 
جت����اري����ا ك����ب����ريا ي�������س���م ع�������ددا من 
التجارية  والج��ت��م��اع��ات  ال��ل��ق��اءات 
ال�سركات  واأب��رز  بن رجال الأعمال 
الك�رية الرائدة بال�سافة اىل عدد 
ان  امل��ت���ق��ع  وم��ن  امل�ستثمرين.  م��ن 
من  ع��ددا  اأي�سا  املعر�س  ي�ستقطب 
القطاعات  خمتلف  م��ن  ال�����س��رك��ات 
املعل�مات  وتقنية  ال��ت��ج��ارة  كقطاع 
والقطاع  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
والقطاع  ال��ط��اق��ة  وق��ط��اع  ال�سحي 
امل�������س���ريف وال�����ط�����ريان وال���ع���ق���ارات 

والبناء.

انطالق ملتقى ال�شراكة القت�شادية الثالث بني المارات 
وكوريا اجلنوبية 27 مايو يف �شيوؤول

 اأدنيك حت�شد لقب مركز املوؤمترات واملعار�ض الرائد
 يف ال�شرق الأو�شط للعام الثالث على التوايل

امل�شرف املركزي يوؤكد اأن 
البنوك يف و�شع مايل جيد 

•• اأبوظبي-وام:

 اأك���د ت��ق��ري��ر ق��دم��ه م�����س��اع��د حم��اف��ظ امل�����س��رف امل���رك���زي ل�س�ؤون 
امل�سرف  ادارة  جمل�س  اإىل  امل���ايل  وال���س��ت��ق��رار  النقدية  ال�سيا�سة 
كافة  اأن  امل�سريف  للنظام  الكلية  الحرازية  الن�سب  ب�ساأن  املركزي 
امل�ؤ�س��رات امل�سرفية تعترب اإيجابية واأن البن�ك يف و�سع مايل جيد 

اإذ تتمتع بكفاية راأ�س مال ممتازة.
مقره  يف  عقده  اجتماع  يف  امل��رك��زي  امل�سرف  ادارة  جمل�س  واإط��ل��ع 
باأب�ظبي اأم�س برئا�سة معايل خليفة حممد الكندي رئي�س املجل�س 
للجهات  اإحالته  وق��رر  العقاري  الرهن  قرو�س  نظام  م�س�دة  على 

املعنية للت�ساور.
املجل�س  اإن  الي�م  ا�سدره  �سحفي  بيان  يف  املركزي  امل�سرف  وق��ال 
املخاطر  اإدارة  �سيا�سة  لنظام  املقرح  الهيكل  ب�ساأن  مذكرة  ناق�س 

بامل�سرف املركزي واأقر الهيكل املقرح.
خالد  معايل   2013 ل�سنة  الرابع  الإدارة  جمل�س  اجتماع  ح�سر 
جمعة املاجد نائب رئي�س جمل�س الإدارة ومعايل �سلطان بن نا�سر 
ال�س�يدي حمافظ امل�سرف وكل من �سعادة: ي�ن�س حاجي اخل�ري 
مبارك  الطاير وحمد  اأحمد  وخالد  بالعمى  �سامل  و خالد حممد 
احلامز  اهلل  عبد  �س�عيد  و�س�عادة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ب�عميم 
م�ساعد املحافظ ل�س�ؤون الرقابة على البن�ك و�سعادة �سيف هادف 
وال�ستقرار  النقدية  ال�سيا�سة  ل�س�ؤون  املحافظ  م�ساعد  ال�سام�سي 

املايل وجمم�عة من كبار م�ظفي امل�سرف املركزي.

•• اأبوظبي-وام:

للمعار�س  ال�طنية  اأب�ظبي  �سركة  ح�سلت   
ت����زي���ع ج����ائ���ز ال�سفر  اأدن���ي���ك خ����الل ح��ف��ل 
العاملية- ال�سرق الأو�سط 2013 اأكرب واأرفع 
حدث لت�زيع اجل�ائز يف �س�ق ال�سفر العاملي 
على جائزة مركز امل�ؤمترات واملعار�س الرائد 
يف ال�سرق الأو�سط للعام الثالث على الت�ايل.

اأم�س يف منتجع و�سبا ل�  واأقيم احلفل م�ساء 
فيه  تناف�س  ب��دب��ي  بيت�س  م��ريي��دي��ان  روي����ال 
اأكرث من 600 من كبار ال�سركات العاملة فى 
�سياحة احل�افز  و  وال�سفر  ال�سياحة  جمالت 
علي امل�ست�ي الإقليمي �سمن اأكرث من 120 
فئة خمتلفة ومت اختيار الفائزين من خالل 
يف  املتخ�س�س�ن  ف��ي��ه  ���س��ارك  راأي  ا���س��ت��ط��الع 

القطاع من خمتلف اأنحاء العامل.
و قال بير ايدنربغ املدير التنفيذي ملجم�عة 
 : اأدن��ي��ك  للمعار�س  ال�طنية  اأب�ظبي  �سركة 
املرم�قة  اجلائزة  هذه  على  احل�س�ل  ي�سرنا 
على  الثالث  للعام  العاملية  ال�سفر  ج�ائز  من 
الت�ايل ما ميثل اإجنازا كبريا ل اأدنيك ويعزز 
ج��ه���دن��ا امل��ت���ا���س��ل��ة ل��ت��ط���ي��ر خ��دم��ات��ن��ا مبا 

يتما�سى مع هدفنا املتمثل يف اأن ن�سبح مركزا 
وامل�ؤمترات  امل��ع��ار���س  ق��ط��اع  يف  رائ����دا  ع��امل��ي��ا 
اجلائزة  بهذه  اأدنيك  ف�ز  وجاء   . والفعاليات 
تاأهيل  واإع����ادة  التط�ير  اأع��م��ال  خلفية  على 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  املت�ا�سلة  اخلدمية  امل��راف��ق 
ال�����س��رك��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��ا م���ن ت����ف���ري خدمات 
عاملية امل�ست�ى تلبي خمتلف احتياجات قطاع 
امل�ؤمترات واملعار�س والفعاليات والجتماعات 
لبنيتها  �ساملة  وت�سمن ذلك عمليات تط�ير 

التحتية خالل الأ�سهر الثني ع�سر املا�سية.
للمرافق  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط���ي��ر  اإط������ار  يف  ومت 
واخلدمات الفندقية املحيطة مبركز اأب�ظبي 
العار�سن  خل���دم���ة  ل���ل���م���ع���ار����س  ال����ط���ن���ي 
الغرف  ع��دد  زي��ادة  �س�اء  حد  على  والزائرين 
الفندقية اإىل اأربعة اآلف غرفة مل�اكبة النم� 
امل�ستمر يف اأعداد العار�سن وال��زوار على حد 
����س����اء. وح����ازت اأدن���ي���ك خ���الل ال��ع��ام املا�سي 
2012 على العديد من اجل�ائز وال�سهادات 
معار�س  مركز  اأف�سل  جائزة  منها  املرم�قة 
م��ت��ع��دد ال���س��ت��خ��دام��ات خ����الل ح��ف��ل ت�زيع 
فازت  كما  الأو���س��ط  ال�����س��رق  فعاليات  ج���ائ��ز 
بجائزة ال�سيخ خليفة لالمتياز الفئة الذهبية 

لقطاع اخلدمات. وا�ستطاعت ال�سركة اأن تف�ز 
بجائزة مركز امل�ؤمترات والجتماعات الرائد 
ال�سفر  ج���ائ��ز  حفل  يف  ال��ع��امل  م�ست�ي  على 

العاملية 2012 وللمرة الثانية على الت�ايل.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ���س��ج��ل م��رك��ز اإك�����س��ل لندن 
اأب�ظبي  �سركة  قبل  م��ن  اململ�ك  للمعار�س 

اأحد  يعد  وال���ذي  اأدن��ي��ك  للمعار�س  ال�طنية 
بقطاع  املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ج��ه��ات  اأب����رز 
اأداء  الأوروبية  القارة  يف  وامل�ؤمترات  املعار�س 
2012 بعدما  ال��ع��ام  ق���ي��ا وم��ت��م��ي��زا خ���الل 
ح�سد خم�س ج�ائز دولية مرم�قة يف قطاع 

املعار�س وامل�ؤمترات احلي�ي.

