
الكائنات  تطبع  غ��ري��زة  م��ع��روف  ه��و  كما  ف��اخل��وف 
اأنواعها، بيد ان االن�سان قادر على التحكم بها  على 
وتطويعها ل�ساحله، كذلك لدينا حالة الياأ�س التي 
من  فهناك  معينة،  ظ���روف  يف  االن�����س��ان  ت�ساور  ق��د 
يخ�سع لهذه احلالة حتت تاأثري عقبة كاأداء واجهته 
من  ي�ستميت  م��ن  وه��ن��اك  حياته  يف  تواجهه  ق��د  او 

اأجل ان يتجاوزها.
االن�سان على مواجهة  التفاوؤل هو م�سدر قدرة  ان 
حالة الياأ�س وحتويلها اإىل جناحات متوا�سلة. كما 
نقراأ ذلك يف كتاب )كيف ترتبع على القمة( لكاتبه 
هادي املدر�سي حيث يقول: من التفاوؤل ينبع االأمل، 
ومن االأمل يولد العمل، ومن العمل تنبعث احلياة.

نالحظ يف هذه الكلمة انها ت�سكل �سل�سلة مت�ساعدة 
من الدوافع والنتائج التي تتمخ�س عنها، فالتفاوؤل 
على  ق���ادرا  لتجعله  االن�����س��ان  تتلب�س  نف�سية  ح��ال��ة 
العطاء والتعامل مع العقبات ب�سورة متوازنة، حيث 
يقوده ذلك من احلالة ال�سعورية املجردة اإىل احلالة 
�سعور  ال��ت��ف��اوؤل ح��ال��ة  ك���ان  ف���اذا  ال��ف��اع��ل��ة،  العملية 
خال�سة، فاإنها تقفز باإن�سانها اإىل حالة اأخرى اأكرث 
واقعية وهي حالة العمل، اإذ غالبا ما يوؤدي التفاوؤل 
ن�سر  اإىل  ب��دوره��ا  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  فاعلية  اإىل 
او  ال�سالح  العمل  ان  ذلك  واإدامتها،  احلياة  بواعث 
االيجابي �سي�سهم ب�سورة اأو باأخرى يف بعث احلياة 

وتن�سيطها.
يف  كارنيجي  ال�سيت  ذائ��ع  االأمريكي  الكاتب  يقول 
احلياة  ان  احل��ي��اة(  واب���داأ  القلق  )دع  املو�سوم  كتابه 
مع  حياة  فال   .. قط  يلتئمان  ال  نقي�سان  والياأ�س 
ال��ي��اأ���س وال ي��اأ���س م��ع احل���ي���اة، م��ن ه��ن��ا ف����اإن حالة 

اأيا  الياأ�س  مقارعة  يف  الفاعل  العن�سر  هي  التفاوؤل 
كان نوعه اأو م�سدره.

وك��م��ا ي��ق��ول ال��ع��الم��ة ال��ب��اح��ث ه���ادي امل��در���س��ي، اإن 
وال�سمري،  والعقل  القلب  م�سرق  التفاوؤل  �ساحب 
دائ��م��ا اجل��ان��ب اجلميل ون��ق��اط ال�سوء  ي��رى  الأن���ه 
واالألوان البي�ساء، وبهذه الروح يعرف الطريق اإىل 
امتالك احلقيقة بينما املت�سائم ال يرى اإاّل الظالم 

احلالك، فال يتقدم اإىل االأمام وال يرى احلقائق.
الرتكيبة  بها  تتحكم  �سعورية  حالة  التفاوؤل  والأن 
مبكان  اخلطورة  من  فهي  لالن�سان،  ال�سيكولوجية 
مهما  تربويا  جهدا  اليها  الو�سول  يتطلب  بحيث 
االن�سان، ذلك الأنها جزء ال  بواكري حياة  يبداأ منذ 
يتجزاأ من مكونات املحيط وعالماته، فالطفل الذي 
�سيعاين  املحبط  االأ�سري  واقعه  يولد حمبطا حتت 
الياأ�س  ح�����االت  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ف��ز  ك���ث���ريا يف حم����اوالت����ه 
والت�ساوؤم و�سوال اإىل التفاوؤل، غري ان هذا ال يعني 
االمر  التفاوؤل، الأن  اكت�ساب حالة  القدرة على  عدم 
وقدراتها  االن�سانية  ب��االرادة  مرتبطا  دائما  �سيظل 

على التغيري.
النفو�س  اأ���س��د  ال��ت��ف��اوؤل يف  ح��ي��ث مي��ك��ن زرع ح��ال��ة 
احباطا وياأ�سا، من خالل عمليات التحفيز والت�سويغ 
للمعني  املعنوية  الروح  وتقوية  والت�سجيع  واالقناع 

باالمر.
لذلك يرى املوؤلف هادي املدر�سي ان املتفائل حينما 
اإىل اجلانب  يكون امام كاأ�س ن�سفه ماء فاإنه ينظر 

الفارغ  الن�سف  ي��رى  املت�سائم  بينما  م��ن��ه،  املمتلئ 
فقط.

االأ�سري  املحيط  املعنيني، يف  االأم��ر من  لذا يتطلب 
زرع حالة  الأه��م��ي��ة  ي��ت��ن��ّب��ه��وا  اأن  ع��ام��ة،  واحل��ي��ات��ي 
التفاوؤل لدى االف��راد الذين ينتمون اإىل اال�سرة او 
ذات  جهة  اي��ة  اإىل  او  الفريق  او  امل�سنع  او  املوؤ�س�سة 

�سفة جمعية وذلك عرب خطوات كثرية منها:
اأن يتحلى املحيط االأ�سري بروح عملية تنزع اإىل   1-
االإن��ت��اج عرب احل��وار املفتوح وف��ق اط��ار من احلرية 

امللتزمة.
متوا�سلة  عملية  العمل خطوات  رب  يتخذ  اأن   2-
ل����زرع وادام������ة ح��ال��ة ال���ت���ف���اوؤل ل����دى ف��ري��ق العمل 
امل��وازن��ة هنا م��ا بني  املتاحة و���س��روة  ع��رب املحفزات 

الواجبات واحلقوق.
التعليم  موؤ�س�سات  يف  العالقة  ذوي  يتنّبه  اأن   3-
االجتماعي  الباحث  دور  اأهمية  اإىل  ي�سابهها  وم��ا 
وفق  والتذمر  الت�ساوؤم  ح��االت  بتذليل  املتخ�س�س 

خطط نظرية مقرونة بالعمل والتطبيق.
واملثقفني  العلماء  م��ن  امل�سلحون  يتطرق  اأن   4-
لدى  التفاوؤل  حالة  ون�سر  زرع  اهمية  اإىل  وغريهم 
ال�سباب منهم عرب حما�سرات غنية  النا�س ال�سيما 

تتمتع بالقبول واالقناع.
ال�سدد ملا تتمتع  بدورها يف هذا  املراأة  ت�سهم  اأن   5-
واملطاولة  ال�سرب  على  قائمة  ان�سانية  ارادة  من  به 

واحلث املتوا�سل على التفاوؤل والنجاح.
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�لأمريكيون ياأخذون مّدخر�ت �أبنائهم
اأظهرت درا�سة جديدة ام�س، اأن ن�سبة ت�سل اإىل ن�سف االآباء واالأمهات 
يف الواليات املتحدة اعرتفت باأنها تاأخذ املال من مّدخرات اأبنائها عند 
ن�سرتها  التي  ال��درا���س��ة،  ذن��ب وقالت  ب��اأي  ت�سعر  اأن  احل��اج��ة، من دون 
باأنهم  االأم��ور اعرتفوا  اأول��ي��اء  % من   49 اإن  �سحيفة )ديلي ميل(، 
ال  باأنهم  منهم   51% واأك��د  اأبنائهم،  م��ّدخ��رات  اإىل  اأيديهم  مي��ّدون 

ي�سعرون بالذنب حيال ذلك.
واأ���س��اف��ت 36 % م��ن اأول���ي���اء االأم����ور االأم��ريك��ي��ني اع��رتف��وا باأنهم 
باأنهم  %12 منهم  اأق��ّر  الفواتري، فيما  امل��ال لدفع  اإىل  كانوا بحاجة 
 % و29  عائلية،  عطلة  لق�ساء  اأبنائهم  مّدخرات  اأم��وال  ا�ستخدموا 
ومنا�سبات  ميالد  اأع��ي��اد  ه��داي��ا  ل�سراء   % و18  ال��دي��ون،  لت�سديد 
االأمريكيني  االأم��ور  اأولياء  اأخ��رى. ووج��دت الدرا�سة اأن 34 % من 
اعتربوا اأن مّد اأيديهم اإىل مّدخرات اأبنائهم يعتمد على االأو�ساع التي 
ميرون فيها، لكن معظمهم اأكدوا باأنهم �سي�ستخدمون اأموال ابنائهم 

عند بروز حاجة لت�سديد فواتري على عالقة بال�سحة.
وقالت اإن 17 % من االآباء واالأمهات مل ياأخذوا اأي مال من مّدخرات 
اأو  امل�ستقبل،  يف  ل�سعوبات  تعري�سهم  ي��ري��دون  ال  الأنهم  اإم��ا  اأبنائهم 
ملعرفتهم باأن ذلك �سيجعلهم ي�سعرون بالذنب، يف حني اعرتف 51% 
باأي ذنب لقيامهم ب�سرقة املال من مّدخرات  باأنهم مل ي�سعروا  منهم 
اأولياء االأمور االأمريكيني  % من   25 اأن  اأبنائهم. واأ�سافت الدرا�سة 
ي�ساهمون بو�سع اأموال يف مّدخرات اأبنائهم مبعّدل �سهري، و46 % 

ح�سب القدرة، و5 % كل ب�سع �سنوات.

حتدثك عن نف�ضك كثريً� يعر�ضك لالكتئاب 
وجدت درا�سة جديدة اأن االأ�سخا�س الذين يتحدثون كثرياً عن اأنف�سهم 
هم اأكرث عر�سة لالكتئاب وذكر موقع مديكال ديلي العلمي االأمريكي 
الذي  االأ�سخا�س  اأن  وج��دوا  االأملانية  كا�س�سيل  الباحثني يف جامعة  اأن 
اأك��رث عر�سة لالكتئاب والقلق،  اأن��ا و نف�سي هم  ي��رددون كثرياً كلمات 
الدرا�سة  عن  امل�سوؤول  الباحث  وذك��ر   . نحن  كلمة  يكررون  الذين  من 
ج��وه��ان��ي�����س زمي���رم���ان اأن���ه وف��ري��ق��ه اأج�����روا م��ق��اب��الت م��ع 15 رجاًل 
و103 ن�ساء اأغلبهم عوجلوا من حاالت مثل االكتئاب والقلق. و�ُسئل 
الباحثون  الذاتي، ووجد  هوؤالء عن ما�سيهم، وعالقاتهم، وت�سورهم 
اأكرث  مييلون   ، اأن��ا  و  اإين  كالمات  ي�ستخدمون  الذين  االأ�سخا�س  اأن 
اأكرث يف ما يخ�س  انهم يعانون من �سعوبات  لالإ�سابة لالكتئاب كما 
ويف  النا�س.  م��ن  جمموعة  �سمن  التفاعل  مثل  ال�سخ�سي،  �سلوكهم 
املقابل تبنّي اأن الذين ي�ستخدمون كلمة نحن ب�سكل كبري هم اأف�سل يف 
احلفاظ على احلدود االجتماعية املنا�سبة يف عالقاتهم، مع احلفاظ يف 
الوقت نف�سه على حياة اجتماعية �سليمة. وقال زميرمان اإن ا�ستخدام 
ال�سخ�س ل�سمري املتكلم املفرد ي�سلط ال�سوء على النف�س وكاأنها كيان 
م�ستقل، يف حني ان ا�ستخدام �سمري املتكلم اجلمع يوؤكد على الروابط 
يعتقد  هنا  . ومن  العالقات  ال�سخ�س جزء من هذه  واأن  االجتماعية 
الباحثون اأن االأ�سخا�س امل�ستخدمني ل�سمري املفرد املتكلم مييلون الأن 
االكتئاب  يعانون من  الذين  اأن  وتبنّي  لالآخرين.  اأك��رث حاجة  يكونوا 

والقلق ي�ستفيدون من التمارين الريا�سية االإجبارية.

دب يفرت�س قردً� يف �ضريك
اأثناء عر�س  االأق��ل  على  ح��دث  ما  ه��ذا  التطّبع،  يغلب  الطبع  اأن  يبدو 
دّب،  ث��ائ��رة  ث���ارت  حيث  ال�سيني،  �سنغهاي  ب���ارك  يف  ل�سريك  ترفيهي 
�س اأنه ُمروَّ�س وحتت ال�سيطرة، فاأفلت من عقاله وافرت�س زميله  ُمفرترَ
القرد. ويف التفا�سيل، اأثناء تقدمي عر�س على الدراجات الهوائية من 
قبل دّب اأ�سود وقردين �سغريين، وبعد االنتهاء من اللَّفة الثانية، خرج 
، فما كان من احليوان ال�سخم الغا�سب  القرد عن م�ساره وتعرث بالدبِّ
اأيٍّ من العاملني يف  اأن تفلح جهود  اأن انق�سَّ عليه الفرتا�سه، دون  اإال 
اأن �سريط  اإال  اأو املدربني يف ردِّ احليوان الثائر عن طريدته.  ال�سريك 
الفيديو الذي متَّ تداوله موؤخراً على موقع يوتيوب ، اأثار حفيظة العديد 
من جمعيات حماية احليوان، معتربة تدريب احليوانات واإجبارها على 
والقيام  ال��دراج��ات  رك��وب  اأو   ، الربية  احليوانات  اأوملبياد  يف  اال�سرتاك 

بعرو�س وحركات منافية لطبيعتها الربية، يعد تعذيباً.

جروح �لأم �لنف�ضية توؤثر على طفلها 
اأظهرت درا�سة جديدة اأجرتها جامعة نوتردام بوالية اإنديانا االأمريكية 
اأو  املعاملة  الإ���س��اءة  الطفولة  مرحلة  يف  تعر�سن  ال��الت��ي  االأم��ه��ات  اأن 
ا�ستعدادا  اأق���ل  يكن  امل��وؤمل��ة  النف�سية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  غ��ريه��ا  اأو  االإه��م��ال 
للحديث مع اأطفالهن ب�ساأن التجارب العاطفية التي مير بها الطفل. 
وعر�ست الدرا�سة يف اجتماع جمعية االأبحاث اخلا�سة بتطور الطفل يف 
�سياتل والحظ الفريق البحثي �سلوك عينة من االأمهات من ذوي الدخل 
املنخف�س والالتي تعر�سن جلروح نف�سية يف مرحلة الطفولة، فوجدوا 
والتي  املوؤملة،  النف�سية  التجارب  ا�ستعادة  جتنب  اأعرا�س  اأظهرن  اأنهن 
تتمثل يف عدم اال�ستعداد ال�ستعادة االأفكار اأو االنفعاالت اأو االأحا�سي�س اأو 
الذكريات املرتبطة بتلك اجلروح النف�سية. واأثر هذا ال�سلوك على قدرة 
الطفل،  وانفعاالت  عواطف  عن  اأطفالهن  مع  احلديث  على  االأم��ه��ات 
االأم��ر الذي اأدى اإىل اأن يكون احلديث بينهم ق�سريا واأق��ل عمقا. ويف 
حديثهن مع اأطفالهن ا�ستخدمت هوؤالء االأمهات اأ�سئلة باترة قاطعة ال 
ت�سمح بالرد وال ت�سجع الطفل على امل�ساركة واال�سرت�سال يف احلديث. 
فالينتينو،  كري�ستني  ن��وت��ردام  بجامعة  النف�سي  الطب  اأ�ستاذة  وتقول 
التي اأجرت البحث، اإن اأعرا�س تفادي ا�ستعادة الذكريات املوؤملة اأظهرت 

تاأثريها ال�سلبي على التطور االإدراكي والوجداين لالأطفال.

م���ل���ي���ون ط���ف���ل مي���وت���ون 
الأول  ب������ي������وم������ه������م 
اأك���رث م��ن مليون  ب���اأن  اأف���اد تقرير 
طفل يف العامل يتوفون يف غ�سون 
يف  اأي  والدت���ه���م،  م��ن  ���س��اع��ة   24
منهم  احل���ي���اة،  يف  االأول  ي��وم��ه��م 

ثالثمائة األف يف الهند.
دول��ة، ويعد   186 التقرير  و�سمل 
وفيات  ب�����س��اأن  ع���امل���ي  حت��ل��ي��ل  اأول 
االأطفال يف اليوم االأول من الوالدة، 
حالة  عنوان  حتت  نتائجه  ون�سرت 
االأمهات يف العامل . واأعد التحليل 
اأن��ق��ذوا االأط��ف��ال اخلريية  منظمة 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  تتخذ  التي 
باإح�سائيات  ا�ستعانت  حيث  مقرا، 
من عام 2011. وت�سمل االأ�سباب 
الرئي�سية للوفيات املبكرة م�سكالت 
الوالدة والوالدة املبت�سرة )املبكرة( 
االأمهات.  تغذية  و���س��وء  وال��ع��دوى 
التي  ال��ه��ن��د،  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار 
متكافئ  غ�����ري  ت��ق�����س��ي��م��ا  ت����ع����اين 
القوي،  االقت�سادي  النمو  ملكا�سب 
حيث يتوفى 309 اآالف طفل يوم 
% من   29 اأي  ���س��ن��وي��ا،  والدت��ه��م 

اإجمايل الوفيات العاملية.
الثاين  امل���رك���ز  ن��ي��ج��ريي��ا  وحت���ت���ل 
ت�سعني  ت�سجل  ح��ي��ث  ال��ه��ن��د،  ب��ع��د 
���س��ن��وي��ا الأطفال  األ����ف ح��ال��ة وف����اة 
من  االأول  ال����ي����وم  ي����ت����ج����اوزوا  مل 

والدتهم.

ي��ف��ي��د  ج  ال����ف����ي����ت����ام����ن 
رئ��ت��ي م��وال��ي��د امل��دّخ��ن��ات 
املدّخنات  ع�����ادة  االأط����ب����اء  ي��ن�����س��ح 
ب������االإق������الع ع�����ن ال����ت����دخ����ني اأق���ل���ه 
خ���الل ف���رتة احل��م��ل، ل��ك��ن درا�سة 
احلامل  تناول  اأن  اأظهرت  جديدة 
الفيتامني ج قد يفيد رئتي الطفل 
ت��ع��ّذر عليها االب��ت��ع��اد عن  يف ح��ال 
داي  هيلث  موقع  وق��ال  ال�سجائر. 
درا���س��ة جديدة  اإن  االأم��ريك��ي  نيوز 
ي�ساعد  ق��د  ج  الفيتامني  اأن  بّينت 
يف ت���ف���ادي م�����س��اك��ل ال��رئ��ت��ني عند 
اأجن��ب��ت��ه��م ن�ساء  ال���ذي���ن  االأط���ف���ال 
واظنب على التدخني خالل احلمل 
تن�سح  امل�����راأة  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 
بالتوّقف عن التدخني الذي ميكن 
ويت�سّبب  اجل��ن��ني  رئ��ت��ي  ي�سر  اأن 
وغريها،  ال��رب��و  م��ث��ل  مب�ساكل  ل��ه 
لكنهم ن�سحوا من ال ميتثلن لهذه 
ال��ن�����س��ي��ح��ة ب��ت��ن��اول ال��ف��ي��ت��ام��ني ج 
الذي ميكن اأن يحمي رئتي الطفل. 
ي�سار اإىل اأن الدرا�سة �سملت 159 
امراأة مل يبلغن االأ�سبوع ال�22 من 
عن  التوقف  عليهن  وتعّذر  احلمل 

التدخني.

خ��ط��وب��ة راك��ب��ة الأم����واج 
ب�����ي�����ث�����اين ه����ام����ل����ت����ون
ب��ي��ث��اين ه��ام��ل��ت��ون، راكبة  اأع��ل��ن��ت 
االأمواج الناجية من هجوم ل�سمكة 
خطوبتها  االأربعاء،  ام�س  القر�س، 
من اآدام ديرك�س وقالت هاميلتون 
اإنها  االإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
م��وع��د مدّبر،  دي��رك�����س يف  ال��ت��ق��ت 
حبيبني،  ب�سرعة  ي�سبحا  اأن  قبل 
عر�س  دي��رك�����س  اأن  اإىل  م�����س��رية 
ني�سان-اأبريل   9 يف  ال���زواج  عليها 

املا�سي.
واأ�سافت هاملتون اأعلم باأنني واآدم 
منا�سبني لبع�سنا البع�س ، م�سرية 

اإىل اأن اأحدنا لي�س مثالياً .
عام  ع��ادت  هاملتون  اأن  اإىل  ي�سار 
بعد  االأم��������واج،  ل���رك���وب   2003
تعّر�سها لهجوم خطري من �سمكة 
ذراعها  فقدانها  اإىل  اأّدى  القر�س 
ق�ستها  حت���ّول���ت  وق����د  ال��ي�����س��رى، 
�سريفر  ���س��ول  ف��ي��ل��م  اإىل  امل��ل��ه��م��ة 
اآن  ف��ي��ه  ال��ب��ط��ول��ة  دور  اأّدت  ال���ذي 

�سوفيا روب.

غ�ضيل �ليدين يقي من �للتهابات
تقوم منظمة ال�سحة العاملية هذه ال�سنة يف يوم نظافة اليدين ، والذي يقام يف 5 مايو-اأيار من 
كل عام، بت�سجيع العاملني يف جمال ال�سحة واملر�سى وذويهم على ممار�سة تنظيف اليدين ب�سكل 
جيد. و�سرحت املنظمة، اأن مئات املالين حول العامل تعاين من املر�س �سنويا نتيجة، االلتهابات 
الناجمة عن عدم الرعاية ال�سحية، االأمر الذي يوؤدي للوفاة اأحيانا، اإ�سافة للخ�سارة املادية. 
واأو�سحت املنظمة اأن اكرث من ن�سف هذه االلتهابات، ميكن الوقاية منها اإذا قام ال�سخ�س الذي 
يقدم اخلدمة ال�سحية بغ�سل يديه ب�سكل جيد يف وقت تعامله مع املري�س، حيث غالبا ما حتدث 
االلتهابات نتيجة نقل اجلراثيم من يدي ال�سخ�س الذي يقدم اخلدمة ال�سحية للمري�س عند 
مالم�سته. وتعترب اأكرث االلتهابات املنتقلة بهذه الطريقة هي، البولية واجلراحية، وذات الرئة 
والتهابات الدم، حيث ي�ساب %7 من املر�سى يف الدول املتقدمة، و%10 يف الدول النامية، 
وترتفع هذه الن�سبة لت�سل اإىل %30 عند مر�سى احلاالت احلرجة ومر�سى العناية املركزة.

يقول ال�سيد ليام دونال�سون، مبعوث منظمة ال�سحة العاملية ل�سالمة املر�سى واملدير ال�سابق 
للمكتب الطبي يف اإجنلرتا: ت�سكل االلتهابات الناجمة عن الرعاية ال�سحية عبئاً كبريا وتهدد 
�سالمة املر�سى، و يخف�س تنظيف اليدين با�ستعمال الكحول اأو غ�سل اليدين من خطر حدوث 
ال�سحية يف  املراكز  ال�سحة واآالف  العاملني يف جمال  اأن املاليني من  . يذكر  هذه االلتهابات 
ا�سرتكوا يف حملة نظافة اليدين العاملية والتي حتمل عنوان: حافظوا على احلياة  بلداً   168
�سعار  يحمل  ال��ذي  برناجمها  خ��الل  م��ن  العاملية  ال�سحة  منظمة  واأك���دت   . اأي��ادي��ك��م  بنظافة 
الرعاية ال�سحية النظيفة هي الرعاية ال�سليمة ، على �سرورة تنظيف اليدين اإما بالكحول اأو 
بغ�سلهم باملاء وال�سابون اإذا كانت هناك اأو�ساخ مرئية عليهم يف 5 اأوقات اأ�سا�سية عند التعامل 
مع املري�س وهي: قبل مالم�سة املري�س وبعده، وقبل القيام باأي اإجراء يتطلب التعقيم مثل 

تركيب القثطرة، وبعد التما�س مع �سوائل ج�سم املري�س اأو حاجياته وما حوله.

�لتفاوؤل م�ضدر قدرة �لإن�ضان
على مو�جهة �حلياة

فوق  الن�سان  �سمات  تطفو  القا�سية  الظروف  ظل  يف 
�سطح اأعماله واأقواله، فيظهر ما كان خافيا من 

علماء  من  الكثري  ان  ذلك  �سخ�سيته،  مالمح 
النف�س و�سعوا الن�سان يف املرتبة الأوىل 

ب�سلوكه  التحكم  يف  الكائنات  بن  من 
مبا�سر  فعل  رد  ت�سكل  ال��ت��ي  ولغته 

لالأحداث اجل�سيمة التي متر به.



•• العني-الفجر:

بكلية  االإع��الم  ق�سم  احتفل  االأول  االإعالمي  املعر�س  فعاليات  هام�س  على 
االآداب والعلوم بتخريج الدفعة االأوىل من خريجات االإعالم بفرع اجلامعة 
احلرم  م��دي��ر  ال��ت��خ��رج  حفل  �سهد  حيث  خ��ري��ج��ات  �سبع  وع��دده��ن  بالعني 

والعلوم  االآداب  كلية  عميد  ون��ائ��ب  اأزاد  علي  ال��دك��ت��ور  للجامعة  اجلامعي 
الدكتور عبد اهلل عمار ورئي�س ق�سم االت�سال واللغات الدكتور �سيوجن بينج 

واالأ�ستاذ امل�سارك الدكتورة عزة عبد العظيم.
التهنئة  فيها  ق��دم  كلمة  اأزاد  علي  ال��دك��ت��ور  األ��ق��ى  االحتفالية  ب��داي��ة  ويف 

للخريجات موؤكدا على دورهن يف خدمة االإعالم مبجاالته املختلفة .

هذا وقد قام مدير احلرم اجلامعي يرافقه رئي�س الق�سم بتكرمي اخلريجات 
األقت كلمة اخلريجات يف االحتفالية ونورة الدرعي  التي  وهن �سارة ف�سل 

وليلى النيادي و�سالمة الغيثي وكالني اأميل وروان نزيه ونعمة ال�سام�سي.
ومن جانبه اأعلن رئي�س ق�سم االإعالم الدكتور �سيوجن بينج اأن الق�سم ي�ستعد 
باأبوظبي  للجامعة  الرئي�سي  باملقر  االإع��الم  لق�سم  اأ�ستوديو  الإن�ساء  قريبا 

اإ�سافة اإىل خمترب للو�سائط املتعددة يف مقر اجلامعة باأبوظبي والعني.
نيابة عن  األقتها  ال��ت��ي  كلمتها  ���س��ارة ف�سل يف  اخل��ري��ج��ة  ب���ادرت  وق��د  ه��ذا 
اخلريجات بدعوة جميع زميالتها من اخلريجات باأن يكون لهن دور فعال 
يف االإعالم بحيث ت�ستطيع كل خريجة اأن ترتك ب�سمة يف هذا املجال تعرب 

عن �سخ�سيتها وتعك�س ما تعلمته يف اجلامعة .

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

االإعالم  ق�سم  لطالبات  االأول  ه��و  اإع��الم��ي  معر�س 
العني  ف��رع  اأب��وظ��ب��ي  بجامعة  وال��ع��ل��وم  االآداب  بكلية 
االإعالمية  امل��ج��االت  يف  ال��ط��ال��ب��ات  ن��ت��اج��ات  ت�سمن 
االإعالمية  احل��م��الت  جت�سيد  اإىل  اإ���س��اف��ة  املختلفة 
عبد  ع��زة  الدكتورة  باإ�سراف  الطالبات  اأعدتها  التي 

العظيم والدكتور حممد �سام.
مدير  االأول  االإع��الم��ي  املعر�س  افتتاح  على  حر�س 
الدكتور  بالعني  اأب��وظ��ب��ي  بجامعة  اجلامعي  احل��رم 
االآداب  كلية  عميد  نائب  االفتتاح  لي�ساركه  اأزاد  علي 
والعلوم الدكتور عبد اهلل عمار ورئي�س ق�سم االت�سال 
واللغات الدكتور �سيوجن بينج حيث اأكد مدير احلرم 
اجلامعي الدكتور علي اأزاد على اأهمية اإقامة مثل هذه 
الفعاليات والتي ت�سهم يف تزويد الدار�سني باملهارات 
ب����دور ق�����س��م االت�سال  امل��خ��ت��ل��ف��ة م�����س��ي��دا  واخل�����ربات 
وال��ل��غ��ات يف اإق��ام��ة ه��ذا امل��ع��ر���س ال���ذي اح��ت��وى على 
تطبيق عملي للدرا�سات ليكون من بني املقدم حملة 
اإع��الم��ي��ة ب��ع��ن��وان )ارج���ع ���س��امل��ا( ال���ذي ق��دم��ه ثالث 
الغيثي  و�سالمة  ال�سام�سي  نعمة  هن  الطالبات  من 
وليلى �سعيد حيث حر�ست احلملة على حث �سائقي 
امل��رك��ب��ات ل��ت��وخ��ي احل��ي��ط��ة واحل����ذر خ��ا���س��ة ال�سباب 
ن�سبة  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  احل����وادث  ل��وق��وع  جتنبا 

ال�سباب  ت�سكل موؤ�سرا خطريا بني  ال�سيارات  حوادث 
حملة  الطالبات  من  اأخ��رى  جمموعة  قدمت  كما   ..
للحد من ال�سمنة )زيادة الوزن( بني طالب وطالبات 
امل���دار����س ودع����ت احل��م��ل��ة ال��ت��ي ات���خ���ذت م���ن حتدي 
الدرعي  ن��ورة  الطالبة  بها  وقامت  لها  �سعارا  ال��وزن 
اإىل تنظيم الغذاء والبعد عن الوجبات اجلاهزة كما 
دعت اإىل ممار�سة الريا�سة والتي ت�سكل عامال هاما 
الدرعي  ن��ورة  الطالبة  واأ�سارت  ال�سمنة  يف احلد من 
اإىل اأن احلملة تت�سمن لقاءات واإعالنات يف ال�سحف 
بنظام  االأخ���ذ  ���س��رورة  على  حت��ث  كلها  والتليفزيون 
الذي  املعر�س  ، كما ت�سمن  املتكامل  ال�سحي  الغذاء 
ت�سميم  اجل��ام��ع��ة  الطالبات  م��ن  كبري  جمع  �سهده 
ب��ا���س��ت��خ��دام الفوتو�سوب  امل��ج��الت  الأغ��ل��ف��ة ع���دد م��ن 
الت�سميمات  ه���ذه  ل��ي�����س��ارك يف  امل��ت��ع��ددة  وال��و���س��ائ��ط 
النيادي وليلى  اأميل و�سم�سة  الطالبة كالني  كل من 

النيادي ونورة الدرعي ومرال مهران.
الطالبات على تقدمي من��اذج من  وق��د حر�ست  ه��ذا 
منهن يف  رغ��ب��ة  االإم����ارات  ل�سحف  االأوىل  االإ���س��دار 
ال�سحف ودوره����ا يف خ��دم��ة جمتمع  ب��ه��ذه  ال��ت��ع��رف 
حملة  اأميل  كالني  الطالبة  قدمت  كما   .. االإم���ارات 
لرت�سيد املياه اإ�سافة اإىل حملة للتربع بالدم باإ�سراف 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ���س��ام .. ك��م��ا اح��ت��وى امل��ع��ر���س على 
اإ����س���دارات اإخ��ب��اري��ة حت��ت��وي ع��ل��ى اأن�����س��ط��ة اجلامعة 
اإىل  اإ�سافة  العظيم هذا  الدكتورة عزة عبد  باإ�سراف 

الطالبة  بت�سميمها  قامت  التي  االأل��ع��اب  م�سابقات 
�سلمى �سالح.

عميد  نائب  عمار  اهلل  عبد  الدكتور  اأ�ساد  جانبه  من 
كلية االآداب والعلوم مببادرة طالبات ق�سم االإعالم يف 

اإقام هذا املعر�س وهو االأول الذي يقام يف هذا املجال 
مثل  تكثيف  اإىل  ودع��ا  العني  بفرع  اجلامعي  باحلرم 
هذه االأن�سطة التي تنعك�س اإيجابا على دور الدار�سني 

�سواء من الطالب اأو الطالبات. 

تكرمي �ملن�ضق �لعام لأول معر�س �إعالمي
•• العني-الفجر:

الدكتورة عزة عبد العظيم اأ�ستاذ االإعالم امل�سارك بجامعة اأبوظبي واملن�سق 
العام الأول معر�س اإعالمي يقام بفرع اجلامعة بالعني كانت حمل تكرمي 
يف ختام  الفعالية حيث قام مدير احلرم اجلامعي الدكتور علي اآزاد يرافقه 
رئي�س ق�سم االإعالم الدكتور �سيوجن بينج بتقدمي �سهادة التكرمي تقديرا 

لدورها يف اإجناح اأول معر�س يقام. 
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افتتاح املعر�س الإعالمي الأول بجامعة اأبوظبي بالعن 

طالبات �لإعالم ي�ضاركن يف حمالت �إعالمية تخدم �ملجتمع

�لحتفال بتخريج �لدفعة �لأوىل من د�ر�ضات �لإعالم بجامعة �أبوظبي

تورتة �لتخرج و�لنتماء �لإعالمي
•• العني-الفجر:

التدري�س حول تورتة  واأع�ساء هيئة  االإع��الم ومعهن ع�سوات  حتلقت طالبات 
التخرج التي اأعدت على �سكل اأحد االأجهزة امل�ستخدمة اإعالميا ليكون كل ما هو 
موجود يف االحتفالية ينتمي اإىل ما هو اإعالمي حتى واإن كانت تورتة التخرج. 

