
ت�شج املواقع االلكرتونية واملنتديات ب�شهادات حية 
من  ال�شن  ك��ب��ار  ت�شرفات  م��ن  ي��ع��ان��ون  الأ�شخا�ص 
ذويهم، مثل هذه ال�شيدة التي تعاين من عدوانية 
دار  غ��ادرت  )لقد  عامني  منذ  )83عاما(  والدتها 
جيدا  بها  يتكفلون  كانوا  حيث  املتقاعدين،  رعاية 
رف�شت  اأن  بعد  بيتي  بالقرب من  �شقة  وا�شتاأجرت 
اأ���ش��ب��ح��ت �شيئة م��ع��ي وتقول  ل��ق��د  االإق���ام���ة م��ع��ي. 
واأين  يعتقدون  مثلما  طيبة  غري  اين  الأ�شدقائي 

اأجربتها على مغادرة بيتي(.
الرعاية  دور  يف  امل��وظ��ف��ون  يالحظه  ذات���ه  واالأم����ر 
اأت�شرف  اع��رف كيف  املوظفة )ال  حيث تقول هذه 
مع االنتقادات املتوا�شلة التي متطرين بها اإحدى 
مثل  تت�شرف  اإن��ه��ا  يعجبها،  ال  عملي  ال��ن��زي��الت، 

طفلة يف اخلام�شة من عمرها(.
���ش��ك��اوى وع���دوان���ي���ة واأزم������ات وان���ع���دام ث��ق��ة، اإنها 
التي  ال�شعبة  ال��ع��ق��اب��ي��ة  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  م��ن  اأ���ش��ك��ال 
يلجاأ اإليها بع�ص كبار ال�شن للتعبري عن انف�شهم، 
لدرا�شة  ب��اري�����ص  يف  اأخ����ريا  م��وؤمت��ر  خ�ش�ص  وق���د 
جون  ال��دك��ت��ور  نظمه  ال�شلوكيات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
امل�شت�شفى  نف�شاين يف  كلود مونفورت، وهو طبيب 
اجلامعي )�شانت ان(، و�شاحب كتاب )ماذا اعرف 

عن الطب النف�شي؟(.
من  اأن  حظنا  ح�شن  )م���ن  امل��خ��ت�����ص  ه���ذا  وي��ق��ول 
يتميزون بهذه ال�شلوكيات قلة من كبار ال�شن، لكن 
هذه القلة غري الطبيعية حتتاج اإىل عناية خا�شة، 
باأكملها  عائلة  يرهق  اأن  ميكن  واح��دا  �شلوكا  الأن 
وف��ري��ق��ا ط��ب��ي��ا ك��ام��ال واأح���ي���ان���ا ع����دة ف����رق طبية 
باأكملها من تبعات هذه  اأن تعاين موؤ�ش�شة  وميكن 

ال�شلوكيات(.

فئة �صعبة املرا�س 
وب��ال��ط��ب��ع ���ش��م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة، ت��وج��د ف��ئ��ة اخرى 
اإر���ش��اوؤه��ا منذ  االأ���ش��ل وي�شعب  امل��را���ص يف  �شعبة 
لكن تطور  ذات��ه،  املخت�ص  قول  الطفولة على حد 
�شلوكيات  اإىل  فجاأة  تتحول  التي  ال�شلوكيات  هذه 
مع  ال�شلوك  يف  مفهوم  غ��ري  وا���ش��ط��راب  مر�شية 
املخت�شني يف  ب��ال  اأم���را ي�شغل  ب��ات  ال��ع��م��ر،  ت��ق��دم 
علم النف�ص. ويقول الدكتور جان كلود مونفورت: 
اأي  ي��ع��اين م��ن  اأن كبري ال�شن ال  ن��ت��اأك��د م��ن  ح��ني 
يف  م�شكلة  اأو  االأدوي������ة  ج��رع��ة  يف  ك���زي���ادة  م��ر���ص 
نتحول  ...ال��خ،  البولية  امل�شالك  يف  اإنتان  اأو  اللثة 
البحث يف حميطه. فانقطاع جار عزيز مثال  اإىل 

جارحة  كلمات  و�شماع  الزيارة  عن 
م��ن ���ش��اح��ب ال��ب��ق��ال��ة مي��ك��ن اأن 

الذي  ال�شن  كبري  و���ش��ع  ي���وؤزم 
هائال  كّماً  جنباته  بني  يحمل 
التي  العدائية  ال�شلوكيات  من 
اإ�شابته  اإىل  النهائية  ت��وؤدي يف 

با�شطراب ع�شبي.
وه���ن���اك اأي�������ش���ا ن����وع اآخ���ر 

الذين  ال�شن  ك��ب��ار  م��ن 
ي������ع������زف������ون ف�����ج�����اأة 

عن  �شبب  ودون 
والكالم  االأك���ل 
وامل���������ش����ي، ه���ذا 
يجعل  ال��و���ش��ع 
م���������ن احل������ي������اة 

�شعبا  اأم����را  م��ع��ه��م 
ي�شعر  ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة، 

اأف������راد االأ�����ش����رة ب���االإره���اق 
م���ن حم������اوالت اإر����ش���ائ���ه���م او 

العالج  يرف�شون  بينما  عالجهم 
ويرددون اإما )ما تفعلونه غري كاف( 

اأو )عليكم فعل املزيد(.

رف�س فجائي
اأما الدكتورة جويل البورت فتقول ان واحدا من 
ت�شتقبلهم  الذين  ال�شن  كبار  من  مري�شا   85

العدوانية  ال�شلوكيات  هذه  من  يعاين  عيادتها،  يف 
اأ���ش��ب��اب الرف�ص  ن��ب��ح��ث ع��ن  اأن  وت�����ش��ي��ف )ع��ل��ي��ن��ا 
الفجائي هذا، يف البداية، علينا اأن ندرك اأن التقدم 
يعاين  فيما  الطاقة،  من  الكثري  يتطلب  ال�شن  يف 
وب�شبب  عمره  نتيجة  نف�شية  �شعوبات  م��ن  امل�شن 

تراكم االإجهاد الناجت من تغري و�شعه االجتماعي 
وال��ع��م��ري وف��ق��دان��ه ع����ددا م���ن االأم������ور، ينتهي 

البع�ص اإىل االإ�شابة باالإرهاق فيبداأون يف التفكري 
بالتخلي عن احلياة.

م�شاكل  ي�شبب  اأن  ب�شيط  حل���ادث  ميكن  واأح��ي��ان��ا 
عوي�شة مثل هذه ال�شيدة التي كانت تقود ال�شيارة 
ي��وم من االأي��ام اجتازت  85 عاما. يف  رغ��م بلوغها 
اإ�شارة التوقف االإجباري، ومل تتوقف  هذه ال�شيدة 
ال�شيارة.  الدرك ف�شحبوا منها مفاتيح  اأف��راد  اأمام 
يف  كبري  ع�شبي  با�شطراب  ال�شيدة  ه��ذه  اأ�شيبت 
يتمكن  اأن  دون  م��ن  احل��ادث��ة  تلت  ال��ت��ي  ال�����ش��اع��ات 

االأطباء من معرفة ال�شبب.
تقول الدكتورة جويل البورت 
عائلتها  ب���ا����ش���ت���دع���اء  ق��م��ن��ا 
بني  عالقة  اأي  اإي��ج��اد  وحاولنا 
م���ا ي���ج���ري وم����ا ق���د ت���ك���ون هذه 
اإىل  املا�شي  يف  عاي�شته  قد  ال�شيدة 
اأن اكت�شفنا اأن والدتها وهي بولونية، 
)لقد  للخبز  �شرقتها  ب�شبب  �شجنت 
اأ�شيبت هذه ال�شيدة بقلق �شديد حني �شاهدت اأفراد 

الدرك ب�شبب حادثة عا�شتها اأثناء الطفولة(.
اإىل كبار  تقول هذه املخت�شة النف�شية ان التحدث 
ال�شن وربط املا�شي باحلا�شر والعديد من الو�شائل 
العالجية، مبقدورها اأحيانا اأن تتحول اإىل معجزة 
و�شلوكياتهم  اآالم���ه���م  م���ن  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  وت��خ��ل�����ص 

العدائية.
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املزج بني التمارين مفتاح ال�صحة 
اأكد اخلبري الريا�شي دانيال كابتاين اأنه ميكن الوقاية من ال�شمنة وتقليل 
خماطر االإ�شابة بال�شكري من خالل اتباع برنامج ريا�شي منتظم وطويل 
االأجل ويقوم على ثالث ركائز، وهي متارين قوة التحمل املعتدلة، والتمارين 
كابتاين  واأو���ش��ح  الع�شالت.  تقوية  ومت��اري��ن  )ال��ك��اردي��و(،  املكثفة  القلبية 
-املحا�شر باجلامعة االأملانية للوقاية واالإدارة ال�شحية مبدينة زاربروكني- 
اأن متارين قوة التحمل املعتدلة تعمل على تن�شيط عملية التمثيل الغذائي 
اأما  للدهون، يف حني تعد التمارين القلبية املكثفة مثالية حلرق الدهون، 
تعمل  التي  الع�شالت  بناء  يف  وظيفتها  فتتمثل  الع�شالت  تقوية  متارين 
الع�شلية  الكتلة  زيادة  اإن  اإذ  الغذائي،  التمثيل  تن�شيط عملية  بدورها على 
الغذائي  التمثيل  عملية  تن�شيط  على  تعمل  باجل�شم  كيلوغرامني  مبقدار 
مراحل  على  با�شتمالها  املكثفة  القلبية  التمارين  ومتتاز   .%  10 بن�شبة 
تدريبية مكثفة يتم خاللها التحميل على اجل�شم ب�شكل كبري، مما يجعلها 
اأكرث فاعلية يف تقليل ن�شبة الدهون باجل�شم مقارنة بريا�شات قوة التحمل 
العادية التي يتم ممار�شتها يف مراحل تدريبية طويلة مع حتميل منخف�ص 
على اجل�شم. و�شدد كابتاين على �شرورة اأال تقل �شدة التدريب اأثناء ممار�شة 
مل��ع��دل �شربات القلب يف  % م��ن احل��د االأق�����ش��ى    80 التمارين ع��ن  ه��ذه 
الدقيقة، وهي اأعلى من احلد االأق�شى ملعدل �شربات القلب البالغ 60 % 
واخلا�ص بريا�شات قوة التحمل والتي تعمل على تن�شيط التمثيل الغذائي 
الريا�شي  املعدل بطرح عمر  اأنه يتم ح�شاب هذا  واأو�شح اخلبري  للدهون. 
ف��اإذا كان عمر  220، ثم ي�شرب يف الن�شبة التي تالئم نوع التمرين.  من 
ال�شخ�ص اأربعني عاما وكان يريد ممار�شة التمارين القلبية املكثفة، فيطرح 
اأربعني من 220 ويكون الناجت 180، ثم ي�شرب الرقم االأخري يف 80 % 

ليكون معدل �شربات القلب املطلوب 144 نب�شة يف الدقيقة.

تدخني الأم خالل احلمل يعّر�ض 
اأبناءها مل�صكالت اخل�صوبة 

وجدت درا�شة جديدة اأن اأبناء الن�شاء اللواتي يدّخن خالل فرتة احلمل 
واإ�شابتهم  عندهم  املنوية  احل��ي��وان��ات  انخفا�ص  احتمال  لديهم  يزيد 
مب�شكالت اخل�شوبة. وذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن الدرا�شة 
التي اأعلنت نتائجها يف االجتماع ال�شنوي للجمعية االأوروبية لالإجناب 
واملتعاطني  املدخنني  الرجال  اأن  بّينت  لندن،  يف  االأجّنة  وعلم  الب�شري 
الن�شاء  اأب��ن��اء  اأن  كما  اخل�شوبة،  مل�شكالت  عر�شة  اأك��رث  هم  للمخدرات 
املدخنات اأكرث عر�شة لهذه امل�شكالت. واأظهرت عدة درا�شات اأجريت على 
مدى ال�شنوات الع�شرين االأخرية اأن نوعية املني عند الرجال قد تراجعت 
واأعداد حيواناتهم املنوية اأي�شاً. وقد عزيت امل�شكلة اإىل عدة عوامل بيئية 
بينها التعّر�ص للمواد ال�شامة ولتدخني الرجال. لكن الدرا�شة اجلديدة 
اأظهرت اأن التعّر�ص لعدة عوامل قبل الوالدة ويف مراحل احلياة االأوىل 
قد يوؤدي اأي�شاً اإىل تراجع يف نوعية املني يف �شن الر�شد. وتبنّي اأن النمو 
البطيء للجنني وتعّر�ص االأم للدخان والنمو البطيء يف فرتة الطفولة 
كلها عوامل ترتبط اأي�شاً باإنتاج اأقل للحيوانات املنوية. و�شملت الدرا�شة 
اأطفااًل خ�شعوا لتقييم للو�شع قبل وبعد الوالدة. وخ�شع االأبناء يف �شن 
ال� 20 و22 من العمر لتقييم حلالة للخ�شيتني، وحتليل نوعية املني، 
وظهر اأن قرابة 1 بني كل 6 رجال يقل لديهم م�شتوى احليوانات املنوية 
موؤخراً.  العاملية  ال�شحة  منظمة  حددته  ال��ذي  الطبيعي  امل�شتوى  عن 
مع  �شكلها  يتالقى  ال  منوية  ح��ي��وان��ات  لديهم  ال��رب��ع  اأن  اأي�����ش��اً  وت��ب��نّي 
املقايي�ص التي حددتها املنظمة. ولفت العلماء وجود عالقة بني تدخني 

احلامل وقلة انتاج احليوانات املنوية عند املواليد الحقاً يف حياتهم.