•• عجمان ـ الفجر 

را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  وح�س�ر  رعاية  حتت 
غرفة  تنظم  عجمان،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�س�  النعيمي 
جت����ارة و���س��ن��اع��ة ع��ج��م��ان م����ؤمت���ر ع��ج��م��ان ال�����دويل لتنمية 
 ،2013 22 ماي�  2013 يف ي�م الربعاء امل�افق  ال�سادرات 
والعاملين  القليمين  املتحدثن  من  نخبة  مب�ساركة  وذل��ك 
و�سناع القرار يف القطاعن احلك�مي واخلا�س وجمم�عة من 
ال�س�ء على  لت�سليط  الأعمال  و رجال  القت�سادين  اخل��رباء 
اأف�سل التجارب الناجحة يف الت�سدير، بال�سافة اىل م�ساركة 
اأوراق عمل وجل�سات  التاأمن لتقدمي  القطاع امل�سريف وقطاع 
ح�����ار ح����ل خ���دم���ات ال��ت��اأم��ن وال��ت��م���ي��ل ودوره�����ا يف تنمية 
ال�سادرات واآثارها القت�سادية والتي ت�ليها القيادة الر�سيدة 
لال�ستثمار  ه��ام��ة  وطنية  اأول���ي��ة  باعتبارها  خا�ساً  اهتماماً 
العاملية  التح�لت  ظل  يف  خا�سة  القت�سادي  للنم�  وق��اط��رة 

الراهنة. ويهدف هذا امل�ؤمتر اإىل ن�سر ال�عي لدى امل�سدرين 
من حيث احلماية ورفع قدراتهم التناف�سية للم�سدرين حمليا 
وعامليا بالإ�سافة اإىل زيادة ج�دة املنتج وا�ستخدام التكن�ل�جيا 
كما  املنتج  للم�ساهمة يف حت�سن  العاملية اجلديدة  واملمار�سات 
اأن انفتاح الت�سدير على الأ�س�اق اجلديدة �سي�ساهم يف ت�زيع 
املخاطر بعدم العتماد على �س�ق واحدة وكذلك ال�ستفادة من 
الفر�س التجارية العاملية التي قد يحظى بها املنتج يف الأ�س�اق 
املتحدثن  م��ن  نخبة  مب�ساركة  امل���ؤمت��ر  و�سيحظى  الأخ����رى. 
الإقليمين والعاملين من غرفة عجمان، م�ؤ�س�سة دبي لتنمية 
ال�سادرات، منطقه عجمان احلرة ، دائرة التنمية القت�سادية 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  الم���ارات،  ك�فاك�س  �سركة   ، باأب�ظبي 
وجمارك  ميناء  دائ���رة  اأمل��ان��ي��ا،  و�سناعة  جت��ارة  وغ��رف��ة  الهند 
عجمان بالإ�سافة اإىل م�ساركة عدد كبري من روؤ�ساء ال�سركات 
القيادات  الدولين،  واملحللن  الأعمال  ورجال  والقت�سادين 
القت�سادين  وامل��ف��ك��ري��ن  احلك�مية  والإداري�����ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

وامل�ؤ�س�سات  والبن�ك  امل�سارف  وم���دراء  ال�سيا�سات،  و�سانعي 
ب��رع��اي��ة م���ؤ���س�����س��ات اقت�سادية  امل����ؤمت���ر  ي��ن��ظ��م  امل��ال��ي��ة، وك��م��ا 

وبتغطية من خمتلف و�سائل الإعالم الإقليمية والعاملية.
ال�س�يدي م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة جتارة  اأح��م��د  ���س��امل  واأك���د �سعادة 
القطاعن  بن  ال�سراكة  تعزيز  �سيناق�س  امل���ؤمت��ر  ان  عجمان 
لل�سادرات  التناف�سية  القدرة  زيادة  احلك�مي واخلا�س بهدف 
امل�ؤمتر  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اخلارجية،  لالأ�س�اق  نفاذها  وزي��ادة 
���س��ي��ح��اول ت��ق��دمي جم��م���ع��ة م��ن امل��ق��رح��ات ال��ت��ي ت�سهم يف 
على  والعمل  الت�سدير  قطاع  امل�سافة خلدمات  القيمة  تنمية 
خلق ال�عي لدى ال�سركات العاملة يف جمال الت�سدير كدعم 
ع�امل تق�ية العالقات التجارية اخلارجية وفتح باب الت�ساور 
يف  املحلي  املنتج  وج���د  ولدعم  اخلارجين  ال�سركاء  كافة  مع 
ح�ل  عمل  اأوراق  وت��ق��دمي  الن�سطة  الدولية  الأ���س���اق  معظم 
امل�سرين يف اخلارج  قبل  ال�فاء من  التاأمن على خطر عدم 
مما ميكن امل�سارف من مت�يل ال�سادرات ال�طنية ، و خدمات 

املتاحة  والت�سهيالت  والبن�ك  امل�سارف  يف  ال�سادرات  مت�يل 
لدى التجار وال�سركات امل�سدرة.

التنفيذي لقطاع خدمات ت�سجيل  املدير  واأ�سار عبد اهلل عمر 
الت�جيهات  على  ب��ن��اءا  ق��ائ��اًل  بالغرفة  وامل��ع��ام��الت  الع�س�ية 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سم�  ل�ساحب  احلكيمة 
التطلعات  مع  ومتا�سيا  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�س� 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  ل�سم�  امل�ستقبلية 
ل���الم���ارة يف و�سع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س  ال��ع��ه��د ورئ��ي�����س  ويل 
ت�سهده  الذي  التط�ر  مل�اكبة  ا�سراتيجيات جديدة ومتط�رة 
تنتهجها  التي  وال�ستثمارية  القت�سادية  والتغريات  املنطقة 
ال�طني  اإمارة عجمان للم�ساركة يف تط�ير وتنمية القت�ساد 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  يعمل  اقت�سادي  مناخ  وتاأ�سي�س 
ال�سادرات،  وتط�ير  القت�سادية  التناف�سية  لتحقيق  املتن�عة 
ومبا اأن اإمارة عجمان مقبلة على مرحلة جديدة من النتعا�س 
الق��ت�����س��ادي، ارت����اأت غ��رف��ة ع��ج��م��ان يف ه���ذا الإط����ار اأن تق�م 

بتنظيم م�ؤمتر عجمان الدويل لتنمية ال�سادرات وذلك مل�اكبة 
الفر�س  على  ال�س�ء  وت�سليط  العاملية  القت�سادية  التط�رات 
على  وت��اأث��ريه��ا  القت�سادية  للتنمية  امل�ستقبلية  والتحديات 
الفر�س ال�ستثمارية ال�طنية ، والركيز على امل�سائل احلي�ية 
عجمان  واإم���ارة  للدولة  الإ�سراجتية  بالتطلعات  ال�سلة  ذات 
اأن ي�سلم  �ساأنه  وتقدمي برنامج اقت�سادي هادف واإيجابي من 
يف تر�سيخ وتعزيز خطى التنمية ال�ساملة يف الإمارة وم�ساعدة 
وتذليل  ال�ساعدة  اخلارجية  الأ�س�اق  اإىل  لل��س�ل  ال�سركات 
ال�����س��ع���ب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���اج��ه امل�����س��دري��ن وم���ن اأجل 
الكفيلة  وال��سائل  الطرق  ح���ل  امل�سدرين  ل��دى  ال�عي  رف��ع 
مب�ساعدتهم على تنمية �سادراتهم، خ�س��سا واأن غرفة جتارة 
الإملام  اإىل  امل�سدرة  ال�سركات  حاجة  مدى  ا�ست�سعرت  عجمان 
الت�سدير  عملية  خ��الل  ت�اجهها  التي  املالية  املخاطر  ب��اأن���اع 
عمليات  على  الق��ب��ال  ل��زي��ادة  العقبات  تلك  تذليل  و���س��رورة 

الت�سدير وتعزيز املناف�سة واحل�س�ر يف ال�س�اق العاملية.

بح�صور اكرث من 300 �صخ�صية حكومية واقت�صادية ونخبة من املتحدتني االإقليميني والعامليني

غرفة جتارة و�شناعة عجمان تنظم موؤمتر عجمان الدويل لتنمية ال�شادرات 2013

80 يف املائة ن�شبة الإ�شغال باملن�شاآت الفندقية يف 
ال�شارقة و 14 يف املائة زيادة يف ليايل الإقامة 

•• ال�صارقة-وام: 

اأعلنت هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة اأن ن�سب الإ�سغال الفندقي بالإمارة حققت زيادة ملح�ظة و�سلت 
اإىل 80 يف املائة خالل الربع الأول من العام احلايل بن�سبة زيادة 3 يف املائة عن عام 2012 املا�سي.

يف حن و�سل عدد نزلء فنادق الإمارة اىل نح� 504 اآلف نزيل خالل الفرة مقارنة بعدد 466 األف نزيل يف 
الربع الأول من العام املا�سي 2012 وبن�سبة زيادة 8 يف املائة.