�لكامري� وطالبات �لإعالم
•• العني-الفجر:

ما  ممار�سة  على  العني  ف��رع  اأبوظبي  بجامعة  االإع���الم  طالبات  حر�ست 
تعلمنه ميدانيا يف احتفالية اأقيمت لتخرج اأول دفعة من دار�سات االإعالم 
بفرع اجلامعة  بالعني حيث ت�سلحت اإحدى الطالبات بالكامريا التي اأجادت 

ا�ستخدامها لتلتقط ال�سور لزميالتها يف احتفالية طاملا تطلعن اإليها. 



الن�ساء  جتهل  احلمل  اأي  االأوىل  املرحلة  خ��الل   
نقل  اأمكن  لو  فهيهات  االأم��ر،  الغالب �سعوبة  يف 
جتربة اأٍم اإىل اأخرى، اإال اأن االأمر يبقى �سرباً من 
امل�ستحيل، ال �سيما اأن لكل امراأة اأ�سلوبها يف تذّوق 

االأمومة والعالقة مع طفلها. 

الطفولة: مرحلة اأ�سا�سية
بني  امل��ت��ب��ادل  التعلق  م��ن  ال��ب��داي��ة  يف  الثقة  تن�ساأ 
يعرب  وج���وده.  االأب  يثبت  اأن  قبل  واالأم  الطفل 
تعٍب  م��ن  املختلفة  حاجاته  ع��ن  بالبكاء  الطفل 
وخوٍف وجوع، فتهرع اأمه لتهدئته ويفهم بدوره 
اأوق���ات���ه احلرجة،  ل��ت�����س��اع��ده، يف  اأن���ه���ا م���وج���ودة 
ويطمئن ويبداأ التقّدم. ُيعّد هذا ال�سعور �سمنياً 
لذلك قد ال تبدو الكلمات اأ�سا�سية، يكفي اأن ي�سعر 

مِئنة ليدرك اأنها اإىل جانبه.  بنغمة اأمه املُطرَ
ي�ساعده  ما  بوالديه  الطفل  يتعلق  من��ّوه،  خ��الل 
يبت�سم  فهو  ال�سغط،  م��راح��ل  على  التغلب  على 
اإىل  عودتك  عند  لروؤيتك  وي�سعد  عنك  ويبحث 
اأن  بّد من  املنزل بعد نهار عمٍل طويل، لذلك ال 
تعرييه االهتمام ال�سروري حني يبكي ما ي�سمح 
اأو  ب��ني دم���وع االأمل ودم���وع اجل���وع  ل��ك بالتمييز 

دموع الرغبة باأخذه بني يديك.

منوذج قابل للتكاثر
ح���ني ي��ث��ق ال��ط��ف��ل ب���وال���دي���ه، ي��ن��ق��ل ال��ث��ق��ة اإىل 
وتلبية  رعايته  عن  امل�سوؤولني  االآخرين  البالغني 
احتياجاته كجلي�سة االأطفال اأو احلا�سنة. يعرف 
ب��اأم��ان وح��ني يفتقد  ح��ني يكون  ال�سغري مت��ام��اً 
املراحل  اأن تعريي  اأن ذلك ال مينع من  اإال  اإليه، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة االأخ�����رى االه��ت��م��ام: ت��غ��ي��ري ج��دي��د اأو 

دخوله اإىل احل�سانة...
تدرك امل�سوؤوالت يف دور احل�سانة اأن ثمة اأطفااًل 
قد يبكون الأيام قليلة حني ترتكهم والدتهم كّل 
من  ب��ّد  ال  حالهم  ا�ستمرت  ح��ال  يف  لكن  �سباح. 
مناق�سة االأمر مع االأم، ال �سيما اأن الطفل يفهم 
م�ساء  كّل  والديه  �سيلتقي  اأن��ه  العادة،  يف  �سريعاً، 
التي  العالقة  م��ن  الطفل  ي�ستفيد  بانتظام.  اأو 
اأخرى  اأن���واع���اً  ليتقبل  وال��دي��ه  وب��ني  بينه  تن�ساأ 
من العالقات من دون خوف، اإال اإذا كانت ناجتة 
من قلق عادي جراء االنف�سال عن والديه الذي 
�سرعان ما يزول حني ينغم�س الطفل يف ن�ساطات 

خمتلفة.

حالة الزوجن
حني  اأ�سهل  تبدو  الطفل  تربية  اأن  الوا�سح  من 
ت��ك��ون ع��الق��ة ال���زوج���ني ج���ي���دة، ف��ح��ني تتدخل 
امل�ساكل العاطفية واملالية وال�سحية يتاأثر الطفل 
بها، ال �سيما اأن والديه ال يهتمان به اأحياناً كفاية 

قد  عينه.  الوقت  يف  �سيء  ك��ّل  اإدارة  ي�سعب  الأن��ه 
اإذا كانت على �سلة مب�ساكل  الظروف  متتد هذه 
�سحية وقد تتطور احلال فيفتقد الطفل ال�سعور 

باالأمان. 
ال �سّك يف اأن البالغني قد يعانون م�ساكل وظروفاً 
مماثلة. املهّم بالن�سبة اإىل الطفل اأال ت�ستمر واأن 
يعود كّل �سيء اإىل طبيعته، فال ُيرغم على االعتياد 
على روتني جديد. قد ال يكون االأمر ممكناً دائماً، 
اإال اأن الطفل يخ�سى التغيري اأياً كان نوعه، ويحّب 
الثبات رغم ا�ستحالة ذلك اأحياناً. يف الوقت عينه، 
قد ُيظهر الطفل قدرًة على التاأقلم، املهّم اأن تكون 

الظروف وا�سحة قدر امل�ستطاع. 

اأهمية الروتن
ع واأطفال وكبار الروتني،  يحّب اجلميع، من ُر�سّ
لذلك ال بّد من منحهم حاجاتهم التي قد تعيق 
البالغني وبقية اأفراد العائلة. يبدو الروتني اأمراً 
مهماً يف ما يتعلق بتوقيت النوم )قيلولة الطفل 
ال�سهرية( اأو الوجبات التي ت�سكل يف الغالب اأوامر 
ع�سكرية. الروتني يف ما يتعلق بالنوم اأمر اأ�سا�سي 
على �سعيد الوقت، والطقو�س اأي�ساً )نوم ق�سري 

اأو طويل(. 
اأن الطفل يكره االنتقال من مكان  يدرك االأه��ل 
اإىل اآخر ويحّب اأن يلتقي اأ�سدقاءه املعتادين. حتى 
العامل من  اكت�ساف  اإىل  حني يكرب قلياًل ومييل 
والديه  انتقال  تقّبل  الطفل  على  ي�سعب  حوله، 
تتطلب  ان��ف�����س��ال��ه��م��ا.  اأو  اآخ���ر  م��ك��ان  يف  للعي�س 
طبيعة االأطفال اإلقاء مر�ساة قارب االأ�سرة ب�سكٍل 

ترت�سخ بقوة يف القعر.
 

الثقة تن�ساأ عن احلّب
يكّنه  ال���ذي  ع��ن احل���ّب  ذك���ره  �سبق  م��ا  ك���ّل  ين�ساأ 
ال���وال���دان ل��ل��ط��ف��ل. ي�����س��اع��د احل����ّب ال��ط��ف��ل على 
اأن  املهم  من  لذلك  وبقيمته،  باحلماية  ال�سعور 
حني  االأ���س��رة  اأف���راد  وبقية  واالأم  االأب  له  ي�سفق 
اللعب  يف  ويفوز  االأوىل  خطوته  ويخطو  يبت�سم 
اأو يف مباراة جودو، ومن املهم يف ال�سياق عينه اأن 

تقّدر املعلمة نقاطه االإيجابية. 
ثقته  وت��دع��م  الطفل  تطور  ه��ذه  ال�سل�سلة  تفيد 
يف  املعلم  اأو  وامل��رب��ي  ال���وال���دان  وي�ساهم  بنف�سه، 
املقام االأول يف بناء الظروف التي ت�ساعد الطفل 
ال���ت���ق���ّدم. ق���د ت��ب��دو ال�����س��ن��وات االأوىل غري  ع��ل��ى 
املهملني. هنا ال  االأطفال  منا�سبة يف حياة بع�س 
ه��ذا اجل��رح ويختفي من  لي�سفى  العمل  م��ن  ب��ّد 
غرار  على  النف�س  علماء  اأن  علماً  االأط��ف��ال،  روح 
اأن  يعتقدون  �سريولنيك  وبوري�س  روفو  مار�سيل 
اأ�سهل  اأطفااًل يتخطون هذه العوائق، ب�سكٍل  ثمة 
ال  ال��ت��ي  العالية  مرونتهم  بف�سل  غ��ريه��م،  م��ن 

ُيعرف لها اأ�سا�س. 
اإمنا  منطقية  ن�����س��ائ��ح  االخ��ت�����س��ا���س��ي��ون  ي���ق���ّدم 
ي�سعب تطبيقها اأحياناً، لذلك ال بّد من تقدير 
كلمة  �سماع  يحب  فهو  وت��ق��ّدم��ه،  الطفل  ج��ه��ود 
بنف�سه،  ثقته  تعزيز  على  ت�ساعده  اإذ  )اأح�سنت( 
لكن حذار من اأن تتحول هذه الكلمة اإىل جمرد 
ف����ارغ. ع��م��وم��اً، ال ي�سعب ع��ل��ى االأه���ل  اإع���ج���اب 
اإطالقاً الت�سفيق خلطوة طفلهم االأوىل وكلمته 
يتكرر  اأن  ���س��رورة  ين�سوا  اأال  يجب  لكن  االأوىل، 

ذلك مع الوقت.

ا�ستقاللية
لدى  ال��ذات��ي��ة  اال�ستقاللية  ت�سجيع  م��ن  ب���ّد  ال 
نزوله  عند  ���س��واء  بنف�سه،  ثقته  لتعزيز  الطفل 
ال�سالمل للمرة االأوىل اأو عند ذهابه اإىل املدر�سة 
وحيداً، اأو حني ينجح يف ركوب الدراجة بعجلتني 
النجاح  ال��ط��ف��ل  ي��ح��ق��ق  مل  واإن  ح��ت��ى  ف���ق���ط. 
الذي  للتقّدم  ال��ك��ربى  االأهمية  تبقى  املطلوب، 
ي�ستحّق عليه يف كّل مرة التهنئة: حني ي�سارك يف 
االأول يف  اأو ي�سع قالب احللوى  االأوىل،  �سهرته 
الفرن، اأو ي�سارك يف مناف�سة ريا�سية من دون اأن 
نن�سى االأحداث الكربى كنيله ال�سهادة املتو�سطة 
اأو الثانوية.  يتعني على الوالدين اأن يكونوا اإىل 
فوجودهما  التقدم،  على  ليتجراأ  الطفل  جانب 
ي�����س��اع��ده ع��ل��ى ت��خ��ط��ي اخل����وف ح���ني ي��ج��د من 
يف�سر له اأال داعي للخجل من ال�سعور باخلوف. 
تقّبل  يف  يكمن  ل��الأه��ل  االأك����رب  ال��ت��ح��دي  اأن  اإال 
ف�سل اأطفالهم واإخفاء غ�سبهم وكبته خمافة اأن 
يتحول اإىل �سيء اأعظم من ذلك. اإال اأن ال�سيطرة 
عند  �سعبًة  تبدو  الظروف  بع�س  ال��ذات يف  على 
التعامل مع االأطفال، ال �سيما حني يتعلق االأمر 
من  �سعب...  ���س��وؤال  اأو  كذبة  اأو  �سيئة  بعالمات 
اإىل تاأنيب طفلك ولكن  اأن تلجاأي كاأم  الطبيعي 
حذار من ا�ستعمال كلمات جارحة خمافة اإغاظته 

واإثارة ردود فعله التي غالباً ما تكون �سيئة. 
اأخ��ت��ه، على  اأو  باأخيه  ذل��ك مقارنته  م��ن  االأ���س��واأ 
�سبيل املثال، اأو اإهانته عن غري ق�سد، فقط الأنك 
قد  اأحياناً،  �سيئ.  بنهار  م��ررت  الأن��ك  اأو  غا�سبة 
تهزاأين بطفلك كرد فعٍل عفوي اإال اأن �سخريتك 
تفقده �سجاعته. يدرك االأهل جيداً مدى �سعوبة 
الطفل  مكان  اأنف�سهم  ي�سعوا  اأن  يكفي  االأم���ر، 
كيف  العمل.  رّب  مع  مواجهة  يف  اأنهم  ويتخّيلوا 
اأو يقارنهم  �سيتحملون االأمر حني ي�سخر منهم 
بزميل لهم؟ ال �سّك يف اأن االأمر �سعب علماً اأنهم 
اأنهوا مرحلة الطفولة واملراهقة منذ زمٍن بعيد. 
ال تن�سي اأن هدف الرتبية املثايل حتويل الطفل 
اإدارة حياته وحده يف خ�سم  اإىل را�سد قادر على 

احلياة الع�سرية التي نحياها. 

تف�سري مقابل الطاعة
اأف�سل من االأوام��ر. ال تتعلق  يبدو احل��وار دائماً 
امل�ساألة هنا بالتو�سل اإىل حّل و�سط يف ما يتعلق 
بالتهذيب بل بتف�سري االأ�سباب والطرق للتو�سل 
تفر�س  ظروفاً  ثمة  اأن  علماً  نتيجة،  اأف�سل  اإىل 
اأ�سهل  االأوام����ر  اإع��ط��اء  اأن  جت��دي��ن  وق��د  نف�سها، 
ليتمكن  لكن  اأخ��رى.  اأ�ساليب  فاعلية من  واأك��رث 
تف�سري  اأن  ُي�ستح�سن  االأم���ر،  تقبل  م��ن  الطفل 
االأمر ولو بجملة واحدة واأن تتخطي اأ�سئلته التي 
ال تنتهي وتتجاهلي كرثة تكراره ل�سوؤال )كيف( 

دوناً عن �سواه.
اأن  عليهم  فيتعني  اأ���س��ا���س��ي��اً،  دوراً  االأه����ل  ي����وؤدي 
ُي�سِلحوا التخبطات التي يرتكبها بالغون اآخرون، 
علماً اأنه قد ي�سعب عليهم اأحياناً التقّدم ك�سخ�ٍس 
مثايل ولي�س كمجرد اأم اأو اأب. اخلطاأ وارٌد دائماً، 
ومن املهم اأن تدركي اأن رد فعلك قد يكون مفرطاً 
االأمر  يتعلق  م�سبقة،  اأف���ك���اراً  ك��ون��ت  اأن���ك  مل��ج��رد 

مب�ساألة بناء الثقة. 

ثقة جتاه الأطفال 
الطفل،  تطور  اأ���س��ا���س  املكت�سبة  الثقة  كانت  اإذا   
يتعني على االأهل اأن يتعلموا كيف ي�سعون ثقتهم 

يف الطفل، وهو لي�س باالأمر ال�سهل دائماً. 
حل�����س��ن احل�����ظ، ت���غ���رّيت ال���ع���الق���ات ب���ني االأه����ل 
ال�سلطة  ميثل  االأب  كان  املا�سي  ففي  واأطفالهم، 
دور  فبات  ال��ي��وم،  اأم��ا  تناق�س،  وق��رارت��ه ال  العليا 
يح�سل  وقد  متوازناً  الطفل  حياة  يف  واالأب  االأم 
اأخذ  االأم. عموماً،  العليا يف يد  ال�سلطة  اأن تكون 
احل����وار ب��ني اأف�����راد االأ����س���رة ال��ي��وم ح��ي��زاً وا�سعاً 

باملقارنة عما كان عليه يف ال�سابق. 
والديه  بثقة  ي�سعر  اأن  ينمو  الذي  الطفل  يحتاج 
على االأقل يف ما يتعلق باملهام التي ميكن اأن توكل 
اإىل �سخ�ٍس يف عمره. لن يخترب الطفل اأ�سواأ من 
قلة اإميان والديه بقدراته وم�ستقبله اأو �سجاعته. 
قد ال تكون االأم��ور دائماً وردي��ة، لكن يف النهاية 
لن يجدي نفعاً احلديث على مائدة الطعام عن 
الراهنة  االأح��داث  الت�ساوؤم من  اأو  البطالة  ن�سبة 
ثقة  اإىل  الطفل  يحتاج  بّلة.  الطني  يزيد  قد  بل 
والديه من دون اأن ت�سل اإىل حّد املثالية ليتمكن 

من االنطالق يف احلياة. 

تخطي ال�سعور بالذنب
ال�سحيح يف  االأم��ور عن م�سارها  حني تنحرف 
والفو�سى.  بالذنب  �سعور  ين�ساأ  الطفل،  حياة 

جيدة  اأم��اً  تكونني  تعّلم كيف  الرغبة يف  ُتعترب 
اأو  وح��اج��ت��ك اإىل م�����س��اع��دة خ��ارج��ي��ة ع��ائ��ل��ي��ة 
تكون  ذل���ك، ال  رغ��م  لكن  ع��ادي��اً.  اأم����راً  نف�سية 

النتائج دائماً على قدر تطلعاتك. 
وبقدرتهما  بنف�سيهما  الوالدان  يثق  اأن  ينبغي 
ع��ل��ى ال��ت�����س��رف ب�����س��ك��ٍل ���س��ح��ي��ح. ح���ني حتبني 
اأط��ف��ال��ك وت��رغ��ب��ني يف ت��ق��دمي االأف�����س��ل لهم، 
�ستبقى خياراتك العفوية والنابعة من حا�ستك 
ال�ساد�سة دائماً االأف�سل. اخلطاأ وارد دوماً، لكن 
املهم ت�سويبه عرب تقدمي �سرٍح ملا ح�سل. االأهم 
اأن تدركي اأنك لن تتحويل اإىل اأم مثالية ب�سربة 

�ساحر، اإمنا يحتاج االأمر اإىل بع�س الوقت.

وجهة نظر املعاجلن
ا�ستعمال  يف  ال��ن��ف�����س��ي��ون  امل��ح��ل��ل��ون  ي�����رتدد  ال 
الثقة  عبارات رهيبة تربط مبا�سرة بني نق�س 
اإيجابية  �سورة  زرع  عن  االأه��ل  وعجز  بالنف�س 
نف�سه.  ع��ن  البالغ  ث��م  وم��ن  الطفل  خميلة  يف 
مواقفه  تعر�ست  كلما  الطفل  يكت�سبه  �سلوك 
اأو غري مربر وغالباً ما ينجم عن  لقمع مربٍر 

تربية �سارمة. 
ملا كان الطفل يعجز عن اتباع دوافعه الطبيعية، 
خالل  من  منهجي  ب�سكٍل  الت�سرف  اإىل  مييل 
ال�سيطرة على نف�سه واالقتناع باأن دوافعه غري 
�سحيحة. يف هذه احلالة، ين�ساأ �سعور باحتقار 
اإليه الطفل.  الذات فيعيق االأمان الذي يحتاج 
يبلغ الطفل، اإال اأنه ال يرى اإال عيوبه ما مينعه 
يعجزون  ال���ذي���ن  االآخ����ري����ن  اإىل  ال��ل��ج��وء  م���ن 

بدورهم عن منحه الثقة التي يفتقد اإليها.
اإىل  ليتحّول  الطفل  يكرب  قد  النتائج:  تتعدد 
اأياً  امل�ساكل،  يتجّنب  ومتقاع�س  �سلبي  �سخ�س 
الوقوف  ي�ستطيع  �سخ�س  اإىل  اأو  نوعها،  ك��ان 
طبيبه  اأو  �سريكه  حم��ب��ة  بف�سل  ق��دم��ي��ه  ع��ل��ى 
ودعمه. قد ينتج ذلك اأي�ساً من م�ساكل �سحية 
املكتئبة  فاالأم  كاالكتئاب.  الوالدين،  باأحد  اأمّلت 
مثاًل تعجز عن ال�سيطرة على نف�سها ومن دون 
اأن تدرك توؤثر �سلباً على طفلها وتوّلد القلق يف 
الت�ساوؤم  يّولد  االكتئاب  اأن  جميعاً  نعلم  نف�سه. 
متنوعة  خم��اوف  اإىل  الغالب  يف  يتحّول  ال��ذي 
حٍد  على  الطفل  وحياة  الوالدين  حياة  تطبع 

�سواء. 
قد يح�سل اأن تطبع ت�سرفات الوالدين ال�سلبية 
النظرة التي يكّونها العامل عن الطفل. حل�سن 
احلظ، يندر هذا االأمر، الأن تاأثري االأم يختلف 

عن تاأثري االأب.
اأ�سا�س العالقات بني االأهل والطفل  تعّد الثقة 
لذلك ال بد من اأن ميلك الوالدان ثقة �سرورية 

ليتمكنا من نقلها اإىل الطفل.

يعّرف اإيريك اإميانويل �سميت االإن�سان فيقول: )اإنه جمموعة خيارات وظروف، 
ملكه(. ال وجود  اخل��ي��ارات  تبقى  ال��ظ��روف،  على  ال�سيطرة  ويف حني ال ميكن 
خليار �سيئ وخيار جيد يف احلياة، بل خيارات نتحمل م�سوؤوليتها واأخرى نندم 

عليها. اأياً كانت هذه اخليارات، ال بّد من اأن نتحمل م�سوؤوليتها.
ال يعني حتّمل م�سوؤولية خيار معني اأن تكون مقيداً، اإمنا هو فر�سة ت�ساعدك 
اأن يطرح خيار معني  ي��رتاءى لك فكرة جيدة. ولي�س غريباً  على اكت�ساف ما 
اأن  املهم  بينها.  االنتقاء  حرية  وح��دك  اإل��ي��ك  تعود  اأخ���رى،  خ��ي��ارات  جمموعة 
اأو لنكبة واأن درايتك باأمور احلياة قد تدفعك يف  اأال وجود خليار �سيئ  تتذكر 
اأوقات معينة اإىل القيام بخيارات جتدها منا�سبة لتلبية بع�س احلاجات. حل�سن 
اأن حريتك  بع�س هذه اخليارات، علماً  فتغرّي  اأحياناً  ت�سعفك حريتك  احل��ّظ، 
هذه لن تكون مطلقة اإال حني تغري خياراتك من دون ال�سعور بالندم اأو حب�س 

نف�سك يف قيود خيارات معينة.

ن�سج وخربة
اأن  لتدرك  بل  لتتعلم من خاللها كيف تختار فح�سب،  لي�س  اإىل خربة  حتتاج 
خيارات  هنا  ونعني  م�ستقبلك،  على  حتمي  ب�سكٍل  ي��وؤث��ر  ق��د  اخل��ي��ارات  بع�س 
ملمو�سة ولكن ب�سيطة قد تكون نتائجها هائلة، كاأن تختار بني مت�سية �سهرة 
مرهقة وبني القيادة، اأو خيارات ح�سا�سة على ال�سعيد املهني من �ساأنها اإحداث 
بع�س التغيريات يف عملك اأو تغيري مكان عملك كلياً، اأو على ال�سعيد العاطفي 

فتجد نف�سك، تبعاً لها، تنف�سل عن �سريكك، اأو تنجب طفاًل، اأو تتبنى ولداً.
حتيط الت�ساوؤالت ب�سعادة االإن�سان ولي�س غريباً اأن ت�ستمع اإىل م�سنني يعرّبون 
خائبي  االأم��ر  بهم  فانتهى  معينة  الأ�سباب  اختاروها  اجتاهات  اإزاء  ندمهم  عن 
ت��ك��راره��ا قدر  اأع���ل���م...( جملة م��ن االأف�����س��ل التخفيف م��ن  االأم����ل. )ل��و كنت 
اأو  اليوم  كاختيار طبق  تافهة  اأ�سباب  عن  ناجتاً  تكرارها  يكن  ما مل  امل�ستطاع، 

لون الثياب!

دور العمر
احلّظ ولي�س غري احلّظ م�سوؤول عن اخليارات ال�سحيحة وعن كيفية اتخاذها. 
قد يح�سل اأن ت�ستفيد، بعد مرور �سنوات طويلة، من خيارات اتخذتها والعك�س 
�سحيح. هنا يوؤدي عامل العمر دوراً وا�سحاً حتمياً، فاأنت ترى االأمور ممكنة 
وال ت�سعر بخطورة القيام باختيار �سيئ، وتعجز اأحياناً عن توقع النتائج املرتتبة 
اأن  على خيار معني، كل ذلك حني تركب عجلة احلياة للمرة االأوىل من دون 

تت�سلح بخربة �سرورية.
نتيجة  اإننا  اخليار.  دائماً  )منلك  اأوك��ون��ور:  جوزيف  االإيرلندي  الكاتب  يقول 
هذه اخليارات(، فبعد اأن حتلل ما اختربته حتلياًل عميقاً، �ستدرك ب�سهولة اأنه 
ال غنى عن التفكري العميق لتجلب اأكرب قدٍر من احلظ اإىل جانبك، لذلك ال 

�سرر من اأن تاأخذ الوقت، كّل الوقت لتفكر وحت�سب خطوتك.
قد متّر باأوقاٍت ت�سعر فيها باأنك فقدت القدرة على االختيار واأنك جمرب على 

التقّدم عّلك ترى االأمور ب�سكٍل اأو�سح.
غالباً ما يولد اخليار م�ساعر نتمنى جتنبها:

- قلق اأو على االأقل اأ�سئلة مقلقة وتردد وعودة اإىل الوراء. اإال اأن التوقف عن 
االختيار اأمر م�ستحيل، وكما يقول املثل ال�سائع: )من ال يتقّدم، يرتاجع(.

- اإعالن احلداد على نف�سك اأو بع�س نف�سك، فقرار تبني ولٍد، على �سبيل املثال، 
يحمل يف طياته كثرياً من االإيجابية، اإال اأنه يعلن، يف الوقت عينه، احلداد على 
خ�سوبتك وقدرتك على االإجناب؛ وقرار االنف�سال عن ال�سريك يعني احلداد 

على عالقٍة بنيتها مع االآخر، اإلخ.
ثقافتك  تفر�سها  التي  للقوانني  دون اخل�سوع  �سخ�سية من  ق��رارات  اتخاذ   -
خيار  اتخاذ  تعرت�س  كثرية  حتديات  اأن  ُيخفى  وال  منك.  املقربني  لتاأثري  اأو 
اإيجابيات هذا اخليار و�سلبياته وتوقع نتائجه  التفكري يف  �سائب، وتتنوع بني 
كافًة والتفكري بعيداً عما يفر�سه االأهل. للو�سول اإىل قرار، يكفي اأن تعلم اأن 

االعتماد على اإدراك حقيقي ي�ساعدك على القيام بخيار مينحك راحة.

بع�س القواعد مل�ساعدتك
بالطبع، ل�سنا هنا ب�سدد احلديث عن قرارات �سغرية يومية، اإمنا عن خيارات 
هامة وقرارات كبرية تطرحها االأيام اأمامنا. فاالختيار بني �سراء زبادي الفاكهة 
ُيذكر، اإمنا �سراء مواد ع�سوية  والزبادي الطبيعي لن ُيحِدث يف حياتك فرقاً 
بداًل من املواد التقليدية يبقى قراراً ذا معنى من �ساأنه اأن يحِدث تغيرياً ما يف 

حياتك.
اأنت تقرر طوال اليوم، من القرارات الب�سيطة على غرار االختيار بني احلبوب 
اأو اخلبز لتناول فطورك يف ال�سباح، بني هذا الزي اأو ذاك للخروج، وبني و�سائل 
النقل العام اأو ال�سيارة، اال�سرتاحة والتوقيع على قر�س واختيار طبيب، و�سواًل 
اإىل قرارات كبرية كالزواج اأو الطالق. لي�س غريباً اأن جتد نف�سك م�ستاًء لدى 
اتخاذ بع�س اخليارات ال �سيما اأن احلرية م�سوؤولية كبرية ي�سعب حتمّلها، لذا 
قد تظن اأنك �ستجد الراحة اإن رميت اأمورك على االآخرين على االأقل موؤقتاً 

متاماً كما كنت تفعل حني كنت طفاًل.

هل اأنت مربمج لتكون حرًا؟
ال �سّك يف اأنك مل ُتخلق مربجماً لتكون حكماً حراً كاماًل. يف العقود املا�سية، 
كان االإن�سان اأكرث اتكااًل على ن�سبه وطبقته االجتماعية واملهنة التي يرثها اأباً 

عن جد وكان دور املراأة حم�سوراً داخل العائلة واملنزل.
اليوم، قد تكون هذه االأمور موجودة، اإال اأن و�سائل االإعالم والتوا�سل احلديثة 
تنقل اأخباراً عن اأ�سخا�ٍس غريوا حياتهم بف�سل خياراتهم واإراداتهم، حتى بات 
االإن�سان مدركاً لقدراته املجهولة واإمكانية التنقل وال�سفر، ولقدرته اجلزئية 
اأبواب  القلق يطرق  اأراد، فعل!( وها هو  الإرادت��ه: )من  على تغيري قدره وفقاً 

فكره من جديد اإذ يجد نف�سه اأمام جمموعٍة جديدة من اخليارات...
فاأنت  اليوم  اأم��ا  م��ع��دودة،  االإن�سان  اأم��ام  املطروحة  اخل��ي��ارات  كانت  املا�سي،  يف 
جمرب على اتخاذ قرارات يف نواحي احلياة املختلفة ما يثري ال�سيق واالنزعاج 

ويرمي على كاهلك م�سوؤولية هائلة ُت�سعِرك بالذنب اأمام الف�سل. 
يف املقابل، يوؤكد اأخ�سائيو طّب نف�س االأطفال على اأهمية فر�س بع�س القيود 
على الطفل ليتمكن من االختيار يف ظّل �سعوبة ال بل ا�ستحالة القيام بخياٍر 
يرف�س  لوجدته  لالختيار،  مطلقة  حرية  الطفل  ملك  فلو  وير�سيه.  ُيفرحه 

تناول الطعام ما خال ال�سوكوال وتغيري مالب�س النوم ومغادرة باحة اللعب.
ولدهم،  على  يفر�سون  ال��ذي��ن  االأه���ل  اإرادة  اإىل  ي�ستند  التعّلم  اأن  اإذاً  يتبنّي 
الفل�سفة  كانت  لو  عينه،  امل�سمار  ويف  جديدة.  اأم��ور  اكت�ساف  ومراهقاً،  طفاًل 
اأنف�سهم  على  فيفوتون  الطالب  الأهملها  اختيارية،  الثانويات  يف  والريا�سيات 

التنّوع يف جمال اختيارهم الحقاً.

موا�سيع ت�سّلك وُتقِعدك
واكت�سبوا  ب��اه��راً  جناحاً  النف�س  علم  واأخ�سائيو  وامل�ست�سارون  امل��درب��ون  حقق 
مبوا�سيع  االأم��ر  يتعلق  حني  �سيما  ال  اإليهم،  امللحة  حاجتنا  اإىل  نظراً  اأهمية 
ت�سّلنا وُتقِعدنا. ال �سّك يف اأنك تخ�سى القيام بخيار �سيئ بحيث ال متانع يف رمي 
ثقل هذا اخليار على غريب عّله ي�ساعدك على روؤية االأمور بو�سوح، من دون اأن 

نذكرك بالعّرافني واملنجمني الذين قد تفّكر يف اللجوء اإليهم!
التي  ال��ك��ف��اءات  تقييم  بطاقة  نذكر  طرحها،  ميكن  التي  االأمثلة  �سمن  م��ن   
عنك  رغماً  اأو  اإرادت��ك  �سركًة معينة مبح�س  تقرر مغادرة  عليها حني  حت�سل 
بحثاً عن طريق تنا�سبك اأكرث، ولكن ماذا لو اأن هذه الطريق هي يف البقاء حيث 

اإال  ك���ن���ت؟ ط��ب��ع��اً 
يف احل��االت التي 
ي�����ب�����دو ال����ب����ق����اء 
م�ستحياًل فتجد 
جمرباً  نف�سك 
اختيار  ع���ل���ى 

الرحيل.

قواعد 
ذهبية ل بّد 

من اأن حتفظها
ت��ع��ّل��م ك��ي��ف مت���ّي���ز بني   -1
وما  فعله  يتوجب عليك  ما 

ُيفرت�س بك القيام به.
احلياة  يف  اأه���داف���ك  ح���دد   -2

والتزم بها.
3- اتبع حد�سك.

اآخر  اإىل  االإ���س��غ��اء  ع��ن  4- توقف 
املتكلمني.

ف���ك���ّل قرار  ����س���يء  ع��ل��ى  ت���ن���دم  5- ال 
�سي�ساعدك من دون �سّك على التقّدم.