حاولت الإجها�ض فانفجر رحمها
بعد  رحمها  انفجر  �شعودية  فتاة  وف��اة  يف  ال�شعودية  ال�شرطة  ��ق  ��ِقّ حتحُ
وك�شفت  ال�شرعي.  غري  حملها  نتيجة  االأج��ن��ة  اإ�شقاط  حبوب  تناولها 
والد  مع  �شرعية  غري  بعالقة  ارتبطت  الفتاة  اأن  التحقيقات  تفا�شيل 
للزواج منها، ولكن  �شعت لدفعه  واأنها  اأح�شائها،  ��ويِفّ يف  تحُ الذي  الطفل 
مبحاوالت  فقامت  بج�شدها  احلمل  عالمات  ظهرت  الوقت  م��رور  مع 
اأ�شهر دون فائدة.   6 العمر  الذي كان يبلغ من  عدة الإ�شقاط اجلنني، 
اأح�شرت  الفتاة  اأن  التحقيقات  اأو�شحت  فقد   ، �شبق  ل�شحيفة  ووفًقا 
الثالث، وتناولتها وو�شعت  ال�شهر  انتهاء  االإجها�ص قبل  ت�شبب  حبوًبا 
ا منها يف جوفها ب�شكل خاطئ ما ت�شبب يف انفجار الرحم ونزيف  بع�شً
اإىل  ونقلها  اإنقاذها  الفتاة  ذوو  وح��اول  ف��وراً.  وتوفيت وجنينها  �شديد، 
اإال  اأن بها نزيفاً فقط،  التخ�ش�شي، معتقدين  النور  طوارئ م�شت�شفى 
مركز  وت��وىل  بالق�شية،  ال�شرطة  واأحُب��ل��غ��ت  اإ�شعافها.  قبل  توفيت  اأن��ه��ا 
العام ملف الق�شية، واأحالت  �شرطة الكعكية وهيئة التحقيق واالدعاء 
ملعرفة   DNA باأخذ عينات  واأم��رت  ال�شرعي،  للطب  اجلثة واجلنني 
والد الطفل ومن اأح�شر احلبوب. وال تزال التحقيقات جارية يف انتظار 
نتائج التحاليل ومعرفة تفا�شيل اجلرمية كافًة، يف الوقت الذي حتقق 
فيه هيئة االدعاء مع عدد من امل�شتبه بهم يف عالقتهم بالفتاة، و�شلتهم 

بها وات�شاالتهم معها، يف انتظار حتديد اجلاين والتفا�شيل كافة.

تخرج من حفرة املوت باأعجوبة
ا�شطر رجال اإنقاذ اإىل اإخراج امراأة اأمريكية من �شيارة ان�شقت االأر�ص 
فجاأة وابتلعتها، بينما كانت جتتاز تقاطعا على ال�شارع العام يف �شمال 
غربي والية اأوهايو.  وقال موقع �شكاي نيوز عربية اإن املراأة، وا�شمها 
باميال نوك�ص، احتجزت لبع�ص الوقت يف احلفرة ال�شخمة التي ظهرت 
احلفرة  اإن  ال�شرطة  وقالت  توليدو.   مبدينة  رئي�شي  �شارع  يف  فجاأة 

جنمت على االأرجح عن تدفق مياه من اأنبوب رئي�شي حتت ال�شارع. 
اأقدام   10 بلغ عمقها  التي  احل��ف��رة،  اخل��روج من  باميال يف  وجنحت 

مب�شاعدة رجال االإنقاذ الذين ا�شتخدموا �شلماً الإنقاذها. 

ال  التجميلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
بالنف�س ال��ث��ق��ة  ت���زي���د 
اإن  حديثة  فنزويلية  درا���ش��ة  قالت 
ت�شعى  التي  التجميلية  العمليات 
القريب  ال�����ش��ك��ل  اإىل  ل���ل���و����ش���ول 
للعرق االأبي�ص، ال تزيد من الثقة 
املدى  الذات على  وتقدير  بالنف�ص 
ال�شخ�ص  الطويل، وال تغري نظرة 
االأ�شا�شية لنف�شه ولعرقه االأ�شلي، 
لتغيري  االإي���ج���اب���ي  ال���ت���اأث���ري  واإن 

ال�شكل يكون موؤقتا فقط.
ن�����ش��رت ه����ذه ال���درا����ش���ة يف دوري����ة 
و�شملت  النوعية  ال�شحة  اأب��ح��اث 
63 �شخ�شا من العرق االأبي�ص اأو 
والذين  بينهما،  خليط  اأو  االأ���ش��ود 
خ�شعوا لعملية جتميل اأنف اأو اأنهم 
وجميعهم  العملية  بهذه  يفكرون 
اأقروا باأنهم رغبوا باحل�شول على 
وم��رف��وع م�شابه الأنف  دق��ي��ق  اأن���ف 
اأن يح�شن  ب��اأم��ل  ال��ع��رق االأب��ي�����ص، 
هذا التغيري يف �شكلهن من ثقتهم 

بذواتهم وتقديرهم الأ�شكالهم.
التح�شن  اأن  ال���ن���ت���ائ���ج  واأب�����ان�����ت 
موؤقتاً  ك����ان  ب��ال��ن��ف�����ص  ال��ث��ق��ة  يف 
العملية  وراء  ال��ه��دف  واأن  ف��ق��ط، 
تغيري  ف��ق��ط  ي��ك��ن  مل  التجميلية 
�شكل االأنف، واإمنا تغيري ما ي�شري 
لل�شخ�ص  ال��ع��رق��ي  االأ����ش���ل  اإىل 
وال��ذي مل تفلح هذه العمليات يف 
انتزاعه من داخل ال�شخ�ص وحتى 
اإن لون  اإذ  من نظرة االآخرين له، 
الب�شرة غالبا ما ي�شري اإىل االأ�شل 
ال�شعور  على  العرقي، مما حافظ 

بالتهمي�ص لديهم.

ان��ه��ار ال��ف��ن��دق ف��ق��ت��ل 10
ق��ت��ل 10 اأ���ش��خ��ا���ص ع��ل��ى االأق����ل، 
وج���رح ع��دد اآخ���ر، ام�����ص يف انهيار 
حيدر  مبدينة  طبقتني  من  فندق 

اآباد جنوب الهند.
وذكرت وكالة بر�ص تر�شت الهندية 
�شيتي  هوتيل  فندق  اأن  الر�شمية، 
امل��وؤّل��ف من طبقتني، والذي  الي��ت 
ي��ق��ع مب��ن��ط��ق��ة، ���ش��ي��ك��ون دي���راآب���اد، 
يف ح��ي��در اآب����اد، م��رك��ز والي���ة اأندرا 
الفجر  �شاعات  يف  ان��ه��ار  ب��رادي�����ص، 
نيودلهي  تلفزيون  وق���ال  االأوىل. 
اأ�شخا�ص   10 اإن  يف(  ت��ي  دي  )اأن 
على االأقل قتلوا، واأ�شيب عدد اآخر 
20 حتت  ب���ج���روح، ف��ي��م��ا ال ي����زال 
ال�شرطة  مفو�ص  وق��ال  االأنقا�ص. 
قوات  اإن  �شارما  اأن���وراغ  املدينة،  يف 
وقوات  ال���ك���وارث  واإدارة  االإط���ف���اء 
بعمليات  ح��ال��ي��اً  ت���ق���وم  ال�����ش��رط��ة 
االآن  ح��ت��ى  ت���ع���رف  االإغ����اث����ة. ومل 
بو�شرت  ول���ك���ن  احل����ادث����ة  اأ����ش���ب���اب 

التحقيقات لتحديد ذلك.

اإفطار جماعي يف ميادين م�صر
اأطلقت قناة اأون تي يف امل�شرية دعوة 
لالفطار اجلماعي يف ميادين م�شر 
املبارك،  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  اأي�����ام  ث����اين 
جماعة  ن���ظ���ام  ب�����ش��ق��وط  اح���ت���ف���ااًل 
الرئي�ص  وع����زل  امل�شلمني  االخ�����وان 
ال�������ش���اب���ق حم���م���د م���ر����ش���ي.  والق����ت 
الذي  البع�ص  ل���دى  ق��ب��واًل  ال��دع��وة 
لالحتفال  طيبة  م���ب���ادرة  اأن��ه��ا  اأك���د 
ويف  امل�شريني.   وح��دة  على  وتاأكيداً 
على  خريي  روان  كتبت  ال�شياق  هذا 
وفكرة  طيبة  مبادرة   : تويرت  موقع 
رائ��ع��ة واق���رتح اأن ي��ك��ون االف��ط��ار يف 
ميدان التحرير رمز الثورة امل�شرية 

لالبد . 
ف���ك���رة رائعة  وك���ت���ب وج�����دي غ���ال���ب 
خا�شة لو ح�شر اأهايل �شهداء الثورة 
امل�����ش��ري��ة م��ن��ذ ث���ورة ي��ن��اي��ر 2011، 
وحتى االآن فهم بحاجة اإىل التخفيف 
وعلقت    . ب���ه���م  وااله����ت����م����ام  ع��ن��ه��م 
تبقا�ص  م��ا  ليه  رج��ب طيب  م��ريف��ت 
يف كل حمافظة يف م�شر ويح�شرها 
االأزهر  من  وعلماء  عامة  �شخ�شيات 

تاأكيداً على روح ثورة يونيو . 

الإفراط يف تناول ال�صيكولته
 يزيد الوزن ويرفع ال�صغط 

وا�شت�شاري  واملناعة  للح�شا�شية  امل�شرية  اجلمعية  ع�شو  ب��دران  جم��دي  الدكتور  اأك��د 
االأطفال بجامعة عني �شم�ص، اأن االإفراط يف تناول االأطعمة الغنية بكلوريد ال�شوديوم 

يوؤثر على �شحة االإن�شان.
ال��وزن وي�شر القلب  املاء داخل اجل�شم فيزيد  اأن ال�شوديوم يحتجز  اإىل  ب��دران  واأ�شار 

ويرفع �شغط الدم وي�شر الكلى والكبد، يزيد احتماالت ال�شكتة الدماغية واجللطات، 
ه�شا�شة العظام، وي�شاعف االأزمات الربوية.

واأو���ش��ح ب���دران اأن ال�����ش��ودي��وم ي��وج��د يف اخل�����ش��روات وال��ف��واك��ه، اجلبنة، 
االأغذية  الطر�شي،  املحفوظة،  االأغ��ذي��ة  ال�شيب�شي،   ، ال�شيكوالتة 

املقبالت،  اجلاهزة،  الع�شائر  الغازية،  ال�شريعة،امل�شروبات 
االأ�شماك  اخل��ب��ز،  الب�شطرمة،  ال��الن�����ش��ون،  امل��ق��رم�����ش��ات، 

اململحة.
وي��ن�����ش��ح ب�����دران ب��االب��ت��ع��اد ق���در االإم���ك���ان م���ن م��ل��ح الطعام 
االأ�شود  والفلفل  وال��ك��م��ون  كالقرفة  ب��ال��ب��ه��ارات  وتعوي�شه 

والليمون، لتجنب اأ�شراره.

كبار ال�صن يحتاجون اإىل معاملة خا�صة
ويبدون  �صلوكياتهم  تتغري  ال�صن،  يف  البع�س  يتقدم  حني 

اإرهاق املحيطني بهم. ترى ما  اأكرث ق�صوة وتطلبا، لدرجة 
االأ�صباب؟



•• العني – الفجر:

اأعلنت حديقة احليوانات بالعني عن دخولها يف �شراكة مع خمترب )وايلد 
امللكية  باجلمعية  الوراثية  اجلينات  يف  متخ�ش�ص  خمترب  وه��و  جينز(، 
لعلم احليوان باإ�شكتلندا، لال�شتفادة من خربة املخترب يف جمال احلم�ص 
متتلكها  ال��ت��ي  باملجموعة  يتعلق  بحثي  م�����ش��روع  يف  اأي���ه  اإن  دي  ال��ن��ووي 

احلديقة من قطط الرمال العربية.
وتاأتي هذه ال�شراكة يف اإطار تطوير برنامج رائد تقوده حديقة احليوانات 
بالعني الأبحاث خا�شة باحلفاظ على قط الرمال العربي واإكثاره، ومع 
متتلك  بذلك  فاإنها  احلديقة،  ل��دى  القطط  تلك  م��ن  ا  قطًّ  32 وج��ود 
اأكرب عدد معروف من قط الرمال العربي يف العامل ومع ذلك فاإن هناك 
اأو  الكثري مم��ا ال ي��زال جم��ه��واًل ع��ن اجلينات ال��وراث��ي��ة لذلك احل��ي��وان 

�شفاته االإحيائية ب�شفة عامة.
وتقول منى الظاهري، نائب املدير العام ل�شوؤون حماية البيئة والتعليم 
حديقة  ر�شيد  فيه  يعد  ال��ذي  الوقت  يف  بالعني:  احليوانات  حديقة  يف 
العامة  منها  يتعرف  من�شة  العربي  الرمال  قط  من  بالعني  احليوانات 
ف��اإن االأم��ل يحدونا يف  االأن���واع،  ا�شتبقاء  املبذولة يف جم��ال  على اجلهود 
اأن يكون هذا امل�شروع بالتحديد دافًعا جلهود ا�شتبقاء االأنواع يف املنطقة 
ال�شركاء  ب��ني  التن�شيق  اأم���ام  الطريق  متهيد  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  و�شت�شهم 
املحليني واالإقليميني لتطوير برنامج �شامل الإدارة املجموعات املوجودة 

من قط الرمال العربي يف العامل العربي . 
واأ�شافت منى الظاهري قائلًة: اإن ال�شراكة بني حديقة احليوانات بالعني 
وخمترب وايلد جينز التابع للجمعية امللكية لعلم احليوان باإ�شكتلندا تاأتي 
ال للحفاظ على ف�شائل احلياة الربية  اإطار التزامنا املتوا�شل والفعَّ يف 
برنامج  اإن  اأبوظبي.  الإم��ارة  رئي�شية  اأولوية  ميثل  ما  وهو  ال�شحراوية، 
اأبحاث احلم�ص النووي )دي اإن اأيه( �شيتيح لنا فهًما اأف�شل لهذا احليوان 
الغام�ص، وهو ما �شيكون م�شاهمة كبرية يف جهود ا�شتبقائه، وير�شي يف 
الوقت نف�شه اأ�شا�ًشا الحتمال اإعادة اإطالقه يف ال�شحراء وا�شتدامة بقائه 

على املدى الطويل . 
جينز(  )واي��ل��د  خمترب  يف  االأب��ح��اث  عاملة  �شني،  هيلني  الدكتورة  وقالت 
يف  مهمة  اخلطوة  ه��ذه  اإن  باإ�شكتلندا:  احل��ي��وان  لعلم  امللكية  باجلمعية 
احلفاظ على قط الرمال العربي. اإن البيئات ال�شحراوية كثرًيا ما تكون 
اإما  كثرية  اأن���واع  وهناك  اال�شتبقاء،  بجهود  يتعلق  فيما  جتاهل  مو�شع 
انقر�شت واإما على و�شك االنقرا�ص. وبالرغم من اأن قط الرمال م�شنف 
على اأنه )�شبه مهدد( ب�شفة عامة، فاإن اخلطر الذي يتهدد املجموعات 
الربنامج  ه��ذا  تنفيذ  ي�شهم  اأن  امل��اأم��ول  وم��ن  بكثري.  اأك��رب  يبدو  املحلية 
لالإكثار يف االأ�شر وكذلك املعلومات التي �شتك�شف عنها هذه الدرا�شة يف 

تعزيز احتماالت ا�شتبقاء هذا النوع .