كما �سهدت ليايل الإقامة يف املن�ساآت الفندقية بالإمارة زيادة يف الربع الأول من العام احلايل لت�سل اىل 613 الف 
ليلة مقارنة بعدد 539 الف ليلة يف الفرة نف�سها من العام املا�سي 2012 وبن�سبة زيادة و�سلت اإىل 14 يف املائة. 
جاء ذلك يف التقرير الإح�سائي ربع ال�سن�ي للهيئة لعام 2013 الذي ا�سدرته مبنا�سبة م�ساركتها يف معر�س �س�ق 
ال�سفر العربية امللتقى والذي اأظهر تط�را ملح�ظا يف م�ست�يات النم� بالقطاع ال�سياحي يف الإمارة خالل الربع 

الأول من العام احلايل مقارنة مع الن�سب التي �سجلتها الهيئة يف الفرة نف�سها من العام املا�سي.
كان جناح اإمارة ال�سارقة يف معر�س �س�ق ال�سفر العربي امللتقى قد �سهد اإقبال كثيفا يف الي�م الأول والذي ت�سارك 
فيه الإمارة للعام ال�ساد�س ع�سر على الت�ايل وت�ست�سيفه اإمارة دبي على اأر�س معار�س مركز دبي التجاري العاملي 

خالل الفرة بن 6 اىل 9 ماي� اجلاري ويجمع اأكرث من األفي عار�س من اأكرث من 100 دولة.
واأ�سارت الإح�سائيات ال�سادرة عن الهيئة اىل اأن ال�سياح من اأوروبا اإحتل�ا املرتبة الأوىل من حيث تدفق ال�سياح اإىل 
الإمارة خالل الربع الأول من العام احلايل وبن�سبة 38 يف املائة من اإجمايل عدد ال�سياح الذين زاروا الإمارة يف حن 
احتل ال�سياح من دول اخلليج العربي املرتبة الثانية بن�سبة 34 يف املائة يف حن جاء ال�سياح الأ�سي�ي�ن يف املرتبة 
ال�سياح  املائة فيما �سجلت ن�سبة  10 يف  ال�سياح من باقي الدول العربية  املائة وبلغت ن�سبة  14 يف  الثالثة بن�سبة 
من دول ك�من�لث الدول امل�ستقلة ودول اأمريكا واأفريقيا والبا�سيفيك 4 يف املائة. وو�سل عدد املن�ساآت الفندقية 
يف الإمارة اإىل 101 من�ساأة فندقية ب�اقع 46 فندقا و55 من�ساأة �سقة فندقية ت�ستمل على 9093 غرفة و�سقة 
فندقية. واأ�سارت هيئة الإمناء ال�سياحي والتجاري اىل اأن الفرة املقبلة �ست�سهد اإن�ساء عدد من الفنادق واملنتجعات 
ال�سياحية يف اطار اجله�د الهادفة لتط�ير القطاع الفندقي عرب ت�سجيع ال�ستثمار يف هذا القطاع ليتما�سى مع 

العدد املتزايد لل�سياح يف كل عام وبهدف ال��س�ل اإىل 12 األف غرفة فندقية خالل ال�سن�ات الثالث القادمة.
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العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 438 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

عبداهلل  ح�سن  ه�سام  عنه/  وكيال  ال�سيارات  لتاجري  لندن  مكتب  مدعي/ 
الرا�سبي  حمد  بن  عبداهلل  بن  خمي�س  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية: 
درهم      14400 مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��س�ع  عمان  �سلطنة  اجلن�سية: 
�سلطنة  اجلن�سية:  الرا�سبي  بن حمد  عبداهلل  بن  اعالنه/  خمي�س  املطل�ب 
عمان  عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/14 امل�افق  الثالثاء  املحكمة 
العن  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�س�ر 
البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/6

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 136 /2013  عم جز- م ر-ب-  ع ن 

النجاح  �سركة  افغان�ستان مدعي عليه:  باز كل اجلن�سية:  داود جان  مدعي/ 
للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  م��س�ع الدع�ى: املطالبة مب�ستحقات 
عمالية املطل�ب اعالنه/ �سركة النجاح للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  اجل(  )كاخر  بالن�سر  عن�انه: 
وحددت املحكمة الربعاء امل�افق 2013/5/8 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
العن  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�س�ر 
البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 283 /2013  ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

حمم�د  حممد  �س�نيا  عليه:  مدعى  امريكا  اجلن�سية:  حمد  نا�سر  مدعي/ 
فرحان اجلن�سية: الردن م��س�ع الدع�ى: ا�سقاط ح�سانة  املطل�ب اعالنه/  
ان  حيث  بالن�سر  عن�انه:  الردن  اجلن�سية:  فرحان  حمم�د  حممد  �س�نيا 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة الحد امل�افق 2013/5/19 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او 
م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/5/06
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 437 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ حممد اف�سل منظ�ر احمد اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: فرج 
حم�د�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  م��س�ع الدع�ى: م�ستحقات 
عمالية   املطل�ب اعالنه/ فرج حم�د�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات 
عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  ي�م 
اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�س�ر 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 713 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  مياه  جيندو  الدين  نزمي  مدعي/ 
الدع�ى:  م��س�ع  المارات   اجلن�سية:  والن�ساءات  للطاقة  احلق�ل  عرب 
والن�ساءات  للطاقة  احلق�ل  عرب  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�ستحقات 
اجلن�سية: المارات  عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة 
لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد م�ل �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او 
م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/4/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3500 /2012 عم جز- م ع- ب - اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  باك�ستان  اجلن�سية:  زكرياء  اقبال  مد�سر  مدعي/ 
الرحمي للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات م��س�ع الدع�ى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الرحمي  ابراهيم  اعالنه/  املطل�ب  عمالية 
المارات عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 135 /2013  عم جز- م ر-ب-  ع ن 

النجاح  �سركة  عليه:  مدعي  افغان�ستان  اجلن�سية:  امري  كبري  مدعي/ 
عمالية  مطالبة  الدع�ى:  م��س�ع  المارات   اجلن�سية:  العامة  للمقاولت 
المارات    اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  النجاح  �سركة  اعالنه/   املطل�ب 
املذك�رة اعاله  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر )كاخر اجل(  حيث  عن�انه: 
وحددت املحكمة الربعاء امل�افق 2013/5/8 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
العن  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�س�ر 
البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 438 /2013  مد جز- م ر-ب-  ع ن 

عبداهلل  ح�سن  ه�سام  عنه/  وكيال  ال�سيارات  لتاجري  لندن  مكتب  مدعي/ 
الرا�سبي  حمد  بن  عبداهلل  بن  خمي�س  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية: 
درهم      14400 مالية  مطالبة  الدع�ى:  م��س�ع  عمان  �سلطنة  اجلن�سية: 
�سلطنة  اجلن�سية:  الرا�سبي  بن حمد  عبداهلل  بن  اعالنه/  خمي�س  املطل�ب 
عمان  عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/14 امل�افق  الثالثاء  املحكمة 
العن  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�س�ر 
البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/6

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 136 /2013  عم جز- م ر-ب-  ع ن 

النجاح  �سركة  افغان�ستان مدعي عليه:  باز كل اجلن�سية:  داود جان  مدعي/ 
للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  م��س�ع الدع�ى: املطالبة مب�ستحقات 
عمالية املطل�ب اعالنه/ �سركة النجاح للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات   
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  اقام  املدعي  ان  حيث  اجل(  )كاخر  بالن�سر  عن�انه: 
وحددت املحكمة الربعاء امل�افق 2013/5/8 م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت 
العن  ب� حمكمة  الدائرة الوىل  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�س�ر 
البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا او ب�ا�سطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7    
      اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 283 /2013  ح نف�ض- م ر-ب- ع ن