ليدخل  ال��ظ��ل��م  اأم����ام  امل��ج��ال  يف  تف�سح  ال   -6
وتاأكد  بها  قمت  �سيئة  خيارات  نتيجة  حياتك 

اأنك خمطئ حني تظن اأن كّل �سيء ممكن.
لذلك من  ال��ط��وي��ل،  امل��دى  على  �ستوؤثر يف حياتك  ق���رارات  ثمة  اأن  اإع��ل��م   -7
اختيار  بحّق  واالح��ت��ف��اظ  الت�سرع  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  فيها  ملياً  التفكري  االأف�سل 

�سوؤونك اخلا�سة بنف�سك فال توكله اإىل اأحٍد غريك.
8- لي�س �سرورياً اأن تختار عن اجلميع، ففي بع�س العائالت يتعني على االأم اأو 

االأب حتّمل م�سوؤولية كّل �سيء. 
ختاماً، تذكر اأن احلياة لي�ست نهراً طوياًل هادئاً، واأن خياراتك كافًة حتى ال�سيئ 
اإذاً  اأخطائه...  االإن�سان من  ُيقال: )يتعّلم  التقّدم. وكما  �ست�ساعدك على  منها 

من خياراته!(

مــنــ�عـــــات
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اأنها ت�سكل حتديًا يف الوقت عينه. حن تعجزين عن ت�سور �سكل اجلنن الذي اعتدت روؤيته عرب جهاز الت�سوير  تربية الأطفال جزُء من اأحكام الطبيعة اإل 
باملوجات ال�سوتية، فاأّنى لك اأن تت�سوري ما �سيكون عليه بعد 20 عامًا. على غرار الأمهات، عمومًا، ت�سعن اإىل هدٍف �ساٍم األ وهو بناء عالقات جيدة مع اأولدك 
وتدركن اأن الثقة هي الأ�سا�س الأهم. قد ُيخيل اإليك اأنك اأجنبت اأبناء عدة يف طفل واحد، ل �سيما حن ترينه يتحّول من ر�سيع مدلل اإىل طفل كثري احلركة اأو 
هادئ ومن ثم اإىل مراهق متعب، فما بالك حن تكونن اأمًا لعدة اأطفال؟ ل �سّك يف اأن حياتك بعيدة عن الرتابة وامللل، ورغم احتياطاتك التي تتخذينها ل�سالمته 
وحمايته، ياأتيك طفلك بيٍد مك�سورة اأو جرٍح عميق وتتذكرين لقاحه... ل ت�سبه تربية الأطفال النهر الهادئ اإل اأن ذلك مل يثِن يومًا امراأًة عن قرار الأمومة.

ت�ساعدك على اكت�ساف �سواب روؤيتك

قو�عد ذهبية ت�ضاعدك على حتمل م�ضوؤولية خيار�تك 

ي�ساعد احلّب الطفل على ال�سعور باحلماية وبقيمته

كيف تبنني عالقات ثقة مع �أولدك؟ 
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العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 478 /2013 مد جز- م ر- ب-ع ن

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  ال�سيارات  لتاجري  املنهل  موؤ�س�سة  مدعي/ 
جمعه علي �سكر البلو�سي اجلن�سية: �سلطنة عمان مو�سوع الدعوى: مطالبة  
اجلن�سية:  البلو�سي  �سكر  علي  اعالنه/جمعه  املطلوب  درهم    8300 مببلغ 
�سلطنة عمان  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت 
الدائرة االوىل ب� حمكمة  امام  ال�ساعة 8.30  �سباحاً  فانت مكلف باحل�سور 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز االداري �سخ�سيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1307 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

لبنان  اجلن�سية:  واخرون   بدري غيث  مكرم  عنه/  وكيال  علي غيث  بدري  مدعي/ 
االمارات مو�سوع  اجلن�سية:  ذ.م.م  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري  �سركة  عليه:  مدعي 
بقيمة  مالية  مطالبة   + درهم   25.808.526.00 بقيمة  بيع  اتفاقية  الغاء  الدعوى: 
19.243.810.11 درهم + 12% فائدة قانونية+تعوي�س املطلوب اعالنه/�سركة تعمري 
القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً    8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مع�سكر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعادة    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 534 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: موؤ�س�سة القرم 
اجلن�سية:  احلارثي  كوير  عبداهلل  �سامل حممد  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  ال�سرقي 
االمارات   مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز 405243 درهم + 12% فائدة 
�سامل  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  ال�سرقي  القرم  اعالنه/موؤ�س�سة  املطلوب  قانونية  
املدعي  ان  بالن�سر حيث  حممد عبداهلل كوير احلارثي اجلن�سية: االمارات عنوانه: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30  �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3357 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ كبري ح�سني امري ح�سني اجلن�سية: بنغالدي�س  املنفذ �سده 
اعالنه/   املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  نو�س  موؤ�س�سة   :
مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  نو�س  موؤ�س�سة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء  2012/1904 عم جز- م ع- ب- 
2013/5/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة املحكمة العمالية الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 484 /2013 مد  جز- م ر ب - ع ن

مدعي  االمارات   اجلن�سية:  ال�سيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�س�سة  مدعي/ 
باك�ستان     �سيف اهلل خان اجلن�سية:  �سيف اهلل خان  عليه: حممد جنيد خان 
حممد  اعالنه  املطلوب  درهم   600 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
جنيد خان �سيف اهلل خان �سيف اهلل خان اجلن�سية: باك�ستان عنوانه: بالن�سر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
      اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 436 /2013 مد  جز- م ر ب - ع ن

العربي  بوكالة/ه�سام ح�سن عبداهلل  ال�سيارات  لتاجري  مدعي/ مكتب لندن 
اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: مع�سد را�سد علي عيد الكتبي اجلن�سية: 
املطلوب اعالنه/   الدعوى: مطالبة مالية   20170 درهم  االمارات مو�سوع 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  الكتبي  عيد  علي  را�سد  مع�سد 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13
املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  6.00م�ساًء 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية
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العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/15   عمايل جزئي                   
����س.ذ.م.م  جمهول حمل  الفينة  للتنظيف واخلدمات  االر�ساد  املحكوم عليه /1-  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ موكتار مياه ليلو مياه- بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ وق��دره )3.477 دره��م( )ثالثة االف واربعمائة �سبعة و�سبعون درهما(  وتذكرة 
اخر،  عمل  رب  بخدمة  يلتحق  م��امل  قيمتها  او  ال�سياحية  الدرجة  على  ملوطنه  ع��ودة 
والزمت املدعى عليها باملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي من ن�سيبة منها.     
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��الن �سدر  هذا  لن�سر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا العمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 478 /2013 مد جز- م ر- ب-ع ن

عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  ال�سيارات  لتاجري  املنهل  موؤ�س�سة  مدعي/ 
جمعه علي �سكر البلو�سي اجلن�سية: �سلطنة عمان مو�سوع الدعوى: مطالبة  
اجلن�سية:  البلو�سي  �سكر  علي  اعالنه/جمعه  املطلوب  درهم    8300 مببلغ 
�سلطنة عمان  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت 
الدائرة االوىل ب� حمكمة  امام  ال�ساعة 8.30  �سباحاً  فانت مكلف باحل�سور 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز االداري �سخ�سيا  الكائنة  العني االبتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1307 /2012 جت كل- م ت- ب- اأظ

لبنان  اجلن�سية:  واخرون   بدري غيث  مكرم  عنه/  وكيال  علي غيث  بدري  مدعي/ 
االمارات مو�سوع  اجلن�سية:  ذ.م.م  لال�ستثمار  القاب�سة  تعمري  �سركة  عليه:  مدعي 
بقيمة  مالية  مطالبة   + درهم   25.808.526.00 بقيمة  بيع  اتفاقية  الغاء  الدعوى: 
19.243.810.11 درهم + 12% فائدة قانونية+تعوي�س املطلوب اعالنه/�سركة تعمري 
القاب�سة لال�ستثمار ذ.م.م اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/5/13 موعدا لنظر 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً    8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان  اآل  مع�سكر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/23

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعادة    اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 534 /2013 جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: موؤ�س�سة القرم 
اجلن�سية:  احلارثي  كوير  عبداهلل  �سامل حممد  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  ال�سرقي 
االمارات   مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز 405243 درهم + 12% فائدة 
�سامل  ملالكها/  العامة  للمقاوالت  ال�سرقي  القرم  اعالنه/موؤ�س�سة  املطلوب  قانونية  
املدعي  ان  بالن�سر حيث  حممد عبداهلل كوير احلارثي اجلن�سية: االمارات عنوانه: 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30  �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/4/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/34 ت   اأجر- م ر- ت  - ع ن)
طالب التنفيذ/ �سري علي خان حممد مري اجلن�سية باك�ستان   املنفذ �سده : 
موؤ�س�سة  ق�سر ال�سهباء االعمال اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه/موؤ�س�سة 
ق�سر ال�سهباء االعمال اجلن�سية: االمارات    عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
الدعوى رقم   وحدد  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب 
التنفيذ.  طلب  لنظر  موعدا   2013/5/12 املوافق  االحد  يوم  جل�سة  لنظره 
الكائنة  العني  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت 
باملقر الرئي�سي  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/207 مدين جزئي                                                    
اىل املدعى عليه /1  - الفني ايفاري�ستو �سانتاجوا جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي: الروؤية الفنية للديكور �س.ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن البحر   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )41000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا 
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2009/12/13 حتى متام ال�سداد.   وحددت لها 
   ch2D.17 جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.   
ق�شم الق�شايا املدنية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1397 عمايل جزئي                                                  
������س.ذ.م.م    جمهول  ال�سيارات  امل��دع��ى عليه /1  - جرين لتاجري  اىل 
اقام  قد  اليحياوي    بنت حممد  �سمرية  املدعي:  ان  االقامة مبا  حمل 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك 
)23692 درهم( والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى ) 2013/141014(.  
�س   8.30 ال�ساعة   2013/5/12 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل  .  
ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1531 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - �سدل للنقليات  �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي: حممد ديتا اهلل عمر قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20529 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
املطالبة  م��ن  ب��واق��ع %9  وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   2000(
وحددت    .)2013/141749  ( ال�سكوى  رق��م  ال��ت��ام.   لل�سداد  الق�سائية 
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/5/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها 
القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل  .  
ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/486 عمايل جزئي                                                  
جمهول  الب�سائع  ح��زم  وخ��دم��ات  للنقل  ال�سعدية    -   1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
حمل االق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي: حممد ن��ور االعظم حممد ف�سل احل���ق     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )34776 
اال�ستحقاق  تاريخ  من  عليه  املرتتبة  .والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وحتى ال�سداد التام. رقم ال�سكوى ) 2013/135936(.  وحددت لها جل�سة يوم 
فانت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/5/16 امل��واف��ق  اخلمي�س 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثاب ح�سوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1219 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - الزين لتجارة اال�سماك  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي: حممد ا�سلم �سري حممد   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )8400 درهم(وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد رقم ال�سكوى )2013/139608(. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2013/5/21 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون  ف��ان احلكم  .ويف حالة تخلفك  االق��ل   اي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة 

مبثاب ح�سوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1252 عمايل جزئي                                                  
�����س.ذ.م.م    والتنظيف  الفنيه  للخدمات  واي  �ساين   -   1/ عليه  امل��دع��ى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: ابو احمد مقبول احمد قد اقام عليك 
دره��م(  10.756( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 

القانونية  والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
 .)2013/140024( ال�سكوى  رقم  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع 
8.30 �س مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2013/5/12  االح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  

.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثاب ح�سوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1383 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - �ساين واي للخدمات  الفنية والتنظيف �س.ذ.م.م   
ن��ورو مياه    الدين  ه��الل  املدعي: حممد  ان  االقامة مبا  جمهول حمل 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
   .)2013/140718( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  دره��م(وال��ر���س��وم   6891(
�س   8.30 ال�ساعة   2013/5/13 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل  . 
ق�شم الق�شايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/667 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- �سامروز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �سيف اال�سالم حممد نظري قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )9930( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
. باال�سافة اىل مبلغ )670( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/544 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- ال�سهم الذهبي للديكور الداخلي  جمهول حمل 
اأقام  راجيب عبدالعزيز  قد  التنفيذ/ حممد  ان طالب  االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
 . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11346( وق���دره  ب��ه 
باال�سافة اىل مبلغ )672( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  520/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

عليه:ال�سهامة  امل�ستاأنف  �سوريا   اجلن�سية:  خباز  حممد  مغنم   : امل�ستاأنف 
لل�سيانة العامة والديكور اجلن�سية: االمارات  مو�سوع اال�ستئناف : ا�ستئناف 
على كامل مبلغ احلكم املطلوب اعالنه/ال�سهامة لل�سيانة العامة والديكور 
ا�ستاأنف احلكم  امل�ستاأنف قد  اجلن�سية: االمارات   العنوان: بالن�سر  مبا ان 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/496 عم كل- م ع-ب- اأ ظ وحدد لنظره جل�سة 
 9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/14 املوافق  الثالثاء  يوم 
�سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-  �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  

موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  666/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

امل�ستاأنف : موؤ�س�سة فور �سايت للنقليات العامة وميثلها مديرها فادي يو�سف 
واخرون  خان  فريوز  كمال  عليه:انور  امل�ستاأنف  االمارات   اجلن�سية:  غيث 
والق�ساء  امل�ستاأنف  تعديل احلكم   : اال�ستئناف  باك�ستان  مو�سوع  اجلن�سية: 
باأداء مبلغ 435000 درهم والتعوي�س مببلغ 1015000 درهم   املطلوب اعالنه/
انور كمال فريوز خان   اجلن�سية: باك�ستان العنوان: بالن�سر  مبا ان امل�ستاأنف 
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2341 جت كل- م ت-ب- اأ ظ 
وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/5/13 لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�ستئناف ابوظبي الكائنة-
مع�سكر اآل نهيان  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  663/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�ستون  كورنر  عليه:�سركة  امل�ستاأنف  رو�سيا    اجلن�سية:  يو�سف  �سعيد   : امل�ستاأنف 
امل�ستاأنف  احلكم  الغاء   : اال�ستئناف  االمارات  مو�سوع  اجلن�سية:  واخرون  العقارية 
والق�ساء  درهم  تعوي�س وقدره 100000   + الفائدة    + درهم  والذي ق�سي 1057528 
جمددا بالطلبات الواردة يف �سحيفة الدعوى املطلوب اعالنه/�سركة ركاء القاب�سة 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  امل�ستاأنف  ان  مبا  بالن�سر   العنوان:  االمارات   اجلن�سية: 
اأ ظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني  الدعوى رقم 2012/919 جت كل- م ت-ب-  يف 
الدائرة  امام  �سباحا   9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   2013/5/13 املوافق 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  نهيان   اآل  الكائنة-مع�سكر  ابوظبي  ا�ستئناف  حمكمة  االوىل 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل 

موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  411/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

االمارات   ذ.م.م اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  : خالد حممود نظري  امل�ستاأنف 
مو�سوع  باك�ستان  اجلن�سية:  ر�سول  غالم  طاهر  عليه:حممد  امل�ستاأنف 
اال�ستئناف : الغاء احلكم فيما زاد عن 720 درهم ) 13419 ( ماعدا جواز �سفر 
املطلوب اعالنه/حممد طاهر غالم ر�سول اجلن�سية: باك�ستان العنوان: بالن�سر  
مبا ان امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/46 عم جز- 
اأ ظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/14 لذا فانت  م ع-ب- 
ا�ستئناف  الدائرة االوىل حمكمة  امام  ال�ساعة 9.30 �سباحا  مكلف باحل�سور 
ابوظبي الكائنة- �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3031 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ)
املنفذ  بنغالدي�س   اجلن�سية:  عبدالرب   اال�سالم  ماأمون  التنفيذ/  طالب 
�سده : �سركة الدلتا للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: االمارات    
املطلوب اعالنه/ �سركة الدلتا للمقاوالت وال�سيانة العامة ذ.م.م اجلن�سية: 
االمارات     عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند 
وحدد  اأظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2012/2482 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ 
لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 موعدا لنظر طلب التنفيذ. 
املحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف 
تفاديا  اعاله،  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 

التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/3357 ت   عمل- م ع- ت  - اأظ)
طالب التنفيذ/ كبري ح�سني امري ح�سني اجلن�سية: بنغالدي�س  املنفذ �سده 
اعالنه/   املطلوب  االمارات  اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  نو�س  موؤ�س�سة   :
مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  العامة  لل�سيانة  نو�س  موؤ�س�سة 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االربعاء  2012/1904 عم جز- م ع- ب- 
2013/5/22 موعدا لنظر طلب التنفيذ. فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة 
االوىل بادارة التنفيذ- الكائنة املحكمة العمالية الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 484 /2013 مد  جز- م ر ب - ع ن

مدعي  االمارات   اجلن�سية:  ال�سيارات  لتاجري  غنتوت  موؤ�س�سة  مدعي/ 
باك�ستان     �سيف اهلل خان اجلن�سية:  �سيف اهلل خان  عليه: حممد جنيد خان 
حممد  اعالنه  املطلوب  درهم   600 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
جنيد خان �سيف اهلل خان �سيف اهلل خان اجلن�سية: باك�ستان عنوانه: بالن�سر 
الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/14 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
      اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 436 /2013 مد  جز- م ر ب - ع ن

العربي  بوكالة/ه�سام ح�سن عبداهلل  ال�سيارات  لتاجري  مدعي/ مكتب لندن 
اجلن�سية: االمارات  مدعي عليه: مع�سد را�سد علي عيد الكتبي اجلن�سية: 
املطلوب اعالنه/   الدعوى: مطالبة مالية   20170 درهم  االمارات مو�سوع 
حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  الكتبي  عيد  علي  را�سد  مع�سد 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13
املركز  الكائنة   - االبتدائية  العني  ب� حمكمة  االوىل  الدائرة  امام  6.00م�ساًء 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     

اخطار ن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2013/363
اىل املحكوم عليها/الرا�سد للعقارات

قد  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
االيجارية رقم  الق�سية  بتاريخ 2012/2/13 يف  ا�سدرت بحقك حكما 
درهم   )2252416( وق���دره  مبلغ  ب��دف��ع  ب��ال��زام��ك  يق�سي   2010/563
ابراهيم  حممد  ل��ه/  املحكوم  ان  وحيث  وامل�ساريف.  الر�سوم  �سامال 
ح�سن �سربتلي قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 
2013/363 لذا فانت مكلف ل�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما 
من تاريخ ن�سر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ 

بحقك االجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول.
       قلم التنفيذ

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

دائرة التنفيذ

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
 يف الدعوى رقم 2012/438 ا�شتئناف مدين - دبي 

املقامة من/�سمري بابكر رم�سان حممد عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة 
�سفينة نوح للمزاد العلني �س.ذ.م.م �سد/عبداللطيف طاهر حممد احمد 
مت  اأنه  املري  حممد  حميد  احل�سابي/حممد  اخلبري  نحن  نعلن  الهزمي 
الواردة  لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية  املوقرة  تعييننا من حمكمة دبي 
بحكم املحكمة ال�سادر بجل�سة 2012/11/19 يف الدعوى املذكورة اعاله كما 
نعلن امل�ستاأنف �سده حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم االثنني 
املوافق 2013/5/20 يف متام ال�ساعة 4:00 ع�سرا مبقر مكتبنا الكائن 510 

مركز الدانة - �سارع اآل مكتوم - دبي.
خبري ح�شابي

اإعالن اجتماع خربة



ح�سدت هيئة الهالل االأحمر اأربع جوائز من مهرجان نيويورك العاملي 
للتلفزيون واالأفالم لعام 2013 عن الفيلم الوثائقي اآثارهم على الثلج 
العام. وح�سل  بدورته هذا  العاملي  املهرجان  الهيئة يف  به  �ساركت  ال��ذي 
واجلائزة  وثائقية  درام��ا  كاأف�سل  العاملية  الذهبية  اجلائزة  على  الفيلم 
للق�سايا  العاملية  الذهبية  واجل��ائ��زة  ت�سوير  الأف�سل  العاملية  الذهبية 
االجتماعية واجلائزة الف�سية العاملية للق�سايا االإن�سانية و�سهادة تقدير 
ع��ام هيئة  اأم��ني  الفالحي  الدكتور حممد عتيق  واأك��د   . فئات  ع��دة  عن 
للهالل  العليا  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذا  الهيئة  االأح��م��ر..اأن  الهالل 
االأحمر ت�سعى دائما ومن خالل �سبكة فروعها يف جميع اإم��ارات الدولة 
اآ�سيا واأفريقيا واأورب��ا اىل  ال��دول يف  املنت�سرة يف عدد من  وعرب مكاتبها 
ال�سعيفة  ال�سرائح  للعديد من  االإن�سانية واخلريية  اي�سال م�ساعداتها 
والفقرية ومد يد العون االإن�ساين للجميع دون متييز بني جن�س واآخر 
�ساركت  التي  الوثائقية  االأف��الم  اأن  اىل  وا�سار   . فكر  اأو  ملعتقد  حتيز  اأو 
بها الهيئة يف مهرجان مدينة كان الفرن�سية جلوائز التلفزيون واالإعالم 
الثلج  اآث��اره��م على  و  املطر  اأج��ل  وه��ي دمعة من   2012 لعام  املوؤ�س�سي 
بهما  ح�سدت  وق��د  الهيئة  لعمل  االإن�ساين  والبعد  املعاين  ه��ذه  ج�سدت 
االإن�سانية  املهمات  لفئة  الذهبي  الدولفني  جائزة  وهي  االأوىل  اجلائزة 
وال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة ج��ائ��زة ال��دول��ف��ني الف�سي ع��ن ف��ئ��ة ال�����س��رك��ات غري 
التجارية . واأ�ساف الفالحي اأن الهيئة �ساركت العام املا�سي يف مهرجان 
نيويورك الدويل للتلفزيون واالأفالم 2012 وفازت بعدد من اجلوائز 
عن فيلم دمعة من اأجل املطر الذي يحكي ماأ�ساة �سيدة �سومالية فقدت 
اإخراج  اأف�سل  عن  ذهبيتني  بجائزتني  الفيلم  فاز  حيث  الثالثة  اأبناءها 
جوائز  ب��ث��الث  ف��از  كما  االإن�سانية  والق�سايا  املجتمعية  االأع��م��ال  وع��ن 
برونزية عن فئة االأفالم الوثائقية وباجلائزة الثانية عن رواية الفيلم 
الرتاجيدية واجلائزة الربونزية الثالثة عن املو�سيقى الت�سويرية للفيلم 

باالإ�سافة ل�سهادة تقدير عن الت�سويرال�سينمائي منحتها جلنة التحكيم 
للتلفزيون  العاملي  ن��ي��وي��ورك  مهرجان  ج��وائ��ز  ت�سليم  مت  وق��د  للفيلم. 
�ستقوم  كما   .. بى  اآيه  ان  فعاليات معر�س  واالأفالم لعام 2013 خالل 

خالل  من  للفائزين  تهنئة  اإع��الن��ات  بو�سع  للمهرجان  املنظمة  اجلهة 
املهرجان ون�سر اأ�سماء اجلهات الفائزة على املوقع االإلكرتوين للمهرجان 

ويف ال�سحف ولدى ال�سركاء االإعالميني يف دول العامل.
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اخلميس -  9   مايو    2013 م    -    العـدد   10788
Thursday   9    May     2013  -  Issue No   10788

25

�لهالل �لأحمر حت�ضد �أربع جو�ئز من مهرجان نيويورك �لعاملي 
للتلفزيون و�لأفالم لعام 2013

جملة �لإعالم و�لع�ضر : مهرجانات �لإمار�ت..�إعالم و ثقافة و �إبد�ع

دول �لتعاون تبحث يف �لريا�س �ضبل 
وجهود �ملحافظة على �للغة �لعربية

للجامعات  التن�سيقي  امللتقى  فعاليات  ال��ري��ا���س  يف  املا�سية  الليلة  ب���داأت   
اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  العربية  باللغة  املعنية  واملوؤ�س�سات 
العربية. وذكرت وكالة االأنباء ال�سعودية وا�س اأن امللتقى الذي افتتح فعالياته 
معايل الدكتور خالد بن حممد العنقري وزير التعليم العايل امل�سرف العام 
على مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية .. يناق�س 
العربية حا�سرا وم�ستقبال بجانب اجلهود اخلليجية خلدمة  اللغة  باأهمية 
اللغة العربية. وقال العنقري �ساء اهلل اأن تكون لغة خامت الكتب ال�سماوية هي 
بها  ارتبط  التي  العامل احلية  الوحيدة بني لغات  اللغة  العربية وهي بذلك 
كتاب الهي وهو القراآن الكرمي وهو كتاب دائم مدى احلياة وهو باق اإن �ساء 
اهلل اإىل اأن يرث اهلل االأر�س ومن عليها .. م�سريا اإىل اأن اللغة العربية كانت 
اللغة احل�سارية االأوىل يف العامل ملا تتميز به من اإمكانات وافية وخ�سائ�س 
اإيجابية وهي من اأهم ال�سبل التي تبني االأمة وحتمي كيانها حيث �سرف اهلل 
اإال  اإ�سالم  بالقراآن وال  اإال  اإ�سالم  االإ�سالم فال  لغة  باالإ�سالم وحملوا  العرب 
اللغة العربية بانت�سار  انت�سرت  اإال باللغة العربية وهكذا  بال�سالة وال�سالة 
امللك عبدالعزيز  يد  تاأ�سي�سها على  اململكة منذ  اأن  واأو�سح معاليه  االإ�سالم. 
واأهمية كبرية بو�سفها  العربية عناية متوا�سلة  اللغة  اأول��ت   - - رحمه اهلل 
مقومات الهوية االإ�سالمية فهي الوعاء االأمني الأفكارنا واأحا�سي�سنا وثقافتنا 
وال�سلة مع اأجيالنا. ونوه مبا بذلته اململكة واأ�سقاوؤها من الدول العربية من 
جهود دبلوما�سية حثيثة توجت باإ�سدار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة خالل 
دورتها ال� 28 اعتماد اللغة اإحدى اللغات الر�سمية يف اجلمعية العامة لالأمم 
 22 ل�  الر�سمية  اللغة  اأنها  ال�ساد�سة..كما  الر�سمية  اللغة  واأ�سبحت  املتحدة 
دولة عربية هي الدول االأع�ساء و يتحدث 422 مليون عربي بها وهي وعاء 

ت�سريعي ملليار ون�سف مليار يف العامل . 

واالإعالم  للثقافة  زاي��د  ب��ن  �سلطان  مركز  اأ���س��در   
ل�سهر  والع�سر  االإع����الم  م��ن جملة   24 ال���  ال��ع��دد 
املقاالت  م��ن  جمموعة  ت�سمن  وق��د  احل���ايل  م��اي��و 
بال�ساأن  ال��ع��الق��ة  ذات  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  واحل�������وارات 
افتتاحية  ال��راه��ن��ة. وق��ال��ت  االإع���الم���ي وق�����س��اي��اه 
االإم����ارات.. يف  ال�سينما  مهرجانات  بعنوان  ال��ع��دد 

اإعالم وثقافة واإب��داع ..اإن دولة االإم��ارات وقيادتها 
الثقافة  قطاعات  ع��ن  فيها  وامل�����س��ووؤل��ني  الر�سيدة 
وال��ف��ن وال�����رتاث اأي��ق��ن��وا م��ن��ذ ���س��ن��وات ع��دي��دة اأن 
اأ�سكالها  مبختلف  ال�سورة  زم��ن  هو  املقبل  الزمن 
ال�سينما وعززوا  لقطاع  بالغا  اهتماما  اأول��وا  لذلك 
والرتويج  والتوعية  التثقيف  عملية  يف  دوره  م��ن 
واأفالمها  ال�سينمائية  مهرجاناتها  لالإمارات  فكان 
اخل��ا���س��ة وم��ب��دع��وه��ا ال��ذي��ن ط��رق��وا اأب�����واب الفن 
بامكاناتهم  م��وؤم��ن��ني  دروب����ه  يف  وت��وغ��ل��وا  ال�����س��اب��ع 
ومقدرين لكل مبارادرات الت�سجيع والدفع بهم نحو 
�سناعة �سينمائية اإماراتية تبلور طموحاتهم وحتمل 
ق�ساياهم وم�سكالتهم اخلا�سة والعامة. من جانبه 
املجلة يف  ققة مدير حترير  بن  حت��دث خالد عمر 
مقاله ال�سهري بعنوان االإعالميون العرب..الوهم 
والوهن عن موؤمترات االإعالم التي تنعقد يف معظم 
العربية وتطرح موا�سيع خمتلفة مت�سابهة  الدول 

يف الغالب ومكررة يف بع�س االأحيان يقوم التناف�س 
ن��وع م��ن الظهور وتكري�س  اإع��داده��ا على  اأج��ل  م��ن 
ي�سكل حالة  املجال احليوي مما  النجومية يف هذا 
ال�سحافيني  م��ن  ف��ري��ق  ت�سبث  ال��وه��م يف ظ��ل  م��ن 
الوهن  وج��وه��ر  مبظهر  العربية  ال���دول  معظم  يف 
ي�����س��اف اإل��ي��ه��م��ا ال��ف��ه��م اخل��اط��ئ ل���دور االإع����الم يف 
حياتنا العربية. وحتت عنوان طيور بال جنة تناول 
ملف هذا العدد من جملة االإعالم والع�سر ق�سية 
بومنجل  اأج��رت جنات  العربي حيث  الطفل  اإع��الم 
جمعية  رئي�س  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  م��ع  ح���وارا 
جهودها  ع��ن  فيه  حتدثت  االإم��ارات��ي��ني  النا�سرين 
يقراأ  ان  و���س��رورة  للطفل  امل��وج��ه  الن�سر  يف جم��ال 
�سويد  م��ان��ي��ا  اأج����رت  ك��م��ا  اإم���ارات���ي���ة  ب���اأي���اد  ق�س�سا 
ا�ستطالعا هو االأو�سع منذ ا�سدار املجلة �سمل 44 
الكرتون  اأف���الم  م��ن  يف�سلونه  عما  حت��دث��وا  طفال 
اأبو  حممد  حت��دث  جانبه  م��ن   . الت�سلية  وب��رام��ج 
اإىل  م�سريا   .. م�سر  يف  الطفل  اإع��الم  عن  الف�سل 
ما�سيه احلافل وم�ستقبله الغام�س اأما ح�سان زهار 
فقد اأكد اأن اإعالم الطفل يف اجلزائر عا�س اأجماده 
يف عهد احل��زب ال��واح��د واأن��ه اليوم قد ط��وى ملف 
بينما كتبت ختام ملف  بالذكريات  ال��رباءة واكتفى 
هذا العدد الكاتبة واالإعالمية ال�سيماء خالد التي 

حتدثت عن االإعالم يف عيون طفلة كبرية من خالل 
ومن  لالأطفال.  املوجه  االإع��الم  مع  جتربتها  �سرد 
العدد  ه��ذا  ت�سمنها  ال��ت��ي  املتنوعة  احل����وارات  ب��ني 
يف  الثقايف  امل�ست�سار  ن�سيبة  زك��ي  �سعادة  م��ع  ح���وار 
وزارة �سئون الرئا�سة واأجرته جنات بومنجل والذي 
حتدث فيه عن احلراك الثقايف يف دولة االإمارات..

وقال اإن االمارات تعي�س ع�سر االزدهار والتنوير . 
كما ت�سمن العدد حوارا مع الروائي وا�سيني االأعرج 
حمطاتها  واأه����م  االإب��داع��ي��ة  لتجربته  ف��ي��ه  ت��ط��رق 
م���وؤك���دا اأن���ه ي��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى امل���وت ب��ال��ك��ت��اب��ة وح���وارا 
م��ع االإع���الم���ي ط����ارق ال�����س��م��ريي اأك����د م��ن خالله 
الغرب..  منه  ا�ستفاد  اإ�سالمي  تقليد  االإتيكيت  اأن 
واأجرت تقية العامري حوارا مع االإعالمي عبد اهلل 
املر الزعابي اأعرب من خالله عن اأمله يف اأن يجري 
مقابلة مع �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة . ويف زاوية 
الديداموين  �سريين  اأجرت  كنت م�سوؤوال لالإعالم 
ح��وارا مع االإع��الم��ي موؤن�س الزهريي حت��دث فيه 
با�سم  ملجلتي  ���س��اب��ق  حت��ري��ر  كرئي�س  جت��رب��ت��ه  ع��ن 
اأجراه  ح��وار  اىل  اإ�سافة  امل�سرية  وبلبل  ال�سعودية 
ح�����س��ني ط��ل��ب��ي م��ع خ��ب��ري ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي �سرب 
اإبرهيم الوداعي حول كارثة ت�سرينوبل وم�ساهداته 
لها بعد مرور 27 �سنة على وقوعها. وحول فعاليات 

واأن�سطة املركز ت�سمنت املجلة جمموعة من اإ�ساءات 
مركز �سلطان بن زايد للثقافة واالإعالم ومن ذلك 
حفل اطالق املو�سوعة الق�س�سية لالأطفال للكاتبة 
���س��ه��رزاد ال��ع��رب��ي اأث��ن��اء م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي الدويل 
للكتاب واحتفال جملة االإمارات الثقافية مبرورعام 
على انطالقتها واإطالقها كتاب وجوه من الت�سكيل 
تغطيات  املجلة  تناولت  كما   . املعا�سر  االإم���ارات���ي 
�سهدتها  التي  والفعاليات  االأن�سطة  من  ملجموعة 
التي  ال�سخ�سية  املتاحف  ن���دوة  بينها  م��ن  ال��دول��ة 
نظمها مركز زايد للدرا�سات والبحوث وحفل توزيع 
بها هذا  فاز  التي  العربية  للرواية  العاملية  اجلائزة 
العام االإعالمي والروائي الكويتي �سعود ال�سنعو�سي 
ومهرجان اخلليج ال�سينمائي ال�ساد�س وغريها من 
الفعاليات املحلية والعربية. كما اأ�سهم يف هذا العدد 
وعائ�سة  ر�سيد  اهلل  وعبد  الري�س  اأب��و  علي  من  كل 
العاجل وغادة ال�سمان وهال مراد وب�سري م�سيطفى 
ونا�سر عراق  ال��رو���س��ان  وخ��ال��د  احل�سن  واإب��راه��ي��م 
ويارا  عميمور  ال��دي��ن  وحم��ي  الغني  عبد  و�سمري 
امل�����س��ري وم���ون���ال���ي���زا ف��ري��ح��ة ون���اي���ف ع��ل��ي عبيد 
وحممد قرياط ومدين عامر وح�سن اأبراغ ويون�س 
والفا�سل  اأن��ور و�سالح هويدي  ف��وؤاد  واأحمد  نا�سر 

اأبو عاقلة وخلود الفالح .