امل�شروع اخلا�ص  اإن هذا  قائلًة:  امل�شروع  �شرح  �شني يف  الدكتورة  وم�شت 
امللكية  باجلمعية  جينز  وايلد  خمترب  ينفذه  ال��ذي  الوراثية  باجلينات 
االإ�شهام  �شاأنه  اإكثار من  باإ�شكتلندا ي�شتهدف دعم برنامج  لعلم احليوان 
يف احلفاظ على التنوع الوراثي احليوي داخل املجموعة االأ�شرية من قط 
الرمال العربي، ومبا ي�شمن لتلك املجموعة اأف�شل فر�ص البقاء يف املدى 
الطويل اإذا قدر لها اأن تحُعاد اإىل موطنها االأ�شلي يف نهاية املطاف. كذلك 
على  للتعرف  ب�شدة  مطلوبة  مبعلومات  �شتمدنا  الربية  يف  املراقبة  ف��اإن 

�شلوك ذلك احليوان الغام�ص يف ال�شحراء . 
و�شيعمد خمترب وايلد جينز اإىل ا�شتخدام عينات من دماء قطط الرمال 
اأيه(  اإن  )دي  النووي  بالعني ال�شتخراج احلام�ص  يف حديقة احليوانات 
حتليل  وكذلك  التوالد  الختبارات  املالئمة  اجلينية  امل��ح��ددات  وتطوير 
�شمن  لالإكثار  برنامج  و�شع  يف  االأدوات  تلك  و�شت�شهم  الوراثي.  التنوع 
احليوانات  حديقة  يف  املوجودة  القطط  بني  القرابة  ومقارنة  احلديقة، 
بالعني مع غريها من جمموعات القطط االأخرى التي تعي�ص يف حدائق 
اأو مراكز بحثية اأخرى. كما �شت�شتخدم االأدوات الوراثية التي �شيطورها 
التي تعي�ص يف  خمترب وايلد جينز يف مراقبة جمموعات قطط الرمال 
املخلفات  من  عينات  حتليل  خ��الل  من  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
ال�شلبة )الرباز( التي �شتجمع مل�شاعدة اخلرباء يف تقدير نطاق وحجم 
املجموعات من ذل��ك احل��ي��وان يف ال��ربي��ة.  ويعي�ص قط ال��رم��ال يف بقاع 
معزولة يف عمق �شحراء اجلزيرة العربية و�شمال اأفريقيا وو�شط اآ�شيا، 
كما ميثل قط الرمال العربي نوًعا مميًزا من اأنواع تلك القطط. وبو�شع 
�شميك  بفراء  مغطاة  وخمالبه  م��اء،  دون  �شهوًرا  يعي�ص  اأن  الرمال  قط 
ذل��ك احليوان  املرتفعة. كما يحفر  االأر����ص  اأق��دام��ه من ح��رارة  حلماية 
جحوًرا يف الرمال ليقي نف�شه من التقلبات الكبرية يف درجة احلرارة بني 
احلر ال�شديد وقت الظهرية والربد القار�ص اأثناء الليل. وقط الرمال هو 
الوحيد الذي ي�شكن ال�شحراء ب�شكل كامل من بني كل االأنواع االأخرى 

من القطط. 
اأن��واع كثرية من  اأع��داد  اإىل تراجع  ال�شحراوية  البيئة  اأدى تدهور  وقد 
اأوردت القائمة احلمراء لالأنواع  احليوانات ومن بينها قط الرمال وقد 
الرمال  العاملي للحفاظ على الطبيعة قط  ال�شادرة عن االحتاد  املهددة 
بو�شفه �شبه مهدد ، ومع ذلك فاإن كثرًيا من املجموعات املحلية من ذلك 
اأكرب. واحلقيقة  العربية رمبا كانت مهددة بخطر  احليوان يف اجلزيرة 
القائمة احلمراء  باالنقرا�ص يف  اأن��ه مهدد  الرمال م�شنف على  اأن قط 
دولة  م��ن  بكل  واخلا�شة  البيئة  على  للحفاظ  العاملي  ل��الحت��اد  املحلية 
االإمارات العربية املتحدة واأبوظبي حيث مل ت�شجل �شوى اأربع م�شاهدات 
1995وب�شبب  ع��ام  منذ  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  احل��ي��وان  لذلك  بها  موثوق 
الطبيعة الغام�شة لقط الرمال، فاإن من ال�شعوبة مبكان و�شع حتديد 
دقيق لعدد اأفراده الباقني يف الربية.  وقد اأدت عوامل من بينها الرعي 

الثعالب  ت�شتهدف  مب���واد  ال��ع��ار���ص  والت�شمم  امل����اأوى،  وف��ق��دان  اجل��ائ��ر، 
والكالب، اإىل كون اأعداد قط الرمال التي تعي�ص يف الربية مهددة ب�شدة. 
لعلم احليوان يف  امللكية  للجمعية  التابع  وايلد جينز  ي�شهم خمترب  كما 
اأخرى من  باأنواع  املتعلقة  امل�شروعات  ال يف عدد من  اإ�شتكتلندا ب�شكل فعَّ
حيوانات ال�شحراء بالتعاون مع حديقة احليوانات يف العني، ومن بينها 
املها، واملها معقوف القرن، وغزال املور.  وقبل وقت قريب ا�شطلع خمترب 
وايلد جينز بدور الريادة يف اإدارة اال�شتبقاء الوراثي للمها العربية، التي 
البعيد و�شهدت عديًدا  املدى  لطاملا كانت حموًرا جلهود اال�شتبقاء على 

من حاالت االإعادة اإىل ال�شحراء على مدى ال�شنوات الثالثني املا�شية. 
ومن املاأمول اأن ت�شهم اال�شتفادة من معلومات احلام�ص النووي )دي اإن 
اإىل ال�شحراء يف تعزيز فر�شة جناتها  اإعادة تلك احليوانات  اأيه( لدعم 

واإطالة �شنوات حياتها. 

•• العني - الفجر:

اأ�شاد معايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ص  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
جلامعة االإمارات بدعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل لر�شالة اجلامعة وما تنه�ص به من دور مهم يف 
املوؤهلة التي  رفد جمتمع االإم��ارات بالكوادر املواطنة 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ق��دم  التنمية  م�����ش��رية  يف  ت�شهم 

الدولة.
ج���اء ذل���ك ع��ق��ب اع��ت��م��اد م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
الرئي�ص االأعلى جلامعة االإمارات اليوم قائمة جديدة 
باأ�شماء الطلبة املقبولني يف اجلامعة للف�شل الدرا�شي 
والبالغ   2014-2013 اجلامعي  العام  من  االأول 
اأهنئ  اإذ  اإنني  وقال  وطالبة،  طالب  عددهم 4539 
جميع املقبولني واأ�شرهم بهذه املنا�شبة اإمنا اأتوجه يف 
الوقت نف�شه ببالغ التقدير اإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�ص االأعلى لالحتاد حكام االإمارات على ما حتظى 
توؤدي  حتى  متوا�شل  ودع��م  م���وؤازرة  من  اجلامعة  به 
�شمو  بجهود  اأ�شاد  كما  املطلوب  الوجه  على  ر�شالتها 
الفريق اأول ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ودعمه  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
املوؤ�ش�شات التعليمية نحو االرتقاء بالعملية التعليمية 
يف الدولة بجميع م�شتوياتها خا�شة امل�شتوى اجلامعي 

ومتابعة،  ورع��اي��ة  اهتمام  ك��ل  �شموه  م��ن  يجد  ال��ذي 
االأمم ال  نه�شة  ب��اأن  املطلق  �شموه  اإمي��ان  اإىل  م�شريا 
املوارد  بناء  فاإن  وبالتايل  املتميز  بالتعليم  اإال  تتحقق 
والقادرين  املوؤهلني  الوطن  وبنات  اأبناء  الب�شرية من 
من  ينطلق  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  م��واك��ب��ة  على 
اجلامعة  اخل�شو�ص  وجه  وعلى  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
باإذن  له  املغفور  اأ�شيال لغر�ص  نتاجاً  التي جاءت  االأم 
ب��ن �شلطان  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����ص  ال��وال��د  ت��ع��ايل  اهلل 
طيب اهلل ثراه. واأكد معايل ال�شيخ حمدان اأن جامعة 
االإمارات التي حققت طفرات م�شهودة عرب م�شريتها 

تعاظم  جيداً  ت��درك  واالإجن���ازات  بالعطاءات  احلافلة 
م�����ش��ئ��ول��ي��ات��ه��ا ودوره������ا ال����ري����ادي يف ت��ب��ن��ى امل���ب���ادرات 
واالإداري  االأك��ادمي��ي  اجلانبني  يف  امل�شتمر  بالتطوير 
�شعيا لتخريج وتاأهيل كوادر وطنية تلبي االحتياجات 

امل�شتقبلية ل�شوق العمل.
والتعليم  ال��ت��ط��وي��ر  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
من  وا���ش��ع��ة  منظومة  على  اأ���ش��ا���ش��ا  ترتكز  ال��دول��ة  يف 
توفري  مقدمتها  يف  وي��اأت��ي  وال��ن��ج��اح  التميز  عنا�شر 
قدرات  تعزز  بحيث  عاملية  معايري  ذات  تعليمية  بيئة 
الطلبة على التعلم واكت�شاب علوم ومهارات ومعارف 

تنا�شب ع�شر املعرفة الذي ي�شهد تطورات متالحقة 
يف جميع املجاالت. ووجه معايل ال�شيخ حمدان يف ذات 
امللتحقني  للمقبولني  التهنئة  الثانية  للمرة  ال�شياق 
�شيكونون  اأن��ه��م  م��ن  ثقة  لعلى  اإن��ن��ي  وق��ال  باجلامعة 
على م�شتوى اآمال وطموحات وتوقعات الوطن ببذل 
واالإمكانات  الفر�ص  من  لال�شتفادة  الطاقات  اأق�شى 
التعليمية املتاحة يف جميع كليات اجلامعة، وهو االأمر 
لتحمل  ال��ق��درات  تنمية  اإىل  �شيقود  ال���ذي  احلتمي 
الدور الريادي يف خدمة الوطن ورفعة �شاأنه داعياً اهلل 

بالتوفيق والنجاح للطلبة املقبولني. 

اإن�صاء ج�صر جديد للم�صاة
 يف منطقة ال�صناعية بالعني

•• العني - الفجر:

وقعت بلدية مدينة العني ممثلة يف الدكتور مطر حممد �شيف النعيمي، 
م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ات��ف��اق��ي��ة م���ع ���ش��رك��ة ن��اي��ل وب���ن حرمل 
هيدرواك�شبورت الإن�شاء ج�شر للم�شاة يف املنطقة ال�شناعية ، وذلك انطالقا 
للمجتمع  وخ��دم��ات  وم��راف��ق  حتتية  بنية  بتوفري  احلكومي  ال��ه��دف  م��ن 
تتوافق مع النمو ال�شكاين، وذلك مبقر مكتب رئي�ص دائرة ال�شوؤون البلدية 

معايل ماجد املن�شوري.
دائرة  رئي�ص  املن�شوري  م��اج��د  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  االتفاقية  توقيع  وح�شر 
مدينة  بلدية  عام  مدير  النعيمي  مطر  الدكتور  و�شعادة  البلدية  ال�شوؤون 
املدراء  وع��دد من  وبن حرمل هيدرواك�شبورت  نايل  �شركة  العني وممثلي 

التنفيذيني ومدراء االإدارات و موظفي بلدية مدينة العني .
واأكد �شعادة الدكتور مطر حممد �شيف النعيمي، مدير عام بلدية مدينة 
ال��ع��ني، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ���ش��رك��ة ن��اي��ل وب���ن حرمل 
هيدرواك�شبورت، حيث اإن هذه املبادرة تخدم ب�شكل مبا�شر البنية التحتية 
الطريق  مل�شتخدمي  امل��روري��ة  ال�شالمة  م�شتوى  من  وترفع  العني  ملدينة 
للم�شاة،  و�شديقة  منا�شبة  بيئة  وخلق  امل�شاة  حركة  ت�شهيل  على  ع��الوة 
فال�شيا�شة التي تتبعها البلدية هي تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف امل�شاركة 
املجتمعية وتعزيز دورها يف تطوير البنية التحتية، والتعاون مع ال�شركاء 
واملوردين من القطاع اخلا�ص يف تنفيذ املبادرات التي ت�شعى خلدمة مدينة 
العني. وبح�شب مدير عام بلدية مدينة العني، فاإن ال�شراكة بني القطاعني 
العمل  تعزيز  اأهميته يف  تكمن  ا�شرتاتيجي  احلكومي واخلا�ص هي هدف 
العني،  ل�شكان مدينة  املقدمة  االأط��راف لرفع كفاءة اخلدمات  بني جميع 
كما ن�شعى من خالل اإبرام هذه االتفاقيات لتحقيق اأهداف احلكومة من 
خالل الروؤى امل�شتقبلية التي نرى فيها خارطة الطريق للعمل احلكومي 
واخلا�ص. وتاأتي هذه املبادرة �شمن مبادرات امل�شوؤولية االجتماعية ل�شركة 
من  حزمة  لتفعيل  العني  مدينة  بلدية  جهود  و�شمن  حرمل،  وب��ن  نايل 
م�شاريع ج�شور امل�شاة يف مناطق متفرقة من املدينة باالإ�شافة اإىل امل�شاريع 
كفاءة  ول��رف��ع  ال�شكانية  الكثافة  ت��وزي��ع  ح�شب  وذل��ك  االأخ���رى،  املرتبطة 
الهوائية،  والدراجات  للم�شاة  ان�شيابية احلركة  املرورية وتوفري  ال�شالمة 
القطاع اخلا�ص من  اال�شرتاتيجيني من  ال�شركاء  بتمكني  البلدية  وتقوم 
كبادرة  املدينة  بناء  يف  منهم  اإ�شهاما  امل��ب��ادرات  ه��ذه  من  جمموعة  تنفيذ 

جمتمعية، وتقدمي خدمات متميزة ل�شكان مدينة العني.
وقال نايل را�شد ال�شام�شي مالك موؤ�ش�شة نايل وبن حرمل هيدرواك�شبورت 
خالل  من   ، العني  مدينة  �شكان  خلدمة  ت�شعى  ن�شاأتها  ومنذ  املوؤ�ش�شة  اأن 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  جميع  م��ع  واملتوا�شلة  ال��دائ��م��ة  امل�شاركة  و  امل��ب��ادرة 
والدوائر احلكومية و�شبه احلكومية وحتى املوؤ�ش�شات اخلا�شة التي تعمل 
احلياة  �شبل  وتطوير  املعي�شة  م�شتوى  رف��ع  �شبيل  يف  منفردة  اأو  جمتمعة 

الكرمية جلميع �شكان مدينة العني يف جميع مناطقها. 
والذي  �شلطان  بن  �شارع خالد  ، على  اأمتار   6 ارتفاع اجل�شر  يبلغ  و  فيما 
يعترب اأحد اأف�شل الطرق احليوية يف مدينة العني، اإذ يربط اجل�شر امل�شافة 
املمتدة مابني اجلهتني بطول 36 مرت وعر�ص 2 ون�شف مرت ، فيما ويبلغ 
يومياً  56،300 مركبة  الطريق قرابة  ت�شتخدم هذا  التي  املركبات  عدد 
العام  يف  الطريق  لهذا  امل�شتخدمة  امل��رك��ب��ات  ع��دد  ي�شل  اأن  املتوقع  وم��ن 