حمم�د  حممد  �س�نيا  عليه:  مدعى  امريكا  اجلن�سية:  حمد  نا�سر  مدعي/ 
فرحان اجلن�سية: الردن م��س�ع الدع�ى: ا�سقاط ح�سانة  املطل�ب اعالنه/  
ان  حيث  بالن�سر  عن�انه:  الردن  اجلن�سية:  فرحان  حمم�د  حممد  �س�نيا 
املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة الحد امل�افق 2013/5/19 
م�عدا لنظر الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العن البتدائية - الكائنة املركز الداري  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او 
م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/5/06
الحوال ال�سخ�سية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/1540  جتاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- حماد ثروت دا�ستي 2- �سامي اهلل حممد طارق 3- الط�ا�س امللكي لتجارة قطع غيار 
ال�سيارات  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي / ديني�س ديني�س�ف قد اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/2/11 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة ح�س�ري 
وقبل الف�سل يف امل��س�ع - بندب اخلبري احل�سابي املخت�س �ساحب الدور باجلدول- وتك�ن مهمته كالتي: 
-الطالع على ملف الدع�ى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�س�م. - النتقال ملقر املدعى 
عليها الوىل والطالع على املرا�سالت ال�رقية واللكرونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية بيان 
عالقة ال�اقع بن طريف  الدع�ى. - بيان ن�ع املعامالت التي ربطت طريف الدع�ى و�سندها و�سببها وما 
املح�ل  احل�ساب  �ساحب  ل��ه.-  وامل�ستلم  ذلك  و�سبب  عليهم  للمدعى  ال�سداده  املدعن  قام  ما  عليها.  ترتب 
عليه الم�ال من قبل املدعن و�سند ت�سلمه لتلك الم�ال و�سببه ذلك وذلك من خالل البنك املح�ل عليه 
الم���ال. بيان ما اذا كان طريف الدع�ى قد اوفيا بالتزاماتهما فيها من عدمه. وحددت مبلغ �سبعة الف 
درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري واتعابه الزمت املدعية ب�سدادها.)علما بان اخلبري قد 

اودع تقريره يف ملف الدع�ى( وحددت لها املحكمة جل�سة ي�م الثنن امل�افق 2013/5/13    
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1517 عمايل جزئي                                              
املدعى عليه /1  - م�سنع مرطبات الحت��اد )�����س.ذ.م.م(  جمه�ل حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي: احمد عبداهلل عبداملطلب حممد حرب    قد اقام عليك 
درهم(   79352( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  ال��دع���ى 
والر�س�م وامل�سايف والفائدة القان�نية ب�اقع 12% من املطالبة الق�سائية من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم�ل احلكم  بالنفاذ املعجل بالكفالة.  
امل�افق  الث��ن��ن  ي����م  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )2013/141295( ال�����س��ك���ى  رق���م 
باحل�س�ر  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/5/13
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/294 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - الرثيا خلدمات ادارة املن�ساآت ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي: �ساريل ك��سان ك�دييل ت�ما�س ماتان وميثله: ي��سف 
املطالبة مب�ستحقات  الدع�ى وم��س�عها  عليك  اق��ام  قد  علي  اآل  علي  احمد 
املحاماة  وات���ع���اب  وامل�����س��اي��ف  وال���ر����س����م  دره�����م(   22.000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة 
والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�سداد التام. رقم ال�سك�ى 
)2013/1333431(.  وحددت لها جل�سة ي�م الربعاء امل�افق 2013/5/15 ال�ساعة 
قان�نيا  او من ميثلك  باحل�س�ر  فانت مكلف  لذا  القا�سي   8.30 �س مبكتب 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1500 عمايل جزئي                                              
اىل املدعى عليه /1  - عبداهلل ح�سن لل�سفر وال�سياحة �س.ذ.م.م  جمه�ل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي: حممد ط��اه��ر بابايث�تي ع��ب��داهلل   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اق��ام 
  .)2013/141940( ال�سك�ى  رقم   . وامل�سايف   والر�س�م  درهم(   19745(
ال�ساعة 8.30 �س  امل�افق 2013/5/14  الثالثاء  ي�م  لها جل�سة  وح��ددت 
مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1200 عمايل جزئي                                              
.ذ.م.م    جم��ه���ل حمل  ����س  ���س��رف��ي���  ���س��رك��ة  ع��ل��ي��ه /1  -  امل���دع���ى  اىل 
امل��دع��ي: حممد جهري ا�سالم حممد مبارك علي   قد  الق��ام��ة مبا ان 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى  عليك  اق��ام 
الثنن  ي���م  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�سايف    والر�س�م  دره��م(   64455(
امل�افق 2013/5/13 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف 
باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
ايام على القل . ويف حالة  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري
ق�سم الق�سايا العمالية                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/148 تنفيذ �سرعي
ان  القامة مبا  ب�رت�ن جمه�ل حمل  ب�ل هرني  �سده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ �سفيتالنا ب�رت�ن وميثله: عبداهلل ح�سن احمد طاهر     
قد اأقامت عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله وذلك لتنفيذ احلكم 
ال�سادر يف الدع�ى رقم 2011/175 اح�ال نف�س غري م�سلمن وب�سداد 
من  وامل�ساريف  للر�س�م  �سامال  دره��م   )14665( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  ال�ستحاق.   تاريخ 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/709 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- مركز مراك�س للتجميل جمه�ل حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ فيلي�سيتا�س ب�جا�سن �س�ل وميثله:را�سد عبدالرزاق 
حممد تهلك   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   9892 وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه  املحكمة.    ر�س�م خلزينة  دره��م   99 اىل مبلغ  بال�سافة  املحكمة 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/388 تنفيذ ايجارات
القامة مبا  بروبرتي جمه�ل حمل  ا�س  ات�س  اف  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اللجنة  من  ال�سادر  القرار  ومب�جب  ب���رى  ا�س�ك  التنفيذ/  طالب  ان 
دبي  ببلدية  وامل�ستاأجرين  امل�ؤجرين  بن  بالف�سل  اخلا�سة  الق�سائية 

فانك مكلف بالآتي:
�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )183209( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذلك خالل 15 ي�م من تاريخ ن�سر هذا الع��الن.   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/403 جتاري كلي                                                
اىل املدعى عليه /1  - فريالند لالن�ساءات والديك�ر �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي: ميفا كي ات�س كي ف�رم وورك �سي�ستم�س �س م ح وميثله: عبدالرحمن 
ح�سن حممد املط�ع  قد اقام عليك الدع�ى وم��س�عها املطالبة بالزام املدعى عليها 
ال�ستحقاق  تاريخ  منذ   %18 ب�اقع  التفاقية  والفائدة  دره��م(   134.950.69( مببلغ 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سم�ل  والت��ع��اب   وامل�ساريف  وال��ر���س���م  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
�س   9.30 ال�ساعة   2013/5/23 امل���اف��ق  اخلمي�س  ي���م  جل�سة  لها  وح���ددت  بالكفالة. 
بالقاعة ch2E.22  لذا فانت مكلف باحل�س�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.  
ق�سم الق�سايا التجارية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/99 مدين كلي                                                
اىل املدعى عليه /1  - حامت �سلطان عبداهلل التميمي  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي: جالل حممد عل�ى وميثله: عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  قد اقام عليك 
للمدعي  يدفع�ا  بان  بالت�سامن  عليهم  املدعى  بالزام  املطالبة  وم��س�عها  الدع�ى 
مبلغ وقدره )174000 درهم( و�سم ملف الدع�ى رقم 2011/882 مدين كلي والر�س�م 
ال��دع���ى وح��ت��ى ال�سداد  ت��اري��خ رف��ع  ب���اق��ع 9% م��ن  وامل�����س��اري��ف وال��ف��ائ��دة القان�نية 
التام.   وحددت لها جل�سة ي�م الثالثاء امل�افق 2013/5/14 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  او  باحل�س�ر  مكلف  فانت  ل��ذا    ch2E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل  . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيك�ن مبثابة ح�س�ري.  
ق�سم الق�سايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/11   عمايل   كلي                 
اىل املحك�م عليهما   /1- �سركة اوريك�س غل�بال ليمتد ) فرع جي ال تي( 2- �سركة هيبك� 3 بي 
ذ.م.م جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�سالح/ ا�سماعيل م�سباح حممد حجري بالزام املدعى عليهما ) �سركة 
اوريك�س غل�بال ليمتد فرع جي ال تي و�سركة هيبك� 3 بي ذ.م.م ( ان ت�ؤديا للمدعى مبلغ مائتان 
على  التحفظي  احلجز  بت�قيع  ثانيا:  دره��م.  وع�سرون  و�ستة  وثالثمائة  الف  و�سبع�ن  وواح��د 
الو�سط  ال�سرق    HSBSذ.م.م( لدى بنك بي   3 �سركة هيبك�   ( الثانية  املدعى عليها  ح�ساب 
املحدود فرع بر دبي ح�ساب رقم 021-597372 والزمت املدعى عليهما الوىل والثانية باملنا�سب 
من امل�سروفات واعفت املدعى من ن�سيبه فيها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة 
لن�سر هذا العالن  التايل  الي�م  اعتبارا من  احل�س�ري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن ي�ما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ 2013/5/7     
مذكرة   اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/523  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -ب�ن ب�ن لتنظيم حفالت الزفاف   جمه�ل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /حمم�د عبدال�هاب �سيخم��س قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدع�ى رقم 2012/4757 عمايل 
امل�افق  بتاريخ 2013/4/1 وح��ددت لها جل�سه ي�م الح��د  جزئي   
  ch2D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/6/2
وعليه يقت�سي ح�س�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا   
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  دافو ديلز للو�صاطة التجارية  )�ص.ذ.م.م(.
ال�سكل  ال��ث��ان��ي��ة    الق�سي�س  م�سلح-  اح��م��د  �سعيد  ملك   106 رق��م  مكتب  ال��ع��ن���ان: 
بال�سجل  القيد  رق��م    607405 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�س�ؤولية  ذات  ال��ق��ان���ين: 
باأنه قد مت  التنمية القت�سادية بدبي  دائرة  تعلن  التجاري: 1024476 مب�جب هذا 
اأعاله، وذلك مب�جب  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذك�رة 
بتاريخ  العدل حماكم دبي  وامل�ثق لدى كاتب  بتاريخ 2013/1/13  قرار حماكم دبي 
املعن  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2013/1/13
االأيوبي ملراجعة وتدقيق احل�صابات العن�ان: حمل ملك حممد خمي�س خلفان 
ف��اك�����س/3367300 04 م�سطحباً  ال��ك��رام��ة  ه��ات��ف: 3367200 04  دب��ي-  ب��ر  اجلافلة- 
ن�سر هذا  تاريخ  الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  ق�صر احلرفه للتجارة  )�ص.ذ.م.م(.
ال��ع��ن���ان: حم��ل رق��م )8( ملك جابر ع��ب��داهلل حممد احل���ارب- ب��ر دب��ي- ا لكرامة  
القيد  رق��م    518130 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�س�ؤولية  ذات  ال��ق��ان���ين:  ال�سكل 
بال�سجل التجاري: 1010381 مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
اأعاله، وذلك  ال�سركة املذك�رة  باإنحالل  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�ثق   2013/3/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مب�جب 
دبي بتاريخ 2013/3/17 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعن العاملية لتدقيق احل�صابات العن�ان: مكتب رقم 11 ملك م�ؤ�س�سة حممد 
بن را�سد لالعمال اخلريية- ديرة- املمزر- الهاتف: 3888996 04 فاك�س/3888997 
من  ي�ماً  الثب�تية وذلك خالل )45(  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  04 م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي:االأيوبي ملراجعة وتدقيق احل�صابات
 ال��ع��ن���ان: حم��ل م��ل��ك حم��م��د خمي�س خ��ل��ف��ان اجل��اف��ل��ة- ب��ر دب���ي- الكرامة  
هاتف: 3367200 04 فاك�س/3367300 04   مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأع��اله لت�سفية  دافو  املذك�ر  باأنه قد مت تعين امل�سفي  القت�سادية بدبي 
ديلز للو�صاطة التجارية  )�ص.ذ.م.م( وذلك مب�جب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2013/1/13 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/13  
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي /العاملية لتدقيق احل�صابات
 العن�ان: مكتب رقم 11 ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لالعمال اخلريية- 
ف��اك�����س/3888997 04   مب�جب هذا  الهاتف: 3888996 04  امل��م��زر-  دي���رة- 
املذك�ر  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله لت�سفية ق�صر احلرفه للتجارة  )�ص.ذ.م.م( وذلك مب�جب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2013/3/17 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/3/17
معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن 
ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً   )45( وذلك خالل  الثب�تية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