 اعلن املهند�س �سالح بن بطي املهريي 
وامل�ساحة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�������رة  رئ���ي�������س 
بال�سارقة ان الدائرة اأكملت و�سع حدود 
مليحة  منطقة  يف  االأث���ري���ة  للمنطقة 
بالتعاون مع اإدارة االآثار التابعة لدائرة 
اإن  وق��ال   . بال�سارقة  واالإع���الم  الثقافة 
حت���دي���د امل��ن��ط��ق��ة االأث����ري����ة ي��ق��ع �سمن 
احل�سري  للتجديد  م��ت��ك��ام��ل  م�����س��روع 
اإحياء  اإىل  وي��ه��دف  مليحة  منطقة  يف 
بدوره  لينه�س  املنطقة  ق��ل��ب  وتفعيل 
املحلي  االق���ت�������س���اد  دع�����م  يف  احل����ي����وي 
التناف�سية  ق��درات��ه��ا  ورف����ع  للمنطقة 
املحلية  ل��ل�����س��ي��اح��ة  ا���س��ت��ق��ط��اب  ك��م��رك��ز 
وال��ع��امل��ي��ة ك���ون امل��ن��ط��ق��ة االأث���ري���ة ت�سم 
كنوزا تراثية يرجع تاريخها اإىل القرن 
الثالث قبل امليالد وتن�سط بعثات اأثرية 
من فرن�سا واإجنلرتا وبلجيكا يف التنقيب 
انه  اىل  االأثريةمنوها  الكنوز  ه��ذه  عن 
ت��ب��ع��ا الأه��م��ي��ة امل���وق���ع ف��ق��د مت اإدراج�����ه 
للمواقع  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ���س��م��ن 
ال��ي��ون�����س��ك��و. واك����د �سالح  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
مع  التن�سيقي  االإجتماع  عقب  بطي  بن 
الدائرة  ح��ر���س  املليح�ة  ب��ل��دي  جمل�س 
املتاأثرة  امل����زارع  تعوي�س  االإن��ت��ه��اء  على 
منطقة  يف  االأث����ري����ة  امل��ن��ط��ق��ة  ب���ح���دود 
و�سع  ال���دائ���رة  اأك��م��ل��ت  اأن  ب��ع��د  مليحة 
حدود املنطقة . وح�سر االإجتماع �سعادة 
حم��م��د ع��ل��ي ���س��ي��ف اخل��ا���س��وين رئي�س 
املجل�س  اأع�ساء  وبقية  البلدي  املجل�س 
بن  خ��ال��د  املهند�س  �سعادة  ال��دائ��رة  ع��ن 
بطي م��دي��ر ال��دائ��رة و���س��ع��ادة ���س��امل بن 
الدائمة  اللجنة  رئي�س  ال�سويدي  �سامل 

اأحمد  وامل��ه��ن��د���س  بال�سارقة  ل��الأرا���س��ي 
باملنطقة  ال��دائ��رة  ف��رع  مدير  نهيلة  بن 
املو�سوعات  االجتماع  ناق�س   . الو�سطى 
املنطقة  م��واط��ن��ي  بطلبات  تتعلق  ال��ت��ي 
املتعلقة  ال���دائ���رة  م���ب���ادرات  ع��ن  ف�سال 
واال�ستثمارية  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ب����االأرا�����س����ي 
وت��خ��ط��ي��ط امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة وامل�����زارع 
حيث  اجلديدة  الن�ساء  بحديقة  املتاأثرة 
العيني  التعوي�س  على  االج��ت��م��اع  اأك���د 
للمتاأثرين والتعجيل بتكملة االإجراءات 
تنفيذ  ل��ي��ت�����س��ن��ى  اخل����رائ����ط  واإ������س�����دار 
 . واالأط��ف��ال  بالن�ساء  اخلا�سة  احلديقة 
وتقرر خالل االإجتماع التن�سيق مع وزارة 
اأع�ساء  االأ�سغال العامة حول ما طرحه 
اهمية  تو�سيح  ب�����س��اأن  ال��ب��ل��دي  املجل�س 

توفر املداخل واملخارج يف ت�سميم اجل�سر 
اجلديد يف �سارعي ال�سيخ خليفة وطريق 
يف  االإن�سيابية  لتحقيق  ال�سريع  مليحة 
املختلفة  اال�ستخدامات  ورب��ط  احلركة 
اجلديدة  ال�سناعية  املنطقة  مع  خا�سة 
املدرجة  امل�سروعات  االجتماع  وناق�س   .
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرات  �سمن 
اللجنة  اعتماد  احل�سور  وثمن  ال��دول��ة 
ب����ني ط���ري���ق كلباء  ال����راب����ط  ل��ل��ط��ري��ق 
وطريق الفجرية اجلديد والذي ي�سهم 
الربط  و�سرعة  كفاءة  يف  كبرية  بدرجة 
املرورية  امل�سكالت  ومعاجلة  والتوا�سل 
امل�سروعات  ادراج  على  االإجتماع  واك��د   .
اخلدمية  واملرافق  والتعليمية  ال�سكنية 
االأخ����������رى ����س���م���ن اأج�����ن�����دة االج���ت���م���اع 

ال��ع��ام��ة .  امل���ق���رتح م���ع وزارة االأ����س���غ���ال 
ون���اق�������س االإج���ت���م���اع االآل����ي����ة امل��ت��ب��ع��ة يف 
تعتم  والتي  االأرا�سي  تخ�سي�س  عملية 
التي  التنفيذي  املجل�س  ل��ق��رارات  وفقا 
�سروط  االأرا����س���ي وحت���دد  ق��ط��اع  تنظم 
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  ودور  اال����س���ت���ح���ق���اق 
االأرا�سي  وجل��ان  االأرا���س��ي  لتخ�سي�س 
 . االإم��ارة  البلدية يف  للمجال�س  التابعة 
وا�ساد رئي�س دائرة التخطيط وامل�ساحة 
البلدي  املجل�س  وع�ساء  رئي�س  بحر�س 
واملتابعة  التن�سيق  على  مليحة  ملنطقة 
املنطقة  م�سكالت  ملعاجلة  ال��دائ��رة  م��ع 
اعتماد  ���س��ب��ي��ل  يف  امل���واط���ن���ني  وط��ل��ب��ات 
اخلا�سة  الق�سايا  لكافة  جذرية  حلول 

مبنطقة مليحة . 

 �ل�ضارقة تروج ملتاحف �لمارة �ملتنوعة
 عرب �ضوق �ل�ضفر �لعربي

 ت�سارك اإدارة متاحف ال�سارقة يف فعاليات الدورة الع�سرين ل�سوق ال�سفر العربي امللتقى 2013 الذي يقام خالل الفرتة من 9-6 
مايو اجلاري مب�ساركة 2690 عار�سا من خمتلف اأنحاء العامل مبركز دبي الدويل للموؤمترات حتت مظلة هيئة االمناء التجاري 
وال�سياحي يف ال�سارقة وذلك يف اإطار جهودها للرتويج للمتاحف كوجهة �سياحية متميزة يف الدولة واملنطقة. وت�سعى اإدارة متاحف 
ال�سارقة اإىل الرتويج عن متاحفها ال�ستة ع�سر املتواجدة يف االإمارة والتعريف بها للم�ساركني والزوار عرب �سوق ال�سفر العربي حيث 
امل�ساركة  تعليق حول  العامل. ويف  دول  ال�سياحية من خمتلف  وال�سركات  الهيئات  العام من قبل  اإقباال متزايدا هذا  �سهد جناحها 
اأهم املن�سات العاملية املتعلقة بال�سياحة  قالت منال عطايا مدير عام ادارة متاحف ال�سارقة يعترب �سوق ال�سفر العربي واحدا من 
وال�سفر ونحر�س دائما على امل�ساركة فيه وا�ستعرا�س متاحفنا ال�ستة ع�سر والتعريف مبا تت�سمنه هذه املتاحف من قيمة تاريخية 
وتراثية وعلمية وثقافية لالإمارة والدولة واملنطقة مما جعل منها وجهة ا�ستثنائية ملختلف ال�سياح من املنطقة والعامل. واأ�سافت 
عطايا  اأدى النجاح الذي حققته اإدارة متاحف ال�سارقة يف مهمتها الهادفة للرتويج ملتاحف االإمارات ومقتنياتها املتنوعة ف�سال عن 
ا�ست�سافة املعار�س العاملية وتنظيم الفعاليات املختلفة طوال العام اإىل زيادة ملحوظة يف عدد الزوار الذين جتاوزوا حاجز املائتي 
األف زائر خالل الربع االأول من العام احلايل. كما تتعاون اإدارة متاحف ال�سارقة خالل �سوق ال�سفر العربي مع م�سروع احلافالت 
ال�سياحية بال�سارقة جولة �سياحية يف ال�سارقة الذي يتيح لل�سائح زيارة اأبرز املواقع واملعامل ال�سياحية يف ال�سارقة /. وجاءت م�ساركة 
اإدارة متاحف ال�سارقة �سمن ا�سرتاتيجيتها القا�سية بالتعريف باأن�سطتها ومتاحفها املتنوعة فقد �ساركت متاحف ال�سارقة خالل 
العام احلايل بالعديد من معار�س ال�سياحة العاملية منها معر�س بور�سة برلني لل�سياحة وال�سفر 2013 الذي عقد يف اأملانيا يف 
مار�س املا�سي ومعر�س مو�سكو الدويل لل�سياحة و ال�سفر باالإ�سافة اإىل م�ساركات م�ستقبلية كمعر�س بكني الذي �سيقام يف الفرتة 
العا�سة لندن. جدير بالذكر  العاملي/ وامت /ال��ذي �سيقام يف  ال�سفر  2013 ومعر�س لندن معر�س  21-23 يونيو لعام  ما بني 
اأن اإدارة متاحف ال�سارقة ت�سعى اأي�سا للرتويج للفعاليات واملعار�س العاملية التي �ست�ست�سيفها االإدارة خالل الفرتة القادمة ومن 
اأهمها التعاون امل�سرتك الذي �سيتم بني اإدارة متاحف ال�سارقة و متاحف برلني الإقامة معر�س �سخم مبنا�سبة تتويج اإمارة ال�سارقة 

عا�سمة للثقافة االإ�سالمية لعام 2014 .

�أنا�ضي تنظم معر�س �لفن لالإن�ضانية 
يف م�ضرح �أبوظبي �لوطني

م�سرح  يف  اخلمي�س  اليوم  م�ساء  االإع��الم��ي  لالإنتاج  اأنا�سي  موؤ�س�سة  تنظم 
جمال  بعنوان  اأجمل  �ساهينا  الت�سكيلية  للفنانة  معر�سا  الوطني  اأبوظبي 
باك�ستان : الفن لالإن�سانية . وترعى ال�سيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك 
�سفري جمهورية  اأحمد خان  �سعادة جميل  يفتتحه  الذي  املعر�س  نهيان  اآل 
باك�ستان االإ�سالمية لدى الدولة وي�ستمر حتى 13 من �سهر مايو احلايل. 

م�ضروع متكامل للتحديد �حل�ضري 
يف منطقة مليحة باإمارة �ل�ضارقة



�أبوظبي حتت�ضن منتدى �ضي تريد 
لل�ضفن �ل�ضياحية يف دي�ضمرب �ملقبل

••  اأبوظبي-وام:

املقرر  االأو���س��ط  بال�سرق  ال�سياحية  لل�سفن  تريد  �سي  منتدى  يبحث   
روزوود  فندق  يف  املقبل  دي�سمرب  اىل11   9 من  الفرتة  خ��الل  اإقامته 
ال�سياحية  ال�سفن  قطاع  اهتمام  مو�سع  والتحديات  الق�سايا  اأبوظبي 
يف منطقة اخلليج العربي. وي�سم برنامج اأعمال املنتدى الذي تنظمه 
�سي تريد بدعم من هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة و مكتب اأبوظبي 
للموؤمترات اجتماع قمة يح�سره وزراء وم�سوؤولون بقطاعات ال�سياحة 
وموؤمترا  املنطقة  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  واالإق���ام���ة  واجلن�سية  وامل��وان��ئ 
اجلوية  واخل��ط��وط  البحريني  وال��وك��الء  ال�سياحة  بقطاع  للعاملني 
و�سركات اإدارة الوجهات ال�سياحية ويتوقع اأن ي�ستقطب احلدث حوايل 
200 م�سارك. واأكد �سعادة مبارك حمد املهريي مدير عام هيئة اأبوظبي 
لل�سياحة والثقافة اأن اأبوظبي متتلك طموحات كبرية يف قطاع ال�سفن 
ال�سياحية.. م�سريا اإىل اأن املنتدى ي�سكل من�سة مثالية لت�سليط ال�سوء 
اأمام اأقطاب هذا القطاع و�سركات ت�سغيل ال�سفن ال�سياحية العاملية على 
جوالتهم  برامج  �سمن  باإدراجها  الكفيلة  وم��وارده��ا  اأبوظبي  اإمكانات 
اإليه  وتنتهي  منه  تبداأ  رئي�سي  ميناء  اأو  توقف  كوجهة  �سواء  البحرية 
 88 180 الف م�سافر على منت  اأبوظبي  رحالت �سفنهم. وا�ستقبلت 
رحلة �سفن �سياحية خالل املو�سم 2012-2013 وت�سعى اإىل الرتحيب 
ب�100 رحلة حتمل 220 الف م�سافر خالل املو�سم 2015-2014. 
وقال املهريي من�سي قدما نحو اإن�ساء حمطة دائمة لل�سفن ال�سياحية 
اأبوظبي للموانئ وو�سلت  اأبوظبي و �سركة  بالتعاون مع �سركة مرافئ 
اأبوظبي يف اإطار  خطة امل�سروع حاليا اإىل مرحلة املوافقة. وت�ست�سيف 
املنتدى 10 من م�سوؤويل اأبرز �سركات ال�سفن ال�سياحية العاملية وهي: 
عايدة و تي يو اآي كروزيز و ازمرا كلوب كروزيز و اأم اأ�س �سي كروزيز و 
برن�سي�س كروزيز و رويال كاريبيان انرتنا�سيونال و �سيلفر�سي كروزيز 
و كو�ستا كروزيز و فريد اأول�سن و اخلط الهولندي االأمريكي . وي�سمل 
�سيوف  بني  ثنائية  لقاءات  تت�سمن  عمل  ور�سة  اأي�سا  املنتدى  برنامج 
احلدث من التنفيذيني بقطاع ال�سفن ال�سياحية مع م�سوؤويل الوجهات 
يزود  املنتدى  ان  تريد  �سي  ع��ام  مدير  هاميان  كري�س  وذك��ر  امل�ساركة. 
الوجهات ال�سياحية بفر�سة ا�ستثنائية للتوا�سل مع قادة قطاع ال�سفن 

ال�سياحية وبحث �سبل اإدراجها يف برامج جوالت �سفنهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن ب��ن��ك االحت����اد ال��وط��ن��ي ع��ن افتتاح 
ح�سر  وق��د  للبنك،  ج��دي��دة  ف���روع  �سبعة 
حفل االفتتاح اليوم �سمو ال�سيخ نهيان بن 
وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
اإدارة  وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
جمموعة بنك االإحتاد الوطني اإىل جانب 
جمموعة من كبار ال�سخ�سيات وموظفي 
حديقة  ف��رع  مبقر  واالإع��الم��ي��ني  البنك 

خليفة اجلديد باأبوظبي. 
ف�����روع مبدينة  اأرب����ع����ة  اف���ت���ت���اح  ح��ي��ث مت 
اأب��وظ��ب��ي وه����ي: )ف����رع ح��دي��ق��ة خليفة، 
ف��رع مدينة  ف��رع منطقة بني اجل�سرين، 
باملنطقة  ع�سب  ف��رع  و  زاي���د  ب��ن  حممد 
الغربية(. ويف دبي مت افتتاح ثالثة فروع 
م��اري��ن��ا، فرع  دب���ي  وه����ي: )ف����رع منطقة 
دراغون  ال�سيني-  ال�سوق  وفرع  القرهود 
ال�سغرية  للم�ساريع  فرع  اأول  وهو  م��ارت 

واملتو�سطة بدبي(.
ال��وط��ن��ي بتو�سيع  ق��ام بنك االحت���اد  وق��د 
جديدة  ف���روع   7 بافتتاح  ف��روع��ه  �سبكة 
جم��ه��زة جت��ه��ي��زاً ح��دي��ث��اً مب��ا ي��ت��الءم مع 
اح��ت��ي��اج��ات ال��ع��م��الء يف اأب��وظ��ب��ي ودب���ي، 
وي���ع���ت���رب ه�����ذا االف���ت���ت���اح خ���ط���وة اأخ�����رى 

ملدينتي  امل���ل���ح���وظ  ال��ن��م��و  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى 
البنك  اإىل م�سرية  ت�ساف  ودب��ي  اأبوظبي 
نحو ع�سر جديد من احلداثة والتطور، 
اأكرث  اأك���رب وت��وا���س��ل  مم��ا يتيح خ��دم��ات 

فعالية مع العمالء. 
الرئي�س  عابدين  ن�سر  حممد  علق  وق��د 
قائاًل،  الوطني  االحت��اد  لبنك  التنفيذي 
اإننا يف بنك االحتاد الوطني نتبع �سيا�سة 

تو�سعية قوية من اأجل توفري منافذ اأكرث 
لعمالئنا، ويف كل مرة نفتتح فرعاً جديداً 

ن�سعر اأننا نقرتب اأكرث من عمالئنا .
واأو�����س����ح ي��ن�����س��ب اه���ت���م���ام ب��ن��ك االحت����اد 
ر����س���ى عمالئه  ع���ل���ى حت��ق��ي��ق  ال���وط���ن���ي 
املختلفة  احتياجاتهم  تلبية  على  ويعمل 
من  وذل��ك  بالدولة،  التطور  مواكبة  مع 
والقوية  ال��وا���س��ع��ة  ف��روع��ه  �سبكة  خ���الل 

التي  امل��ب��ت��ك��رة  م��ن��ت��ج��ات��ه  ب��اال���س��اف��ة اىل 
تتالئم مع احتياجات العمالء املختلفة . 

اجلديد  فرعنا  يهدف  عابدين:  واأ���س��اف 
ت��ق��دمي جمموعة  اإىل  م���ارت  يف دراج����ون 
امل�سرفية  ومتنوعة من اخلدمات  وا�سعة 
لتلبية كافة متطلبات ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة واالأع��داد الكبرية من ال�سكان 
املقيمني يف املنطقة، باال�سافة للم�ساهمة 

يف تعزيز العالقات التي جتمعنا بال�سركات 
ال�سينية . 

اهتماماً  يهتم  ال���ذي  ال��ب��ن��ك  وب��اع��ت��ب��اره 
كاماًل برعاية م�سالح عمالئه، فان لبنك 
وا�سعة وقوية من  �سبكة  الوطني  االحتاد 
الوقت  يف  ف��رع��اً   63 اإىل  ت�سل  ال��ف��روع 
احل������ايل ل��ت��غ��ط��ي ك���اف���ة اأرج��������اء ال���دول���ة 
جهاز   195 م���ن  اأك����رث  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
متفرقة  اأنحاء  عرب  منت�سرة  اآيل  �سراف 
املتحدة،  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  دول������ة  يف 
باالإ�سافة اإىل اخلدمات امل�سرفية املقدمة 
ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة ع���رب ال���ه���ات���ف من 
الهاتف  وخ��دم��ات  االت�سال  مركز  خ��الل 
االن��رتن��ت من  على  وع��رب موقعه  النقال 
خالل خدمة اأون الين وخدمة يوين نت

.  uninet
ويقدم بنك االحتاد الوطني باقة متنوعة 
قاعدته  احتياجات  لتلبية  املنتجات  م��ن 
ال��وا���س��ع��ة وامل��ت��ن��ام��ي��ة م���ن ال��ع��م��الء من 
باالإ�سافة  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  االأف��راد 
التي  اخل���دم���ات  وب���اق���ات  امل��ن��ت��ج��ات  اإىل 
اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اإىل  ت��ه��دف 
جلميع العمالء، كما يوفر البنك خدمات 
اإدارة االأ�سول والو�ساطة املالية واخلدمات 

امل�سرفية اخلا�سة. 

املال والأعمال

26

بنك �لحتاد �لوطني يعلن عن �فتتاح �ضبعة فروع جديدة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سراكة  بدء  عن  اليوم  التجاري  اأبوظبي  بنك  اأعلن 
لتقدمي  يوتيلتيز  ب��امل  جمموعة  م��ع  ج��دي��دة  عمل 
م��ت��ك��ام��ل��ة وخدمات  م�����س��رف��ي��ة  ح���ل���ول  جم��م��وع��ة 
وزي�����ادة  دع����م  ي�����س��ه��م يف  ال��ن��ق��د مب���ا  مم���ي���زة الإدارة 
وتاأتي  املجموعة.  ل��دى  الداخلية  االج���راءات  كفاءة 
ال��ت��ع��اون واالتن�سيق  م��ن  ان��ط��الق��اً  ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة 
امل�ستمر بني بنك اأبوظبي التجاري وجمموعة بامل 
حر�س  م��دى  االتفاقية  ه��ذه  ت��وؤك��د  كما  يوتيلتيز، 
والتزام املجموعة على تطبيق واتباع اأحدث الربامج 
واالأن��ظ��م��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات واأك���رثه���ا ت���ط���وراً مب��ا يعود 

بالفائدة على عمالئها.
النقد  الإدارة  املبتكر  النظام  ه��ذا  تطبيق  و���س��ي��وؤدي 
العمليات  وك��ف��اءة  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  حت�سني  اىل 
واالج�������راءات ل���دى امل��ج��م��وع��ة م��ن خ���الل تكاملية 
كاماًل بني  تن�سيقاً  والعمليات، كما يوفر  االج��رءات 
املجموعة.  ل���دى  وامل�ستلمات  امل��دف��وع��ات  ح�����س��اب��ات 
احلل  بتطبيق  اأي�ساً  التجاري  اأبوظبي  بنك  ويقوم 
امل��ب��ت��ك��ر اخل���ا����س ب���ه )م���ن ن��ظ��ام اىل ن���ظ���ام( الذي 
اجلارية  املدفوعات  متابعة  عمليات  حت�سني  يدعم 
بتاأمني  ه��ذا احل��ل  ي�سمح  املطابقة حيث  واإج���راءات 
التعليمات  كافة  تنفيذ  اأثناء  االأم��ان  درج��ات  اأق�سى 
اخلا�سة بتحويل االأموال واإ�سدار ك�سوف احل�سابات 

بطريقة توؤمن التقليل من االأخطاء اىل اأدنى حد. 

رئي�س  فرا�سري،  كولني  ال�سيد  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ل��ل�����س��رك��ات يف  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات 
التجاري االعالن عن  اأبوظبي  التجاري: ي�سر بنك 
جمموعة  اىل  املتميزة  النقد  اإدارة  خدمات  تقدمي 
�ست�ستطيع  حيث  تكليفهم،  على  بناء  يوتيلتيز  بامل 
معامالتها  ج��م��ي��ع  اإج���������راءات  ت��ن��ف��ي��ذ  امل��ج��م��وع��ة 
من  بالكامل  موؤمتتة  بطريقة  املطابقة  وعمليات 
املبا�سر  للتوا�سل  الكرتوين  راب��ط  ا�ستخدام  خ��الل 
واأنظمة  للبنك  االلكرتونية  اخل��دم��ات  ق��ن��وات  ب��ني 
النوع  ه��ذا  اإن  فرا�سري:  ال�سيد  واأ���س��اف  املجموعة.  
م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات امل���وؤمت���ت���ة ي��ن��ط��وي ع��ل��ى الكثري 
ممتاز  عمل  ف��ري��ق  اىل  وي��ح��ت��اج  الفنية  التعقيدات 
كال  يف  املالية  القيادات  م�ستوى  على  وثيق  وتعاون 
كافة  تنفيذ  من  بتمكننا  نفخر  ونحن  املوؤ�س�ستني. 
حيث  قيا�سية  زمنية  ف��رتة  خ��الل  التطبيقات  ه��ذه 
احللول  ه���ذه  ث��م��ار  ج��ن��ي  االآن  امل��ج��م��وع��ة  ت�ستطيع 
النقي،  م����روان  ال�سيد  وق���ال  امل��ت��م��ي��زة.   امل�����س��رف��ي��ة 
تاأتي  يوتيلتيز:  ب��امل  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
هذه ال�سراكة متا�ساياً مع التعاون واالتن�سيق القائم 
بني بنك اأبوظبي التجاري وجمموعة بامل يوتيلتيز، 
املتطور مدى حر�س  النظام  يوؤكد تطبيق هذا  كما 
والتزام املجموعة على تطبيق واتباع اأحدث الربامج 
واالأن��ظ��م��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات واأك���رثه���ا ت���ط���وراً مب��ا يعود 
ال�سراكة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  عمالئنا.  على  بالفائدة 
لنا  �سيت�سنى  ال��ت��ج��اري،  اأب��وظ��ب��ي  بنك  م��ع  املتميزة 

االرتقاء مبعايري واإجراءات اإدارة النقد اىل م�ستويات 
اأعلى جتعلنا متقدمني على مناف�سينا ومتكننا من 
اأف�سل لعمالئنا. ونحن نتطلع اىل  تقدمي خدمات 
التي  املماثلة  املبتكرة  وامل��ب��ادرات  التعاون  من  املزيد 

تزيد من كفاءة اأنظمتنا املالية يف امل�ستقبل. 
ت�سهيالت  اإن  ق��ائ��اًل:  حديثه  نقي  ال�سيد  واأخ��ت��ت��م 
اإعادة التمويل وحلول اإدارة النقد من بنك اأبوظبي 
ال���ت���اأث���ري االيجابي  م����دى  ب�����س��دة  ت��ث��ب��ت  ال���ت���ج���اري 

مع  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  لهذه  العالية  والقيمة 
كال  حر�س  بو�سوح  وتظهر  التجاري  اأبوظبي  بنك 
الطرفني على توطيد وتنمية العالقة الديناميكية 
اأن  ناأمل  ونحن  طويلة.  ف��رتة  منذ  بينهما  القائمة 
ت��ك��ون ه��ذه ال�����س��راك��ة ب��داي��ة الكت�ساف ال��ع��دي��د من 
الطرق املتطورة واملبتكرة لتحقيق املزيد من التعاون 
تقدمي  م��ن  ميكننا  مب��ا  ال��رائ��دت��ني  املوؤ�س�ستني  ب��ني 

خدمات اأف�سل لعمالئنا. 

بنك �أبوظبي �لتجاري يوفر حلوًل م�ضرفية ر�ئدة لإد�رة �لنقد لدى بامل يوتيلتيز

�ضيتي �ضيزنز ترفع طاقتها �لفندقية �إىل 1700 غرفة خالل عام

•• اأبوظبي-الفجر: 

ات�ساالت  لالت�ساالت  االإم��ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ال���ي���وم ع���ن ت��ق��دمي��ه��ا ل��ب��اق��ات جت����وال جديدة 
ما  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  مل�سرتكي  تتيح  للبيانات 
ي�سل اإىل خم�سة اأ�سعاف حجم البيانات املتاحة 
ال�سعر  ن�����س��ف  م��ق��اب��ل  ال�����س��اب��ق��ة  ال���ع���رو����س  يف 
ال�سابق وذلك عند التجوال مع �سركاء ات�ساالت 

املف�سلني للتجوال الدويل. 
جتوال  باقات  من  فئات  ثالث  ات�ساالت  وتقدم 
االأوىل  متنح  يوميتان  ب��اق��ت��ان  منها  ال��ب��ي��ان��ات 
درهم   25 ب���  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  م��ي��ج��اب��اي��ت   25
وتقدم الثانية للم�ستخدم 100 ميجابايت من 
الباقة  توفر  بينما  دره��م   35 مقابل  البيانات 
ملدة  متاحة  البيانات  من  جيجابايت   1 الثالثة 
200 درهم. وميكن للم�سرتكني  اأ�سبوع بكلفة 
البيانات  م��ن  ن��وع  الأي  الباقات  ه��ذه  ا�ستخدام 
اأو  اأي جهاز هاتف  ال���دويل م��ع  ال��ت��ج��وال  اأث��ن��اء 
ج��ه��از ل��وح��ي مب��ا يف ذل���ك ه��وات��ف بالكبريي، 
من  ب��دًءا  امل�ستخدمة  البيانات  احت�ساب  وي��ب��داأ 

االإمارات.  دول��ة  خ��ارج  لالإنرتنت  ا�ستخدام  اأول 
ب��اق��ات جتوال  ع��ل��ى  االط����الع  للعمالء  ومي��ك��ن 
البيانات واال�سرتاك فيها بطلب الرمز #177* 

جماناً من داخل االإمارات اأو خارجها. 
ات�����س��االت متكنت من  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 
زيادة عدد �سركاء التجوال الدويل الذين ميكن 
 143 اإىل  معهم  العرو�س  هذه  من  اال�ستفادة 
بذلك  مغطيًة  ب��ل��داً   70 م��ن  اأك���رث  يف  م�سّغاًل 

معظم وجهات ال�سفر الدولية الرئي�سية. 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اخل�����ويل،  خ���ال���د  واأع������رب 
للت�سويق يف ات�ساالت عن �سعادته لتمكن ات�ساالت 
من التو�سل التفاقات تقدم اأ�سعاراً خمف�سة مع 
ال�سركاء من امل�سغلني الدوليني مبا يلبي الطلب 
املتزايد با�سطراد على ا�ستخدام البيانات وقال 
ت��ق��دمي باقاٍت  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل دوم����اً  ات�����س��االت  اإن 
ثقة  على  ونحن  العمالء،  واحتياجات  تتنا�سب 
اأن باقات جتوال البيانات اجلديدة �سوف متّكن 
ع��م��الئ��ن��ا م��ن ال�����س��ف��ر وه���م واث���ق���ون ب��اأن��ه��م لن 
ا�ستخدام  لدفع فواتري كبرية مقابل  ي�سطروا 
البيانات اأثناء التجوال . ومل�ساعدة العمالء على 

التحكم بتكاليف جتوال البيانات تقدم ات�ساالت 
عدداً من اخلدمات االإ�سافية مثل و�سع �سقف 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات خ����ارج ح����دود الباقة 
واإر�سال تنبيهات عرب الر�سائل الن�سية. وميكن 
احل�سول على املزيد من املعلومات حول �سركاء 
التجوال املف�سلني والدول التي ميكن ا�ستخدام 

هذه الباقات اجلديدة خالل التجوال فيها من 
اأو ع��ن طريق   * 177 # ال��رم��ز  خ���الل ط��ل��ب 
www.etisalat.ae/ االإل��ك��رتوين  املوقع 
preferredroamingpartners
كما باإمكانهم زيارة اأي مركز من مراكز اأعمال 

ات�ساالت اأو منافذ البيع التابعة لها.