. تقريباً  مركبة   80،000 اإىل   2020
وتعد املنطقة التي �شتخ�شع الإن�شاء هذا اجل�شر من املناطق احليوية باملدينة 
حيث تتمثل ا�شتخدامات الطريق من اجلانب ال�شمايل يف م�شت�شفى الواحة 
وتو�شعاته اجلديدة وكذلك عدد من املناطق ال�شكنية، اأما ال�شفة اجلنوبية 
و  املرافق اخلدمية  وج��ود عدد من  ا�شتخداماتها يف  فتتمثل  الطريق  من 

املقاهي باالإ�شافة اإىل الكني�شة وخمازن البلدية واملنطقة ال�شناعية.
وياأتي ج�شر امل�شاة مبنطقة ال�شناعية بعد درا�شة �شاملة للموقع الذي ات�شم 
االحتياجات  لبع�ص  تلبية  تطلب  مما  ال�شريع  واملكاين  ال�شكاين  بالتطور 
ت�شهيل  اإىل  اإ�شافة  للم�شاة  اآمن ومريح  اإن�شاء ج�شر عبور  التي متثلت يف 

حركة امل�شاة وتخفيف االزدحام املروري. 
وتنا�شب  التظليل  ت�شميمية عالية من حيث  ويت�شمن اجل�شر موا�شفات 
االأخ��ذ بعني االعتبار  الت�شميم اخلارجي مع بيئة مدينة العني كما و مت 
خالل  من  ال�شن  وكبار  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  ومتطلبات  احتياجات 
توفري م�شعد كهربائي لت�شهيل عملية ال�شعود والنزول من اجل�شر، وكما 
يجدر التنويه بان عمليات الت�شنيع والرتكيب لن تتجاوز اخلم�شة اأ�شهر، 
لن  كذلك  و   ، واح���دة  ليلة  خ��الل  للج�شر  احليوية  االج���زاء  تركيب  ليتم 
تتجاوز فرتة اإغالق الطريق الع�شرين دقيقة فقط لرتكيب هذه االأجزاء. 
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لدى اعتماده قبول دفعة جديدة من الطلبة امل�صتجدين

حمدان بن مبارك ي�صيد بدعم �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة
 ونائبه لر�صالة اجلامعة ودورها الطليعي

�صراكة بني حديقة احليوانات بالعني وموؤ�ص�صة خريية ا�صكتلندية
 للحفاظ على قط الرمال العربي



الذرة  ن��واة  حول  تتمايل  التي  االإلكرتونات  ت�شاهم 
يف حت��دي��د طريقة ت��راب��ط ال���ذرة م��ع غ��ريه��ا، لكن 
نظرية  بف�شل  العلماء.  يعرف  كما  تثبيتها  ي�شعب 
اأن اجلزيئات ال�شئيلة تتواجد يف  التي تعترب  الكم 
حتديد  ميكن  ال  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  متعددة  اأم��اك��ن 
ميكن  ما  اأف�شل  بدقة.  اإل��ك��رتون  اأي  تواجد  مكان 

فعله هو حتديد احتمال تواجده يف نقطة معينة.
اأن تقبع  بالت�شاوي: ميكن  املواقع  تتوافر جميع  ال 
االإلكرتونات ح�شراً على م�شافات معينة من النواة، 
وت��ت��وق��ف ت��ل��ك امل�����ش��اف��ات ع��ل��ى ح��ج��م ال��ط��اق��ة التي 
يحملها االإلكرتون. يف املبداأ، ميكن ا�شتعمال الدالة 
املوجية للك�شف عن م�شتويات الطاقة يف اأي ذرة اأو 
جزيئة، مع اأن هذه العملية مل تحُطبَّق عملياً اإال على 
اأب�شط العنا�شر: ذرة وجزيئة الهيدروجني )تتاألف 

من ذرَتي هيدروجني مرتابطتني معاً(.

ل��ك��ن ك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��ق��اط ���ش��ورة جل�����ش��م مماثل؟ 
“انهيار”  اإىل  واح��د  اإل��ك��رتون  موقع  قيا�ص  ي���وؤدي 
الدالة املوجية، ما يحّتم اختيار موقع حمدد، لكن 
الدالة  تلك  وج��ود  وح��ده��ا  العملية  ه��ذه  تعك�ص  ال 
ب�شكل كمي وطبيعي يف الذرة. تقول اأنيتا �شتودولنا 
)ي�شعب  هولندا:  اأم�شرتدام،  يف  )ف��وم(  معهد  من 
مده�شة  كمية  اأج�شام  اإنها  املوجية.  ال��دال��ة  قيا�ص 

وهي تغري مظهرها اأثناء مراقبتها(.
تقنية  ا�شتعمال  ع��رب  ���ش��ورة  التقاط  فريقها  ق��رر 
عبارة  وه��ي  �شنة   30 منذ  العلماء  بها  يحلم  ك��ان 
واحدة،  لذرة  التقاط �شورة  بدل  عن جمهر كمي. 
م��ا يزيل  ه���ذا  اب��ت��ك��روا عينة م��ن جم��م��وع��ة ذرات. 
يجربه  ما  ذري،  اإلكرتون  كل  من  الكمية  الطبيعة 
له  يحُ�شَمح  التي  تلك  من  حم��دد  موقع  اختيار  على 
بالبقاء فيها. ميكن القيام بذلك عرب كمية كافية 

احتماالت  موقع  كل  اختيار  و�شيعك�ص  ال��ذرات  من 
الكم التي حتددها الدالة املوجية.

الهيدروجني  ذرة  من  �شعاعاً  �شتودولنا  �شنع فريق 
و�شعقه بجهاَزي ليزر منف�شلني، ما �شّغل اإلكرتونات 
الذرات بكميات حمددة. ثم قام حقل كهربائي بدفع 
االإلكرتونات امل�شحونة بعيداً عن نواتها نحو جهاز 

ر�شد على بحُعد ن�شف مرت تقريباً.
اأ�شدرت االإلكرتونات موجات اأنتجت منطاً متداخاًل 
انعكا�ص  عبارة عن  النمط  كان  الر�شد.  على جهاز 
ذرة  يف  الطاقة  م�شتويات  بني  الفا�شلة  للم�شافات 
اإىل  امل��وج��ي��ة،  ال��دال��ة  ات�شح يف  ال��ه��ي��دروج��ني، كما 
االإلكرتونات  تتواجد  حيث  م�شرقة  حلقات  جانب 
االإلكرتونات.  تلك  تغيب  حيث  مظلمة  ومم���رات 
تقول �شتودولنا: )ميكن اعتبار جتربتنا اأداة ت�شمح 

بالنظر داخل الذرة وروؤية ما يح�شل فيها(.

تذّكرنا النتيجة بجدل مثري لالهتمام: هل الدالة 
ال����ذرة ه��ي م��وج��ة ملمو�شة  امل���وج���ودة يف  امل��وج��ي��ة 
الريا�شيات؟  م��ن  ج����داً  م��ف��ي��د  ج���زء  اأم  وحقيقية 
يجيب ت��ريي رودول���ف م��ن )اإم��ربي��ال كوليدج( يف 
ل��ن��دن: )ع��ن��د روؤي���ة ���ش��ور مم��اث��ل��ة، كيف ميكن اأن 
يعمل  امل��وج��ي��ة؟(.  ال��دال��ة  حقيقة   td اأح���د  ي�شك 
على �شرورة  ي��وؤك��د  ولكنه  ذل��ك  اإث��ب��ات  على  راه��ن��اً 
اإجراء اختبارات اإ�شافية لالإجابة عن ذلك ال�شوؤال 

ب�شكل حا�شم.
يف  اأوت�����اوا  ج��ام��ع��ة  م��ن  �شمينك  كري�شتوفر  ي��ق��ول 
ك���ن���دا: )ي��ت��ط��رق امل���و����ش���وع اإىل ن��ظ��ام اأ���ش��ا���ش��ي يف 
التقنية  ا�شتعمال  ميكن  الكمية.  الفيزياء  جم��ال 
ذرة  ب�شاطة  اإىل  ن��ظ��راً  حجماً.  اأك��رب  ذرات  لدرا�شة 
اجلزيئات  اأو  ل��ل��ذرات  كمعيار  تعمل  الهيدروجني، 

املتعددة االإلكرتونات(.

عل�م وتكن�ل�جيا
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بداأت اإلكرتونات الذرة تتحول اأكرث من اأي وقت م�صى اإىل خليط كّمي، لكن تبني اأننا ن�صتطيع التقاط �صور 
ر جمهر كّمي الدالة املوجية لذرة الهيدروجني، وهي املعادلة التي حتدد مواقع  لها كما لو كانت جامدة. �صوَّ

االإلكرتونات وبالتايل خ�صائ�س الذرة.

خادم �صحابي من �صنعك 

ت�صوير ذرة الهيدروجني بكامريا كمية

مت اكت�شاف عبوات من غبار القمر يف خمترب كاليفورنيا 
وك���ان ق��د جلبها اأوائ���ل االأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن دا���ش��وا على 

القمر.
رحُ�شدت عبوات الغبار القمري يف م�شتودع يف كاليفورنيا 

بعدما كانت مفقودة الأكرث من 40 �شنة.
األدرين من القمر على  اأرم�شرتونغ وباز  حني عاد نيل 
اأر�شلت وكالة   ،1969 11( يف عام  )اأبولو  منت رحلة 
)نا�شا( 68 غراماً من غبار القمر اإىل ملفني كالفن يف 
جامعة كاليفورنيا، بريكلي، وهو اأحد الفائزين بجائزة 

نوبل للكيمياء يف عام 1961.
ق�����ّش��م ك��ال��ف��ن ال��ع��ّي��ن��ة ب��ني زم��الئ��ه ل��درا���ش��ة مركباتها 
الكربونية ثم جمعها الإعادة اإر�شالها اإىل وكالة )نا�شا(. 
اأن  البع�ص  افرت�ص  50 غراماً.  اإال  يعد منها  لكن مل 

الكمية املتبقية تدمرت خالل عملية البحث.
لكن يبدو اأن 3 غرامات من الغبار مت تخزينها يف 20 

قارورة معّلبة �شمن جّرة خمتومة.
كانت العبوات ال تزال على حالها اإىل اأن اكت�شفتها اأمينة 
االأر�شيف كارين نيل�شون يف �شهر اأبريل يف م�شتودع داخل 

خمترب لورن�ص بريكلي الوطني.
للف�شاء  جون�شون  مركز  اإىل  العينات  نيل�شون  اأع���ادت 
اعترب اخلبري  )نا�شا( يف هيو�شنت حيث  لوكالة  التابع 
العلمية  الناحية  تكون مفيدة من  اأنها قد  زيغلر  راين 
مبا اأنها ت�شتق من نوع نادر ن�شبياً من تربة القمر ا�شمها 

ال�شخرة املتالحمة.
ال يظن زيغلر اأن العينات مت التالعب بها: )اأ�شعر باأن 

كالفن ن�شي اأمرها بكل ب�شاطة(.

قد ي�شاهم الت�شوير بتقنية الفا�شل الزمني يف زيادة 
اأ�شعاف.  بثالثة  اال�شطناعي  التلقيح  جن��اح  فر�شة 
اب��ت��ك��ر ���ش��ي��م��ون ف��ي�����ش��ل وزم������الوؤه يف )ع���ي���ادة رعاية 
اخل�شوبة( يف نوتنغهام يف بريطانيا، طريقة لتحليل 
ت��ط��ور االأج���ن���ة ب��ه��دف ر���ش��د ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ك��رث فيها 
التلقيح  لف�شل  �شبب  )اأهم  الكرومو�شومية  ال�شوائب 
بة  اال�شطناعي(. �شّور فريق في�شل 88 بوي�شة خم�شّ
كب�شوالت  اإىل  حتولت  اأن  اإىل  ثنائياً   69 من  حديثاً 
امل��زروع��ة يف  اخل��الي��ا  م��ن  )ك���رة �شغرية  بال�شتولية 
امل�شابة  االأجنة  اأن  اإىل  ال�شور  حتليل  اأ�شار  الرحم(. 
اإ�شافية  �شاعات  �شت  اإىل  حتتاج  كرومو�شومي  بخلل 

الفريق  ابتكر  ثم  البال�شتولية.  الكب�شولة  لت�شكيل 
للحلول احل�شابية بهدف حتديد طبيعة تلك  نظاماً 
يراقب  املخاطر.  عالية  كانت  اإذا  ما  ومعرفة  االأجنة 
التي  كتلك  النمو  م��ن  اأخ���رى  ج��وان��ب  اأي�����ش��اً  النظام 
يوؤدي  الراهن،  الوقت  ال�شحة اجليدة. يف  اإىل  ت�شري 
يف  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ع���الج���ات  % م���ن   25
تزيد  اأن  الفريق  يتوقع  حية.  والدات  اإىل  بريطانيا 
 .%  78 اإىل  النجاح لي�شل  التقنية اجلديدة معدل 
اإىل  دعوا  ولكنهم  بالنتيجة  اخل�شوبة  خرباء  اأحُعجب 
راهناً  املعتمدة  الو�شائل  مع  اإ�شافية  مقارنات  اإقامة 

النتقاء االأجنة.

غبار قمري يعود اإىل 40 �صنة

ن التلقيح ال�صطناعي  الزمن يح�صِّ

وحدك ت�صغط الزناد!
ح�شدت االأ�شلحة التي تعمل يف يد اأ�شحابها ح�شراً )كتلك التي ي�شتعملها 
جيم�ص بوند يف فيلم Skyfall(، على دعم الكونغر�ص االأمريكي اأخرياً. 
�شيحُجرب  قانوناً  ما�شات�شو�شت�ص،  والي��ة  عن  دميقراطي  ت��ريين،  جون  دعم 
اإىل  للتعرف  كنظام  بيومرتية،  تكنولوجيا  ابتكار  على  االأ�شلحة  �شانعي 
الب�شمات يف جميع امل�شد�شات، وهو يدعو املعهد الوطني االأمريكي للعدل 
اإىل اإجراء االأبحاث الالزمة. اإنها اأنباء �شارة بالن�شبة اإىل �شركة )تكنولوجيا 
 Safe Gun Technology of( )االأ�شلحة االآمنة يف كولومبو�ص
الفكرة  ه��ذه  عن  االأب��ح��اث  جت��ري  كونها  جورجيا،  يف   )Columbus
منذ اأكرث من ع�شر �شنوات وها هي حتاول االآن جمع 50 األف دوالر الإنتاج 

م�شد�ص منوذجي يعمل على ب�شمات اليد.