دائرة التنمية االقت�صاديةهذا الإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 416 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ جا�سيم عبدامل�ؤمن اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: هارون �سمد 
لعمال التكييف والتربيد اجلن�سية: المارات م��س�ع الدع�ى: م�ستحقات 
عمالية   املطل�ب اعالنه/  هارون �سمد لعمال التكييف والتربيد اجلن�سية: 
المارات عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/8 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 437 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ حممد اف�سل منظ�ر احمد اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: فرج 
حم�د�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  م��س�ع الدع�ى: م�ستحقات 
عمالية   املطل�ب اعالنه/ فرج حم�د�س للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات 
عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  ي�م 
اب�ظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�س�ر 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/21
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
     اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 713 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  مياه  جيندو  الدين  نزمي  مدعي/ 
الدع�ى:  م��س�ع  المارات   اجلن�سية:  والن�ساءات  للطاقة  احلق�ل  عرب 
والن�ساءات  للطاقة  احلق�ل  عرب  اعالنه/  املطل�ب  عمالية  م�ستحقات 
اجلن�سية: المارات  عن�انه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة 
لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدع�ى، لذا فانت مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة اب�ظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مزيد م�ل �سخ�سيا 
امل�ستنداتك  و�س�را  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او 
م�قعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر 

بتاريخ  2013/4/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10786 بتاريخ   2013/5/7     
   اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 3500 /2012 عم جز- م ع- ب - اأظ

ابراهيم  عليه:  مدعي  باك�ستان  اجلن�سية:  زكرياء  اقبال  مد�سر  مدعي/ 
الرحمي للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات م��س�ع الدع�ى: م�ستحقات 
اجلن�سية:  العامة  للمقاولت  الرحمي  ابراهيم  اعالنه/  املطل�ب  عمالية 
المارات عن�انه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدع�ى املذك�رة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدع�ى،  لنظر  م�عدا   2013/5/15 امل�افق  الربعاء  ي�م  املحكمة 
مكلف باحل�س�ر ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة اب�ظبي 
معتمد  وكيل  ب�ا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�س�را امل�ستنداتك م�قعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدع�ى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/4/16
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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قبل اأن يكون اأعظم ال�صحرة، هذا اإن ُوجد اأي �صحرة، كان �صاحر اأوز اأو�صكار زوروا�صر فادريغ اإيزاك نورمان هنكل اإمانويل اأمرويز 
ديغز، وكان يقيم يف اأوماها. هذا ما نقراأه يف )دوروثي و�صاحر اأوز(، الكتاب الرابع من الكتب التي و�صعها ل. فرانك بوم لالأطفال. 

راميي. �صام  للمخرج  والقوي(  العظيم  )اأوز   Oz the Great and Powerful وهذا ما نراه اأي�صًا يف فيلم ديزين

جيم�ص فرانكو �صاحر اأوز العظيم

الفانتازيا بطريقة  هادفة  اأ�شطورة   Oz the Great and Powerful

مرييل �شرتيب تروي ب�شوتها كتاب 
)حرقة القلب( لنورا اإيفرون

اأن ي�سمع �س�ت النجمة ال�سهرية مرييل �سريب يف عمل فني  من املقرر 
خا�س هذا ال�سيف، وه� الن�سخة ال�س�تية الأوىل من كتاب ن�را ايفرون 
)حرقة القلب(. فقد اأعلنت �سركة )راندوم هاو�س اأودي�) ي�م اجلمعة ان 
من  زواجها  على  تعتمد  التي  لإي��ف��رون  الذاتية  ال�سرية  �سروي  �سريب 
وكانت   .1983 عام  مرة  لأول  ن�سرت  والتي  برين�ستاين،  ك��ارل  ال�سحايف 
التي  ال�سينمائية،  الن�سخة  يف  �ساركت  قد  اأو�سكار  جائزة  احلائزة  �سريب 
من  مقربة  �سديقة  كانت  �سريب  اأن  يذكر  �سن�ات.  ث��الث  بعد  خرجت 
اإيفرون، التي ت�فيت العام املا�سي حيث عملتا معا يف العديد من الأفالم. 

ومن املقرر اأن يكتمل الكتاب امل�سم�ع يف �سهر ي�لي� املقبل.

بروك �شيلدز ُتخرج م�شرحية �شيكاغو 
خلف  �ستقف  اإذ  الإخ�����راج،  غ��م��ار  خل������س  �سيلدز،  ب���روك  املمثلة،  ت�ستعد 
ال�سهرية  امل��سيقية  ن�سخة جديدة من م�سرحية )�سيكاغ�)  الك�الي�س يف 

يف ل��س اأجنل�س هذا ال�سيف.
ن�سخة من م�سرحية  �سُتخرج  �سيلدز،  اأن  وذكر م�قع )ه�لي�ود ريب�رتر( 
)ه�لي�ود  فعاليات  �سمن  ال�سيف  ه��ذا  اأي���ام  لثالثة  تعر�س  )�سيكاغ�) 

ب�ل(.
يف  )�سيكاغ�)  م�سرحية  يف  )روك�سي(  دور  اأدت  اأن  �سبق  �سيلدز  اأن  يذكر 

عرو�س بربودواي ووي�ست اأند.
ومن املقرر عر�س امل�سرحية يف 26 و27 و28 ي�لي�.