ات�سالت تعلن عن تخفي�س تكاليف جتوال البيانات 

باقات جديدة تقدم �ضعة �أكرب من جتو�ل بيانات �لهاتف �ملتحرك وتبد�أ من 25 درهمًا لليوم

�ضركة �لفوعة تختتم م�ضاركتها �لناجحة يف �ضيال �ل�ضني
•• العني - الفجر: 

اختتمت �سركة الفوعة اأم�س م�ساركتها الناجحة يف معر�س �سيال ال�سني الذي اإ�ست�سافت فعالياته مدينة �سنغهاي 
يف الفرتة من ال�سابع اإىل التا�سع من مايو احلايل، وقد �سلط جناح الفوعة امل�سارك يف  معر�س �سيال ال�سني  ال�سوء 
العامل  وامل�ساركني من خمتلف دول  ال��زوار  اأم��ام  وذل��ك  باأنواعها وم��دى متيزها وجودتها  االإماراتية  التمور  على 

بهدف الرتويج لها وفتح اأ�سواق جديدة اأمامها.                       
واأ�ساد �سعادة م�سلم عبيد باخلال�س العامري مدير عام �سركة الفوعة اإن م�ساركة الفوعة ب�سفتها اأكرب �سركة منتجة 
للتمور يف العامل تاأتي من منطلق احلر�س على اإبراز هوية املنتجات الوطنية وتو�سيع انت�سار التمور االماراتية يف 
االأ�سواق العاملية ب�سكل عام واالأ�سواق االأوروبية ب�سكل خا�س مبا ي�سمن تواجدها ب�سورة تليق بهذه الرثوة الوطنية 
العام  ت�سارك هذا  الفوعة  اأن  العامري  واأ�ساف  واأ�سالته.   االإم��ارات��ي  تعك�س عراقة جمتمعنا  بها فهي  نعتز  التي 
التمور  تاج  التجارية  العالمة  حتمل  والتي  التمورالع�سوية  من  الفوعة  مزرعة  منتجات  يعر�س  الذي  بجناحها 
ومتثل فخر ال�سناعة االإماراتية، وتاأتي منتجات تاج التمور يف عبوات خمتلفة واأحجام تالئم احتياجات امل�ستهلكني 
مثل عبوات دب�س التمر وعجينة التمر وعبوات الثريموفورم والتمور املح�سوة باللوز، اإ�سافة اإىل حلويات التمور 
املنتجات مثل  وا�سعة من  �سل�سلة  وت�سمل  التمور  املبتكرة من  زادينا  الفوعة منتجات  يعر�س جناح  كما   . الراقية 
اإىل  باالإ�سافة  بالتمر،  م�سنوعة  وجميعها  كرمي  واالآي�س  الفادج  وحلوى  بالتمر  وكراميل  واملربى  الب�سر  ع�سري 
الكعك والرتافيل الفاخر وقطع التمور املغطاة باأجود اأنواع ال�سوكوالتة البلجيكية وبنكهات خمتلفة تر�سي جميع 
االأذواق، موؤكداً اأن من �سمن املنتجات التي القت رواجاً خالل الفرتة املا�سية منذ طرحها يف االأ�سواق حلوى التمر 
اأ�سالة  اإليها النكهات التي تعك�س  اأنواع التمور االإماراتية الفاخرة م�سافاً  اأجود  التي يتم انتاجها وت�سنيعها من 
املجتمع االإماراتي مثل الزعفران والهيل واملك�سرات.  وقدم القائمون على اجلناح من العاملني يف اجلهاز �سروحا 
اأمامه للتعرف على التمور االإماراتية وك�سفوا خاللها عن جهود الدولة يف احلفاظ على  للزوار الذين تقاطروا 
�سجرة النخيل املباركة التي رعاها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان وكثف من زراعتها ما جعل االإمارات 
اأنواع التمور على م�ستوى العامل ووا�سل رعايتها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة  يف مقدمة الدول امل�سدرة الأفخر 
�سموه  جائزة خليفة لنخيل  اإ�سم  لها جائزة حتمل  ال��ذي خ�س�س  الدولة  حفظه اهلل   رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
التمر  بهدف الرتويج لها اإقليميا وعامليا مما فتح املجال وا�سعا اأمام متور االإمارات يف اأ�سواق جديدة نظرا جلودتها 
ونقائها وتنوعها يف الوقت نف�سه. جتدر االإ�سارة اأن  معر�س �سيال ال�سني  يعد من اأهم املعار�س العاملية يف جمال 
التمور مت  لعر�س منتجات جديدة من  املعر�س فر�سة هامة  للفوعة يف هذا  املتميزة  امل�ساركة  تاأتي  الغذاء حيث 
تطويرها خ�سي�ساً لالأ�سواق العاملية وااللتقاء بكبار التجار واملوردين العامليني مما ي�ساهم يف تعزيز تواجد التمور 
اأهم  اإىل  االإماراتية  التمور  اإدخ��ال  املا�سية من  الفرتة  الفوعة خالل  االأوروبية حيث متكنت  الدول  االإماراتية يف 
االأ�سواق االأوروبية متثلت يف كل من فرن�سا و بريطانيا و اأملانيا و هولندا و �سوي�سرا و بلجيكا و النم�سا والدامنارك 

كما يتيح هذا املعر�س فر�ساً ت�سويقية جديدة وواعدة للتمور االإماراتية الفاخرة.

•• العني – الفجر:

للفنادق،  ���س��ي��زن��ز  �سيتي  جم��م��وع��ة  ت��رف��ع 
التابعة ملجموعة بن حم، طاقتها الفندقية 
1700 غرفة خالل عام مقابل نحو  اإىل 
%70 من خالل  بنمو  حاليا  األ��ف غرفة 
اإ�سافة ثالثة فنادق جديدة، منها فندقني 

اأثنني يف اأبوظبي والثالث يف دبي.
وقال �سعادة ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن حم 
الإمارة  الوطني  اال�ست�ساري  املجل�س  ع�سو 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اب��وظ��ب��ي 
ب���ن ح����م، خ����الل زي���ارت���ه ج���ن���اح جمموعة 
���س��ي��ت��ي ���س��ي��زن��ز ل��ل��ف��ن��ادق مب��ع��ر���س �سوق 
اإن  2013« بدبي،  ال�سفر العربي »امللتقى 

روز  روي���ال  فندق  افتتاح  تعتزم  املجموعة 
بطاقة  فئة اخلم�س جنوم  اأبوظبي من  يف 
355 غرفة خالل �سهر �سبتمرب 2013.

واأ�ساف اأن املجموعة �ستفتتح ثالث فنادقها 
البارك  ف��ن��دق  وه��و  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  يف 
خالل  جن��وم   4 ال���  فئة  م��ن  �سيزنز  �سيتي 
�سهر نوفمرب 2013 بطاقة 154 غرفة 
الثالث  الفندق  ب��اأن  �سعادته  ون��وه  فندقية 
ال����ذي ت��ف��ت��ت��ح��ه امل��ج��م��وع��ة يف اإم������ارة دبي 
 192 بطاقة  ب��رج��م��ان  �سيزنز  �سيتي  ه��و 

غرفة.
متلك  ���س��ي��زن��ز  �سيتي  جم��م��وع��ة  اأن  وذك����ر 
وتدير فنادق من فئة اخلم�س واالأربع جنوم 
ودبي  والعني  اأبوظبي  من  كل  يف  منت�سرة 

 1010 تتجاوز  فندقية  بطاقة  وم�سقط 
غ���رف ف��ن��دق��ي��ة وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال�سيخ 
تكليف جمموعة  اإن��ه مت  م�سلم  ب��ن  اأح��م��د 

فئة  روز  روي��ال  فندق  الإدارة  �سيزنز  �سيتي 
اخلم�س جنوم والذي �سيتم افتتاحه بحلول 

�سهر �سبتمرب من عام 2013. 
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•• اأبوظبي-وام: 

بحث �سعادة عبداهلل اآل �سالح وكيل وزارة 
االقت�ساد مع وفد من حمافظة مي�سيون�س 
الدكتور  م��ع��ايل  ب��رئ��ا���س��ة  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
املحافظة  ح��اك��م  كلو�س  ف��اب��ي��ان  م��وري�����س 
وب��ح�����س��ور ال�����س��ف��ري االأرج��ن��ت��ي��ن��ي لدى 
الدولة �سعادة روبن كارو عالقات التعاون 
تعزيزها  و�سبل  البلدين  بني  وال�سداقة 
بالنهو�س  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����س��ب��ل  وم��ن��اق�����س��ة 
بالعالقات اال�ستثمارية وال�سياحية ورفع 
البلدين  ب��ني  التجاري  التبادل  م��ع��دالت 
اآل �سالح  واأك����د  امل��ق��ب��ل��ة.  ال��ف��رتة  خ���الل 
على متيز العالقات بني البلدين وتطرق 
اال�ستثمارية  الفر�س  اإىل  اللقاء  خ��الل 
املتاحة يف الدولة م�سريا اإىل اأن االإمارات 
جميع  يف  لال�ستثمار  خ�سبة  اأر�سية  تعد 
املجاالت ومتثل فر�سة مميزة لكثري من 
اأ�سواق  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
اآ�سيا  اأ����س���واق  اإىل  ع��ب��ور  وب��واب��ة  املنطقة 
اآل �سالح دعوة لل�سركات  واأوروب��ا. ووجه 
الدولة  ل��زي��ارة  االأرجنتينية  واملوؤ�س�سات 
واال���س��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا يف ظ���ل م���ا ت��ت��م��ي��ز به 

وجمموعة  متميزة  ت�سريعية  بيئة  م��ن 
ال���ت���ي ت�سمن  ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح  م���ن 
ا�ستثماراتهم  وحتمي  امل�ستثمرين  حقوق 
ب��االإ���س��اف��ة اإىل م��ا تتمتع ب��ه ال��دول��ة من 
اإ�سرتاتيجي وبنية حتتية متطورة  موقع 
ت��ع��د م���ن ب���ني االأح�������دث يف ال���ع���امل اإىل 
ج��ان��ب ت��وف��ر م��ا ي��زي��د ع��ن 30 منطقة 
االأن�سطة  من  العديد  مزاولة  تتيح  ح��رة 
�سالح  اآل  ون��وه  واال�ستثمارات.  التجارية 
باأن اأحد اأهم اأوجه التعاون مع االأرجنتني 
والقطاع  ال����غ����ذاء  ����س���ن���اع���ات  يف  ي��ك��م��ن 
دولة  حر�س  ظل  يف  وال�سياحة  ال��زراع��ي 
االإمارات على تطوير اإ�سرتاتيجية فاعلة 
رحالت  ت�سيري  اأن  واأك��د  الغذائي  لالأمن 
االأرجنتينية  امل��ح��اف��ظ��ات  اإىل  م��ب��ا���س��رة 
ع���رب ال��ن��اق��الت ال��وط��ن��ي��ة م���ن ���س��اأن��ه اأن 
امل�سرتكة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات  ي��دف��ع 
وتعزيز  واالرت��ق��اء  التقدم  من  مزيد  اإىل 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري. ب����دوره اأ����س���اد معايل 
ال��دك��ت��ور ك��ل��و���س ب��ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ري الذي 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ت�سهده 
بالت�سهيالت  م�سيدا  القطاعات  كافة  يف 
االإ�ستثمار  قوانني  التي متنحها  العديدة 

لوزارة  ع��ن تقديره  واأع���رب  االإم����ارات  يف 
االق��ت�����س��اد ع��ل��ى م���ا ت��ق��وم ب���ه م���ن جهود 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  وت��ع��زي��ز  دع���م  يف 
امل�سرتكة. ووجه معاليه خالل اللقاء دعوة 
االأرجنتني  لزيارة  االقت�ساد  وزي��ر  ملعايل 
للتعرف  مي�سيون�س  حمافظة  وباالأخ�س 

اإىل الفر�س اال�ستثمارية املتاحة والبحث 
م�ستدامة  اقت�سادية  ���س��راك��ات  اإق��ام��ة  يف 
التجارة  حجم  اأن  ي��ذك��ر  اجل��ان��ب��ني.  ب��ني 
بني االأرجنتني واالإمارات و�سل اإىل مليار 
العام  يف  دوالر  مليون   300 نحو  دره��م 
ارتفاع  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  وت�����س��ري   2011

اإىل االإم�����ارات  ال�������س���ادرات االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة 
لتبلغ 6.7 مليار درهم نحو 1.83 مليار 
املقبلة  اخل��م�����س  ال�����س��ن��وات  خ���الل  دوالر 
احل�سة  وال��دواج��ن  اللحوم  ت�سكل  حيث 
اإىل  االأرجنتينية  ال�����س��ادرات  م��ن  االأك���رب 

االإمارات. 

•• ال�صارقه-وام:

رئي�س مركز  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأكد   
ال�����س��ارق��ة االإع���الم���ي ح��ر���س امل��رك��ز ع��ل��ى دع���م كافة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز ح�����س��ور االإم����ارة 
ال�����س��ي��اح��ي وت��ف��ع��ي��ل اآل����ي����ات ل��ت��وا���س��ل م���ع خمتلف 
والدولية  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية  االإع��الم��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
وفق  واأه��داف��ه��ا  نهجها  وب��ل��ورة  ال�سارقة  �سورة  ونقل 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة. 
وياأتي ذلك خالل زيارته جلناح اإمارة ال�سارقة امل�سارك 
يف م��ع��ر���س وم��ل��ت��ق��ى ���س��وق ال�����س��ف��ر ال��ع��رب��ي 2013 
املنعقد حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي. وا�ستقبل 
ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي يف مقر جناح مركز 
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  االإع��الم��ي  ال�سارقة 
رئي�س  اآل مكتوم  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  مكتوم 
هيئة دبي للطريان الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان 
رئي�س  واأ�سار  دبي.  مطارات  موؤ�س�سة  رئي�س  االإم��ارات 
م��رك��ز ال�����س��ارق��ة االإع���الم���ي اإىل ح��ر���س امل��رك��ز على 

بهدف دعم جهود  الثالثة  لل�سنة  املعر�س  امل�ساركة يف 
االإمارة يف التعريف بالبيئة ال�سياحية لل�سارقة وتنوع 
م�ستجدات  اآخ���ر  ع��ل��ى  واالط����الع  ال�سياحي  منتجها 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ون��ق��ل ال�����س��ورة املثلى 
للخدمات واملميزات التي تتمتع بها ال�سارقة. و�سهدت 
اإقباال ملحوظا من  من�سة املركز امل�سارك يف املعر�س 
ق��ب��ل ال��ع��دي��د م��ن االإع��الم��ي��ني امل�����س��ارك��ني يف تغطية 
ال�سياحة  اأقطاب �سناع  والعديد من  املعر�س  اأح��داث 
العربية والدولية. ويعر�س مركز ال�سارقة االإعالمي 
املتعلقة  اإ����س���دارات���ه  ال��ع��دي��د م���ن  ���س��م��ن م�����س��ارك��ت��ه 
بالرتويج ال�سياحي لالإمارة منها ال�سارقة يف الذاكرة 
الرتاثية  امل��ع��امل  ملختلف  ���س��ور  ع��ل��ى  ي�ستمل  ال����ذي 
50 حقيقة  ب���اإم���ارة ال�����س��ارق��ة واإ����س���دار  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
املتخ�س�س  واال���س��دار  ال�سارقة  ع��ن  معرفتها  يجب 
ترافلر  جيوغرافيك  نا�سيونال  جملة  ن�سرته  ال��ذي 
واال�ستثمارية  ال�سياحية  املقومات  ع��ن  الربيطانية 
ال�سارقة  مركز  م��ع  بالتعاون  اجن���ازه  ومت  االإم���ارة  يف 
وهيئة  وال�سياحي  التجاري  االإمن��اء  وهيئة  االإعالمي 
يتيح  كما   . ���س��روق  وال��ت��ط��وي��ر  لالإ�ستثمار  ال�����س��ارق��ة 

االنت�ساب  ع�سوية  املعر�س  يف  م�ساركته  خالل  املركز 
يف  العاملني  لالإعالميني  لل�سحافة  ال�سارقة  لنادي 
بهدف  ك��اف��ة  العاملية  االإع��الم��ي��ة  القطاعات  خمتلف 
ودوليا.  وع��رب��ي��ا  حمليا  االإع��الم��ي  ال��ت��وا���س��ل  تعزيز 
وتفقد ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي خالل زيارته 
جناح   2013 العربي  ال�سفر  �سوق  وملتقى  ملعر�س 
..م�سيدا  بال�سارقة  وال�سياحي  التجاري  االإمناء  هيئة 
ال�سياحي لالإمارة  الهيئة ودوره��ا يف الرتويج  بجهود 
ال�سياحة  خ��ارط��ة  على  مكانتها  تر�سيخ  يف  �ساهم  م��ا 
ال�سارقة االإعالمي على  العاملية. واطلع رئي�س مركز 
م�����س��روع ج��زي��رة ���س��ري ب��ون��ع��ري خ���الل زي���ارت���ه هيئة 
ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق واأكد على اأهمية 
امل�سروع ودوره يف تن�سيط ال�سياحة البيئية. كما اطلع 
هيئة  من�سة  على  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ 
الهيئة  بجهود  ..م�سيدا  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
يف احلفاظ على الرثوة البيئية يف اإمارة ال�سارقة التي 
رديفا  تعد  التي  البيئية  ال�سياحة  تن�سيط  يف  ت�ساهم 
هاما ل�سياحة االإمارة اإىل جانب زيارته جلناح متاحف 
ال�سارقة مثمنا دورها البارز يف تعزيز النمو ال�سياحي 

امل�سرتكة  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  واأع����رب  االإم�����ارة.  يف 
ملختلف القطاعات يف ال�سارقة التي ت�ساهم يف ترجمة 
ال�سيخ �سلطان  اأهدافها. والتقى  االإم��ارة وبلورة  روؤية 
ب���ن اأح���م���د ال��ق��ا���س��م��ي خ���الل زي���ارت���ه ع���دد م���ن كبار 
وممثلي  ل��ل��م��ع��ر���س  ال���زائ���رة  امل�����س��ارك��ة  ال�سخ�سيات 
واأطلعهم  والدولية  والعربية  املحلية  االإع��الم  و�سائل 
الإمارة  الفريدة  ال�سياحية  وامل��ق��وم��ات  امل�ساريع  على 
حول  االآراء  تبادل  وج��رى  املتنوع  ومنتجها  ال�سارقة 
اآليات وبرامج التن�سيط ال�سياحي وبحث �سبل التعاون 
االأجنحة  م��ن  ال��ع��دي��د  زار  ك��م��ا  ال�����س��ي��اح��ي.  ال��ع��رب��ي 
العربي  ال�سفر  ���س��وق  وملتقى  م��ع��ر���س  يف  امل�����س��ارك��ة 
تعزيز �سناعة  املعر�س يف  دور  ..موؤكدا على   2013
ال�سياحة العربية والتعريف مبا تكتنزه دولة االإمارات 
العربية املتحدة من مقومات �سياحية جاذبة مما يعزز 
اال�ستثمار ال�سياحي الذي يعد رديفا اقت�ساديا هاما. 
واأ�سار ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي اإىل ما تتمتع 
به دولة االإمارات العربية املتحدة بالعديد من املزايا 
مبا فيها اال�ستثمارية وال�سياحية ..م�سريا اإىل التنوع 

ال�سياحي يف الدولة واإىل مقومات البنية التحتية.

املال والأعمال

وز�رة �لقت�ضاد تبحث تعزيز �لتعاون مع �لأرجنتني

�ضلطان بن �أحمد �لقا�ضمي يوؤكد حر�س مركز �ل�ضارقة �لإعالمي على تعزيز �حل�ضور �ل�ضياحي لالإمارة

 مدير عام مركز �أك�ضبو �ل�ضارقة يدعو �ىل ت�ضكيل �لهيئة �لإمار�تية للمعار�س على م�ضتوى �لدولة 

مليار درهم �إير�د�ت طاقة  ر5   4
خالل �لربع �لأول من عام 2013

اأبوظبي الوطنية للطاقة طاقة  اإي��رادات �سركة  اإجمايل  اأبوظبي-وام:بلغ   
للربع االأول من عام 2013 .. 4 ر5 مليار درهم بانخفا�س قدره �ستة يف 
املائة مقارنة ب� 7 ر5 مليار درهم يف الربع االأول من عام 2012. و�سجلت 
تكلفة املبيعات با�ستثناء تكاليف االإن�ساءات 5 ر3 مليار درهم يف الربع االأول 
من عام 2013 بزيادة قدرها واحد يف املائة مقارنة بعام 2012 . وقالت 
طاقة يف تقرير اأ�سدرته اليوم عن نتائجها املالية واأدائها الت�سغيلي للربع 
مليون   445 بلغت  ال�سرائب  قبل  االأرب���اح  اإن   ..  2013 ع��ام  من  االأول 
درهم يف الربع االأول من عام 2013 بانخفا�س ن�سبته 68 يف املائة على 
اأ�سا�س �سنوي مقارنة ب� 4 ر1 مليار درهم يف عام 2012 نتيجة انخفا�س 
اإيرادات قطاع النفط والغاز وذلك نتيجة النخفا�س االإنتاج يف بحر ال�سمال 
220 مليون درهم يف  يف اململكة املتحدة . و�سجلت نفقات �سريبة الدخل 
الربع االأول من عام 2013 مقارنة ب� 724 مليون درهم يف الربع االأول 
من عام 2012 ويت�سمن ذلك 321 مليون درهم نفقات �سريبة الدخل 
101 مليون دوالر من االإي��رادات �سريبة الدخل املوؤجلة .  باالإ�سافة اإىل 
املائة مقارنة  49 يف  كما انخف�س معدل ال�سريبة الفعلي ن�سبيا لي�سجل 
االإن��ت��اج يف بحر  انخفا�س  ذل��ك  ويعك�س  ال�سابقة  ال�سنة  املائة يف  52 يف  ب� 

ال�سمال يف اململكة املتحدة.
االأرب��اح بلغت خالل تلك الفرتة بعد خ�سم حقوق  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
االأقلية 106 ماليني درهم اإماراتي بانخفا�س قدره 80 يف املائة مقارنة 
اإىل  اأ�سا�سا  2012. ويرجع هذا االنخفا�س  534 مليون درهم يف عام  ب� 
اأي�سا  يعك�س  كما  العام  من  االأول  الربع  خالل  الت�سغيلية  االأرب��اح  تراجع 
عام  االأول من  الربع  اإج��راوؤه��ا يف  التي مت  االأ���س��ول  التخارج من  عمليات 
من العام ال�سابق. نف�سها  الفرتة  يف  االأرباح  زيادة  اإىل  اأدت  والتي   2012

كما بلغت قيمة االأرباح االأ�سا�سية واملخففة لل�سهم الواحد حلملة االأ�سهم 
الفرتة  خ��الل  دره��م  ر0   08 ب�  دره��م مقارنة  ر0   017  .. ب�سركة طاقة 
نف�سها من العام ال�سابق. ويلفت التقرير اإىل ا�ستقرار اإيرادات قطاع اإنتاج 
املاء والكهرباء با�ستثناء اإيرادات الوقود االإ�سايف واالإن�ساءات عند م�ستوى 
املرتبطة  والتمويل  االإن�����س��اءات  اإي����رادات  بلغت  حيث  دره��م  مليار  ر1   9
مب�سروعي تو�سعة حمطتي جلرف االأ�سفر وتاكورادي 517 مليون درهم 
 136 ربح  بهام�س  دره��م  مليون   381 بقيمة  اإن�ساء  تكاليف  ذلك  وقابل 
املائة  31 يف  بن�سبة  االإ���س��ايف  ال��وق��ود  ع��ائ��دات  وانخف�ست   . دره��م  مليون 
على اأ�سا�س �سنوي لت�سجل 658 مليون درهم. وارتفعت تكاليف الت�سغيل 
لقطاع اإنتاج املاء والكهرباء با�ستثناء تكاليف الوقود واالإن�ساءات بن�سبة 15 
يف املائة على اأ�سا�س �سنوي لت�سجل 468 مليون درهم يف الربع االأول من 
عام 2013 ب�سبب االنقطاع الق�سري يف حمطة اجلرف االأ�سفر وكذلك 
تكاليف  وارتفعت   . باالإمارات  الطويلة  الت�سغيلية ملحطة  التكاليف  ارتفاع 
اال�ستهالك والن�سوب واالإطفاء لقطاع اإنتاج املاء والكهرباء بن�سبة اإثنني يف 
املائة لت�سجل 455 مليون درهم يف الربع االأول من عام 2013 مقارنة 
2012 . وبالن�سبة لقطاع  ب�/447 مليون درهم يف الربع االأول من عام 
بن�سبة  والغاز  النفط  اإي��رادات قطاع  اإجمايل  .. فقد تراجع  والغاز  النفط 
 2013 العام  من  االأول  للربع  دره��م  مليار  ر2   4 لي�سجل  املائة  يف   17
ذلك  وقابل  املتحدة  اململكة  يف  ال�سمال  بحر  يف  االإن��ت��اج  النخفا�س  نتيجة 

زيادة لالإنتاج يف هولندا وارتفاع اأ�سعار الغاز يف اأمريكا ال�سمالية . 
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•• ال�صارقة-وام:

���س��ع��ادة �سيف حممد امل��دف��ع م��دي��ر عام   دع��ا 
منظمة  رئي�س  نائب  ال�سارقة  اأك�سبو  مركز 
ت�سكيل  اىل  يف  ي���و   - ال  ال��دول��ي��ة  امل��ع��ار���س 
م�ستوى  على  للمعار�س  االإم��ارات��ي��ة  الهيئة 
دولة االأمارات العربية املتحدة تعنى ب�سناعة 
م�سادر  اأه��م  اح��د  ت�سكل  باتت  التي  املعار�س 
و   . العاملي  و  االإقليمي  امل�ستوى  على  الدخل 
قال يف حديث خا�س مع وكالة اأنباء االأمارات 
اإن الهيئة من �ساأنها العمل على تنظيم العمل 
تن�سيق مواعيد  املعار�س من خالل  يف قطاع 
ال��دول��ة و تنظيم  ال��دول��ة و خ��ارج  اإقامتها يف 
 .. العاملة  ال�����س��رك��ات  رخ�����س  اإ���س��دار  عملية 
م�سريا اىل ان الهيئة قادرة اي�سا على ار�ساء 
عملية توطني هذا القطاع احليوي و الهام . 
ان�ساء الهيئة يخدم يف نهاية االأمر  و اكد ان 
دولة االأمارات العربية املتحدة ب�سفة خا�سة 
املدفع  اأو����س���ح  و   . ع��ام��ة  ب�����س��ف��ة  امل��ن��ط��ق��ة  و 
اأجمايل  يف  اأك�سبو  مركز  م�ساهمة  ن�سبة  ان 
بحوايل  تقدر  ال�سارقة  الأم��ارة  املحلي  الناجت 
5 باملائة وهو يحقق منوا �سنويا مبعدل 10 
ينظمها  التي  املعار�س  عدد  حيث  من  باملائة 
وي�ست�سيفها حيث ت�سم قائمة املعار�س للعام 
موؤكدا   .. متخ�س�سا  معر�سا   20 اجل���اري 
ال�����س��ارق��ة تعتمد  اأك�����س��ب��و  ���س��ي��ا���س��ة م��رك��ز  ان 
ي�سرف  فهو  ال��ك��م  لي�س  و  الكيف  م��ب��داأ  على 
تلك  اأج���م���ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   75 تنظيم  ع��ل��ى 
على  اخل��ا���س  القطاع  ي�سرف  فيما  املعار�س 
تنظيم الن�سبة املتبقية . و اأ�سار اىل اأن املركز 
و�سمن خططه يف التو�سعات يجري يف الوقت 
احلا�سر مباحثات مع م�ستثمرين خليجيني 
على  يحتوي  4 جنوم  فئة  فندق من  الأن�ساء 
االنتهاء  املتوقع  ومن  فندقية  غرفة   215
 ...  2014 املقبل  العام  بنهاية  ت�سييده  من 
ا�سافة اىل ت�سييد م�سجد �سعة 300 م�سلي 

3 م��الي��ني دره���م و من  خ���ارج امل��رك��ز بقيمة 
املتوقع ا�ستالمه يف اكتوبر من العام اجلاري 
املنطقة  ا�سافية يف  اقامة مواقف  اىل جانب 
االأمامية للمركز ل 900 �سيارة اي�سا �سيتم 
ال��ع��ام اجل���اري . و  اك��ت��وب��ر م��ن  ا�ستالمها يف 
ق��اع��ات رئي�سية  ارب��ع  امل��رك��ز ي�سم  اأن  اأ���س��اف 
ا�سافة  مت  و  مرتمربع  ال��ف   18 على  متتد 
قاعة خام�سة و ت�سميتها بقاعة االحتاد و تبلغ 
م�ساحتها 10 االف مرتمربع بتكلفة و�سلت 
اأجمايل  150 مليون درهم بالتايل فان  اىل 
ال�سارقة  اك�سبو  مركز  يف  العر�س  م�ساحات 
اىل  م�سريا   ... مرتمربع  ال��ف   28 ب  تقدر 
افتتاحها  �سيتم  هذه  اجلديدة  التو�سعات  ان 
ر�سميا يف 15 من يونيو املقبل. و كانت قاعة 
االفتتاح  قبل  م��وؤخ��را  احت�سنت  ق��د  االحت���اد 
الر�سمي - عدة فعاليات مهمة منها منتدى 
االت�سال احلكومي الذي نظمه مركز ال�سارقة 
االإعالمي و �سهده �سمو حاكم ال�سارقة ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي يرافقه 
رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���رتك���ي ط��ي��ب اأردوغ�������ان و 
اأن��ان و  اأم��ني عام االأمم املتحدة ال�سابق كويف 
االأمني ال�سابق ملجل�س جامعة الدول العربية 
عمرو مو�سى . و ذكر مدير عام مركز اك�سبو 
مع  مفاو�سات  ب�سدد  املركز  ان  اىل  ال�سارقة 
ا�ست�سافة  الإع����ادة  للمعار�س  م��ي��ون��خ  م��رك��ز 
امل��ت��خ�����س�����س يف قطاع  ك��ومن��ي��ك�����س  م��ع��ر���س 
املالية  االأزم��ة  ان توقف خالل  بعد  املقاوالت 
 ...  2008 العام  العامل يف  لها  التي تعر�س 
م�سريا اإىل ان مركز ميونخ للمعار�س ينظم 
باملقاوالت  اخل��ا���س��ة  ل����الآالت  م��ع��ر���س  اأك����رب 
اأك�سبو  ان  اىل  اأ�سار  و   . العامل  م�ستوى  على 
ال�����س��ارق��ة و ���س��م��ن م��ع��ار���س��ه ل��ل��ع��ام اجل���اري 
االأو�سط  ال�سرق  معر�س  ا�ست�ساف  ق��د  ك��ان 
لل�سيارات املعدلة والذي يقدم اأحدث االأفكار 
ال�سيارات حيث  تعديل  والت�ساميم يف جمال 
�سهد م�ساركة 100 �سركة تعمل حتت مظلة 

اأمريكية  موؤ�س�سة  اأك��رب  هى  و  �سيما  موؤ�س�سة 
متخ�س�سة ذلك القطاع .. مو�سحا ان وفدا 
العام  هذا  �سيف  �سيزور  ال�سارقة  اأك�سبو  من 
ال��ت��ي تعترب  االأم��ري��ك��ي��ة  والي���ة ال���س فيغا�س 
املعدلة  ل��ل�����س��ي��ارات  ال���ع���امل  اأك�����رب جت��م��ع يف 
ال��ع��الق��ات وبحث  اأج���ل توطيد  وامل����زودة م��ن 
م�ستقبلها مع امل�سوؤولني هناك . واأكد املدفع 
اه��م��ي��ة امل��ع��ار���س وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ينظمها 
م��رك��ز اأك�����س��ب��و ال�����س��ارق��ة خ��ا���س��ة م�����س��ريا اىل 
 35 الأك��رث من  ال��ذي ميتد  اأك�سبو  تاريخ  اأن 
التخفيف  يف  اأ�سهمت  عمالئه  وق��اع��دة  عاما 
العاملية عليه ومل  املالية  تاأثريات االزمة  من 
يرتاجع العمل بل مت اأ�سافة تو�سعات وقاعات 
جديدة و ارتفع عدد املوظفني به و هذا عك�س 
االأزمة  العامل ج��راء تلك  اأنحاء  ما ح��دث يف 
القوة  ا�ستعادة  و  باالنح�سار  بداأت فعليا  التي 
من جديد . و اأ�سار اىل ان من اأبرز االإجنازات 
موؤخرا  ال�سارقة  اأك�سبو  مركز  حققها  التي 
منذ  ا�ست�ساف  حيث  خورفكان  اك�سبو  افتتاح 
العديد   2012 ال���ع���ام  يف  ان��ط��الق��ت��ه  ب����دء 
اجتماعية اىل  ب��ني  م��ا  تنوعت  امل��ع��ار���س  م��ن 
مو�سحا   .. اقت�سادية  و  خدمية  اىل  ثقافية 
اك�سبو  ي�ست�سيف  خطة  و�سعت  االدارة  اأن 
متخ�س�سا  معر�سا   12 مبوجبها  خورفكان 
2014 مبعدل  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  و ذل���ك خ���الل 
اأج��م��ايل عدد  ان  ق���ال  . و  ك��ل �سهر  م��ع��ر���س 
اأك�سبو ال�سارقة ي�سل اىل  املوظفني يف مركز 
اأكرث من 100 موظف تقدر ن�سبة املواطنني 
و�سط  العليا  الوظائف  يف  باملائة   20 ب  منه 
باملائة   30 اىل  الن�سبة  هذه  برفع  طموحات 
م�سريا   .. ال��ق��ادم��ة  ال��ث��الث  ال�سنوات  خ��الل 
مايو  م��ن   15 ي��وم  �ستحتفل  االإدارة  ان  اىل 
لديها  املتميزين  املوظفني  بتكرمي  اجل���اري 
اأو�سح  امل��واط��ن��ني . و  امل��واط��ن��ني و غ��ري  م��ن 
�سيف املدفع اأن املركز ا�ست�ساف خالل الربع 
ال��ف��والذ و  ال��ع��ام اجل���اري معر�س  االأول م��ن 

ال�سلب مب�ساركة اأكرث من 250 �سركة 50 
الوقت  ال��دول��ة ففي  خ���ارج  م��ن  ب��امل��ائ��ة منها 
احل��ا���س��ر ي��ت��م ال��رتك��ي��ز ك��ث��ريا ع��ل��ى املن�ساآت 
ا�ست�ساف  املركز  ان  اىل  م�سريا   .. ال�سناعية 
امل��ا���س��ي ح���دث ب��ال���س��ت ف��ي��ج��ن اراآبيا  ال���ع���ام 
الهندية  البال�ستيك  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
منحت  التي  و  الهندية  الن�سخة  تنظم  التي 
اك�سبو ال�سارقة فر�سة تنظيمه للمرة االأوىل 
امل��رك��ز نفكر  ان��ن��ا يف  . و ا���س��اف  خ���ارج الهند 
قائمة  اىل  ال��زج��اج  �سناعة  اإدخ����ال  يف  ج��دي��ا 
ت��وج��د م�������س���اورات لتنظيم  م��ع��ار���س��ن��ا ح��ي��ث 
معر�س متخ�س�س فيه جلف جال�س - يقام 
خالل العام املقبل 2014 . و نوه مدير عام 
�سي�ست�سيف  امل��رك��ز  ان  اىل  ال�سارقة  اأك�سبو 
خالل الربع الثالث من العام اجلاري معر�س 
رم�سان والعيد وهو معر�س ا�ستهالكي يقدم 
منتجات متنوعة و فعاليات ترفيهية جلميع 
اأف�����راد االأ����س���رة و ���س��ي��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة من 
اغ�سط�س  من   10 حتى  وي�ستمر  يوليو   18
القادم . و يف اكتوبر القادم �سي�ست�سيف املركز 
فعاليات الدورة الثالثة من معر�س و موؤمتر 
28 حتى  الفرتة من  اإي�ست يف  غرين ميدل 
املياه  و  البيئة  وزارة  بالتعاون مع  30 وذلك 
و �سركة بيئة ومن املتوقع م�ساركة اأكرث من 
150 �سركة حملية و اقليمية وعاملية تعر�س 

وتناق�س كل ما هو جديد وحديث يف ق�سايا 
البيئة واإعادة التدوير ... م�سريا اىل ان �سركة 
بيئة التي تتخذ من اإمارة ال�سارقة مقرا لها 
متتلك م�سنع على م�ستوى عايل يعمل على 
و�ستعر�س  وال��ب��ال���س��ت��ي��ك  ال��ن��ف��اي��ات  ت��دوي��ر 
املو�سوع  ه��ذا  يف  عالجاتها  اأح���دث  ال�سركة 
ال��ه��ام ال����ذي ا���س��ب��ح ي�سغل ال��ع��امل ب��اأ���س��ره . 
ال���دورة  اق��ام��ة  ال���ق���ادم  اك��ت��وب��ر  ك��م��ا �سي�سهد 
الثانية من معر�س ال�سرق االأو�سط لل�ساعات 
ل��ل��ع��ام اجل����اري ف��ه��ذا املعر�س  وامل���ج���وه���رات 
يقام مرتني يف العام و قد ا�ست�سافت الدورة 
450 عار�سا �سكل  االأوىل من العام اجلاري 
العار�سون من خارج الدولة ن�سبة 50 باملائة 
حمققا مبيعات معلنة جتاوزت ال 15 مليون 
املعار�س  اأف�سل  من  يعد  وهو  اأمريكي  دوالر 
ال�����س��رق االو���س��ط يف  و  ال��دول��ة  على م�ستوى 
قطاع املجوهرات ... مو�سحا ان اإدارة اك�سبو 
معر�س  اأك��رب  بزيارة  موؤخرا  قامت  ال�سارقة 
ومت  ال�سوي�سرية  ب���ازل  م��دي��ن��ة  يف  لل�ساعات 
االتفاق على التعاون بني اجلانبني يف الدورة 
املجوهرات  و  ال�����س��اع��ات  معر�س  م��ن  املقبلة 
متهيدا لتوقيع اتفاقية معهم يف العام املقبل 
نوفمرب 2013 �سي�ست�سيف  يف  و   .  2014
يف  للكتاب  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  معر�س  امل��رك��ز 
دائرة  تنظمه  ال��ذي   16 6 حتى  الفرتة من 
ال��ث��ق��اف��ة واالأع�������الم ب��ال�����س��ارق��ة وه����و يحتل 
على  للكتاب  كاأكرب معر�س  اخلام�سة  املرتبة 
م�ستوى العامل.. ا�سافة اىل معر�س اخلليج 
لل�سناعات البحرية يف الفرتة من 25 حتى 
ال�سناعات  يف  متخ�س�س  معر�س  هو  و   28
الع�سكرية  و  احلكومية  و  التجارية  البحرية 
ال�سينية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ع��ر���س  ج��ان��ب  اىل   ...
ال����ذي ���س��ي��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن 25 حتى 
جمموعة  �سيقدم  وال���ذي  نوفمرب  م��ن   28
كبرية من املنتجات اال�ستهالكية و املنزلية و 

ال�سناعية من ال�سني . 