طائر بحري كندي قد ي�شاعدنا على تف�شري ما مينع البطريق 
من الطريان. العيدر طائر له منقار �شميك وهو من نوع طيور 
الغو�ص التي تطري، لكن لي�ص برباعة تامة. حني در�ص روبرت 
طيور  لوي�ص،  �شانت  مي�شوري،  جامعة  يف  وزم����الوؤه  ريكليفز 
العيدر اأثناء حتليقها، الحظوا اأنها ت�شتعمل طاقة تفوق بثالثة 
اأقل  يحُعترب �شابقاً  التي ي�شتعملها االإوز الذي كان  اأ�شعاف تلك 
الطيور فاعلية. لكن حتت املاء، ي�شتطيع طري العيدر ال�شباحة 
املتوقع من بطريق  امل�شتوى  % فقط من  اأق��ل ب30  بفاعلية 
باحلجم نف�شه. يقول ريكليف: )ال ميكن التمتع بجناح يجيد 
العيدر  امل��اء واجل��و معاً(. يف نهاية املطاف، قد ي�شل  الدفع يف 
عن  فيتوقف  بالزعانف  اأ�شبه  جناحاه  فيها  ي�شبح  مرحلة  اإىل 
لن  االأم���ر  ه��ذا  اأن  ريكليف  ي��وؤك��د  لكن  للطريان،  ا�شتعمالهما 

يح�شل قبل اآالف ال�شنني.

طائر العيدر..

 اأجنحة معّدة للغو�ض! 

ظهر نظام اأويل �شي�شمح لك بابتكار 
خ���وادم���ك ال�����ش��ح��اب��ي��ة اخل��ا���ش��ة يف 
ال�شتبدال  ن�شخة  اأ�شهل  وهو  املنزل 

النموذج ال�شحابي التقليدي.
يجب اأن جتلب معك جميع البيانات 
من  تتمكن  كي  املنزل  اإىل  ال��الزم��ة 

التحكم باملو�شيقى والفيديوهات.
النموذج  ان���ه���ي���ار  ذل����ك  ي��ع��ن��ي  ه���ل 
نعرفه؟  ال����ذي  بال�شكل  ال�����ش��ح��اب��ي 
 Space ������ش�����رك�����ة  اأن  ي������ب������دو 
فهي  بذلك،  مقتنعة   Monkey

تخطط لت�شنيع منوذج اأف�شل.
 ح��������ني ان�����ت�����ه�����ت ح�����م�����ل�����ة م����وق����ع 
تلقت  اأخ�����رياً،   Kickstarter
حجم  يفوق  مبلغاً  املبتدئة  ال�شركة 
 100( اإليه  حتتاج  ال��ذي  التمويل 

األف دوالر( بثالثة اأ�شعاف.
امل�شروع  ي��ن��ط��ل��ق  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن 
خالل االأ�شهر املقبلة، وتهدف �شركة 
Space Monkey اإىل ا�شتبدال 
ال�شحابية  اخل�����دم�����ات  م���ق���دم���ي 
و  Dropbox م���ث���ل  ال����ع����ام����ة 
ب�شحابة   Google Drive
تتاألف من اآالف االأجهزة التي تقبع 
�شهري،  ر���ش��م  م��ق��اب��ل  م��ن��ازل��ن��ا.  يف 
 Space Monkey ���ش��ت��وؤج��ر 
ل��ل��م�����ش��رتك��ني ج���ه���ازاً ي��ح��ت��وي على 
تريابايت   2 ب�����ش��ع��ة  ���ش��ل��ب  ق��ر���ص 
اأجهزة  بجميع  يربطهم  وب��رن��ام��ج 

ال�شركة االأخرى على االإنرتنت.
ن�شف م�شاحة التخزين فقط تكون 
ومتتلئ  ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم،  خم�����ش�����ش��ة 
امل�شرتكني  ب��ب��ي��ان��ات  امل�����ش��اح��ة  بقية 
االآخ�����ري�����ن. ي���ت���م ن�����ش��خ ك����ل م����ا هو 
 Space �شركة  جهاز  على  خم��ّزن 
اأجزاء  اإىل  وتق�شيمه   Monkey

م�����ش��ّف��رة ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى كامل 
اأحد  م�����ش��اه��دة  اأردَت  اإذا  ال�����ش��ب��ك��ة. 
ف��ي��دي��وه��ات��ك خ����ارج امل���ن���زل، ميكن 
جت��م��ي��ع��ه��ا ان���ط���الق���اً م���ن االأج������زاء 
تكون  التي  االأج��ه��زة  على  املن�شوخة 
ي�شبه  الراهن.  اإىل موقعك  االأقرب 
م����ن مواقع  امل�������واد  ت���ن���زي���ل  االأم�������ر 
اأجزاء  جتمع  التي  امللفات  م�شاركة 
اآالت خم��ت��ل��ف��ة على  م���ن  م��ل��ف  ك���ل 

ال�شبكة.
 Space Monkey تدعي �شركة
اأن منوذجها ال�شحابي �شيزيد �شرعة 
�شتكون  ال��ت��ي  وال��ت��ن��زي��ل  التحميل 
تلك  م��ن  م��رة  ع�شرة  باثنتي  اأع��ل��ى 
القائمة. ويف  التي توفرها اخل��وادم 

امل�����ش��رتك��ني، قد  �شبكة  ت��ن��ام��ي  ظ��ل 
مرة.  ب�شتني  اأ���ش��رع  امل��ع��دل  ي�شبح 
اأح���د موؤ�ش�شي  ب��ي��ك��وك،  اآل���ن  ي��ق��ول 
ال�شركة: )كل م�شتخدم جديد يزيد 

عر�ص النطاق الرتددي(.
ي��ن�����ش��اأ بع�ص  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  ل��ك��ن 
وقد  البيانات  ملكية  حول  املخاوف 
النظام  ا�شتبدال  على  النا�ص  حت��ث 
الثقة  ترتاجع  ي�شتخدمونه.  ال��ذي 
قول  بح�شب  التقليدية  بال�شحابة 
ال�شحابي  التخزين  من��وذج  بيكوك. 
ال���راه���ن ه���و )و����ش���ع م���وق���ت( وفق 
جامعة  من  مورتييه  ريت�شارد  راأي 
م�شوؤول  وه��و  بريطانيا،  نوتنغهام، 
ال�شحابية  االأن��ظ��م��ة  ت�شميم  ع���ن 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ل��ل��ج��ي��ل امل��ق��ب��ل. يريد 
على  بال�شيطرة  للنا�ص  ي�شمح  اأن 
ب��ي��ان��ات��ه��م ك���ي ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اتخاذ 
وقف  اأو  م��ت��اب��ع��ة  ب�������ش���اأن  ق����راره����م 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ���ش��رك��ة م��ث��ل غوغل 
بيانات  م��ن  االأم������وال  تك�شب  ال��ت��ي 
امل�شتخدمني: )يف الوقت الراهن، ال 

يزال الو�شع �شائكاً(.
ع���ل���ى رغ������م وج�������ود من�������اذج اأول����ي����ة 
ال�شخ�شية،  ال�����ش��ب��ك��ة  خ��دم��ات  ع��ن 
غري  ي����دي����ره����ا  اأن  ي�������ش���ع���ب  ك������ان 
ت�شنع  اأن  ي��ج��ب  االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني. 
 Space Monkey ����ش���رك���ة 
واأن ت�شّهل  مناذج �شحابية �شخ�شية 
ط��ري��ق��ة ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة اإىل 

امل�شتخدم العادي.
ي��ق��ول م��ورت��ي��ي��ه: )ح��ت��ى ل���و كنتم 
االأمر  يبقى  تفعلونه،  م��ا  ت��ع��رف��ون 
تعمل  الذي  النظام  �شيقدم  �شعباً(. 
 Space Monkey ����ش���رك���ة 
)لكن  اإنتاجه م�شاعدة كبرية:  على 
بيانات  م�شتخدم  ك��ل  �شي�شت�شيف 
االآخ��ري��ن ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة. وميكن 
توزيع بياناته اخلا�شة وفق خمتلف 
الدولية.  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ش��الح��ي��ات 
وا�شحة(.  غ��ري  امل�����ش��وؤول��ي��ات  تبقى 
جامعة  يف  وزم���الوؤه  مورتييه  ياأمل 
ال�شحابة  اإدارة  ت�شهيل  ك��ام��ربي��دج 
برنامج  اإط�����الق  ع���رب  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ي����رب����ط م����ب����ا�����ش����رًة ب�����ني ال���ه���وات���ف 
واالأقرا�ص  املحمولة  واحل��وا���ش��ي��ب 
�شبكة  ���ش��م��ن  اخل���ارج���ي���ة  ال�����ش��ل��ب��ة 
افرتا�شية ميكن الو�شول اإليها عن 
)خادم  توظيف  النظام  يعيد  ��ع��د.  بحُ
ا�شم النطاق( لل�شماح للم�شتخدمني 
كل  على  اإلكرتونية  اأ�شماء  باإطالق 
واحد من اأجهزتهم. ميكن الو�شول 
كل  جانب  من  االإنرتنت  عرب  اإليها 
بح�شب  بذلك.  االإذن  لديه  �شخ�ص 
ال�شحابية  النماذج  �شتواجه  بيكوك، 
ب�شبب  حقيقياً  حت��دي��اً  التقليدية 
ن��ق��ل ال��ك��م��ي��ات ال��ه��ائ��ل��ة م��ن بيانات 
ننتجها  التي  وال�شور  الفيديوهات 
كل يوم من واإىل اخلوادم ال�شحابية 
ال��ب��ع��ي��دة. ���ش��ت�����ش��ب��ح ع��م��ل��ي��ة حفظ 
واأرخ�ص  اأ�شرع  منازلنا  يف  البيانات 
اأق��ل: )ت�شري هذه  و�شت�شتلزم طاقة 
البيانات  نقل  اأن  اإىل  كلها  االأم����ور 
ب���دل مراكز  االإن���رتن���ت،  اإىل ط���رف 
البيانات، �شيحقق جناحاً وا�شحاً يف 

امل�شتقبل(.
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      اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1482   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ص  اجلن�شية:  احمد  �شلطان  ليت  علي  عبا�ص  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لت�شليح  الريف  ور�شة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / ور�شة الريف لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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مدعي/ كامرول ح�شن �شتار اجلن�شية: بنغالدي�ص  مدعي عليه: ور�شة حممد 
جنيب عبا�شي ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
االمارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  عبا�شي  جنيب  حممد  ور�شة   / اعالنه  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/687   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ حممد اقبال حممد يو�شف اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ال�شاخمة  املباين 
للمقاوالت  ال�شاخمة  املباين  موؤ�ش�شة   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/231   عم كل   - م ع- ب-  اأظ

فينك�ص  �شركة  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  تامر  علي  حممود  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  االدارية  واال�شت�شارات  للتجارة  االمارات 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  �شركة فينك�ص االمارات للتجارة 
واال�شت�شارات االدارية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/393   مد جز   - م ر- ب- اأظ

مدعي/ عبداهلل علي حممد ذيبان املن�شوري اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  �شيف  مبارك  �شالح  مطر 
مطالبة مالية وقدرها 16000 درهم  املطلوب اعالنه / مطر �شالح مبارك �شيف 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  املزروعي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

رقم  الهندي  ال�شفر  توما�ص، حامل جواز  �شاجي  نا/  اأفيد 
زد 1816443 ال�شادر يف ابوظبي بتاريخ 2008/7/8 وعنواين 
واعمل  كرياال    ، باثانامتيتا  تيكيماال،  بازهور،  هو  الدائم 
هو  وعنواين  املتحدة  العربية  االمارات  ابوظبي،  يف  حاليا 
�ص ب 5151، باأنني غريت ا�شم ابني/ فيفيك توما�ص، حامل 
جواز ال�شفر الهندي ر قم جي 7697809 ال�شادر يف ابوظبي 
فيفيك  اىل/  توما�س  /فيفيك  من   2009/5/6 بتاريخ 

توما�س بازهور وي�شري هذا التغيري فوراً.

اعالن تغيري ا�شم �شخ�ص
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

يف الدعوى رقم 2013/598 جتاري كلي
املدعي : �شركة املا�ص التجارية )ذ.م.م( املدعى عليها: موؤ�ش�شة 
باحل�شور  اخلبري  يدعوكم  العامة  للمقاوالت  احلمراء  املا�شة 
اجتماع اخلربة االول يف الدعوى املذكورة اعاله وذلك يف يوم  
االربعاء املوافق 17/  يوليو 2013 يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا 
�شارع  ابوظبي-  مدينة  يف  الكائن  اخلرباء  ادارة  مبقر  وذلك 
مقابل   )13( رقم  الفرعي  ال�شارع  الزعفرانة-  منطقة  املرور- 

�شوق االمارات العام.

اعالن اجتماع خربة
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العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/698 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شاه جرانيت�ص كونرت اكتينج ميدل اي�شت ) �ص.ذ.م.م(  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ الطرفانه ل�شيانة املباين 
واحلرا�شة )�ص.ذ.م.م( وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع      قد 
املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )303043( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة    
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
ق�شم التنفيذ التجاري        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/27   دعاوي  م�شتعجلة جتارية   
�شعيد  عبداهلل  عتيق   -2 م�شعل  عبداهلل  /1-غ�شان  عليهما  املدعي  اىل 
ان املدعي / جوزيف  عبداهلل بن ه��وي��دن  جمهويل حمل االق��ام��ة مبا 
اق��ام عليك  القاري   قد  حبيب دميان وميثله: احمد علي عبداحلميد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شفة  م�شتعجلة بفر�ص حرا�شة ق�شائية 
ي��وم االثنني  ال�شركة وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.   وح���ددت لها جل�شة  على 
فانت  لذا   ch1B.6 بالقاعة  �ص   11.00 ال�شاعة   2013/7/15 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 رئي�ص الق�شم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/228   مدين كلي 
اىل املدعي عليهم /1-داجليت �شينغ باوا 2- حممد عبداملجيد �شاكيدار 3- �شاكني كومار 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / امنة التجارية �ص ذ.م.م وميثله: عبدالكرمي 
احمد عبداهلل عيد قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
جميعا  بالت�شامن والت�شامم بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )444973 درهم(تعوي�شا 
جابراً لكافة اال�شرار املادية واملعنوية التى ا�شابها جراء احلادث والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
لذا   ch2E.21 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/280   جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه   /1-حممد ا�شف عبدالواحد  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / ماك�ص لوجي�شتك�ص �ص م ح وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة با�شدار االمر بالزام املدعى عليه 
ب�شداد مبلغ 47400 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 
لها  وح��ددت  املعجل بالكفالة.   بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد  9% حتى 
 ch2D.19 جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/21 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا التجارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر    