يطّل املمثل الربيطاين، اأورلن��دو بل�م، يف جتربته الأوىل على م�سارح ب��رودواي، حيث 
�سي�ؤدي دور )رومي�( يف م�سرحية عن ق�سة احلب ال�سهرية، اإىل جانب املمثلة ك�ندول 

ر�ساد، بعد اأن غابت هذه امل�سرحية عن م�سارح برودواي ملدة 36 عاماً.
م�سرحية  يف  البط�لة  دور  �سي�ؤدي  بل�م  اأن  الأمريكي  ريب�رتر(  )ه�لي�د  م�قع  وذك��ر 
املمثلة  جانب  اإىل  �سك�سبري،  ويليام  ال��راح��ل،  الربيطاين  للكاتب  وج�لييت(،  )رومي� 
�سبتمرب   19 يف  ب����رودواي  م�سارح  على  الأوىل  للمرة  �ستعر�س  التي  ر���س��اد،  ك���ن��دول 

املقبل.
اأغ�سط�س   24 يف  الإنتاج  اأعمال  تبداأ  اأن  على  ليف�،  ديفيد  امل�سرحية  اإخ��راج  و�سيت�ىل 

املقبل.
ي�سار اإىل اأن ق�سة احلب ال�سهرية عر�ست للمرة الأخرية يف برودواي عام 1977.

وتعترب هذه التجربة الأوىل من ن�عها بالن�سبة اإىل املمثل الربيطاين ال�سهري.

اأورلندو بلوم يطل للمرة الأوىل 
على م�شارح برودواي بدور روميو 

 Oz the Great and )دي����زين(  فيلم  ي�سّكل 
Powerful متهيداً لكل الرواية التي نعرفها. على 
غرار الرواية وامل�سرحية امل��سيقية Wicked التي 
الفيلم  يحاول  ال�سريرة،  الغرب  �ساحرة  ق�سة  حتكي 

تعريفنا اإىل خلفية هذه ال�سخ�سية ال�سهرية.
امل��سيقي  الفيلم  بها  حظي  التي  ال�سهرة  اإىل  ن��ظ��راً 
)�ساحر اأوز( عام 1939، كان من الطبيعي اأن ي�سعر 
انتهازّياً.  البع�س  يعتربه  اأن  من  بالقلق  رامي��ي  �سام 
Evil Dead و   Spider-Man يق�ل خمرج 

 The( عن الن�س الأ�سلي، الذي كتبه ميت�سل كابرن
Whole Nine Yards(: )عندما ُعر�س علي، 
اأوز(.  )�ساحر  كبار حمبي  م��ن  لأين  ق��راءت��ه  اأ���س��اأ  مل 
التي  ال�سهرة  ا�ستغالل  ي��ح��اول  الفيلم  اأن  يف  ف��ك��رت 
ع�ساقه  اأن  �سعرت  كذلك  الكال�سيكي.  الفيلم  حققها 
قد ي�ستاوؤون اإن اأعددنا فيلماً عن خلفية هذه الق�سة. 
ولكن بعد مرور اأ�سابيع عدة، كنت اأعمل على م�سروع 
اآخر واأبحث عن كاتب. فقّدم اإيل هذا الن�س كعينة(. 
ات�سال هاتفي معه من  ال��ذي يذكر يف  ق��راأه رامي��ي، 

ل��س اأجنلي�س: )ظننت اأن الفيلم قد يك�ن م�ؤثراً(.
ال�ساحر  ع��ل��ى  مم��ي��زة  مل�����س��ة  ي�سفي  اأن����ه  يف  ���س��ك  ول 
امل�ساهد  من  �سل�سلة  يف  فرانك�):  )جيم�س  امل�ستقبلي 
الذي يعمل يف  اأو�سكار،  ب�م، يجد  ب��سف  تذّكر  التي 
ال�سريك )يك�ن متكلماً من البطن يف الكتب و�ساحراً 
اإع�سار اإىل مكان  يف الفيلم(، نف�سه يف منطاد يحمله 
ب�م  �سريك  اأن  الفيلم  ي�سيف  ال��ق��زح.  ق��س  ف���ق  م��ا 

اأو�سكار  وي���رك  اأخ���رى  منطقة  اإىل  ينتقل  ب��رو���س. 
امل��ل��ق��ب ب�����اأوز، ال���ذي ك���ان ي�����ؤدي ال��ع��رو���س مب�ساركة 
يقّدم  كذلك  ب��راف(.  )زاك  فرانك  املخل�س  م�ساعده 
لنا الفيلم اآين )مي�سال وليامز(، التي يحبها اأوز، اإل 

اأنه ي�سعر اأنه غري منا�سب لها.
ولكن عندما ي�سل اإىل الأر�س ال�سحرية التي حتمل 
�سديقتيها  مع  غليندا،  ب�سبيهتها،  اأوز  يلتقي  ا�سمه، 
اإيفان�را )رايت�سل وايز( وثي�دورا )ميال  ال�ساحرتن 
اآخر،  خمل�س  م�ساعد  ع��ل��ى  ي��ع��رث  ك��ذل��ك  ك���ن��ي�����س(. 
فتاة  بديلة،  وابنة  ب��راف(  )�س�ت  فنلي  املجّنح  القرد 

اخلزف ال�سيني )�س�ت ج�ي كينغ(.

خرة وا�صعة
ثانية من  ن�سخة  كابرن على  رامي��ي مع  اأن عمل  بعد 
جائزة  احل��ائ��ز  الكاتب  م�ساعدة  طلب  الق�سة،  ه��ذه 
 )Rabbit Hole( ليند�سي-اأبري  ديفيد  ب�لتزر 
الذي  الفيلم،  اإنتاج  بداأ  اآخرين.  �سيناري�هن  لإع��داد 
بلغت كلفته ح�سبما قيل 200 ملي�ن دولر، يف �سهر 
ي�لي� عام 2011 يف ما كان اآنذاك ا�ست�دي�هات راليه 
مي�سيغان يف منطقة ب�نتياك يف مي�سيغان القريبة من 
راميي.  ترعرع  حيث  اأوك،  روي��ل  دي��روي��ت،  �ساحية 
�سحيح اأن �سركة )ديزين( اأرادت الت�س�ير يف فانك�فر 
اأن املخرج رغب يف دعم �سناعة  للحد من الكلفة، اإل 
الأفالم يف وليته الأم، على حد ق�له: )رج�ت ديزين 
لن�س�ر هناك. وقد اأعربت عن كرم فائق و�سمحت يل 

بذلك(.
على غرار ليند�سي-اأبري، ما كان لفرانك� املذهل، الذي 
ُر�ّسح جلائزة اأو�سكار عن فيلمه Hours 127 عام 
2010، اأي عالقة بهذا الفيلم: فقد جرى التفاو�س 
دي���ب لأداء  داوين ج���ن��ي���ر وج����ين  روب����رت  م��ع  اأوًل 
اأمانع  )مل  بنف�سه:  ثقة  وكله  فرانك�  يذكر  اأوز.  دور 
البتة، خ�س��ساً اأن هذين ال�سمن من كبار املمثلن. 
فهما يجيدان اأداء الأدوار الرئي�سة التي حتمل جانباً 
يتقن  َم��ن  اأف�سل  م��ن  اأنهما  اعتبار  ميكننا  فكاهّياً. 
ذلك. لذلك مل اأتفاجاأ اأو اأ�سعر بالإهانة مطلقاً عندما 

جلاأت ديزين اأو �سام اإليهما قبلي(.
ل �سك يف اأن فرانك� اأ�ساف اإىل الدور خربة اكت�سبها 
عرب العمل مع املخرج ج�د اأبات� واملمثل �سيث روجن، 
م���ا ���س��اع��ده ع��ل��ى ال��ت������س��ل اإىل ت��ن��اغ��م مم��ي��ز خالل 
العمل مع املمثل ال�سريع البديهة براف، تناعم يذّكر 

باملمثلَن املبدَعن ه�ب وكرو�سبي.
يذكر جنم م�سل�سل Scrubs ال�سابق هذا: )عندما 
التقيت ب�سام، طلب مني اأن اأرجتل واأ�سيف النكات، واأل 
اأكتفي باأداء �س�ت القرد. فاأجاب براف راميي: هل اأنت 
متاأكد؟ فكل ما قمنا بها يف م�سل�سل Scrubs ط�ال 
ت�سع �سن�ات اإطالق النكات املرجتلة. لذلك �ساأغمرك 
ب��اأن تطلب مني  اأن تعدين  بدفق منها. لذلك عليك 

ال�سك�ت عندما ترغب يف ذلك(.
ذلك. يخرب  فاأفرحه  الأخ�سر،  ال�س�ء  راميي  اأعطاه 
ب�سع  الأ�سلي  الن�س  عن  كثرياً  حدت  )لكني  ب��راف: 

مرات. فراأيته ي�سحك ويق�ل: �سيك�ن هذا مذهاًل ل� 
اأن ا�سم الفيلم )القرد(، لكن ا�سمه )اأوز(. لذلك لنعد 

اإىل ال�سيناري�).