مو��ضفات تطالب �مل�ضنعني و�لتجار بالإ�ضر�ع بت�ضجيل 
منتجاتهم بالنظام �لإمار�تي للرقابة على مياه �ل�ضرب

••  اأبوظبي - وام: 

طالبت هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س موا�سفات جميع منتجي وموردي 
االإلزامي  الت�سجيل  باالإ�سراع يف  بها  املرتبطة  واملنتجات  ال�سرب  ومعبئي مياه 
لهذه املنتجات �سمن النظام االإماراتي للرقابة على مياه ال�سرب الذي �سيطبق 
اإلزاميا باأ�سواق الدولة اعتبارا من الربع االأخري من العام احلايل والذي اعتمده 
جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل . وقال �سعادة املهند�س 
حممد �سالح بدري مدير عام هيئة االإمارات للموا�سفات واملقايي�س موا�سفات 
للرقابة  االإماراتي  النظام  لتطبيق  تنفيذية  خطة  اأطلقت  الهيئة  اأن  بالوكالة 
على مياه ال�سرب اإلزاميا م�سريا اإىل اأنه ا�ستعدادا لتطبيق النظام اجلديد قامت 
اإدارة �سوؤون املطابقة بالهيئة بخطوتني تنفيذيتني متثلت االأوىل يف عقد ور�سة 
عمل لل�سركات امل�سنعة واملوردة ملياه ال�سرب ومنافذ البيع يف الدولة فيما متثلت 
اخلطوة الثانية يف عقد اجتماع تن�سيقي مع اجلهات االحتادية واملحلية حول 
اآلية تطبيق قرار جمل�س الوزراء بهذا ال�ساأن. واأ�ساف اأنه مت خالل ور�سة العمل 
التي نظمتها الهيئة يف دبي لل�سركات امل�سنعة واملوردة ملياه ال�سرب ومنافذ البيع 
يف الدولة التاأكيد على �سرورة االإ�سراع يف تطبيق النظام اجلديد بالتعاون بني 
لهذه  االإلزامي  والت�سجيل  ال�سرب  مياه  وم��وردي  م�سنعي  وجميع  موا�سفات 
املنتجات واحل�سول على �سهادة املطابقة وااللتزام مبتطلبات و�سروط ت�سجيل 
هذه املنتجات. واأكد اأهمية النظام اجلديد الذي جاء يف اإطار تنظيم ومراقبة 
ال��دول��ة بهدف حماية  اأ���س��واق  املنتجات واخل��دم��ات يف  و�سبط ج��ودة و�سالمة 
امل�ستهلك م�سريا اإىل اأن النظام االإماراتي للرقابة على مياه ال�سرب الذي اأقره 
جمل�س الوزراء مت اإعداده بالتعاون مع كافة ال�سركاء يف القطاعني احلكومي 
واخلا�س م�سريا اىل ان النظام يت�سمن املتطلبات القيا�سية الفنية ملياه ال�سرب 
ال�سرب  االإنتاج واال�سترياد وتداول مياه  واآليات رقابية فعالة ل�سبط عمليات 
خالل املراحل املتعددة وحتديد م�سوؤوليات اجلهات املخت�سة يف الدولة. واأ�ساف 
اأن من اأهم املتطلبات العامة ملياه ال�سرب التي يحددها النظام املتطلبات الفنية 
املعباأة  الطبيعية  املعدنية  وامل��ي��اه  املعباأة  وغ��ري  املعباأة  ال�سرب  ملياه  القيا�سية 
واملتطلبات اخلا�سة باملعدات واالأجهزة الكهربائية واملر�سحات امل�ستخدمة مع 
ملياه  امل�ستخدمة  التو�سيل  وقطع  و�سمامات  اأنابيب  واملتطلبات  ال�سرب  مياه 
مياه  وتوزيع  نقل  ومركبات  و�سهاريج  بخزانات  اخلا�سة  واملتطلبات  ال�سرب 
اأن الهيئة قامت باإخطار منظمة التجارة العاملية مب�سروع  ال�سرب م�سريا اإىل 
النظام ال�ستالم مالحظات الدول حوله باعتبار اأنه �سيطبق اإلزاميا موؤكدا اأن 
الهيئة قامت باالإطالع على اأف�سل املمار�سات الدولية و�سكلت الهيئة جلان فنية 

الإعداد النظام. 



•• اأبوظبي-وام:

املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  املهند�س  معايل  ت��راأ���س 
وزي���ر االق��ت�����س��اد وف���د ال��دول��ة امل�����س��ارك يف االجتماع 
للجنة   36 واالجتماع  التجاري  التعاون  للجنة   47
عقد  ال��ذي  العربي  اخلليج  ل��دول  ال�سناعي  التعاون 
اليوم يف مقر االأمانة العامة بالريا�س . وقال معايل 
االقت�ساد  وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س 
ان دولة االم��ارات حري�سة على دعم العمل اخلليجي 
امل�سرتك وخا�سة على ال�سعيد االقت�سادي وال�سناعي 
الذي  املن�سود  التكامل  حتقيق  اىل  و�سوال  والتجاري 
معاليه  وذك��ر   . املجل�س  ودول  �سعوب  م�سالح  يحقق 
ان االج��ت��م��اع ن��اق�����س ع����ددا م��ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي تهم 
القطاع التجاري وال�سناعي بدول املجل�س مبا يف ذلك 
ذات  الق�سايا  التعاون يف  دول جمل�س  تن�سيق مواقف 
الهامة  املحاور  من  ان  اىل  م�سريا  امل�سرتك  االهتمام 
االمارات  دول��ة  مقرتح  االجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  على 
من  اال�ستفادة  امكانية  وبحث  املعريف  االقت�ساد  حول 
الهام. ورحب  املجال احليوي  تبادل اخل��ربات يف هذا 
العربية  االم��ارات  دول��ة  با�ست�سافة  املن�سوري  معايل 
ل����دول جم��ل�����س التعاون  امل�����س��رتك  امل��ع��ر���س  امل��ت��ح��دة 
ي�ستمر  وال���ذي  ع�سرة  اخلام�سة  دورت���ه  يف  اخلليجي 
2014 موؤكدا  االول من  الن�سف  اي��ام خ��الل  اأرب��ع��ة 
اأهمية �سياغة ا�سرتاتيجية خليجية  خالل االجتماع 

ذلك  ي�سكله  مل��ا  املعرفة  اقت�ساد  بخ�سو�س  م�سرتكة 
التعاون  جمل�س  دول  القت�ساديات  م�سافة  قيمة  من 
التجارب  اخلليجي م�سددا على اهمية اال�ستفادة من 
واخلربات اخلليجية التي ميكن ان تتكامل على هذا 
اقت�ساد معريف خليجي. ولفت  ال�سعيد للو�سول اىل 
املعرفة اهمية  اقت�ساد  ان االم��ارات تويل  معاليه اىل 
كبرية وقطعت �سوطا هاما على هذا ال�سعيد م�سريا 
اىل دولة االمارات تهدف اىل ان ي�سكل اقت�ساد املعرفة 
خم�سة باملئة من الناجت املحلي االجمايل بحلول العام 
2021. واأثنى معاليه على تبني االجتماع للمقرتح 
وامل��واف��ق��ة عليه ح��ي��ث ات��ف��ق ع��ل��ى اح��ال��ة امل��ق��رتح اىل 
بدول  العايل  التعليم  وزراء  املعايل  ا�سحاب  اجتماع 
ب�ساأنه نظرا لالرتباط  ال��راأي  ابداء  ملناق�سته  املجل�س 
الع�سوي بني التعليم العايل واقت�ساد املعرفة . واأكد 
املن�سوري ان جلنتي التعاون التجاري وال�سناعي ومن 
خالل قراراتها ت�ساهم بدفع العمل اخلليجي امل�سرتك 
قدما اىل االمام وخا�سة يف جماالت التجارة وال�سناعة 
بدول  ال�سناعة  مدخالت  اإعفاء  �سوابط  بحث  ومت   .
بدول  ال�سناعي  القطاع  دع��م  على  والتاأكيد  املجل�س 
اإع��ف��اء مدخالت  اق����رار ���س��واب��ط  املجل�س م��ن خ���الل 
ال�سناعة من ال�سرائب اجلمركية. كما اأقر االجتماع 
اإعداد درا�سة موحدة جديدة للتنمية ال�سناعية بدول 
املجل�س وذلك يف اطار اجلهود الرامية اىل حتقيق هدف 
التكامل ال�سناعي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي 

للموؤمتر  ب��ال��ت��ح�����س��ري  ال��رتت��ي��ب��ات اخل��ا���س��ة  وب��ح��ث 
من  ونظرائهم  اخلليجيني  االأعمال  ال�سحاب  الرابع 
ترتيبات  اإح��ال��ة متابعة  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ال��ه��ن��د ومت���ت 
واأي موؤمترات م�ستقبلية مماثلة  املوؤمتر  تنظيم هذا 
ونظرائهم  املجل�س  دول  م��ن  االأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  ب��ني 
للقطاع  الدولية  االقت�سادية  واملجموعات  الدول  من 
دول  م��ن  حكومية  وب��رع��اي��ة  املجل�س  ب���دول  اخل��ا���س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي. واط��ل��ع االج��ت��م��اع على  جمل�س 
امل�����س��ك��ل��ة ملناق�سة  ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة 
التعديالت املقرتح اإدخالها على قانون نظام التنظيم 
التنفيذية  والئحته  املجل�س  ل��دول  املوحد  ال�سناعي 
اخلام�س  االجتماع  وتو�سيات  قرارات  تنفيذ  ومتابعة 
على  واالط���الع  ال�سناعي  التعاون  للجنة  والثالثني 
تقرير منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية عن عام 
ومت التاأكيد على دعم التكامل ال�سناعي من   2012
خالل حث الفرق الفنية املعنية باجناز قانون التنظيم 
 47 ال����  االج��ت��م��اع  ب��ح��ث  فيما  اخل��ل��ي��ج��ي.  ال�سناعي 
للجنة التعاون التجاري جملة من املوا�سيع واملحاور 
الهامة املتعلقة بتعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك على 
باقامة  املتعلقة  الرتتيبات  ومنها  التجاري  ال�سعيد 
التعاون اخلليجي يف  امل�سرتك لدول جمل�س  املعر�س 
املتحدة  العربية  االم���ارات  يف  ع�سرة  اخلام�سة  دورت��ه 
االجتماع  ب��ح��ث  ك��م��ا   . اي����ام  خ��م�����س��ة  ي�ستمر  وال�����ذي 
القانون النظام املوحد ملكافحة الغ�س التجاري بدول 

جم��ل�����س ال��ت��ع��اون وك��ان��ت االم���ان���ة ال��ع��ام��ة ق��د قامت 
التعاون  للجنة   94 االجتماع  على  القانون  بعر�س 
 2012 اكتوير  يف  اجتمعت  التي  واالقت�سادي  امل��ايل 
والتي قررت املوافقة عليه والتو�سية برفعه للمجل�س 
االعلى العتماده كقانون اإلزامي موحد على م�ستوى 
دول امل��ج��ل�����س. ك��م��ا ب��ح��ث االج��ت��م��اع ال��ق��ان��ون النظام 
املوحد ملزاولة مهنة مراجعة احل�سابات بدول املجل�س 
اىل جانب ا�ستعرا�س تقرير عن اللقاء امل�سرتك 27 
بني االمانة العامة وروؤ�ساء واع�ساء غرف دول جمل�س 
التجارة  منظمة  جلنة  تو�سيات  اىل  ا�سافة  التعاون 
العاملية بدول املجل�س وم م�ساألة �سهادة املن�ساأ العاملية 
التابعة لغرفة التجارة الدولية واحتاد غرف التجارة 
يف  اخلليجية  اال�ستثمارات  حماية  ومو�سوع  العاملي 
بحث  اىل  ا�سافة  ال�سديقة  وال���دول  العربية  ال���دول 
ومناذج  اج���راءات  دليل  ب�ساأن  العامة  االم��ان��ة  مذكرة 
التجاري  ممار�سات االن�سطة االقت�سادية يف املجالني 
�سعادة  الدولة  وف��د  و�سم  املجل�س.  ب��دول  وال�سناعي 
وكيل  ال�سحي  العزيز  عبد  بن  اأحمد  املهند�س حممد 
الوكيل  �سلواح  �سالح  حممد  و�سعادة  االقت�ساد  وزارة 
امل�ساعد ل�سوؤون ال�سيا�سات االقت�سادية و�سعادة جمعة 
يف  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  الكيت 
ادارة  مدير  امل��رزوق��ي  احمد  وط���ارق  االقت�ساد  وزارة 
االت�سال احلكومي و وليد جابر النقبي اإداري بوزارة 

االقت�ساد. 

املال والأعمال
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وز�رة �لقت�ضاد ت�ضارك يف �جتماع جلنتي �لتعاون �لتجاري و�ل�ضناعي يف �لريا�س

در��ضة: عمليات �لدمج و�ل�ضتحو�ذ �ل�ضخمة 
حتقق �أكرب قدر من �لعو�ئد للم�ضاهمني

•• ال�صارقة-وام:

 اكدت نتائج درا�سة عاملية جديدة اأجرتها �سركة بني اآند كومباين العاملية 
الدمج  عمليات  انتعا�س  بعنوان  االأعمال  ا�ست�سارات  جمال  يف  املتخ�س�سة 
األ����ف �سفقة  واالإ���س��ت��ح��واذ وام���ت���دت ع��ل��ى م���دى 11 ع��ام��ا و���س��م��ل��ت 18 
و1600 �سركة.. اأن عمليات الدمج واال�ستحواذ حتقق قيمة اأكرب يف حال 
متت بال�سكل ال�سحيح مع وجود منوذج قابل للتكرار مبني على جمموعة 
متكاملة من قدرات الدمج واال�ستحواذ. ووجدت ال�سركة اأن متو�سط عائد 
اال�ستثمار للم�ساهمني االإجمالية بلغت 4.5 باملائة بالن�سبة لل�سركات التي 
�سملتها الدرا�سة بينما بلغ متو�سط العائد االإجمايل 6.4 باملائة بالن�سبة 
لل�سركات ال� 1600 امل�ساركة يف الدرا�سة التي قامت بعقد اأكرث من �سفقة 
 75 بنحو  بقيمة مقدرة  العام  واالإ�ستحواذ يف  الدمج  واح��دة من �سفقات 
باملائة اأو ما يزيد عن قيمة ال�سركة ال�سوقية خالل فرتة الدرا�سة. واأطلقت 
بني اآند كومباين على هذه الفئة من ال�سركات م�سمى - مت�سلقو اجلبال 
- وبلغ العائد على ا�ستثمار مبلغ 100 دوالر اأمريكي يف ال�سركات املطلق 
 2010 ع��ام  يف  دوالرا   197 نحو   2000 ال��ع��ام  يف  امل�سمية  تلك  عليها 
مقابل 163 دوالرا ي جلميع ال�سركات امل�سمولة يف الدرا�سة بفارق قدره 

دوالر ا .   34 اأو  باملائة   20
وباملقابل فاإن متو�سط العائد على اال�ستثمار االإجمايل للم�ساهمني بالن�سبة 
لل�سركات التي مل تقم باإجراء اأي عمليات دمج وا�ستحواذ يف الفرتة ما بني 
ديفيد هاردينغ ال�سريك يف بني  وقال  باملائة.   3.3 بلغ  و2010   2000
اأبرز نقطة  اإن  اآند كومباين ومدير ا�ست�سارات الدمج واالإ�ستحواذ العاملية 
تركز عليها الدرا�سة هي اأن عمليات الدمج واال�ستحواذ حتقق قيمة اأكرب 
يف حال متت بال�سكل ال�سحيح ومع وجود منوذج قابل للتكرار مبني على 
تتم عمليات  واإن مل   .. الدمج واال�ستحواذ  ق��درات  جمموعة متكاملة من 
ف��اإن��ه��ا ال حتقق  وب�����س��ورة منا�سبة  ن��ط��اق كبري  واالإ���س��ت��ح��واذ على  ال��دم��ج 
احل�سا�سة  التجارية  ال��ق��رارات  اإتخاذ  �سيا�سة  اإن  واأ�ساف  املرجوة.  النتائج 
التي ميكن اأن تنطوي على خماطر كبرية لي�ست �سائبة يف عامل �سفقات 
الدمج واال�ستحواذ لكن ال �سري من عقد بع�س �سفقات االإ�ستحواذ والدمج 
ت�سري  الدرا�سة  اأن  بيد  االأحيان  بع�س  ثمارها يف  توؤتي  قد  التي  ال�سخمة 
اإىل اأن مثل هذه ال�سفقات ال تنجح يف معظم االأوقات. ووفقا للتقرير فاإن 
ال�سحيح  بال�سكل  متت  ح��ال  يف  قيمة  حتقق  واال�ستحواذ  الدمج  عمليات 
للتكرار مبني على جمموعة متكاملة من  قابل  وج��ود من��وذج  خا�سة مع 
قدرات الدمج واال�ستحواذ والتي ي�سمل جعل عملية االإندماج واال�ستحواذ 
االأمر و�سوحا حول كيف  ي�ستلزم  ال�سركة كما  امتدادا ال�سرتاتيجية منو 
ميكن لكل عملية اأن تخلق قيمة م�سافة واختبار اأ�س�س وفر�سية ال�سفقة 
الذي  وم��ا  دجم��ه  اإىل  حتتاج  ال��ذي  ما  ومعرفة  التقليدية  احلكمة  مقابل 
املبادرة بخطة تنفيذية تركز على م�سادر  اإىل دجمه اىل جانب  ال حتتاج 

القيمة امل�سافة ذات االأولوية.
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•• دبي – حممود علياء:

ي�سارك فندق فاي�سروي يا�س يف معر�س �سوق ال�سفر العربي 
للموؤمترات  ال��دويل  دبي  مركز  يف  حاليا  املنعقد   2013
و�سط  احل���ايل  ال�سيف  ملو�سم  الرتويجية  عرو�سه  ل��ط��رح 

توقعات مبعدالت ا�سغال مرتفعة.
وق���ال���ت ال�����س��ي��دة ج���ويل اودي�����ت م���دي���رة ال��ع��الق��ات العامة 
هذا  يف  امل�ساركة  ان  يا�س  فاي�سروي  فندق  يف  واالت�����س��االت 
احلدث علي درجة كبرية من االهمية نظرا حلجم االعمال 
وال�سفر  ال�سياحة  وك��االت  مع  عقدناها  التي  واالجتماعات 

من خمتلف الدول .
واكدت ان �سوق ال�سفر العربي ميثل فر�سة مثالية لعر�س 
منتجات فندق فاي�سروي يا�س والعرو�س ال�سيفية التي مت 
اعدادها خ�سي�سا للعائالت من دولة االمارات ودول جمل�س 

التعاون اخلليجي وغريها .
وتوقعت ا�سغاال مرتفعا خالل املو�سم املقبل نظرا للحجوزات 
املبكرة وب�سبب التنوع ال�سياحي الرائع يف جزيرة يا�س بعد 
افتتاح وورل��د ووت��ر ب��ارك يف يا�س اىل جانب ع��امل فرياري 
جتذب  التي  احليوية  املرافق  من  وغ��ريه  ال�سباحة  و�ساطئ 

العائالت .
متنوعة  جمموعة  يقدم  الفندق  ان  اودي��ت  ال�سيدة  وذك��رت 

وكبرية من الغرف لالختيار من بينها، مبا يف ذلك الغرف 
احلديثة  الراحة  بو�سائل  يتميز  اأث��اث  و  املت�سلة  واالأجنحة 
ا�سافة اىل روعة ت�ساميم الغرف واالأجنحة التي جتمع بني 

االأ�سالة واحلداثة والراحة واال�سرتخاء.
مذهلة  مبناظر  تتمتع  الديلوك�س  غ��رف  ان  ايل  وا���س��ارت 
الفندق من  املظلة يف  اأو   1 الفورموال  وامل�سار  املر�سى،  على 
ال�سقف يف غ��رف��ة ديلوك�س  اإىل  االأر����س  م��ن  ن��واف��ذ مم��ت��دة 
كبرية احلجم مب�ساحة 581 قدم مربع اأو 54 مرت مربع 
ب�سا�سة  تلفزيون  ومتميز مع جهاز  باأثاث خم�س�س  م��زودة 
املو�سيقى  مل�سغالت  والو�سول  االإن��رتن��ت  و�سبكة  م�سطحة، 
واأج��ه��زة االأل��ع��اب واأك��رث وه��ي غ��رف منا�سبة متاما لرجال 
يرغبون  ال��ذي��ن  واأول��ئ��ك  املعا�سرين  امل�سافرين  االأع��م��ال 

بالبقاء على االت�سال.
الرئي�سي  املبنى  يف  تقع  ان��ه��ا  فقالت  ديلوك�س  اأج��ن��ح��ة  ام��ا 
 100 اأو  مربع  ق��دم   1،000 من  اأك��رث  مب�ساحة  للفندق 
مرت مربع ونوافذ زجاجية ممتدة من االأر���س اإىل ال�سقف 
جتهيز  مت  كما  اجل��ن��اح  اأن��ح��اء  جميع  يف  الطبيعي  لل�سوء 

االأجنحة بديكور ح�سب الطلب . 
وذكرت ان االأجنحة التنفيذية تقع يف مارينا الفندق، وهي 
وا�سعة جدا مب�ساحة اأكرث من 1،000 قدم مربع اأو 100 
مرت مربع ونوافذ زجاجية ممتدة من االأر���س اإىل ال�سقف 

لل�سوء الطبيعي يف جميع اأنحاء اجلناح .
اما االأجنحة الفاخرة الكبرية فانها تقع يف املبنى الرئي�سي 
 110 اأو  م��رب��ع  ق��دم   1،100 م��ن  اأك���رث  مب�ساحة  للفندق 
مرت مزودة بنوافذ زجاجية ممتدة من االأر�س اإىل ال�سقف 
م�ساهدة  ل�سمان  اجلناح  اأنحاء  جميع  يف  الطبيعي  لل�سوء 

مناظر رائعة يف اجلزيرة. 
الفندق مب�ساحة  مبنى  تقع يف  اأجنحة اجلزيرة  ان  وذك��رت 
145 مرت مربع ونوافذ  اأو  ق��دم مربع   1،500 اأك��رث من 
الطبيعي  لل�سوء  ال�سقف  اإىل  االأر���س  من  ممتدة  زجاجية 
يف جميع انحاء اجلناح مطلة على مناظر مثرية يف جميع 

اأنحاء مر�سى يا�س والفورموال 1-.  
املارينا  الفندق  تقع يف مبنى  فانها  التنفيذية  االأجنحة  اما 
مب�ساحة اكرث من 1،500 قدم مربع اأو 145 مرت مربع 

ونوافذ زجاجية ممتدة من االأر�س اإىل ال�سقف لل�سوء. 
الذين  الأولئك  بالن�سبة  فهي  الرئا�سية  االأجنحة  ان  وقالت 
يتوقعون اأق�سى درجة من الرقي والراحة واال�سرتخاء فاإن 
االأجنحة الرئا�سية تتجاوز اأعلى التوقعات . فهي مكونة من 
 400 اأو  مربع  ق��دم   4،300 م��ن  اأك��رث  مب�ساحة  طابقني 
�سيف  وبار خا�س، ومطبخ  لت�سمل �سالة كبرية  مرت مربع 
كامل، وم�ساعد وغرفة طعام وا�سعة جدا ت�ستوعب ما ي�سل 
اإىل 16 �سيف. تطل هذه االأجنحة على مناظر خالبة عرب 

1- بو�سة واأنظمة ترفيهية  مر�سى يا�س وحلبة الفورموال 
متطورة وغرفة طعام وخزانة متحركة وغريها كما يوجد 
يف الطابق العلوي غرفة نوم رئي�سة وجهاز تلفزيون �سخم 

ا�سافة  بذاته  قائما  ا�ستحمام  و�ساونا وحو�س  بخار  وغرفة 
اجلناح  اأنحاء  جميع  يف  منت�سرة  باللم�س  تعمل  لوحات  اىل 

توفر و�سيلة ب�سيطة للتحكم يف االإ�ساءة وال�ستائر.

فندق فاي�ضروي يا�س يطرح عرو�ضه �لرتويجية يف �ضوق �ل�ضفر �لعربي 

�ل�ضارقة تعر�س �آخر تطور�ت �لقطاع �ل�ضياحي يف معر�س �ضوق �ل�ضفر �لعربي بدبي 

�ضريفكورب تطلق مبادرة م�ضروعي لطالب كليات �لتقنية �لعليا

•• دبي-وام: 

اأكد �سعادة خالد جا�سم املدفع مدير عام هيئة االإمناء التجاري وال�سياحي 
امللتقى  العربي  ال�سفر  االإم��ارة يف معر�س �سوق  اأهمية تواجد  بال�سارقة 
العاملي والذي يظهر املكانة  التجاري  دبي  املقام حاليا يف مركز   2013
العاملية  ال�سياحة  خ��ارط��ة  على  ال�سارقة  اإم���ارة  حققتها  التي  املرموقة 
يف  بال�سركاء  وااللتقاء  والثقايف  ال�سياحي  ملنتجها  الرتويج  يف  وي�ساهم 

القطاع وتبادل اخلربات وامل�ساريع امل�ستقبلية.
وقال املدفع اإن القطاع ال�سياحي باالإمارة ي�سهد منوا م�ستدميا ومتناميا 
.. م�سريا اإىل ن�سب االإ�سغال املرتفعة خالل الربع االأول من العام احلايل 
واملقيمني يف  ال�سياح  اأع���داد  ال��زي��ادة يف  واإىل  امل��ائ��ة  80 يف  بلغت  وال��ت��ي 

املن�ساآت الفندقية باالإمارة ال �سيما خالل مهرجان اأ�سواء ال�سارقة.
تاأتي  الفندقي والتي  القطاع  التي ي�سهدها  النوعية  النه�سة  واأكد على 

اأبرزها  العاملية  واملنتجعات  الفندقية  املن�ساآت  االإع��الن عن عدد من  مع 
الفندقية  ال��غ��رف  ع��دد  لي�سل  البيت  وف��ن��دق  خورفكان  ومنتجع  فندق 
خالل ال�سنوات الثالث القادمة اإىل 12 األف غرفة فندقية على م�ستوى 

اإمارة ال�سارقة.
التطور  الهيئة تعك�س  اأعلنت عنها  التي  باأن االإح�ساءات االأخ��رية  واأف��اد 
االأول  الربع  خ��الل  ب��االإم��ارة  والفندقي  ال�سياحي  القطاعني  يف  الكبري 
من العام احلايل حيث اأظهرت زيادة 8 يف املائة يف ن�سب اإ�سغال املن�ساآت 
الفندقية باالإمارة ون�سبة 14 يف املائة زيادة يف ليايل االإقامة عن الفرتة 
نف�سها من العام الذي �سبقه بينما و�سل عدد زوار االإمارة اإىل 504 اآالف 

�سائح مقارنة مع 466 األف �سائح خالل الربع االأول من عام 2012.
واأ�سار املدفع اإىل امل�سوؤولية الكربى التي ت�سعها نتائج الربع االأول للعام 
احلايل على جميع العاملني يف القطاع ال�سياحي والفندقي للحفاظ على 
والتي  اأعلى  م�ستويات  اإىل  بالقطاع  واالرتقاء  النجاح  من  امل�ستوى  هذا 

الفعاليات  مع  �سيما  ال  ال�سياح  من  العديد  ي�ستقطب  حافل  بعام  تب�سر 
واملهرجانات العاملية التي تنظمها االإمارة اأبرزها مهرجان ال�سارقة املائي 
واجلولة اخلتامة لبطولة العامل ل�سباقات الزوارق ال�سريعة الفورموال 
وجائزة ال�سارقة الكربى وبينايل ال�سارقة ومعر�س ال�سارقة الدويل   1
اأعدادا  ت�ستقطب  التي  االأن�سطة  من  وغريها  الت�سوق  وعرو�س  للكتاب 

كبرية من ال�سياح.
متميز  بجناح  العربي  ال�سفر  �سوق  معر�س  يف  ال�سارقة  اإم��ارة  وت�سارك 
ت�سل م�ساحته اإىل 558 مرتا مربعا وي�سم مواد ترويجية ومن�سورات 
بعدد من اللغات تعر�س مقومات االإمارة ال�سياحية املتنوعة من ال�سياحة 
واملهرجانات  الفعاليات  و�سياحة  واملوؤمترات  االأعمال  و�سياحة  العائلية 
عدد  لنيل  االإم���ارة  اأهلت  التي  والرتاثية  والثقافية  البيئية  وال�سياحة 
من االألقاب االإقليمية والعاملية اأبرزها موؤخرا عا�سمة ال�سياحة العربية 

للعام 2015 .