   يف  الدعوى 2013/216   نزاع عقاري   
اىل املتنازع �شدهم: ا�شبايري للو�شاطة العقارية 2- ا�شباير العقارية 3- ا�شف 
ان  االق��ام��ة مب��ا  ليمتد جمهول حم��ل  انف�شتمنت�ص  ن���ورزاك   -4 ان��ور مون�شى 
املتنازع / ياراتينجال عبدالرحمن �شريف وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد 
اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب  خبري متخ�ش�ص  املطوع  قد 
وحددت  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعى  ال��زام  مع 
امل�شلح  مبكتب  �ص   8.30 ال�شاعة   2013/7/22 املوافق  االثنني  يوم  جل�شة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 رئي�ص الق�شم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   مذكرة اعالن  متظلم �شده بالن�شر    

   يف  الدعوى 2012/37   تظلم عقاري   
اىل املتظلم �شده/1- جوزيف كليندين�شت جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم 
/ راتنا �شاباباثي ناريندران وميثله: يون�ص حممد علي حممد اليا�ص ال�شحي     
ال�شادر يف  القرار  املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من  التظلم  اقام عليكم  قد 
والر�شوم وامل�شاريف.  وحددت لها  االمر على عري�شة رقم 2012/57 عقاري 
 ch1B.6 ال�شاعة 11.00 �ص بالقاعة  جل�شة يوم االحد املوافق 2013/7/14 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. ويف  حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 رئي�ص الق�شم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/431  ا�شتئناف مدين
راما�شامي  �شوري�ص   -2 اخلليج  ال  �شي  �شي  -�شركة   1  / امل�شتاأنف �شدهم  اىل 
راما�شامي 3- �شركة تيوكينج ديزاين 4- ماندراكي �شومو�شو مين�شيز  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /�شيلفى زوجة املتويف �شيالدوراي دهارمالينجام 
وب�شفتها و�شيه على الق�شر وهم ) بهفاني�شواري وبارامي( وميثله: مع�شومة 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�شتاأنف  ال�����ش��اي��غ   ق��د  ح�شن نا�شر 
االثنني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/5/13 بتاريخ  كلي  م��دين   2012/496
وعليه   ch2E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/7/15 املوافق 
يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابياً    
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
  اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2010/561  مدين كلي                  
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ���ش��ام��ان ع��ب��دال��وه��اب ه���ادي���ان ق���ر   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �شركة �شربينغتايد العاملية وميثله: 
جمال عبداهلل ماجد ال�شام�شي نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�شتها 
اخطاركم  اع��اله.  املذكورة  الدعوى  2013/7/3 يف  بتاريخ  املنعقدة  
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2013/7/17 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم 

ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا املدنية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1739   جتاري كلي   

ومدير  �شريك  ب�شفته  عطيه-  حممد  ابراهيم  /1-عثمان  عليه  املدعى  اىل 
العزاين   / امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  االول  جم��ه��ول حم��ل  ���ش��ده��ا  امل�شتدعي 
للخر�شانة اجلاهزة موؤ�ش�شة فردية ل�شاحبها �شعيد بن �شيف بن عبيد العزاين  
ب�شداد مبلغ  املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد 
161.167 درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/7/16 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/236   مدين كلي   

ال�شناعية- ل�شاحبها/  واملناطق  للمدن  العربي  املدعى عليه /1-االحت��اد  اىل 
ان  االقامة مبا  الطاهري جمهول حمل  البلو�شي  �شاهني حممد  علي  طاهر 
طالل  وميثله:  )�����ص.ذ.م.م(  وامل��وؤمت��رات  املعار�ص  لتنظيم  احلا�شر   / املدعي 
بندب  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  التميمي  ح�شن  حممد 
خبري متخ�ش�ص مع الزام املدعى عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/7/18 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch2D.18 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االقل، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�شم الق�شايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/247   مدين كلي   
ح�شن  وميثلها/  .ذ.م.م  �ص  �شريوان  جموهرات  /1-�شركة  عليهما  املدعى  اىل 
علي ابراهيم البو �شعيد 2- �شعيد كرمي زراع   جمهويل حمل االقامة مبا ان 
�شاكر    م��راد  عبدالعزيز حممد  فاطمة  لقمان ح�شن ح�شني وميثله:   / املدعي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما مببلغ وقدره 
52739366 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت لها 
 ch1C.15 جل�شة يوم االربعاء املوافق 2013/7/17 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل، 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
      اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1482   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ص  اجلن�شية:  احمد  �شلطان  ليت  علي  عبا�ص  مدعي/ 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ال�شيارات  لت�شليح  الريف  ور�شة 
م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه / ور�شة الريف لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
      اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1511   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

بنغالدي�ص   اجلن�شية:  مياه  احمد  منري  احلاج  مانري  �شاروار  حممد  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ح�شيم  عبداهلل  عليه:  مدعي 
للمقاوالت  ح�شيم  عبداهلل   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات  الدعوى: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/1
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1677   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ كامرول ح�شن �شتار اجلن�شية: بنغالدي�ص  مدعي عليه: ور�شة حممد 
جنيب عبا�شي ذ.م.م اجلن�شية: االمارات   مو�شوع الدعوى: م�شتحقات عمالية 
االمارات     اجلن�شية:  ذ.م.م  عبا�شي  جنيب  حممد  ور�شة   / اعالنه  املطلوب 
عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم االحد املوافق 2013/7/21 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة 
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/687   عم جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ حممد اقبال حممد يو�شف اجلن�شية: باك�شتان  مدعي عليه: موؤ�ش�شة 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاوالت  ال�شاخمة  املباين 
للمقاوالت  ال�شاخمة  املباين  موؤ�ش�شة   / اعالنه  املطلوب  عمالية  م�شتحقات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات  اجلن�شية:  العامة 
لنظر  موعدا   2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثالثة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/26
قلم املحكمة                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ   2013/7/9     
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/231   عم كل   - م ع- ب-  اأظ

فينك�ص  �شركة  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  تامر  علي  حممود  مدعي/ 
مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  االدارية  واال�شت�شارات  للتجارة  االمارات 
الدعوى: م�شتحقات عمالية املطلوب اعالنه /  �شركة فينك�ص االمارات للتجارة 
واال�شت�شارات االدارية ذ.م.م اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي 
 2013/7/21 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مبدينة حممد بن زايد 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  مول  مزيد 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ  2013/6/25

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/393   مد جز   - م ر- ب- اأظ

مدعي/ عبداهلل علي حممد ذيبان املن�شوري اجلن�شية: االمارات  مدعي عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  االمارات  اجلن�شية:  املزروعي  �شيف  مبارك  �شالح  مطر 
مطالبة مالية وقدرها 16000 درهم  املطلوب اعالنه / مطر �شالح مبارك �شيف 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر  عنوانه:  االمارات   اجلن�شية:  املزروعي 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�شاء �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/7/8
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/624 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ بالل عبدالرحمن احمد  العنوان بالن�شر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/6/24م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
اعاله ل�شالح / بيتوميك�ص للخر�شانة اجلاهزة بالتايل:   حكمت املحكمة مبثابة 
 59.075( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  احل�شوري: 
درهم( ت�شعةوخم�شون الفا  وخم�شة و�شبعون درهما والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة وت�شمينه الر�شوم وامل�شاريف ورف�ص ماعدا 
  2013/7/7 امل��واف��ق  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي  �شدر  طلبات.   م��ن  ذل��ك 
حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا 

امل�شتند.  
القا�شي/حممد عمر مقن�شة                  
رئي�ص الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/683 احوال �شخ�شية

بالن�شر-  العنوان:  فل�شطني     قدوره-  عو�ص  ندين   / عليها   املحكوم  اىل 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 24/يونيو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح املدعية/ علي العطيه جا�شم باالآتي: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: با�شقاط ح�شانة املدعى عليها البنها/)من�شور( 
و�شمه البيه املدعي وتتحمل املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف.    حكما قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. 

�شدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/27م.
عبدالغفار ح�شن عثمان

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
 حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
    اعالن بالن�شر 

تقرر يف التظلم  رقم )2013/837 ( منازعات ايجارية املنظورة امام 
من  واملرفوعة  ال�شابعة(  )اللجنة  االيجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة 
املدعي/ عبدالرحمن حممد فتح اهلل املرزوقي العالن املدعى عليه/ 
ال�شاعة  يف   2013/7/15 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جلل�شة  هوكانغ  مينا 
الدفاع-  ���ش��ارع  اب��وظ��ب��ي-  يف  ال��ك��ائ��ن  اللجنة  مقر  يف  م�شاء   01.00

منطقة مع�شكر اآل نهيان- بجانب �شندوق الزواج فيال رقم 2.
جلنة ف�ص املنازعات االيجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ص املنازعات االيجارية

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )205و220و2013/204 ت  عمل-م ع- ت-اأظ)
الدين عبدالقادر  امني احلق ومياه 2-جمال  ليت  التنفيذ/1- مر�شد عالم  طالب 
املا�شية  االعمدة   : �شده  املنفذ  بنغالدي�ص     اجلن�شية:  اهلل  انور  الدين  3-باهر 
املا�شية  اعالنه:االعمدة  املطلوب  االمارات  اجلن�شية:  العامة  وال�شيانة  للمقاوالت 
للمقاوالت وال�شيانة العامة اجلن�شية: االمارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 3196و3198و2012/3200 
عم جز- م ع- ب- اأظ  وحدد لنظره جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 موعدا 
التنفيذ-  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�شور  مكلف  فانت  التنفيذ.  طلب  لنظر 
اعاله،  ال�شند  لتنفيذ  بوا�شطة وكيل معتمد  او  �شخ�شيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

رقم  الهندي  ال�شفر  توما�ص، حامل جواز  �شاجي  نا/  اأفيد 
زد 1816443 ال�شادر يف ابوظبي بتاريخ 2008/7/8 وعنواين 
واعمل  كرياال    ، باثانامتيتا  تيكيماال،  بازهور،  هو  الدائم 
هو  وعنواين  املتحدة  العربية  االمارات  ابوظبي،  يف  حاليا 
�ص ب 5151، باأنني غريت ا�شم ابني/ فيفيك توما�ص، حامل 
جواز ال�شفر الهندي ر قم جي 7697809 ال�شادر يف ابوظبي 
فيفيك  اىل/  توما�س  /فيفيك  من   2009/5/6 بتاريخ 

توما�س بازهور وي�شري هذا التغيري فوراً.

اعالن تغيري ا�شم �شخ�ص
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9    

يف الدعوى رقم 2013/598 جتاري كلي
املدعي : �شركة املا�ص التجارية )ذ.م.م( املدعى عليها: موؤ�ش�شة 
باحل�شور  اخلبري  يدعوكم  العامة  للمقاوالت  احلمراء  املا�شة 
اجتماع اخلربة االول يف الدعوى املذكورة اعاله وذلك يف يوم  
االربعاء املوافق 17/  يوليو 2013 يف متام ال�شاعة 11.00 �شباحا 
�شارع  ابوظبي-  مدينة  يف  الكائن  اخلرباء  ادارة  مبقر  وذلك 
مقابل   )13( رقم  الفرعي  ال�شارع  الزعفرانة-  منطقة  املرور- 

�شوق االمارات العام.

اعالن اجتماع خربة
العدد  10839 بتاريخ 2013/7/9     

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2012/176   جتاري كلي                     

اىل املدعى عليه   /1- احمد فراج احمد علوان   جمهول حمل االقامة  مبا ان املدعى/ 
عبدالرزاق علي ح�شن الزرعوين  وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/1/30 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح  / عبدالرزاق علي ح�شن الزرعوين بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقدره 300000 ثالثمائة الف درهم ف�شال عن فائدة تاخريية بواقع 9% �شنويا تبداأ 
درهم  وخم�شمائة  امل�شروفات  والزمته  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2007/12/12 تاريخ  من 
.   . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  املحاماة  اتعاب  مقابل 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



•• اأبوظبي-الفجر: 

دولة  يف  الرائد  البنك  الوطني،  اأبوظبي  بنك  نظم 
يف  اآف���اق  برنامج  متدربي  لتخريج  حفل  االإم����ارات، 

فندق جمريا اأبراج االحتاد يف اأبوظبي.
برنامج  ومواطنة من متدربي  58 مواطناً  وتخرج 
اآفاق يف اأكادميية بنك اأبوظبي الوطني، حيث ح�شل 
العلوم  يف  ماج�شتري  على  ومواطنة  مواطناً   18
ومتدربة  متدرباً   40 اأكمل  فيما  وامل�شرفية  املالية 
الفرتة االأوىل من الربنامج ونالوا �شهادة الدرا�شات 

العليا يف العلوم املالية. 
نهيان،  اآل  حممد  بن  �شيف  بن  حممد  ال�شيخ  �شهد 
ثري�شبي،  واأل��ي��ك�����ص  ال��ب��ن��ك،  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و 
الوطني،  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص 
وخلف �شلطان بن را�شد الظاهري، رئي�ص العمليات، 
واإيهاب ح�شن، رئي�ص جمموعة املوارد الب�شرية وعدد 

من م�شوؤويل البنك حفل التخريج.
على  واخلريجات  اخلريجني  ثري�شبي  األيك�ص  وهناأ 
باخلريجني  نفخر  وق����ال:  واإجن���ازات���ه���م،  جن��اح��ه��م 
ال�شاق  العمل  اأن  على  الرتكيز  واأود  واخل��ري��ج��ات، 
العوامل  �شتكون  والرتكيز  وااللتزام  اجليد  واالأداء 

املحددة للنجاح .
وتنظم اأكادميية بنك اأبوظبي الوطني برنامج اآفاق 
، الذي ي�شتمر ملدة �شنتني، بالتعاون مع جامعة زايد 
البنك  اأكادميية  يف  بالدرا�شة  املتدربون  يقوم  حيث 
مع  املالية  العلوم  يف  العليا  ال��درا���ش��ات  �شهادة  لنيل 

ح�شولهم على رواتب من البنك. وبعد اإكمال ال�شنة 
اإىل العمل يف  املتدربون  االأوىل من الدرا�شة، ينتقل 
وظائفهم بالبنك مع موا�شلة الدرا�شة ب�شكل جزئي 

لنيل درجة املاج�شتري يف العلوم املالية وامل�شرفية.
وقال اإيهاب ح�شن، رئي�ص جمموعة املوارد الب�شرية 
ببنك اأبوظبي الوطني: يلتزم بنك اأبوظبي الوطني 
لتنويع  ال���ه���ادف���ة   2030 اأب���وظ���ب���ي  روؤي������ة  ب���دع���م 
النموذجي  الربنامج  اآف��اق  ويعترب  االإم���ارة  اقت�شاد 

على  احل�����ش��ول  فر�شة  ي��ق��دم  الأن���ه  ال�شباب  الإع����داد 
املتخ�ش�شة بقطاع  واملهارات  والعلوم  املعارف  اأحدث 