حبكات
الأرب��ع��ة ع�سر  اأوز  ال��ذي و�سع كتب  ب���م،  مل يخ�َس 
الأوىل، احلبكات التي ت�ستند اإىل كتبه. لذلك �سمح 
بكثري من امل�سرحيات والأفالم وغريها من و�سائل 
اأوز. بعد وفاته  الرفيه التي تعتمد على �سخ�سية 
عام 1919، و�سع كّتاب اآخرون روايات اإ�سافية عن 
منها  الغريب،  ومنها  التقليدي  منها  ال�سخ�سية، 
مرخ�س له ومنها ل. كذلك �سدرت ق�س�س م�س�رة 
 slot( عن اأوز واألعاب فيدي� وحتى ماكينات حظ
بع�سها  وراء  الدافع  اأن  �سحيح   .)machines
مل يكن حب ال�سخ�سية، اإل اأن ذلك ل ينطبق على 

.Oz the Great and Powerful
لكني  غارلند.  فيلم ج�دي  )اأع�سق  فرانك�:  يذكر 
ق�����راأت ال��ك��ت��ب ك��اف��ة ع��ن��دم��ا ك��ن��ت ����س���غ���رياً. احتل 
و�سعر  ف����رة(.  ط����ال  ح��ي��ات��ي  م��ك��ان��ة مهمة يف  اأوز 
خلفية  عن  ملحة  تقدمي  يف  جنح  الفيلم  اأن  فرانك� 
مل  اأن��ه  فكرة  )اأعجبتني  ي�سيف:  ال�سخ�سية.  هذه 
العامل،  ه��ذا  ق�سد  ح��ن  دوروث����ي  مثل  ب��ري��ئ��اً  يكن 
اأنه مل يكن بريئاً البتة. لذلك بدت جتربته يف اأوز 
ع��ن جتربة  كله  الخ��ت��الف  وتختلف  مميزة مت��ام��اً 

دوروثي(.
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الوقاية من ال�شم�ض يف ال�شيارة �شروري 
مرهم  ا�ستعمال  ���س��رورة  على  فيزياك  ف�لفغانغ  الأمل���اين  الطبيب  �سدد 
احلماية من ال�سم�س قبل ال�سفر يف رحالت ط�يلة بال�سيارة خالل ف�سل 

ال�سيف نهارا، وذلك لل�قاية من الإ�سابة ب�سرطان اجللد.
واأو�سح فيزياك -وه� ع�س� الرابطة الأملانية لأطباء الأمرا�س الباطنية- 
اأن من الأف�سل ا�ستعمال مرهم ي�فر حماية من الأ�سعة ف�ق البنف�سجية 
الط�يلة، ويك�ن ذا معامل حماية ل يقل عن 15، مع مراعاة و�سعه على 

الراأ�س والأذرع وم�ؤخرة العنق ب�سفة خا�سة.
ال�سيارة مغلقة  ن���اف��ذ  ل��� ظلت  ب��ذل��ك حتى  الل��ت��زام  ���س��رورة  واأك���د على 
الأ�سعة  حجب  ميكنها  العادية  ال�سيارة  ن�افذ  اأن  م��سحا  الرحلة،  ط���ال 
الأ�سعة  تنفذ  اأن  ميكن  بينما  فعال،  نح�  على  الق�سرية  البنف�سجية  ف�ق 
الط�يلة بن�سبة كبرية عرب الزجاج الأمامي لل�سيارة، حتى ل� كان مزودا 

بطبقة حماية.
البنف�سجية  ف�ق  الأ�سعة  بامت�سا�س  ال�سم�س  من  ال�اقي  الكرمي  ويق�م 
اجللد، مما  ال�راثية بخاليا  امل��ادة  يف  ح��دوث طفرات  دورا يف  تلعب  التي 

ي�ؤدي لتح�لها اإىل خاليا �سرطانية.
معامل  يقل  ل  ال��ت��ي  ال���ق��اي��ة  م��راه��م  با�ستعمال  اآخ���رون  اأط��ب��اء  وي��سي 
الأ�سعة  امت�سا�س  على  اأقدر  لأنها  وذلك  احلماية فيها عن 25 اإىل 30، 

ال�سارة ولفرة زمنية اأط�ل.

املاء عالج

املاء عن�سر اأ�سا�سي يف احلياة. ويف غيابه، 
ي�سعب اأن ت�ستمّر احلياة. هذه الأ�سباب 
من  العديد  اإج���راء  اإىل  العلماء  دفعت 
الأب����ح����اث ح�����ل امل���ي���اه. وك�����س��ف��ت هذه 
عالجاً  ت��ك���ن  ق���د  امل���ي���اه  اأّن  الأب���ح���اث 

للعديد من الأمرا�س.
الذي  الأول  العن�سر  امل��ي��اه  ت��ع��ّد  اأوًل، 
واحل�س�ل  ال������زن  خ�����س��ارة  يف  ي�����س��اع��د 
اأك���اب من   8 تناول  ر�سيق.  على ج�سم 
امل���ي���اه يف ال���ي����م، مي��ن��ح��ك ال�����س��ب��ع ملدة 
ط�يلة ويجعلك تتمتعن بج�سم ر�سيق 
الده�ن  م��ن  امل��ي��اه  ُتخّل�سك  و���س��ح��ي. 
والأرداف.  البطن  منطقة  يف  املتكّد�سة 

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، ف����اإّن ���س��رب ك���ب��ن م��ن امل��ي��اه يف ال�����س��ب��اح ال��ب��اك��ر وقبل 
وال�سكري،  القلب،  واأمرا�س  املرتفع،  ال��دم  ال�سغط  من  يحميك  الفط�ر، 
اىل  بالإ�سافة  وال��رب���.  وال�سحايا  املتعددة،  والإلتهابات  العن،  واأم��را���س 
ذلك، تبعد املياه عنك اأوجاع الكلى واأمرا�س امل�سالك الب�لية لأنها تطهرها 
ب�سكل رائع. واأخ��رياً، ت�ساعد املياه يف تنظيم الدورة ال�سهرية عند الل�اتي 
يعانن من ا�سطرابات وعدم انتظام فيها لأّنها تنّظم الهرم�نات يف اجل�سم 
اأكرث  وجتعلها  احل��اد  املفا�سل  اآلم  اأي�ساً  وتكافح  طبيعتها.  اىل  وتعيدها 
مرونة. طبعاً، هناك اأي�ساً خ�سائ�س املياه اجلمالية. اإذ اأّنها ترّطب ب�سرتك 

وجتعلها اأكرث اإ�سراقاً.
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جيجيمار بيناي نائب الرئيس الفلبيني يتحدث إلى العب كرة السلة العمالق الصيني دونغ فانغ مينغ ياو 
العب ومالك نادي شنغهاي شاركس خالل زيارته وفريقه لقصر جوز الهند في مانيال )رويترز(.

على الزعيم  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  •  ماذا 
غاندي؟ 

- الروح الفا�سله واأطلقه طاغ�ر. 
جاءت كلمة البيجاما؟  اللغات  اأي  • من 

- فار�سية وتعني غطاء الأرجل. 
ال�صاعر الذي ترجم رباعيات اخليام للغه العربية؟  هو  •  من 

- ال�ساعر اأحمد رامي 
• ماذا تعني كلمة القامو�ص يف اللغه العربية؟ 

- البحر ال�ا�سع. 
• ما هو الرياع؟ 

-القلم. 