•• ابوظبي-وام:

اليوم  الربحية  غري  اال�سرتالية  �سريفكورب  موؤ�س�سة  اطلقت 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
لطالب  م�سروعي  م��ب��ادرة  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة 
كليات التقنية العليا بهدف ت�سجيعهم يف جمال ريادة االأعمال 
طاقاتهم  وا�ستك�ساف  امل�ستقبلية  مل�ساريعهم  ق��اع��دة  وت��اأم��ني 
االبداعية. جاء ذلك يف موؤمتر �سحفي مبقر فرع املوؤ�س�سة يف 
برج املعمورة ح�سره �سعادة بابلو ت�سهيهو كاجن �سفري ا�سرتاليا 
لدى الدولة وممثلون عن الكليات و �سندوق خليفة لتطوير 
امل�ساريع وبنك ابوظبي التجاري اىل جانب عدد من م�سئويل 
�سريفكورب. وقالت لودي حلدو مدير عام املوؤ�س�سة يف املنطقة 
اخلدمات  م��ن  باقة  ع��ن  ع��ب��ارة  م�سروعي  ان  وتركيا  العربية 
من  ال�سباب  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال  ل���رواد  املخ�س�سة  العملية 

مبا  تزويدهم  ع��رب  االأ���س��واق  يف  انطالقتهم  ت�سهل  اأن  �ساأنها 
ان  مو�سحة  منخف�سة  بكلفة  م��ب��ادرات��ه��م  يف  ل��ل�����س��روع  ي��ل��زم 
الباقة ت�سم رقم هاتف حملي خا�س بكل م�سارك مع خدمة 
متميز  عمل  وعنوان  ال���واردة  االإت�ساالت  توجيه  واإع���ادة  تلقي 
واإمكانية  ل��الإن��رتن��ت  جم���اين  واإ���س��ت��خ��دام  امل��ع��م��ورة  مبنى  يف 
ا�ستخدام �سبكة عاملية من مرافق غرف جمل�س االإدارة وقاعات 
ان  وا�سافت  العمل.  ورده���ات  اليومية  واملكاتب  االإجتماعات 
ال��ت��ج��اري وط����ريان االحتاد  اب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق خليفة وب��ن��ك 
�سي�سهمون مع �سريفكورب يف دعم م�ساريع طلبة  �ستايل  واي 
الكليات فنيا واداري��ا وماليا وت�سجيعيا م�سرية اىل ان احلملة 
يف  العليا  التقنية  الكليات  ف���روع  ك��اف��ة  يف  �ستبداأ  التثقيفية 
باملعلومات  باملبادرة وتزويد الطالب  اأبو ظبي للتعريف  اإمارة 
الالزمة واخلطوط العري�سة للم�ساركة. واكدت انه �سيتم منح 
لتح�سري  تاريخ احلملة  بدءا من  واحد  �سهر  امل�ساركني فرتة 

وجتهيز خطط عملهم وتقدميها اإىل �سريفكورب حيث �ستقوم 
واختيار  اخل��ط��ط  ه���ذه  بتقييم  اخل����رباء  م��ن  خمت�سة  جل��ن��ة 
اأف�سل ع�سرة م�سرتكني لالإنتقال اإىل املرحلة النهائية والعمل 
�سيح�سلون على  النهائيات  وانامل�ساركني يف  الواقع  اأر�س  على 
باقة م�سروعي التي تخولهم االإ�ستفادة من حلول �سريفكورب 
من  �سي�ستفيدون  كما  حم��رتف  حميط  يف  وال��ع��م��ل  العملية 
االأعمال  اأ�سحاب اخلربة يف عامل  قبل  واملتابعة من  التدريب 
و�ستختتم  ال��ت��ال��ي��ة.  امل��رح��ل��ة  اإىل  االإن��ت��ق��ال  ع��ل��ى  مل�ساعدتهم 
توزيع  �سيتم  حيث  القادم  اكتوبر  �سهر  يف  يقام  بحفل  املبادرة 
�ستايل  واأي  التجاري  اأبوظبي  بنك  من  مقدمة  قيمة  جوائز 
واالحتاد للطريان و�سندوق خليفة للتنمية وان الفكرة ميكن 
ان تتو�سع م�ستقبال لت�سمل بقية موؤ�س�سات التعليم العايل وان 
ذلك مرتبط بنجاح الفكرة اوال ومدى االقبال عليها وجدوى 

امل�ساريع املحتملة. 

�ينوك تكرم 15 مورد� لأد�ئهم �ملتميز يف 2012
•• دبي-وام:

الأدائهم  تقديرا  �سركة   154 بني  اختيارهم من  م��وردا مت   15 اينوك  الوطنية  االإم���ارات  ب��رتول  �سركة  كرمت   
اجلوائز  الفائزين  منح  مت  حيث   2012 عام  خالل  اينوك  ل�  الت�سغيلية  الكفاءات  تعزيز  يف  وم�ساهمتهم  املتميز 
الذهبية والف�سية والربونزية �سمن اإطار حفل جوائز تكرمي املوردين اال�سرتاتيجيني الذي اأقيم موؤخرا يف فندق 
اإنرتكونتيننتال في�ستفال �سيتي يف دبي. ياأتي حفل التكرمي الذي نظمته اإدارة امل�سرتيات والعقود يف اينوك يف اإطار 
الربنامج اال�سرتاتيجي اإدارة عالقات املوردين الذي اأطلقته االإدارة لدعم ورعاية �سراكات اينوك ف�سال عن التعزيز 

امل�ستمر جلودة اخلدمات التي تتلقاها.
 و قال �سعيد عبد اهلل خوري الرئي�س التنفيذي ل� اينوك ان العمل اجلماعي يعد اإحدى القيم اجلوهرية ل�سركة 
امل�ستوى اخلارجي  بل على  الداخلي  امل�ستوى  لي�س فقط على  التنموية وذلك  اأهدافنا  اينوك على طريق حتقيق 
اأي�سا مع �سركائنا املعنيني ونحن نوؤمن بالثقة واالحرتام املتبادلني اإذ ين�سب هدفنا على بناء �سراكات طويلة االأمد 

ترتكز على قيمنا اجلوهرية.
مت  الذين  م��وردا  ال�15  اختيار  ان  اينوك  يف  والعقود  امل�سرتيات  اإدارة  مدير  احل��م��ادي  عبدال�سالم  ذك��ر  وب���دوره   
تكرميهم جاء من بني 154 موؤ�س�سة من اأ�سل حوايل 1500 مورد العام املا�سي وبالتايل مل تكن عملية اختيار 

الفائزين �سهلة على االإطالق ..وتقدم بالتهنئة جلميع الفائزين و�سكر جميع املوردين على دعمهم . 



اأ�سبابه
عن  امل�سوؤولة  البنكريا�س  خاليا  يف  خلل  ح��دوث   •
اإف�����راز هذا  اإف�����راز االأن�����س��ول��ني وي��ن��ت��ج م��ن��ه نق�س يف 

الهرمون.
االأن�سولني. ملفعول  اجل�سم  مقاومة  • زيادة 

الوراثي دوراً كبرياً يف هذا النوع من  العامل  • يوؤدي 
اإما  الوراثة  وتكون  االأول.  النوع  عك�س  على  ال�سكري 
واالأم(  )االأب  االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  ق��راب��ة  ع��ن طريق 
اأو اخلال  اأو قرابة من الدرجة الثانية )العم والعمة 

واخلالة(.
• يطلق على داء ال�سكري م�سمى وباء ب�سبب انت�ساره 
الوا�سع، ويرجع ذلك اإىل منط احلياة احلديثة. واأهم 
االأخطار التي تواجه االإن�سان هي االإقالل من املجهود 
الغذائي  والنظام  بالريا�سة  االهتمام  وعدم  الع�سلي 
ال�سيئ. وقد اأدى هذا النمط اخلاطئ اإىل زيادة ن�سبة 
جميع  يف  االإح�����س��اءات  وت�سري  كبري.  ب�سكل  ال�سمنة 
معدل  زي���ادة  ب��ني  ال��وث��ي��ق  االرت��ب��اط  اإىل  املجتمعات 

ال�سمنة وحدوث ال�سكر.
)الكر�س(  البطن  منطقة  يف  الدهون  تر�سب  وُيعترب 
االإ�سابة  اإىل  ي��وؤدي  ال  اإذ  ال�سمنة،  اأن���واع  اأخطر  اأح��د 
الدم  ارتفاع �سغط  اإىل  اأي�ساً  الدم فح�سب، بل  ب�سكر 
ال�سرايني وازدياد ن�سبة االأورام  الدم وت�سلب  ودهون 

ال�سرطانية.

اأعرا�سه وعالماته
حتدث اأعرا�س النوع الثاين من ال�سكري ببطء �سديد 
فال يالحظها املري�س يف بداية حدوثها، وبالتايل قد 
�سبع  اإىل  ت�سل  قد  ع��دة  ل�سنوات  ت�سخي�س  بال  يظل 
���س��ن��وات. وع��ن��دم��ا ت��ب��داأ االأع���را����س يف ال��ظ��ه��ور يكون 

معناها تفاقم احلالة واالأعرا�س كثرية ومن اأهمها:
ال�سريع. باالإجهاد  • االإح�سا�س 

ال����زي����ادة يف تناول  رغ����م  امل�����س��ت��م��ر  ال�����وزن  ن��ق�����س   •
الطعام.

يف العينني(. )زغللة  الروؤية  يف  ا�سطراب  • حدوث 
باجلوع. الدائم  • االإح�سا�س 

املاء  �سرب  من  االإكثار  وبالتايل  امل�ستمر  العط�س   •
وال�سوائل االأخرى.

البول. اإدرار  • كرثة 

م�ساعفاته
م�ستوى  اإىل  ت�سل  وق��د  م��ت��ع��ددة  م�ساعفات  حت��دث 

خطري واالأ�سباب الرئي�سة هي:
الت�سخي�س. • تاأخري 

اخلاطئ. احلياة  • منط 
العالج. يف  • االإهمال 

الطبيب. باإر�سادات  االلتزام  • عدم 
ق���د ي���ك���ون ب��ع�����س ه����ذه امل�����س��اع��ف��ات م����وج����وداً وقت 
اأثبتت  وقد  �سنوات.  بعد  يحدث  وبع�سها  الت�سخي�س 
وااللتزام  املبكر  الت�سخي�س  اأن  احل��دي��ث��ة  االأب��ح��اث 
الدم  �سكر  ن�سبة  على  واحل��ف��اظ  الطبيب  بتعليمات 
من  ك��ث��رياً  تقلل  خ��ط��وات  الطبيعي  امل�ستوى  �سمن 
اأو ع��ل��ى االأق����ل تخفف من  ح���دوث ه���ذه امل�����س��اع��ف��ات 

�سرعتها و�سدتها.

م�ساعفات حادة:
الكلى،  يف:  )تينيا(  فطرية  اأو  بكتريية  التهابات   •
امل�سالك البولية، املرارة، واجلهاز التنف�سي، خ�سو�ساً 

الرئتني.
- يوؤدي التهاب امل�سالك البولية اإىل تكرار التبول مع 
حرقان �سديد واآالم اأ�سفل البطن اأو يف منطقة الكلى 
وارتفاع يف درجة احلرارة م�سحوباً برجفة. يف بع�س 
احلاالت، قد يحدث التهاب من دون اأعرا�س وا�سحة 

واإهماله ي�ساعد على الف�سل الكلوي.
- ُت�ساحب التهاب امل��رارة اآالم يف اجلانب االأمين من 
البطن حتت ال�سلوع وا�سطرابات يف املعدة وارتفاع يف 

درجة احلرارة.
درجة  ارتفاع يف  الرئوي  االلتهاب  ُي�ساحب حدوث   -
احلرارة و�سعال واآالم يف ال�سدر نتيجة حلدوث التهاب 

يف الغ�ساء البللوري للرئة.
احلاالت قد تظهر االلتهابات البكتريية  بع�س  • يف 

ب�سورة دمامل اأو خراريج متكررة.
• ت�سيب االلتهابات الفطرية )التينيا( غالباً اجللد، 
اأ�سابع  ب���ني  ال��ع��ان��ة، اجل��ل��د  ���س��ي��م��ا حت���ت االإب�����ط،  ال 

القدمني، واأ�سفل الثدي لدى الن�ساء.
ارتفاع �سكر الدم: حتدث ببطء على مدار  • غيبوبة 
اأيام عدة وت�سبقها اأعرا�س وا�سحة. والأ�سباب كثرية، 
ال يتم الت�سخي�س اإىل ان يدخل املري�س يف الغيبوبة. 
امل�سنون الذين يعانون اأمرا�ساً  وُي�ساب بها خ�سو�ساً 
عقاقري  وي��ت��ن��اول��ون  ال�سيخوخة  اأم��را���س  اأو  اأخ���رى 
يهتم  وال  بانتظام  العالج  يتناول  ال  من  اأو  متعددة، 

باملتابعة الطبية الدورية.

م�ساعفات مزمنة:
جمتمعة  اأو  تباعاً  حت��دث  كثرية  املزمنة  امل�ساعفات 
وت�سيب كثرياً من اأجهزة اجل�سم، يف حني يتفاوت وقت 
حدوثها من مري�س اإىل اآخر. يف بع�س احلاالت، يتم 
ت�سخي�س بع�س هذه امل�ساعفات تزامناً مع ت�سخي�س 
بعد  امل�ساعفات  اأخ����رى، حت��دث  ح���االت  امل��ر���س. ويف 

�سنوات من الت�سخي�س.
باالإ�سافة اإىل التاأثري النف�سي، توؤدي هذه امل�ساعفات 
اأحياناً اإىل عدم القدرة على القيام بالواجبات اليومية 
ع��ل��ى ال���وج���ه االأك����م����ل. وي��ع��ت��رب ال�����س��ك��ري اأح����د اأهم 
املبكرة  ال�سيخوخة  اإىل حدوث  ت��وؤدي  التي  االأمرا�س 
يف جميع اأجهزة اجل�سم، اإذ يتقدم العمر باالأجهزة يف 

املتو�سط 10 �سنوات.
يف  مثيلتها  ع��ن  امل�ساعفات  ه��ذه  تختلف  ال  ع��م��وم��اً، 
وتوقيت  ال�سدة  يف  اإال  ال��دم  �سكري  م��ن  االأول  ال��ن��وع 
ال��ت��ي ت�سيب اجلهاز  ���س��دة ه��ي  واأك���رثه���ا  احل�����دوث. 
الدوري )القلب واالأوعية الدموية( وتوؤدي اإىل ن�سبة 
عالية من االإعاقة والوفيات. وقد اأثبتت االأبحاث اأن 
تاأثري  اإىل  الوفيات ترجع  املئة من  �سبعني يف  حواىل 
ال��دوري واأهمها جلطات �سرايني  املر�س على اجلهاز 

القلب واملخ.

عالقته بارتفاع �سغط الدم
النوع  ب���ني  وط���ي���دة  ال���ع���الق���ة 
ال�����ث�����اين م�����ن ����س���ك���ري ال�����دم 
وارت�����ف�����اع ���س��غ��ط ال�������دم. مل 
التو�سل  االأط���ب���اء  ي�ستطع 
العالقة  ه���ذه  خ��ل��ف��ي��ات  اإىل 
اإليها.  واالأ�سباب التي ترجع 
فبعد ت�سخي�س داء ال�سكري 

�سغط  يبداأ  قليلة  ب�سنوات 

فُي�ساب  قد يحدث  اأي�ساً  والعك�س  االرت��ف��اع،  ال��دم يف 
توؤدي  وق��د  بال�سكري.  ال��دم  كثري من مر�سى �سغط 
على  خ�سو�ساً  عميقة،  م�ساعفات  اإىل  املر�سني  �سدة 
الكلى والعني والقلب. وملنعها ين�سح املر�سى باالهتمام 
فاإذا  الدورية.  الطبية  واملتابعة  بالعالج  واال�ستمرار 
الدم  الدم و�سكر  ال�سيطرة على م�ستوى �سغط  متت 

تكون النتائج مر�سية متاماً.

عالقته بارتفاع ن�سبة الدهون
ثمة ع��الق��ة وط��ي��دة ب��ني ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن ال�سكري 
وارتفاع ن�سبة الدهون. تعاين ن�سبة كبرية من مر�سى 
وتدين  الثالثية  ال��ده��ون  ن�سبة  يف  ارتفاعاً  ال�سكري 
ويف   )HDL( املفيد  اأو  اجليد  الكول�سرتول  ن�سبة 
ال�سيئ  الكول�سرتول  ن�سبة  ترتفع  بع�س احل��االت قد 
م�ستوى  يف  اال���س��ط��راب  وه���ذا   .)LDL( ال�سار  اأو 
الدهون يف الدم ي�ساعد على حدوث ت�سلب ال�سرايني 
القلب  �سرايني  يف  خ�سو�ساً  جلطات،  من  يتبعه  وما 

واملخ.

اأع��اين التهابات ح��ادة يف مف�سل ال��ورك وقد فّكرت 
يف اخل�سوع جلراحة ال�ستبداله. هل ي�ساعد التدخل 
كم  التح�سن؟  على  مثلي  �سخ�ساً  املبا�سر  اجلراحي 
من الوقت يلزمني قبل اأن اأعود اإىل ن�ساطي العادي 
الثالثة واخلم�سني من  اأن��ا يف  بعد ه��ذه اجل��راح��ة؟ 

العمر واأمتتع ب�سحٍة جيدة.
الورك  مف�سل  ا�ستبدال  جل��راح��ة  اخل�سوع  ميكن 
املبا�سر  اجل��راح��ي  التدخل  ي�سكل  خمتلفة.  بطرق 
الذي حتدثت عنه اأحد هذه اخليارات، ويوفر كميات 
كبرية من االأن�سجة باملقارنة مع جراحات ا�ستبدال 

مف�سل الورك االأخرى.
النوع من اجل��راح��ة، ميكث بع�س  ه��ذا  اختيار  عند 
االأ�سخا�س فرتة ق�سرية يف امل�ست�سفى ويتعافون يف 
وتختار  النهائي  ق��رارك  تتخذ  اأن  قبل  اأ�سرع.  �سكٍل 
مف�سل  ال�ستبدال  املتوافرة  اجلراحات  من  ن��وٍع  اأي 
اخليارات  يف  م��ل��ي��اً  ت��ف��ّك��ر  اأن  عليك  يتعني  ال����ورك، 
ال��ت��ه��اب مف�سل الورك  ل��ع��الج  امل��ط��روح��ة  االأخ����رى 

وجتربتها.
ال��ورك اجلراحية  ا�ستبدال مف�سل  تتطلب جراحة 
مبف�سل  وا���س��ت��ب��دال��ه  املف�سل  م��ن  ج���زٍء  ا�ستئ�سال 
املعدن  من  م�سنوعة  ك��رة  على  يحتوي  ا�سطناعي 
بطانة  ي�����س��ّم  م���ع���دين  وم��ق��ب�����س  ال�����س��ريام��ي��ك  اأو 
التدخل  ا�ستعمال  عند  �سرياميك.  اأو  بال�ستيكية 
اجلراحي املبا�سر ال�ستبدال املف�سل، ُيحِدث اجلّراح 
اأخرى  ج��راح��ي��ة  ط���رق  اجل���راح���ة. يف  لتنفيذ  ���س��ق��اً 
�سقاً  اجل����ّراح  ُي��ح��ِدث  املف�سل،  ال���س��ت��ب��دال  معتمدة 

خارج الورك.
املبا�سر  اجل��راح��ي  ال��ت��دخ��ل  ف��وائ��د  اإح����دى  تتجلى 
الع�سالت  ���س��ّق  ���س��رورة  ع���دم  ويف  اجل���رح  �سغر  يف 

للو�سول اإىل مف�سل الورك، يف حني اأن اأنواع اأخرى 
ما  الع�سالت،  �سّق  تتطلب  اجل��راح��ي  التدخل  م��ن 
اجلراحة  م��ن  لل�سفاء  ال�����س��روري��ة  ال��ف��رتة  يجعل 

طويلة.
يف �سكٍل عام، ُيعترب التدخل اجلراحي املبا�سر خياراً 
منا�سباً لعدٍد كبرٍي من االأ�سخا�س الذين يحتاجون 
اإىل ا�ستبدال الورك. قد تكون خيارات اأخرى اأف�سل 
بالن�سبة اإىل االأ�سخا�س الذين خ�سروا كميات كبرية 
كبري  لت�سّوه  تبعاً  اأو  ال��ورك  مقب�س  يف  العظام  من 
مقب�س  م��ع  تلتحم  التي  الفخذ  عظام  اأع��ل��ى  ط��اول 

الورك.
يخ�سعون  الذين  االأ�سخا�س  يبقى  اجل��راح��ة،  بعد 
لتدخل جراحي مبا�سر يف امل�ست�سفى ليلتني، ويتعني 

بعد مغادرة  م�ساية  اأو  ركائز  اال�ستعانة على  عليهم 
ثابت  �سكٍل  يف  امل�سي  من  يتمكنوا  اأن  اإىل  امل�ست�سفى 
التي  ال��ف��رتة  تختلف  اأمل.  ب���اأي  ال�����س��ع��ور  دون  م��ن 
يحتاج بع�س االأ�سخا�س اإىل مت�سيتها يف امل�ست�سفى 
بني يومني و�ستة اأ�سابيع. يتناول معظم االأ�سخا�س 
اإج��راء جراحة ا�ستبدال الورك.  بع�س االأدوي��ة بعد 
حالة  تتطلبها  ال��ت��ي  امل�����س��ك��ن��ات  ك��م��ي��ات  ت��ك��ون  ق���د 
مبا�سر  جراحي  لتدخل  خ�سعوا  الذين  االأ�سخا�س 
اأقل من تلك التي يتناولها غريهم من مر�سى ممن 
اآخ��ر م��ن ج��راح��ات ا�ستبدال مف�سل  اخ��ت��اروا ن��وع��اً 

الورك.
كالعادة، ميكنك اأن تعاود القيادة بعد ثالثة اأ�سابيع 
من اجلراحة. اأما يف ما يتعلق باالأن�سطة اجل�سدية 

وامل���ه���ام ال��ي��وم��ي��ة ال��ع��ادي��ة وامل�����س��ي ف��ُي��ن�����س��ح ب��ه��ا يف 
االأ�سابيع الثمانية االأوىل لتبداأ بعد ذلك مبمار�سة 
ك��ال�����س��ب��اح��ة ال�ستعادة  اخل��ف��ي��ف��ة  ال��ت��م��اري��ن  ب��ع�����س 
قوتك. على املدى الطويل، ي�ستطيع عدٌد كبري من 
االأ�سخا�س العودة اإىل حياتهم الروتينية الطبيعية، 
اأنواع  وبع�س  الرك�س  عن  باالبتعاد  ُين�سح  اأن��ه  اإال 
الورك  مف�سل  حتّمل  الأن��ه��ا  ال�سلة  ككرة  الريا�سة 

�سغطاً كبرياً.
تذّكر دائماً اأنه اأياً كان نوع اجلراحة التي �ستعتمدها 
ال�ستبدال مف�سل الورك، تبقى اإجراًء �سعباً. لذلك 
اأ�سجعك  املف�سل،  با�ستبدال  ق��رارك  تتخذ  اأن  قبل 
اأن��ك جلاأت  للتاأكد  االأم��ر مع طبيبك  على مناق�سة 
اإىل اخليارات غري اجلراحية كافًة من دون جدوى.

من  جمموعة  تناول  ي�ساعد  قد  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
الوزن  بع�س  وخ�سارة  لاللتهابات  امل�سادة  االأدوي���ة 
االأ���س��خ��ا���س على  بع�س  احل��رك��ي  النمط  وت��غ��رّي يف 
الورك.  مف�سل  التهاب  م��ن  ال��ن��اجت  االأمل  تخفيف 
على  الكورتيزون  ت�ساعد حقن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
ميكن  كذلك  م��وق��ت.  �سكٍل  يف  االأمل  م��ن  التخفيف 
م�ساية  اأو  ع�سا  على  االع��ت��م��اد  االأ�سخا�س  لبع�س 
يتحّمله  الذي  ال�سغط  للتخفيف من  عند احلركة 

مف�سل الورك عند القيام بهذه االأن�سطة.
يف حال جّربت هذه العالجات كافًة من دون جدوى 
اأن�سطتك  ومعها  حركتك  تعطّلت  اأو  االأمل  فا�ستّمر 
اليومية، تاأكد اأن ا�ستبدال مف�سل الورك هو اخليار 
واإىل  طبيبك  اإىل  حت��ّدث  م�سكلتك.  حل��ّل  االأن�سب 
اأن  وللتاأكد  حالتك  عن  املزيد  لتعرف  عظام  ج��راح 
هو  املف�سل  ال�ستبدال  املبا�سر  اجل��راح��ي  ال��ت��دخ��ل 

اخليار االأن�سب ملعاجلة حالتك.
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النوع الثاين من �سكر الدم هو الأكرث �سيوعًا بن معظم امل�سابن بال�سكري وهو امل�سوؤول عن نحو %90 من جمموع مر�سى ال�سكري.
يتعر�س لالإ�سابة بالنوع الثاين من ال�سكري الأ�سخا�س يف �سن الثالثينات والأربعينات من العمر ب�سكل عام.

قبل ��ضتبد�ل مف�ضل �لورك... جّرب خمتلف �خليار�ت 

تعرف �إىل �لنوع �لثاين من �ل�ضكري وم�ضاعفاته 

�لبي�ضفو�ضفونيت
 يحارب ه�ضا�ضة �لعظام

غالباً ما ُيعتقد اأن مر�س ه�سا�سة العظام ي�سيب الن�ساء دوناً عن الرجال 
امل�سنني  الرجال  من  كبرياً  ع��دداً  ُيعّر�س  املر�س  ه��ذا  اأن  اإال  ع��ام،  �سكٍل  يف 
خلطر الك�سور. اأ�سارت درا�سة ُن�ِسرت عام 2012، يف جملة )نيو اإنغالند( 
�سيوعاً،  العظام  ه�سا�سة  اأدوي��ة  اأك��رث  وهو  البيفو�سفونيت،  اأن  اإىل  الطبية 
الباحثون  ودر���س  للن�ساء.  يّوفرها  كما  متاماً  للرجال  الفائدة  يوفر  قد 
ملحوظ  �سكٍل  يف  يخف�س  اأن��ه  ووج���دوا  )ركال�ست(  زوليدرونيك  حم�س 
خطر التعر�س للك�سور يف العمود الفقري لدى الرجال امل�سابني به�سا�سة 
�سيعانون  ال��ع��امل  ح��ول  البالغني  ال��رج��ال  م��ن   25% اأن  وي��ق��در  العظام. 
ترتفع  الن�سبة  اأن هذه  العظام، يف حني  به�سا�سة  اإ�سابتهم  نتيجة  الك�سور 

اإىل %50 لدى الن�ساء.

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 619 /2013 جت  كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: عبداهلل ح�سني ابراهيم 
ح�سني احلمادي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز 
احلمادي  ح�سني  ابراهيم  ح�سني  اعالنه/عبداهلل  املطلوب  والفائدة  التحفظي 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية: 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 396 /2013 جت  كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
احمد  را�سد  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  االول  اخلليج  بنك  مدعي/ 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الظنحاين  حممد 
اجلن�سية:  الظنحاين  حممد  احمد  را�سد  اعالنه/حممد  املطلوب  189983درهم  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 599 /2013 جت  كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: خالد مغي�سب عبداهلل 
املغي�سيب النعيمي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق  221.366.85 
درهم �سحة احلجز التحفظي فائدة قانونية 12%  املطلوب اعالنه/ خالد مغي�سب 
عبداهلل املغي�سيب النعيمي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر 
ب�  الدائرة اخلام�سة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  فانت مكلف باحل�سور  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6

قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1532 جتاري كلي  

اىل املدعى عليه /1  -حممد �سهزاد جاويد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي:  م�سرف 
دبي �س م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم على ان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
7944353.04 درهم والزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بالفائدة التاأخريية عن املبلغ 
املذكور اعاله بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بدون كفالة لتعلقة مبادة جتارية يف جميع االحوال ت�سمني املدعي عليهم الر�سوم 
 2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماه.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/237 جتاري كلي  
اىل املدعى عليه /1  -�سركة االحتاد الدولية لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي:  بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع وميثله: حبيب 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  املال  عبداهلل  �سريف  حممد 
بالزام املدعى عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 19586564.96 درهم 
من  �سنويا   %12 القانونية  والفائدة  املحاماه  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
مكلف  فانت  ل��ذا    ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة   2013/6/10
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/372 جتاري كلي  

اىل املدعى عليه /1  -بنك دبي اال�سالمي بردبي )الفرع الرئي�سي( جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي:  البحار املتحدة للخدمات البحرية - وميلثها/ بدر جعفر يو�سف حممد 
االن�ساري وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )346500 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
باعتبار  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماه 
ال�ساعة 9.30  املوافق 2013/6/3  الدين دين جت��اري. وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني 
ch2.E.21  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/146 جتاري جزئي  

اىل املدعى عليه /1  -ان�ساري كادافات فاالبيل جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي:  روفينا قيوبو كاريون قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
للمدعية مبلغ )11.000 درهم(  ي��وؤدي  باأن  املدعى عليه  بالزام  املطالبة 
التام  لل�سداد  اال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/5/21 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19  لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1269 جتاري كلي  

الثقيلة جمهول  بال�ساحنات  العامة  امل��واد  لنقل  -امي��ان    1/ عليه  املدعى  اىل 
اق��ام عليك الدعوى  ���س.م.خ قد  امل��دع��ي:  رمي للتمويل  حمل االقامة مبا ان 
درهم(   488.190.84( وقدره  مببلغ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
لذا فانت مكلف    ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/6/3 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  انذار عديل بالن�شر

   رقم 2013/1266  
املنذر/ بيبي رجب رم�سان - كويتية اجلن�سية واملقيمة بدولة الكويت وعنوانها - �سرق - ق 1 
حمل  جمهول  ذ.م.م  )القاب�سة(  لال�ستثمار  الدولية  بنيان  جمموعة  اليه/  املنذر   128 ق�سيمة 
االقامة مبوجب عقد بيع موؤرخ يف 2003/10/7 ا�سرتت املنذرة من املنذر اليه ال�سقة ال�سكنية قيد 
االن�ساء رقم 2203 بالطابق 22 يف م�سروع برج االعيان مبنطقة النهدة اإمارة ال�سارقة على قطعة 
االر�س رقم 600 وم�ساحتها 11600 قدم مربع وتطالب ال�سركة املنذر اليها ب�سداد مبلغ الت�سوية 
كاالتي: 1- مبلغ وقدره 297117 درهم مائتان و�سبعة وت�سعون الف ومائة و�سبعة ع�سر درهما 

اإماراتيا يف موعد اق�ساه 24 �سهرا من تاريخ توقيع االتفاقية املوؤرخة يف 2010/7/20.
2- �سداد مبلغ وقدره 103944 مائة وثالثة االف وت�سعمائة واربعة واأربعون درهما اماراتيا مت 
حتويله اىل ح�س�س او اأ�سهم يف �سركة برامت انف�سمت جروب ليمتد وذلك من خالل االكتتاب 
اخلا�س يف ح�س�س ال�سركة املنذر اليها با�سم املنذرة بقيمة املبلغ 103944 درهما اماراتيا اال ان 
املوؤرخة يف  النهاية  التفا�سخ  اتفاقية  ال��واردة يف  التزاماتها  بتنفيذ  تقم  اليها مل  املنذر  ال�سركة 

2010/7/20 وما زالت ذمتها م�سغولة بكافة املبالغ امللزمة ب�سدادها.  
ادارة الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  انذار عديل بالن�شر

   رقم 2013/1270  
�س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  القمر  بيت  �سركة  اليهم/  املنذر  بنك  �سارترد  �ستاندرد  املنذر/ 
جمهول   )Mendlekar Qamruddin Adam( مندليكار  اأدم  الدين  ال�سيد/قمر 
ال�سيد / قمر  ���س.ذ.م.م  العامة  القمر للتجارة  اليهم �سركة بيت  املنذر  حمل االقامة اىل 
الدين اأدم مندليكار يكلفكم املنذر �ستاندرد ت�سارتدرد بنك ب�سداد مبلغ قدره 1.936.859/41 
 41 و  اماراتي  درهم  وخم�سون  وت�سعة  وثمامنائة  الف  وثالثون  و�ستة  وت�سعمائة  )مليون 
امل��وؤرخ يف 2008/9/24 خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�سر  فل�س( مبوجب خطاب العر�س 
هذا االخطار �سندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر 
االجراءات  �سيتخذ  املخطر  ف��ان  امل��ذك��ورة  يوما  الثالثني  م��دة  خ��الل  املبلغ  دف��ع  اليهم يف 
قطعة  على  الواقعة   )328( رق��م  الفيال  ملكية  ن��زع  اج���راءات  ملبا�سرة  ال��الزم��ة  القانونية 
االر�س رقم )3296( منطقة تالل االمارات الثالثة دبي االمارات العربية املتحدة واملرهونة 