اخلدمات املالية وامل�شرفية. 
ال�شباب  ومتكني  ت�شليح  اأن  اإىل  ح�شن  اإيهاب  واأ�شار 
لتنمية  لهم  منا�شبة  بيئة  وتوفري  واملعرفة  بالعلم 
ا�شرتاتيجية  م���ن  ج����زء  ه���و  م��ه��ارات��ه��م  وت���ط���ري���ر 
اأبوظبي  بنك  موا�شلة  م��وؤك��داً   ، البنك  يف  التوطني 
ليكون  الب�شرية  امل����وارد  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار  يف  ال��وط��ن��ي 

يف م��ق��دم��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات امل�����ش��رف��ي��ة ول��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ة 
 .2030

اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ال��ع��دي��د م��ن برامج  وي��ق��دم بنك 
ومبادرات التوطني والتي تهدف ال�شتقطاب وتطوير 
مزاولة  يف  يرغبون  الذين  الوطنية  الكوادر  اأف�شل 
مبادرات  وت�شمل  املالية.  اخلدمات  قطاع  يف  مهنهم 
الدولية  الدرا�شية  للمنح  طموح  برنامج  التوطني 
ح��ي��ث ي��ق��وم ال��ب��ن��ك ب��رع��اي��ة ال��راغ��ب��ني يف االبتعاث 
للدرا�شة خارج دولة االإمارات وتقدمي فر�ص التدريب 
والعمل بعد التخرج، وبرنامج ال�شدارة الذي مينح 
اإىل جانب  املالية وامل�شرفية  العلوم  دبلوم  املتدربني 
اكت�شاب اخلربة يف املجال امل�شريف. كما ت�شمل برنامج 
�شهادة يف  وامل�شاركات  امل�شاركني  الذي مينح  البداية 
اإىل ذلك، يقوم  املالية وامل�شرفية. باال�شافة  العلوم 
برنامج  �شمن  والطالبات  ال��ط��الب  برعاية  البنك 
م�شتقبلي خالل فرتة الدرا�شة االأكادميية مبنحهم 
مع  العملية  ب��اخل��ربة  وت��زوي��ده��م  �شهرية  ع���الوات 
اأبوظبي  بنك  وجنح  التخرج  عند  توظيفهم  �شمان 
عام  يف   %  30 الوطني يف رفع معدل التوطني من 
 .2012 عام  نهاية  بحلول   %  37.4 اإىل   2008
مواطن   150 توظيف  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  وي��ه��دف 

ومواطنة. 
وت��ق��دي��راً ل���دور ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي يف تعزيز 
تنمية  جائزة  على  البنك  ح�شل  التوطني،  عملية 
امل�����ش��ريف يف عامي  ال��ق��ط��اع  ال��ب�����ش��ري��ة يف  امل������وارد 

و2009.  2004

املال والأعمال

25

تد�صني خدمة تاك�صي مائي جمدولة على خور دبي واملارينا مول 

نالوا درا�صات عليا يف العلوم املالية وامل�صرفية 

ومواطنة  مواطنًا  اأكادميية بنك اأبوظبي الوطني ُتخرج 58 

العقارات يف دبي اأم�ض ت�صرفات  قيمة  درهم  مليون   398
•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�شرفات العقارات من اأرا�ص و�شقق وفيالت واجراءات بيع ورهن 
 340 398 مليون درهم منها  اإج��ارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص نحو  و 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�ص و�شقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة حوايل 
58 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة 
االأرا�شي واالأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�ص 248 مبايعة منها 135 
الأرا�ص بقيمة 160 مليون درهم و 100 مبايعة ل�شقق بقيمة 146 مليون 
اأه��م مبايعات  33 مليون دره��م. وك��ان  13 مبايعات لفيالت بقيمة  دره��م و 
29 مليون دره��م يف منطقة برج  القيمة مبايعة مببلغ  االأرا���ش��ي من حيث 

خليفة تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا .

•• اأبوظبي-وام:

بلغ اإجمايل عائدات �شركة االحتاد للطريان خالل 
 327 .. مليارا و   2013 ال��ث��اين م��ن ع��ام  ال��رب��ع 
مليون دوالر اأمريكي بزيادة ن�شبتها �شبعة يف املائة 
اأمريكي خالل  245 مليون دوالر  و  مقابل مليار 
اإجمايل  وب��ل��غ   .  2012 ع���ام  م���ن  ال���ف���رتة  ن��ف�����ص 
العام  م��ن  االأول  الن�شف  خ��الل  ال�شركة  ع��ائ��دات 
ن�شبتها  بزيادة  اأمريكي  دوالر  ر2مليار   5 اجل��اري 
اأمريكي  دوالر  مليار  ر2   2 مقابل  املائة  يف   14
واأعلنت  امل��ا���ش��ي.  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ص  خ���الل 
االإمارات  لدولة  الوطني  الناقل  للطريان  االحت��اد 
العربية املتحدة ام�ص يف بيان لها اأنها حققت منوا 
الناجتة عن  ال��ع��ائ��دات  امل��ائ��ة يف  ثمانية يف  مبعدل 
 855 ب�  دوالر مقارنة  مليون   921 بلغت  الركاب 
و�شلت  فيما   ..  2012 ع��ام  خ��الل  دوالر  مليون 
العائدات الناجتة عن الركاب خالل الن�شف االأول 
ر1 مليار دوالر مقارنة   8 اإىل  ال��ع��ام اجل���اري  م��ن 
13 يف  6 ر1 مليار دوالر م�شجلة زي��ادة ن�شبتها  ب� 
ال�شراكات  عن  املتحققة  العائدات  وو�شلت  امل��ائ��ة. 
دوالر خالل  مليون   184 اإىل  وال�شراكات  بالرمز 
ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام اجل�����اري حم��ق��ق��ة زي���ادة 
147 مليون دوالر  ب�  25 يف املائة مقارنة  ن�شبتها 
اأم��ري��ك��ي خ���الل ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن ع���ام 2012. 
ومت��ث��ل ع���ائ���دات ال�����ش��رك��ة ن��ح��و 20 يف امل��ائ��ة من 
االإي��رادات الناجتة عن الركاب خالل الربع الثاين 
اإىل  ون�شف االأول من العام اجلاري. واأ�شار البيان 
عام  م��ن  االأول  الن�شف  خ��الل  �شجلت  ال�شركة  اأن 
�شنوية  ون�شف  ربعية  مالية  نتائج  اأقوى   2013
حتى االآن االأمر الذي يعك�ص ا�شتمرار النمو القوي 
يف ا�شرتاتيجيتها يف التحالف مع �شركات الطريان 
هوجن  جيم�ص  وق���ال  العاملية.  ال�شحن  وعمليات 
رئي�ص املجموعة والرئي�ص التنفيذي انه مت حتقيق 
نتائج الربع الثاين والن�شف االأول هذه على الرغم 
ال��ع��وام��ل االق��ت�����ش��ادي��ة واجلغرافية  ا���ش��ت��م��رار  م��ن 
ال�شيا�شية غري امل�شتقرة ومع ت�شجيل عائدات النقل 
اجلوي انخفا�شا خالل الربع الثاين م�شاحبة مع 
قدرة تناف�شية قوية واملناف�شة ال�شعرية الناجتة يف 
االأ�شواق.. م�شريا اىل ان ال�شركة متكنت من حتقيق 
رقم قيا�شي بنمو م�شاعف يف كل من الربع الثاين 
هوجن  واأ�شاف   .2013 عام  االأول من  والن�شف 

التي  امل��ت��زاي��دة  االأهمية  تعك�ص  ال  النتائج  ه��ذه  ان 
ال�شركة فح�شب  اأبوظبي مقر  العا�شمة  تتمتع بها 
ولكنها تعك�ص اأي�شا الن�شج املتنامي ال�شرتاتيجيتنا 
عمليات  اأداء  ق���وة  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل�����ش��راك��ة  امل��ح��ك��م��ة 
ت��زال تتجاوز جيدا معدالت منو  والتي ال  ال�شحن 
الكبري يف  اإن االجن��از  اإىل  واأ�شار هوجن  ال�شناعة. 
الربع الثاين كان امل�شاهمة الكبرية للتحالفات التي 
اأقامتها �شركة االحتاد للطريان وخا�شة مع طريان 
اإير برلني االملانية والتي اأ�شبحت اأكرب م�شاهم يف 
امل�����ش��ارك��ة ب��ال��رم��ز وه���ذا يعك�ص زي����ادة ال��رب��ط بني 
الطريان  ���ش��رك��ات  لتحالفات  املتكاملة  ال�شبكات 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ك��ل م���ن االحت������اد ل���ل���ط���ريان وط����ريان 
زيادة  على  للطريان  االحت���اد  وعملت  ب��رل��ني.  اإي���ر 
الثاين  ال��رب��ع  خ��الل  بالرمز  للم�شاركة  �شراكاتها 
ايرويز  ج���ات  ل�����ش��رب��ي��ا  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اق��ل  م�شيفة 
واأع��ل��ن��ت ع���ن ���ش��راك��ة ج���دي���دة اخل���ط���وط اجلوية 
اأفريقيا  جل���ن���وب  اجل���وي���ة  واخل����ط����وط  ال��ك��ن��دي��ة 
بيالرو�شيا  باالفيا يف  �شركة طريان  اإىل  باالإ�شافة 
ومع  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  بها  العمل  �شيتم  وال��ت��ي 
 45 اأ�شبح لدى االحت��اد للطريان  االإ�شافات  هذه 
اأكرث  من  افرتا�شية  عاملية  و�شبكة  بالرمز  �شريكا 
اأو  اأي حتالف  350 وجهة االأك��رث �شموال من  من 

�شركة طريان يف ال�شرق االأو�شط.
 ويف الربع الثاين ارتفع عدد الكيلومرتات بالن�شبة 
للمقاعد املتاحة على االحتاد للطريان بن�شبة 13 
مقارنة  اأمريكي  دوالر  مليار   17.2 اإىل  امل��ائ��ة  يف 
دوالر  مليار   15.2 �شجلت  التي   2012 ع��ام  مع 
اأمريكي . وحققت االإي��رادات بالن�شبة لكيلومرتات 
ال��رك��اب ال��ت��ي تعك�ص ح��رك��ة امل����رور ارت��ف��اع��ا قدره 
يف  اأمريكي  دوالر  مليار   13.3 اإىل  املائة  يف   13
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ق��ارن��ة م��ع ال��رب��ع ال��ث��اين يف العام 
 . اأم��ري��ك��ي  م��ل��ي��ار   11.8 ���ش��ج��ل  وال����ذي   2012
وحتقق هذا النمو من خالل تقدمي طارئتي ركاب 
بقدرة  �شفوف  ث��الث��ة  ط���راز   777-300 بوينغ 
ا�شتيعابية 328 راكبا وطراز �شفني مقاعد بقدرة 
الرحالت  ع��دد  يف  وزي���ادة  راك��ب��ا   380 ا�شتيعابية 
من بينها رحالت جديدة اىل اأم�شرتدام و�شاو باولو 
وبلغراد. وتعززت نتائج الربع الثاين للعام اجلاري 
م���ن خ����الل ت��ق��دمي رح����الت ي��وم��ي��ة اأواخ������ر �شهر 
م��ار���ص امل��ا���ش��ي اىل وج��ه��ة راب��ع��ة ج��دي��دة يف العام 
االحتاد  ق�شم  وي�شتمر  العا�شمة.  وا�شنطن  وه��ي 

ال�شركة  يف  ع��ال��ي��ة  من��و  ن�شب  حتقيق  يف  لل�شحن 
حيث قام الق�شم ب�شحن 112.963 طنا يف الربع 
 89.470  :2012  2013 ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 
العام  االول من  الربع  215.124 طنا يف  و  طنا 
هذا  ويعك�ص  طنا   174.622  :2012-2013
باملائة   26 اىل  و���ش��ل��ت  ع��ال��ي��ة  من��و  ن�شبة  االم����ر 
23 باملائة يف الن�شف  يف الربع الثاين ون�شبة منو 
االأول من العام 2013. ويعود هذا النمو يف حجم 
اإىل تقدمي ثالث طائرات �شحن جديدة  الب�شائع 
يف الربع الثاين يف العام واحدة من طراز اأيربا�ص 
اف200-777 واأول طائرة يف ال�شركة من طراز 
�شركة  ا�شتئجارها من  التي مت  بوينغ اف747-8 
اآتال�ص اإير لي�شل عدد اأ�شطول طائرات ال�شحن اىل 
ب�شبب  ال�شحن  ق�شم  اأداء  تعزز  ..كما  ت�شع طائرات 
زيادة عدد خدمات امل�شافرين االأمر الذي اأدى زيادة 
طاقة ال�شحن يف اأر�ص الطائرة. كما اأعلنت �شركة 
االحت���اد ل��ل��ط��ريان خ��الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
عن  احلكومية  امل��واف��ق��ات  على  احل�����ش��ول  �شريطة 
رغبتها يف اال�شتحواذ على ح�شة تبلغ 24 باملائة يف 
�شركة جيت اإيروايز الهندية مو�شعة من جمموعة 
وباالإ�شافة  للطريان.  االحت���اد  وحتالفات  �شبكات 
اىل ذل��ك وق��ع��ت االحت���اد ل��ل��ط��ريان م��ذك��رة تفاهم 
فر�ص  ل��درا���ش��ة  ال�شربية  احل��ك��وم��ة  م��ع  مبدئية 
اال�شتثمار يف ح�ش�ص امللكية ب�شركة جات اإيروايز. 
احلكومية  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ة  ح�شلت  ك��م��ا 
اال���ش��رتال��ي��ة ل���زي���ادة ح�����ش��ت��ه��ا يف ���ش��رك��ة فريجن 
وباالإ�شافة  ب��امل��ائ��ة.   19 اىل   10 م��ن  ا���ش��رتال��ي��ا 
االحتاد  متلك  ا�شرتاليا  فريجن  �شركة  ح�شة  اىل 
للطريان ح�شة 29 باملائة يف طريان برلني وح�شة 
باملائة   3 وح�شة  �شي�شل  ط���ريان  يف  باملائة   40
العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  لينغو�ص. ويف  ط���ريان  يف 
احلايل تقدم االحتاد للطريان رحالت يومية بني 
يومية بني  وهولندا ورحالت  وام�شرتدام  اأبوظبي 
ال�شركة  ت��ق��دم  ك��ذل��ك  و�شربيا.  وب��ل��غ��راد  اأب��وظ��ب��ي 
باولو  و�شاو  اأبوظبي  بني  اأ�شبوعية  رح��الت  ث��الث 
جات  م��ع  بالرمز  امل�شاركة  ج��ان��ب  اىل  ال��ربازي��ل  و 
ايروايز واالإعالن عن اتفاقيات جديدة مع طريان 
ك��ن��دا وط����ريان ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا وط����ريان بيالفيا 
ابتداء من الربع الثالث من العام. وقامت ال�شركة 
بتو�شيع امل�شاركة بالرمز مع �شركات ت�شمن كي األ 

ام واإيرفران�ص وطريان لينغو�ص واأليتاليا. 