- هل تعلم اأن النحل يت�سل ببع�سه البع�س عن طريق الروائح والرق�س. فعندما تكت�سف النحلة رحيقاً اأو 
لقاحاً يف ب�ستاٍن ما، تع�د اإىل اخللية وتبداأ بالرق�س وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 

- هل تعلم اأن عدد النحل يف اخللية ال�احدة تك�ن م�ؤلفة من: 
ملكة واحدة، واآلف النحالت الأخريات العامالت، فامللكة ت�سع كل البي��س، فهي قد ت�سع 1500 بي�سة 
كل ي�م وح�ايل 250،000 بي�سة كل ف�سل. والبي��س املخ�سبة تنم� لت�سبح نحالت عامالت، اأما البي��س 

غري املخ�سبة فتتط�ر اإىل ذك�ر )زنابري(. 
- هل تعلم اأن دودة القز احلرير ت�سع 500 بي�سة اأو اأكرث ت��سع على اأ�سرطة من ال�رق حتى الربيع القادم 
عندما يفتح الت�ت اأوراقه، فت��سع هذه البي��س يف حا�سنة حيث تفق�س ديداناً �س�داء �سغرية حيث ت��سع 
الديدان تعقد ح�ل نف�سها خيطاً �سغرياً غري  تبداأ  اأ�سابيع. ثم  �ستة  الت�ت فتتغذى عليها ملدة  اأوراق  ف�ق 
منظ�ر ت�سكبه عرب ثق�ب �سغرية يف اأحناكها. وال�سرنقة ال�احدة قد حتت�ي على ح�ايل 460 اإىل 1100 

مر من خيط احلرير، وتنتهي منها بعد ح�ايل 72 �ساعة. 

ت�ساجرت جمم�عه من الن�ساء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن انت يا زوجة الرجل التافه اذهبي عنا اآل ترين 
نف�سك ل ترتدين حتى قطعه واحدة من الذهب .. هيا اذهبي من هنا ف�سرخت زوجة جحا وقالت بل عندي 
من الذهب الكثري لكني ل احب ان الب�سه حتى ل حت�سدين احداكن، وتركتهن وان�سرفت باكيه.  يف البيت عرف 
جحا ما حدث وغ�سب جلرح كرامة زوجته وام اولده وقال لها نعم انت �سليطة الل�سان وجباره لكني احبك فاأنت 
ام اولدي ولن اجعلك تخجلن بينهن ابداً.. قام جحا من ف�ره اإىل غرفته وجل�س وحيداً يفكر فيما العمل مع 
ه�ؤلء الن�س�ة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ل يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا الن�م لكنه ظل قلقاً حتى واتته 
فكرة، يف ال�سباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �س�رة رجل عج�ز وارتدى ثياباً قدمياً كان والده 
ميلكها ولب�س معها عمامة كبرية خ�سراء وعباءة بي�ساء ثم خرج على طريق القرية وجل�س هناك حتت احدى 
ا�سجار وعندما بداأ النا�س ي�ستيقظ�ن ويخرج�ن قام من مكانه و�سار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�س من اهلها 
و�ساأله احدهم من اين جئت ايها ال�سيخ الطيب وماذا تريد فقال جئت من بالد احلجاز عابراً قريتكم واريد ان 
ارتاح قلياًل فاأ�سرع الرجل ليدع�ه عنده ليتربك به وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا 
اإىل زوجة الرجل وقال انت يا ام مربوكة كيف حالك فقال الرجل وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مربوكة فقال 
جحا اآه كان هذا مكت�باً امام وجهى لكنك ل تراه يا علي ف�ساح الرجل من فرحته وقال وعرفت ا�سمي اي�ساً 
انت بالفعل رجل مبارك.  يف خالل �ساعات قليلة عرفت القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�سر من احلجاز 
وينادي النا�س باأ�سمائهم عندما ينظر ل�ج�ههم وعرف�ا انه يقراأ الطالع ويك�سف لهم امل�ست�ر ويتنباأ مب�ستقبلهم 
فتدفق النا�س عليه، كل منهم يعطيه بع�س املال لي�ستطيع ان يعرف منه طالعه او م�ستقبله او اخباره فكان جحا 
يتظاهر بالتفكري والتمعن يف وجه ال�سخ�س ثم يبداأ يف الكالم ول ي�سكت ابداً . ا�سب�عان مرا وجحا يجل�س �سيفاً 
يف كل بيت ي�م واحد فقط حتى جمع من املال الكثري الكثري ثم اعلن نيته يف الرحيل فحزن النا�س ب�سدة وجاءوا 
لي�دع�ه حمملن بالهدايا الكثرية الغاليه فحملها و�سكرهم وخرج من القرية راكباً بغاًل غاليه منحها له احد 
امل�ثرين يف القرية فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغله ب�سعر كبري وا�سرى حمارين وعاد كما كان اإىل ا�سله 
جحا وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�سل اإىل بيته و�سم زوجته اإىل �سدره وه� يق�ل انتقمت لك ومنحها ما 
الأعرا�س فكانت اجمل من  ا�سرت بها ذهب ومالب�س جديدة وح�سرت بهم احدى  معه من نق�د كثرية جداً 
العرو�س واخر�ست ال�سنة ن�ساء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تق�ل ل �سمت اهلل فيك الن�ساء 

ابداً يا جحا .. اوح�ستنا فقال لها اآ�سف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز! 

حيلة زوجة جحا

الكتئاب يعوق �شفاء اأمرا�ض القلب

خاليا ع�شبية بالدماغ
 للتحكم بال�شهية

  
اك��دت نتائج جت��ارب علمية اجريت مرخرا على جمم�عة من خاليا 
الدماغ التي متلك القدرة على التحكم يف �سهية الأكل، التي ميكن اأن 

تك�ن ال�سبب الرئي�س ل�سطرابات الأكل مثل البدانة.
وقال الباحث�ن يف جامعة اإ�ست اأنغليا الربيطانية الذين ن�سروا بحثهم 
يف املجلة املتخ�س�سة )علم الأع�ساب(: اإن نتائج الأبحاث التي خل�س�ا 

اإليها تفيد باأن �سهية الأكل ل تت�سكل عند ال�لدة.
ال���ط��اء، وه�  ال��دم��اغ ي�سمى  الباحث�ن على درا���س��ة ج��زء م��ن  وعكف 
م�س�ؤول عن تنظيم عملية الن�م وكيفية ت�سريف الطاقة و�سهية الأكل 

والعط�س ووظائف بي�ل�جية اأخرى.
الأكل  �سهية  تنظيم  امل�س�ؤولة عن  الع�سبية  الباحث�ن اخلاليا  ودر�س 
بع�س  اأن  اإىل  وخل�س�ا  اجليني،  امل�سري  خريطة  تقنية  با�ستخدام 
�سهية  تنظيم  ع��ن  امل�س�ؤولة  ال��دوائ��ر  اإىل  الأع�����س��اب  ت�سيف  اخل��الي��ا 

الأكل يف دماغ الفاأرة بعد ال�لدة وخالل عملية النم�.

امل�سابن  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإىل  اخل������رباء  ت������س��ل 
غري  اكتئاب  ح���الت  م��ن  يعان�ن  القلب  ب��اأم��را���س 

م�سخ�سة، ما ي�ؤثر على �سفائهم وتعافيهم.
اإىل  اأ�سراليا  يف  القلب  اأم��را���س  جمعية  واأ���س��ارت 
اأن ن�سف املر�سى الناجن من الذبحات ال�سدرية 
بينما يعاين  لديهم درجة مت��سطة من الكتئاب، 
اأكرث  نف�سية  م�ساكل  م��ن  منهم   %  15 ح����ايل 
اأو  خ��ط���رة. واأ���س��اف اخل���رباء اأن خطر الك��ت��ئ��اب 
ت�سخي�س  دون  من  تبقى  التي  النف�سية  الأمرا�س 
�سدرية  ذب��ح��ة  ت�سبب  ق��د  اأن��ه��ا  يف  يكمن  ع��الج  اأو 
اأخرى، م�سريين اإىل اأن حتّري وج�د مر�س نف�سي 
اأو اكتئاب يف نف�س ال�قت الذي يجري فيه الفح�س 

ال�سريري ميكن اأن ي�ساهم يف اإنقاذ حياة الكثري من 
املر�سى. واأو�سح�ا اأن من ال�سعب اأن يغري مر�سى 
املر�س  يعالج  مل  اإذا  حياتهم  اأ���س��ل���ب  م��ن  القلب 
الأدوي���ة،  بتناول  ال��ت��زام��اً  اأق���ل  اأن��ه��م  كما  النف�سي، 
التاأهيل  اإع���ادة  بربامج  التزامهم  لعدم  بالإ�سافة 
القلبي بعد الإ�سابة. واأحد اأ�سباب عدم القدرة على 
ت�سخي�س اأو عالج الكتئاب اأو املر�س النف�سي عند 
مر�سى القلب ه� اأن الكثري من الأطباء اأو الأهل 
املر�س  م��ن  ج���زءاً  يعترب  الك��ت��ئ��اب  ب���اأن  يعتقدون 
القلبي. وت��سي جمعية اأمرا�س القلب باأن ُي�ساف 
التقييم النف�سي ب�سكل روتيني عند فح�س مر�سى 

القلب.

وليد م��شى 
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.

حممد كنعان معاوية
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.

ندا �شارية
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.

رهف �شيد عامر
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.