ل�سالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�سارية يف هذا ال�ساأن.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/283 عقاري كلي  
اىل املدعى عليه /1  -دبي بروبريتي رينج ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي:  جيتابني باتيل وميثله: �سامل عبداهلل �سلطان علي احلمادي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بالزام املدعي عليها باأن توؤدي مبلغ وقدره 
720000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ التعاقد وحتى ال�سداد والزامها 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2013/5/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1  لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل علما بانه مت تعديل الطلبات.  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/128 مدين كلي  
املدعي:   ان  الدمعة جمهول حمل االقامة مبا  املدعى عليه /1  -و�سام وف��اء  اىل 
�سهيلة يو�سف مو�سى املرزوقي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماه  املدعى عليه مببلغ وقدره )649610 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
ال�ساعة   2013/5/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل 
9.30 �س بالقاعة ch2.D.18  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1044 جتاري كلي  

اىل املدعى عليه /1  -ابوذر برات اهلل ابراهيمي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي:  امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية وميثله: را�سد حممد 
املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  بوج�سيم  �سعيد 
والر�سوم  دره���م(   2523464.04( وق���دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهما 
وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة بن�سبة 9% من 2012/5/1 وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/5/30  التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
بالقاعة ch2.E.21  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/182 جتاري كلي  

اىل املدعى عليهم /1  -�سركة االحمد للنقليات واملقاوالت العامة ذ.م.م 2- ال�سيخ �سلطان 
علي را�سد النعيمي 3- �سركة االحمد لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا 
ان املدعي:  بنك االمارات دبي الوطني �س.م.ع وميثله: عبا�س م�ستت فندي املالكي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ 7.675.673.72 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق يف 2012/1/4 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
باحل�سور  فانت مكلف  لذا    ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2013/5/27 
او م�ستندات للمحكمة قبل  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .  
ق�شم الق�شايا التجارية واملدنية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2010/256 عقاري كلي  
اىل اخل�سم املدخل /1  -را�سد حممد مبارك املن�سور النعيمي جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي:  ليلى �سليمان عبدالوهاب وميثله: احمد احلاج خادم 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  امل��ه��ريي  امل��ي��دور  بطي 
خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماه. 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/6/10 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1  لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل علما بانه مت تعجيل الدعوى من الوقف واعادتها جلدول اجلل�سات  .  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعالن مدعى عليه ب�شدور حكم متهيدي بالن�شر

يف الدعوى رقم 2012/3562 جزئي مدين  
اىل املدعى عليه:�سركة فريي�س تراك العمال احلدادة 2/ �سركة را�سانا ميتال 
اقامت  الفنية  للمقاوالت  العاملية  احلربية  املركبة  املدعية:  ان  حيث  وورك 
عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله، يعلنك بانه �سدر يف الدعوى 
هذه  امام  ح�سورك  يقت�سى  وعليه   . للخربة  الدعوى  باحالة  متهيدي  حكم 
املحكمة ) الدائرة اجلزئية االوىل( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من �سباح 
يوم 2013/5/20 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف 
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�سال  عدم  او  احل�سور  عن  تخلفك  حالة 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/7
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر

يف الق�شية رقم 2011/4702 كلي جتاري ال�شارقة  
اىل املدعى عليهم:1- �سوجاي اوداي دي�ساي 2- راويندرا بانتيا 3- )املدخل( �ساكر 
بوجاال حيث ان املدعي: طارق ال�سيد ال�سعيد ال�سربيني قد اقام عليكم لدى هذه 
املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويطالبكم فيها مببلغ )2.040.000( درهم فقط 
مليونان واربعون الف درهما فقط وذلك باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام ال�سداد وكذلك باال�سافة اىل الر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماه. لذلك يقت�سى ح�سورك امام هذه املحكمة  يف 
على  لالجابة  وذلك   2013/5/26 يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام 
ار�سال  او عدم  بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور  الدعوى وتقدمي مالديك 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر

يف الق�شية رقم 2013/74 كلي جتاري ال�شارقة  
يا�سر  املدعي:  ان  حيث  اجلن�سية  �سوري   - قطر  حممد  عليه:خالد  املدعى  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليكم  اقام  قد  العابد  فائق  حممد 
درهم    و�ستمائة  الفا  واربعون  مائة  درهم فقط  فيها مببلغ )140600(  ويطالبكم 
باال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى 
املحاماه.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  باال�سافة  وكذلك  ال�سداد  متام 
لذلك يقت�سى ح�سورك امام هذه املحكمة  يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من 
�سباح يوم 2013/6/5 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك بيانات ويف 
حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9     
اعادة اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  377/ 2013 -عمايل - م ع- �س- اأظ

االمارات  اجلن�سية:  االو�سط  ال�سرق  العام  االملاين  امل�ست�سفى   : امل�ستاأنف 
هولندا  اجلن�سية:  �سرافني  ماريا  تيودرو�س  عليه:رروبريتو�س  امل�ستاأنف 
اعالنه/رروبريتو�س  املطلوب  امل�ستاأنف  احلكم  الغاء   : اال�ستئناف  مو�سوع 
ان  مبا  بالن�سر  العنوان:  هولندا  اجلن�سية:  �سرافني  ماريا  تيودرو�س 
امل�ستاأنف قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/515 عم كل - م 
ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 لذا فانت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة االوىل حمكمة ا�ستئناف 
ابوظبي الكائنة-  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة 

بدفاعك و�سوار مل�ستنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�سة املحددة.

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
  اعادة اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/74 )مدين جزئي  ) بوا�شطة الن�شر
عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
�سركة مقاوالت ادارة االن�ساءات ممثله عي�سى احلي ) مدير اداري(  - اقام 
اجلديدة-  ال�سناعية  منطقة  عجمان-  عنوانه:  �ساكو  املدعي/منجرة 
عجمان-   - جزئي  م��دين   -  2013/74 برقم  ال��دع��وى   0559262811 ت: 
حمكمة  ام���ام  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  دره���م   25022 مببلغ  ومو�سوعها 
عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف 
ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 15 من �سهر مايو ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف 

الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/4/17
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
    اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/608 )عمايل جزئي  ) بوا�شطة الن�شر

عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املدعي/ اقام   - ذ.م.م وميثلها علي حممد علي حممد   الكرنك  منجرة 
مزاد الرحمن مقبول علي جن�سيته: بنغالدي�س عنوانه: عجمان- الكرامة 
ت: 0529812791  الدعوى برقم 2013/608 - عمايل جزئي - عجمان- 
امام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   66.100 مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا 
املوافق يوم 29 من �سهر مايو ل�سنة 2013 وذلك  ال�ساعة 8.30  وذلك يف 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب  احمد  عبدالرحمن  /مع�سومة  تقدمت 
حمكمة ابوظبي االبتدائية ق�سم التوثيق بتغيري ا�سمها من 

)مع�سومة ( اىل ) مرمي(
باملحكمة  املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر االعالن .
امل�شت�شار/ عبدالودود اأحمد حممد
قا�شي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10788 بتاريخ 2013/5/9    
اعالن حكم بالن�شر

فى الدعوى رقم 2013/95 عمايل- جزئي    
املدعي عليه:  - �سد  نويد طلعت حممود طلعت   املدعي/  املرفوعة من 
زهرة اليا�سمني لت�سليح املكيفات والثالجات    نعلمك بان قد �سدر بحقك 
ح�سوريا  املحكمة  حكمت  ادناه-  املبني  احلكم  اليها  امل�سار  الدعوى  يف 
بان  عليها  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  اعتباريا- 
توؤدي للمدعي مبلغ �ستة االف وثالثمائة و�سبعني  درهما )6370 درهم( 
وامل�سروفات  والر�سوم  املغادرة  او  االلغاء  عند  موطنه  اىل  عودة  وتذكرة 
املنا�سبة واعفاء املدعي من باقي الر�سوم ورف�س ماعدا ذلك من طلبات. 

حكما غري قابال لال�ستئناف.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
    اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 361 /2013 جت  جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
اآمال  عليه:  مدعي  االمارات    اجلن�سية:  ع  م  �س  الوطني  القيوين  ام  بنك  مدعي/ 
مالية   مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  تون�س   اجلن�سية:  الن�سراوي  احلبيب  بنت 
اعالنه/ املطلوب    2011/12/20 تاريخ  2.49% من  اتفاقية  فائدة  درهم   35.902.40

اآمال بنت احلبيب الن�سراوي اجلن�سية: تون�س  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 619 /2013 جت  كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: عبداهلل ح�سني ابراهيم 
ح�سني احلمادي اجلن�سية: االمارات   مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز 
احلمادي  ح�سني  ابراهيم  ح�سني  اعالنه/عبداهلل  املطلوب  والفائدة  التحفظي 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية: 
وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة اخلام�سة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 396 /2013 جت  كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
احمد  را�سد  حممد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية:  االول  اخلليج  بنك  مدعي/ 
وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  الظنحاين  حممد 
اجلن�سية:  الظنحاين  حممد  احمد  را�سد  اعالنه/حممد  املطلوب  189983درهم  
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/19 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - 
الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  امل�ستنداتك موقعا  و�سورا  بدفاعك  ايداع مذكرة 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10788 بتاريخ   2013/5/9     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 599 /2013 جت  كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية
مدعي/ بنك اخلليج االول اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: خالد مغي�سب عبداهلل 
املغي�سيب النعيمي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق  221.366.85 
درهم �سحة احلجز التحفظي فائدة قانونية 12%  املطلوب اعالنه/ خالد مغي�سب 
عبداهلل املغي�سيب النعيمي اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/6/9 موعدا لنظر 
ب�  الدائرة اخلام�سة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  فانت مكلف باحل�سور  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/5/6

قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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غابت 12 �سنة وعادت مب�سل�سل )حبيب الروح(، وبعد خم�س �سنوات عادت مب�سل�سل )جداول(، ويف امل�سل�سلن حر�ست النجمة �سهري 
رمزي على اإجراء تعديالت على ال�سيناريو تنا�سب ارتداءها احلجاب.  عن م�سل�سلها اجلديد الذي ُيتوقع عر�سه على �سا�سة رم�سان 

وتقييمها للدراما وموقعها فيها و�سبب ابتعادها عن ال�سينما كان اللقاء التايل معها.

ارتديت احلجاب عن اقتناع وبالتايل لن اأتخلى عنه

�ضهري رمزي: ��ضتفدت من �نتقاد�ت �أ�ضامة �أنور عكا�ضة

�سبب  م��ا  �سنة،   12 غياب  بعد  التمثيل  اإىل  ال���روح(  )حبيب  اأع���ادك   •
غيابك الثاين؟

- مل اأجد �سيناريو يحم�سني للعودة. عندما وافقت على م�سل�سل )حبيب 
من  نف�سي  ج��ددت  بطولته،  يف  فهمي  م�سطفى  �ساركني  ال��ذي  ال���روح( 
بعد  ب��احل��ج��اب.  االل��ت��زام  مقدمها  يف  ل�سروطي  وف��ق��اً  قدمته  اإذ  خالله 
اأجد نف�سي  التي عر�ست علي الأنني مل  الن�سو�س  ذلك رف�ست ع�سرات 
فيها، وال هاج�س لدي يف حتقيق ح�سور وانت�سار الأن ال�سهرة بالن�سبة اإيل 
انتهت، اإمنا بحثت عن عمل يعيدين اإىل مكانتي امل�سمونة على ال�ساحة 

الفنية.
يف م�سل�سل )جداول(؟ ال�سروط  هذه  توافرت  • هل 

- بالطبع. عندما عر�س علي ال�سيناريو عام 2008، انبهرت ب�سخ�سية 
)جداول(، وطلبت اآنذاك بع�س التعديالت من ال�سيناري�ست في�سل مراد، 

فنفذها.
الفرتة؟ تلك  يف  ي�سّور  مل  • ملاذا 

- الأن �سركة )�سوت القاهرة( تعرثت اإنتاجياً.
االإنتاجية؟ العرثات  تلك  انتهت  • وهل 

القاهرة(  )���س��وت  �سركة  امل�����س��وؤول��ون يف  ب��ي  ات�سل  فقد  ذل���ك،  اأع��ت��ق��د   -
التح�سري  بداأنا  فعاًل  العام.  هذا  امل�سل�سل  الإنتاج  ا�ستعدادهم  واأبلغوين 
الذي  ال��ن��ج��اح  ويحقق  جماهريياً  ق��ب��وال  يلقى  اأن  واأمت��ن��ى  والت�سوير، 

اأرجوه.
• اأخربينا عن )جداول(.

- تنتمي اإىل اأ�سرة ب�سيطة متو�سطة التعليم، متزوجة من رجل هو زير 

ن�ساء واأم البنتني، فتالحقها امل�ساكل يف عالقتها مع زوجها ومع ابنتيها، 
عندها تطلب الطالق وت�سافر اإىل اإحدى الدول العربية، وتقابل �سخ�ساً 

مرموقاً وتتزوجه فتتغري حياتها.
التعديالت التي طلبت اإجراءها على ال�سيناريو؟ • ما 

قدمت  فعندما  امل�ساهد،  يف  درام��ي��اً  وج���وده  و���س��رورة  باحلجاب  تتعّلق   -
م�سل�سل )حبيب الروح( وجه اإيّل اأ�سامة اأنور عكا�سة انتقادات منطقية، اإذ 
اأكد اأن ثمة م�ساهد مل يكن ارتدائي احلجاب فيها مربراً، وهو ما حر�ست 
على تالفيه يف هذا امل�سل�سل، فطاملا اأنني �ساأمثل باحلجاب يعني ذلك اأنه 
ال بد من اأن يكون مربراً يف العمل الذي اأقدمه وهو ما اأحر�س عليه يف 

)جواهر(.
ما يرتّدد عن تغيريك للحجاب الذي �سرتتدينه؟ �سحة  • ما 

- �سحيح، لكن لي�س على م�ستوى احلجاب وحده بل على م�ستوى املالب�س 
اأن  اأمتنى  اأن االإطاللة التي �ساأظهر بها �ستفاجئ اجلميع.  اأعتقد  اأي�ساً. 
اأن اأكون يف اأح�سن �سورة  اأ�سعي اإىل  تنال م�سداقية لدى اجلمهور الذي 

اأمامه، لذلك اأرغب يف اأن تكون خياراتي موفقة.
• وعن و�سع �سعر م�ستعار يف بع�س امل�ساهد؟

اأتخلى عنه. ال عالقة لذلك  اقتناع وبالتايل لن  ارتديت احلجاب عن   -
الناحية،  هذه  عن  بال�سوؤال  اأهتم  مل  فاأنا  امل�ستعار،  ال�سعر  �سرعية  بعدم 
لكنني ا�ستفتيت قلبي ومل�ست عدم قدرتني على و�سع �سعر م�ستعار، فقررت 
اأال اأ�ستعني به، بل تطويع الدراما لتتنا�سب مع احلجاب وهو اأمر ال اأجد 

فيه اأي �سرر اأو م�سكلة.
يف البطولة؟ ي�سارك  • من 

- عقدت جل�سات عمل مع املخرج عادل االأع�سر واتفقنا على اأن ي�ساركني 
اأحمد فوؤاد �سليم، عمر ح�سن يو�سف،  البطولة: حممود قابيل، �سريين، 

عمرو رمزي، ملك قورة، منة ف�سايل وريهام اأمين.
االأع�سر؟ عادل  املخرج  مع  تعاونك  تقّيمني  • كيف 

تاريخه  ويكفي  اأدوات���ه  م��ن  ومتمكن  روؤي���ة  �ساحب  الأن��ه  للغاية  مفيد   -
الطويل.

• ملاذا اأنت بعيدة عن ال�سينما؟
- يف االأ�سا�س اأنا جنمة �سينما كما اعتادين اجلمهور، بالتايل لن اأعود اإليها 
يكون  اأن  يتطلب  ارتدائي احلجاب  الأن  التحقيق  وهو �سعب  كنجمة،  اإال 
الدور مكتوباً بطريقة معينة، واأن يوؤمن املوؤلف واملخرج بهذه التغيريات.

التي ندمت على تقدميها؟ االأعمال  • ما 
كتبه  ال��ذي  الفيلم  ه��ذا  رغ��م ح�سويل على تكرميات عن  )امل��ذن��ب��ون(،   -
العمالق جنيب حمفوظ واأخرجه �سعيد مرزوق، اإال اأنني نادمة على اأداء 

الدور بال�سورة التي ظهرت للجمهور، ومتنيت لو مل اأقدمه.
التيارات االإ�سالمية؟ ظل  يف  الفن  تقّيمني  • كيف 

- لدي قناعة باأن الفن اجليد �سيفر�س نف�سه مهما كانت الظروف، والفن 
اأن يت�سدى االإخ��وان والتيارات  اأتوقع  اأح��د، بالتايل ال  الهابط لن يقبله 

االإ�سالمية الأي فن هادف.
مل�سر؟ االإخوان  • وحكم 

اأخافني  لكن  ال��ظ��ل��م،  على  �ستق�سي  ب��اأن��ه��ا  ت��ف��اءل��ت  ال��ث��ورة  جن��اح  بعد   -
اأ�ساحمهم  والوعود، ولن  القرارات  بعد تراجعهم عن كثري من  االإخ��وان 

على ما فعلوه مب�سر.

رندىل قديح: ل لل�ضينما
اأي فيلم  اأنها لن تعمل على  لها،  رن��دىل قديح، يف حديث  املخرجة  اأك��دت 
)مبالغ  اأن  اإىل  م�سرية  ذل��ك،  على  ي�سّجع  ال  ال�سوق  ك��ون  راهناً  �سينمائي 
املحاربات(،  ���س��وى  نلقى  ال  ذل��ك  م��ع  االأف���الم  اإن��ت��اج  على  ت�سرف  �سخمة 
ر  مطالبة ب�سرورة توافر م�ساحة حرّية يف ال�سينما. على �سعيد اآخر تتح�سّ

قديح لت�سوير اأغنية نورهان اجلديدة )مني حبيبي(.

طوين كيو�ن وحق �لختالف
اأن���ه �سيحيي خ��الل ال�سيف  ل��ه،  ك��ي��وان، يف ح��دي��ث  ال��ف��ن��ان ط��وين  ك�سف 
مهرجانات عدة، وي�ستعد لل�سفر يف يونيو يف جولة مو�سيقية عاملية، بعدما 

قام بجولة �سملت فرن�سا وكندا واأمريكا.
ال�سيا�سي  راأي���ه  ب��اإب��داء  الفنان  ك��ي��وان ح��ق  ي��وؤي��د ط��وين  اآخ���ر  على �سعيد 
ب��ح��ق االختالف  االإمي����ان  م��ن  ان��ط��الق��اً  �سيا�سية،  ح����وارات  وامل�����س��ارك��ة يف 

والتعددية والدميقراطية.

بن  احل��ارث  �سخ�سية  ماهر  اأحمد  الفنان  يج�سد 
عوف يف امل�سل�سل التاريخي  )خيرب(، وكما يقول 
اأحمد ماهر فاإن احلارث بن عوف، يبطن غري ما 
يظهر، وينطبق عليه قول املوىل عز وجل )الذين 
يبدو  فهو  ي��ف��ع��ل��وا(،  ي��ح��م��دوا مب��ا مل  اأن  يحبون 

بطاًل و�سريفاً وهو عك�س ذلك متاماً.
اأن هذه االحتافة التي يقدمها لنا  واأ�ساف ماهر 
الكبري ي�سري اجلندي تلقي ال�سوء على  الكاتب 
كل هذه املعاين وهذه ال�سلوكيات، وتقرع نواقي�س 
اإط��الل��ة على االأو���س��اع احلالية؛ الأن  ال��ذك��رى يف 
التاريخ يعيد نف�سه، كما اأنه يدخل �سمن االأعمال 
ذات القيمة الفنية العالية التي تتميز بها �سركة 
التجربة  ه��ي  ه���ذه  م��ي��دي��ا(، ح��ي��ث تعترب  )اإي��ك��و 
الثانية يل معهم بعد م�سل�سل )�سقوط اخلالفة(، 
ويف احلقيقة فاإن القائمني على ال�سركة يوفرون 
كل الدعم املطلوب بغية تقدمي كل ما هو هادف 

وثمني.
وحول توقعاته لنجاح امل�سل�سل، يقول اأحمد ماهر 
اإن���ه ي��ت��وق��ع اأن ي��ح��دث ه���ذا ال��ع��م��ل ���س��دى كبرياً 

و�سط امل�ساهدين والنقاد وكافة املهتمني باالأعمال 
الدرامية، الأنه يحدثنا عن فرتة مل يطلع الكثري 
تفا�سيلها، لذلك  ع��ن  احل���ايل  اجل��ي��ل  اأب��ن��اء  م��ن 
معان  ع��ن  ويك�سف  الده�سة،  يثري  عمل  اأن��ه  اأرى 
وال��ك��ث��ري من  الكثري  اأذه����ان  وم��واق��ف تغيب ع��ن 
املثقفني، بل والدار�سني، فنحن نرى هذه املعاين 
راأي ال��ع��ني ق���واًل وف��ع��اًل و���س��ل��وك��اً، وم��ن هنا فاإن 
من  رحبة  م�ساحة  اإىل  امل�ساهد  ياأخذ  ال�سيناريو 
املعرفة والعلم، وهذا يف حد ذاته مبعث عظيم على 
الده�سة؛ الأنه يدخل اجلمهور اإىل عامل ال يعرفه، 
بل اأن كل ما يعلمه عن هذه الفرتة جمرد �سذرات، 
على  املعلومة  بتقدمي  امل�سل�سل  يعاجله  م��ا  وه��و 
م�ساحة 30 حلقة، وبكل هذه ال�سخو�س واملواقف 
يف وجبة مل يكن لنا اأن ندركها لوال جهود �سركة 
لنا  ي��ق��دم��ه  وم���ا  للعمل،  املنتجة  م��ي��دي��ا(  )اإي��ك��و 
ي�����س��ري اجل��ن��دي ك��ت��اب��ة، وي��خ��رج��ه امل��ب��دع حممد 
العلي،  املنفذ حم�سن  املنتج  اإ�سراف  عزيزية حتت 
م��ي��دي��ا( ومبعاونة  )���س��ك��وب  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 

املنتج الفني حممد زعزع.

�أحمد ماهر يلتقي �حلارث بن عوف يف )خيرب(
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زيادة �لوزن م�ضرة بالقلب
ذكرت درا�سة بريطانية اأن زيادة الوزن م�سرة بالقلب، حتى لدى الن�ساء 

النحيفات. 
الطبية  �سي ميدي�سن(  اإم  دوري��ة )بي  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة  واأف��ادت 
باأنه مع كل زيادة 5 وحدات يف موؤ�سر كتلة اجل�سم، يزداد خطر اإ�سابة 
بال�سن  التقدم  ي��ع��ادل  م��ا  اأي   ،23% بن�سبة  القلب  ب��اأم��را���س  الن�ساء 

عامني ون�سف. 
وتابع باحثون من جامعة اأوك�سفورد حاالت مليون و200 األف امراأة يف 

اإنكلرتا وا�سكتلندا على مدى 10 �سنوات. 
مع  ي��زداد  ال  التاجي  القلب  �سريان  ب��داء  اإ�سابتهّن  خطر  اأن  ووج���دوا 
تقدمهّن يف ال�سن فح�سب، بل اأي�ساً مع ارتفاع، ولو طفيف، يف موؤ�سر 

كتلة اجل�سم. 
ي�سار اإىل اأن موؤ�سر كتلة اجل�سم هو املقيا�س املتعارف عليه عاملياً لتمييز 
العالقة بني  النحافة، وهو عبارة عن  ال�سمنة وعن  الزائد عن  ال��وزن 
املوؤ�سر  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح���ددت  وق��د  وط��ول��ه،  ال�سخ�س  وزن 

الطبيعي بني 18.5 و25. 
11 امراأة من اللواتي يبلغ موؤ�سر  اأن واحدة من بني كل  واأ�ساروا اإىل 
داء  �ستتوفى جراء  اأو  امل�ست�سفى  اإىل  اإدخالها  �سيتم   ،21 كتلة ج�سمها 

�سريان القلب التاجي بني عمر ال�55 وال�74.

النم�س 

النم�س ي�سبه ابن عر�س يف �سفاته �سبهاً كبرياً الأن احليوانني ينتميان اإىل 
جمموعه واحدة هى اللواحم )اكالت اللحوم( والنم�س ي�ستوطن افريقيا 
يقتل  الأن��ه  وتقدير  ك��ب��رياً  اح��رتام��اً  النم�س  ينال  الهند  يف  ا�سيا،  وغ��رب��ي 
الثعابني بل انه ي�ستطيع ان يفتك مبلكة الكوبرا وهى من اخطر احليات 
ال�سامة يف العامل، ولي�س عند النم�س مناعه �سد �سم الثعابني وغاية ما يف 
االأمر انه يحر�س على اال يتمكن الثعبان من ع�سه وله من خفة احلركة 
ما يكفل له الزوغان حني يوجه الثعبان ع�سته القاتلة، والنم�س يعترب من 
اعظم حيوانات العامل ن�ساطاً وحركة، كذلك هو يقهر اجلرزان والفئران 

وكثري من احليوانات ال�سغرية.
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املمثلة وعارضة األزياء هايدن بانتير خالل وصولها حلضور احلفل السنوي جلوائز )إميي( لتكرمي أصحاب اإلجنازات 
املتميزة في التغطية التلفزيونية الرياضية مبركز لينكولن في مدينة نيويورك )أ ف ب(.

فزح؟  قو�س  الوان  • ماهي 
 األوان قو�س قزح هي التالية : البنف�سجي ، النيلي، االأزرق ، االأخ�سر، 
االأ�سفر ، الربتقايل . اأي ما جمموعه �سبعة األوان رغم اأنها تبدو لنا 

اقل من هذا العدد  
؟ قزح  قو�س  ينتهي  • اأين 

ما مر  اإذا  املمطرة  الغيوم  وم��ن  املنهمر  املطر  ق��زح من  يتكون قو�س   
املطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�س  ف��اإن  وبالتايل  ال�سم�س عربها  �سوء 
والغيمة وهو ينتهي )ويبداأ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�س قزح 

ينبغي ان تكون ال�سم�س خلفك  

والق�سدة  والزبدة  البي�س  احل��وت و�سفار  كبد  وزي��ت  ال�سمك  زيت   ، املوجود يف  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  هل   •
النمو  عملية   يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  الزم  والكمرثى  واجل��زر  االأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�سروات 
واالفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه 

ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل
اأخذ بع�س اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�سمم يف  االفراط  اأن  تعلم  • هل 

الفيل يبكي عندما يكون حزين  اأن  تعلم  • هل 
اذا قطع ذيله  ميوت  احل�سان  اأن  تعلم  • هل 

يحفظ عظمه يف حلمه  التي  احليوان  هي  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
واحدة عندما ينام عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 

متتلك حا�سة ال�سمع ال  واالأفعى  والذبابة  ال�سلحفاة  اأن  تعلم  • هل 
االإن�سان هي ع�سلة الفك ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
حتى 128 درجة مئوية حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 

�سمعاً من االأذن اليمنى اأ�سعف  الي�سرى  االأذن  اأن  تعلم  • هل 

خرج بيرت واخته �سوزي اإىل احلقول اخل�سراء الح�سار بع�س كيزان الذرة ال�سفراء ل�سلقها 
لتكون غذاء لهم، وبقدر ما ان كوخهم نظيف وت�سع فيه ال�سعادة اال ان حاجتهم للنقود كانت 
قوية لذلك كان االب يعمل طوال اليوم اجريا يف احلقول ليكفي طلبات عائلته ال�سغرية اما 
بكيزان  واخته  بيرت  ج��اء  وعندما  وال�سغار،  احلنون  ال��زوج  طلبات  بتلبية  تكتفي  فكانت  االم 
احد  ال��ذرة فقامت بفرط  ان تطعم دجاجاتها بع�س  االخ��ت احلنون  ق��ررت  اليوم  ه��ذا  ال��ذرة 
منها  االق��رتاب  �سوزي من  ال�ساخن فخافت  الفرن  لت�ستقر يف  احلبات  تلقي  واخ��ذت  الكيزان 
لكنها الحظت ان احلبة بداأت تكرب قليال قليال حتى ا�ستقرت مت انتف�ست وكاأنها قطعة قطن 
�سوزي ومع حرارتها و�سعتها يف  يد  �ساخنة يف  اخ��رى  لت�ستقر مرة  وط��ارت  ال�ساهق  ببيا�سها 
فمها لتتذوقها فاح�ست بحالوة الطعم وا�سرعت لتخرب والدتها مبا حدث فجاءت االم وو�سعت 
بع�س احلبات على الفرن لتتحول بعد قليل اإىل ف�سار فما كان من بيرت اال ان قرر ان ي�سبح 
بائعا للف�سار بدون ان يخرب من حوله كيف ي�سنعه وقد ابدع يف �سنعه فوجد اقباال كبريا من 
ال�سغار وا�سبح �سانع الف�سار ال�سغري من مي�سوري احلال وا�سبح لديه وعائلته ما يكفي ل�سراء 

بع�س حقول الذرة وحتويلها اإىل ف�سار .

حبات الذرة الذهبية

طرق �ختيار زيوت �لطبخ �لأكرث �ضحية

�ضمنة �لبطن تزيد خطر 
�لإ�ضابة باأمر��س �لكلى

 
 اأظهرت درا�سة جديدة، ن�سرت يف دورية اجلمعية االأمريكية لطب الكلى، 
اأن الذين يعانون من ال�سمنة يف البطن عر�سة اأكرث من غريهم لالإ�سابة 

باأمرا�س الكلى.
وذكر موقع اليف �ساين�س اأن باحثني يف هولندا، اأجروا درا�سة �سملت 315 
رجاًل وام��راأة، اأظهرت اأن الذين يكون عندهم معدل اخل�سر اإىل الورك 
مرتفعاً، اأي الذين يخزنون الدهون يف البطن اأكرث من الوركني، يرتفع 

عندهم �سغط الدم يف الكليتني حتى اإن كانوا ال يعانون من وزن زائد.
ومع مرور الوقت، ُيلحق ارتفاع �سغط الدم ال�سرر باالأوعية الدقيقة يف 

الكليتني ما يحّد من قدرتها على ت�سفية النفايات من الدم.
واأظهرت الدرا�سة اأن كل وحدة زيادة يف معدل اخل�سر اإىل الورك ترتبط 
برتاجع تدفق الدم يف امل�سايف االأكرث دقة يف الكلية مبعدل 4 مليلرت يف 

الدقيقة.

ك�سفت رئي�سة ق�سم التغذية يف جامعة تروب يف اأ�سرتاليا ان 
اختيار نوع الزيت يعتمد على الهدف من ا�ستخدامه، هذا ما 

تقوله كاثرين ات�سيوبول�س.
زيت  يعترب  ع��ام،  ب�سكل  ال�سحية  للفوائد  بالن�سبة  وقالت: 
الزيتون البكر املمتاز اأف�سل خيار، مع اأنه يحتوي كمية من 
الزيوت  من  اأن��ه  اإال   ،)12%( امل�سبعة  الد�سمة  االأحما�س 
ال��ت��ي حت��ت��ف��ظ مب�����س��ادات االأك�سدة  امل���ك���ررة  ال��ق��ل��ي��ل��ة غ���ري 

املوجودة يف الزيتون قبل ع�سره.
وتعترب الزيوت النباتية اأكرث �سحياً من ال�سحوم احليوانية 
كالزبدة وال�سحم، حيث حتتوي الزيوت النباتية على كمية 
قليلة من االأحما�س الد�سمة امل�سبعة التي ت�سر القلب، كما 
اأنها حتتوي على كمية اأكرب من الزيوت االأحادية واملتعددة 

غري امل�سبعة املفيدة للقلب.
واأ�سارت اإىل اأنه يف�سل ا�ستعمال زيت الزيتون مع املاأكوالت 
الباردة، كال�سلطات وعدم ا�ستعماله يف القلي، وذلك للحفاظ 
على م�سادات االأك�سدة التي يحتويها، حيث اأن ت�سخني زيت 
يوؤدي لتغري يف تركيبه،  التدخني  الزيتون للو�سول ملرحلة 
دوار  كزيت  االأخ��رى  املكررة  الزيوت  ا�ستخدام  يف�سل  بينما 

ال�سم�س يف القلي والطبخ.
بالن�سبة للطريقة املثلى للمحافظة على الزيوت من التلف، 
االأماكن  يف  ب��ال��زي��وت  نحتفظ  اأن  االأف�����س��ل  م��ي��ل��ري:  ي��ق��ول 
كما  العلبة،  اإغ��الق  اإحكام  مع  ال�سوء،  عن  وبعيداً  ال��ب��اردة، 
يف�سل �سراء الزيت يف عبوة معدنية، اأو االحتفاظ بزجاجات 

الزيت يف حقيبة خا�سة عازلة لل�سوء واحلرارة. 

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

جميع الأهل والأ�سدقاء.

علي اأمين
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عمر اأمين
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
�سحفي يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته 

اإىل جميع الأهل والأ�سدقاء.

مزمل طارق
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.