مليار و327 مليون دولر عائدات الحتاد للطريان 
خالل الربع الثاين من 2013

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يدعو اأ�صحاب املزارع 
لتطبيق فكرة املزرعة املتكاملة

دبي  ل�صوق  ال�صوقية  القيمة  درهم  مليار   213.4
املايل يف نهاية الربع الثاين من العام احلايل

•• اأبوظبي-وام:

املزرعة  من��وذج  تطبيق  اإىل  املزارعني  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  دعا 
على  �شواء  املتنوعة  االأن�شطة  ممار�شة  على  بقدرتها  تتميز  التي  املتكاملة 
ميزة  يحقق  وب�شكل  واح���د  م��ك��ان  يف  احل��ي��واين  اأو  النباتي  االإن��ت��اج  �شعيد 
االأن�شطة  التي حتتوي على  املتكاملة  امل��زارع  تر�شيخ فكرة  تتمثل يف  ن�شبية 
اإدارة  مدير  الري�شي  ج��الل  حممد  وق��ال  واحليوانية.  النباتية  ال��زراع��ي��ة 
االت�شال وخدمة املجتمع يف اجلهاز اإن تطبيق فكرة املزارع املتكاملة ي�شهم 
وا�شتغالل  البيئية  اال�شتدامة  وحتقيق  الطبيعية  امل��وارد  على  املحافظة  يف 
املزرعة كنموذج متكامل يف االأن�شطة الزراعية النباتية واحليوانية وحتقيق 
امل�شاهمة يف  اإىل جانب  العاملية  االأ�شواق  الوطني يف  للمنتج  تناف�شية  قدرة 
االأمن الغذائي من خالل رفع ن�شبة اإ�شهام املنتج الوطني يف الناجت املحلي. 
واأ�شاف اأن اهتمام جهاز الرقابة يف تطبيق فكرة املزارع املتكاملة يربز من 
اهتمامه بتطبيق اأمثل ملخرجات حكومة اأبوظبي املتعلقة بتحقيق اال�شتدامة 
واأو�شح  وال��ب��ي��ول��وج��ي.  واحل��ي��وي  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  يف  وامل�شاهمة  البيئية 
الري�شي اأن الهدف من وراء الفكرة يتمثل اأي�شا يف ت�شجيع اأ�شحاب املزارع 
على ا�شتغالل املزرعة ا�شتغالال كامال يف جميع املجاالت الزراعية بدءا من 
النباتية  املخلفات  بتدوير  الرثوة احليوانية مرورا  وتنمية  النباتي  االإنتاج 

واحليوانية واإنتاج االأ�شمدة الع�شوية التي من املمكن اإعادة ا�شتخدامها يف 
اإنتاجية متكاملة للح�شول  املزرعة وحدة  القادمة وجعل  الزراعية  املوا�شم 
على عائد مادي جمزي يتنا�شب والتكاليف ح�شب وحدة االإنتاج. واأكد مدير 
اإدارة االت�شال وخدمة املجتمع يف اجلهاز اأن املزارع املتكاملة تتميز باإمكانية 
مثل  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات  امل��ت��ط��ورة  ال��زراع��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  خمتلف  تطبيق 
الزراعة املحمية يف البيوت البال�شتيكية والزراعة املائية والزراعة يف بدائل 
الرتبة وهي مناذج تتميز بقلة التكلفة وغزارة االإنتاج وجودة املنتج. وا�شار 
اإىل اأن فوائد تطبيق هذا النموذج تتمثل يف امل�شاهمة يف االأمن الغذائي من 
املوارد الطبيعية  النباتي واحليواين واحلفاظ على  الزراعي  االإنتاج  خالل 
تقدمي  و���ش��ه��ول��ة  متكاملة  اإن��ت��اج  وح���دة  اإىل  التقليدية  امل��زرع��ة  وحت��وي��ل 
مهنة  يف  للعمل  امل���زراع  اأ�شحاب  وت�شجيع  والبيطرية  الزراعية  اخل��دم��ات 
للرثوة  الوبائية  االأم��را���ص  انت�شار  واحل��د من  واالإن��ت��اج احليواين  الزراعة 
كافية لرتبية  م�شاحة  وتوفر  ال�شالالت  بني  الف�شل  احليوانية من خالل 
احليوانات. وذكر الري�شي اأن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يحر�ص على 
الرثوة  وم��رب��ي  املتكاملة  امل���زارع  اأ�شحاب  ل��دى  االإيجابية  املفاهيم  غر�ص 
احليوانية وذلك عرب ت�شجيعهم للم�شاهمة مبنتجاتهم احليوانية يف الناجت 
القومي وحتريك االقت�شادي املحلي واإنعا�ص اأ�شواق املوا�شي واالرتقاء بواقع 

االإنتاج املحلي.

•• دبي-وام:

ارتفعت القيمة ال�شوقية ل�شوق دبي املايل يف نهاية 
الربع الثاين من العام احلايل بن�شبة 4.5 يف املائة 
مليار   213.4 نحو  لتبلغ  االأول  بالربع  مقارنة 
�شوق  �شنوي �شدر عن  رب��ع  واأظ��ه��ر تقرير  دره��م 
املايل �شجل  �شوق دبي  اأن موؤ�شر  ام�ص  املايل  دبي 
ارتفاعا  احل��ايل  العام  الثاين من  الربع  نهاية  يف 
بالربع  م��ق��ارن��ة  امل���ائ���ة  يف   21.5 ن�شبته  ب��ل��غ��ت 
ال�شابق له لي�شل اإىل 2222.6 نقطة. وارتفعت 
ب���ني القطاعات  ق��ط��اع��ات م���ن  ���ش��ب��ع��ة  م���وؤ����ش���رات 
الت�شعة املمثلة يف ال�شوق كان اأعالها موؤ�شر قطاع 
بن�شبة  ارتفع  ال��ذي  املالية  واخلدمات  اال�شتثمار 
على  تغري  اأي  يطراأ  مل  حني  يف  املائة  يف   49.8

موؤ�شر قطاع ال�شلع اال�شتهالكية وانخف�ص موؤ�شر 
قطاع التاأمني بن�شبة 4.3 يف املائة. وبني التقرير 
خالل  ال�شوق  يف  امل��ت��داول��ة  االأ�شهم  قيمة  ارت��ف��اع 
الربع الثاين بن�شبة 82.4 يف املائة لتبلغ حوايل 
38 مليار درهم مقارنة بنحو 20.8 مليار درهم 
االأ�شهم  ع��دد  وارت��ف��ع  االأول  الربع  خ��الل  �شجلت 
املتداولة بن�شبة 74.4 يف املائة لي�شل اإىل 28.5 
مليار �شهم. واأو�شح اأن قطاع العقارات واالإن�شاءات 
االأك��رب من قيمة  ا�شتحوذ على اجل��زء  الهند�شية 
ال��ت��داوالت يف ال�شوق يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
بزيادة  دره��م  13.8 مليار  احل��ايل م�شجال نحو 
م�شرتيات  قيمة  وبلغت  املائة.  يف   36.4 ن�شبتها 
 16.5 االأجانب من االأ�شهم خالل الربع الثاين 
املائة  يف   43.4 ن�شبته  م��ا  لت�شكل  دره���م  مليار 

قيمة  و�شلت  التداول يف حني  قيمة  اإجمايل  من 
 16.3 نحو  اإىل  ال��ف��رتة  نف�ص  خ��الل  مبيعاتهم 
اإجمايل  من  املائة  يف   42.8 بن�شبة  دره��م  مليار 
االأجنبي  اال�شتثمار  �شايف  ليبلغ  ال��ت��داول  قيمة 
اإىل حوايل  الربع  هذا  ال�شوق خالل  اإىل  املتدفق 
251 مليون درهم. وبلغت قيمة االأ�شهم امل�شرتاة 
الربع  خ��الل  املوؤ�ش�شاتيني  امل�شتثمرين  قبل  من 
9.2 مليار درهم بن�شبة  الثاين من العام حوايل 
24.2 يف املائة من اإجمايل قيمة التداول يف حني 
بلغت قيمة مبيعاتهم خالل نف�ص الفرتة حوايل 
يف   23.5 ن�شبته  م��ا  لت�شكل  دره���م  مليار   8.9
لي�شل بذلك  ال��ت��داول  اإج��م��ايل قيمة  م��ن  امل��ائ��ة 
�شايف اال�شتثمار املوؤ�ش�شي املتدفق اإىل ال�شوق نحو 

265.9 مليون درهم.

•• دبي-وام:

الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  مبوؤ�ش�شة  البحري  النقل  اإدارة  د�شنت 
وامل��وا���ش��الت ب��دب��ي خ��دم��ة تاك�شي م��ائ��ي جم��دول��ة امل��واع��ي��د ب��ني خ��ور دبي 
اإطار اخلطط املو�شوعة  اإىل �شاطئ اجلمريا املفتوح وذلك يف  ومر�شى دبي 

لتعزيز و�شائل النقل البحري يف اإمارة دبي. وقال ال�شيد بهاء القدرة مدير 
ال�شياح  متكني  اإىل  ي��ه��دف  اخل��دم��ة  ه��ذه  اإط���الق  اإن  البحري  النقل  اإدارة 
والزوار واملقيمني يف روؤية املناطق ال�شياحية والرتاثية املوجودة يف مناطق 
الفي�شتيفال �شيتي واملحيطة بدبي مارينا مول و�شوق ديرة القدمي و�شوال 
اإىل ال�شاطئ املفتوح . وا�شاف ان التاك�شي املائي متوفرة بطبيعة احلال يف 

لنظام  تخ�شع  اجل��دي��دة  اخلدمة  اأن  اإال  الطلب  ح�شب  ولكن  املناطق  ه��ذه 
اجل��دول��ة اأي مبواعيد حم��ددة اإق��الع��ا وو���ش��وال وع���ودة. واأو���ش��ح اأن خدمة 
التاك�شي املائي اجلديدة ت�شتمل على خطني االأول ي�شم رحلتني جمانيتني 
لالأطفال حتى العمر عامني ..كما يت�شمن اخلط الثاين رحلتني دون توقف 
ما من  كل  تقدمي  على  تعمل  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأن  ال��ق��درة  واأك��د   .

�شاأنه تعزيز قطاع النقل البحري ال�شياحي يف اإمارة دبي من خالل التعاون 
والتن�شيق مع اجلهات الر�شمية و�شبه الر�شمية والفنادق وال�شركات واملن�شاآت 
ذات ال�شلة وحتقيق اإجنازات جتعل من النقل البحري و�شيلة ترفيه جذابة 
يف ظل متتع دبي ب�شواطئ رائعة ومناظر بحرية بديعة مما ي�شهم يف اإبراز 

الوجه احل�شاري للمدينة. 
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تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  113229   بتاريخ:   22 / 5 / 2008
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   خالد خ�شالة و �شركاه.
وعنوانه :     8 �شارع اجلنزوري، العبا�شية، القاهرة، م�شر.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
اأنواعها،  بجميع  املعلبة  االأ�شماك  و  املحفوظة  االأغذية  جميع  االأخ�ص  على  و   )29( الفئة  منتجات  جميع 
التونة، االأ�شماك املدخنة، االأ�شماك، جميع اأنواع منتجات االأ�شماك، م�شتقات االأ�شماك و جميعها ترد بالفئة 

29 دون غريها.
الواق�عة بالفئة   : ) 29 (

و�شف العالمة    : "Avanti" مكتوبة بحروف التينية و بطريقة مميزة باللون االأبي�ص و فوقها ثالث 
خطوط منحنية مر�شومة بطريقة مميزة باللون االأزرق و االأ�شفرالغامق و االأخ�شر و اجلميع على خلفية 
ذات �شكل بي�شاوي و لون اأحمر حماطة باإطار بي�شاوي باللون االأ�شفر الغامق و حتت اجلميع كلمة "اأفانتى" 

مكتوبة بحروف عربية.
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
DUFORM :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 171350    بتاريخ :01 / 04 /2012
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: بي يف اأ�ص  انرتنا�شيونال )�شينغافور ( بي تي اي ، ليمتد 
وعنوانه: �شي�شايل �شرتيت ، كيك �شاين تاور �شنغافورة ) 069535 (.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات.
من  املوا�شري  واحل�شى،  واجلب�ص  واملونة  واجل��ري  واالإ�شمنت  وال�شناعية  الطبيعية  واالأح��ج��ار  البناء  م��واد 
امل�شاكن  )القار(،  والقطران  والزفت  االإ�شفلت  الطرق،  اإن�شاء  يف  ت�شتخدم  التي  امل��واد  االإ�شمنت،  اأو  الفخار 

املتنقلة االآثار امل�شنوعة من احلجر، املداخن.
الواق�عة بالفئة :   )19(

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن الكلمة الالتينيةDUFORM  كتبت باللون االأ�شود وب�شكل خا�ص 
مميز. وياتي خط يف و�شط االحرف ) UFO ( وب�شكل مميز كما هو مو�شح بال�شكل .

االإ�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173780   بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جياجن اأنرتنا�شيونال هولدينجز كو.، األ تي دي.  
وعنوانه :     23 اأف ، رقم . 100 ، يان اآن اي�شت رود ، �شاجنهاي 200002 ، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
الدعاية و االعالن ، وكاالت الدعاية و االعالن ، تنظيم املعار�ص للغايات التجارية و االعالنية ، اأدارة اأعمال 
الفنادق ، امل�شاعدة يف ادارة االعمال التجارية للفنادق  ، وكاالت اال�شترياد و الت�شدير ، ا�شت�شارات اأدارة �شوؤون 
املوظفني ،  ا�شت�شارات االعمال ، خدمات نقل االعمال ، تاجري االالت و املعدات املكتبية ، تدقيق احل�شابات ، 

خدمات امل�شورة يف ادارة االعمال التجارية
الواق�عة بالفئة   : ) 35 (

ب�شكل  و   هند�شية  " بطريقة   J " حرف  كتب  التينية   و�شف العالمة    :   " J J HOTEL " بحروف 
مميز و مظلل   كما بال�شكل املو�شح.  

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 303
با�ش������م : �ص. ترين اإنرتنا�شيونال اإنك.

املتحدة  ، الواليات  ، نيوحري�شي  ، بي�شكيتاواي  اأفينو  وعنوان����ه : 08855  ون �شنتنيال 
االأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  635  (    بتاريخ : 26 / 12 / 1994
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 26 / 5 / 2013
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173776  بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   �شلوب �شبري بارت�ص اأم اأف جي . كو.، األ تي دي.
وعنوانه :   رقم . 162 ، وي يف �شرتيت ، نان تني دي�شرتيكت . تايت�شينج ، جمهورية ال�شني.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
مقود ال�شيارات ،  اجزاء  تعليق و اجزاء نقل احلركة   و م�شتلزماتها للمركبات الربية ، و ت�شمل  رابط  نهاية 
الزراع   ، ازرع بتمان   ، التوازن  ، و�شلة  ال�شحب  ، رابط  ، نهائيات احلوامل  البكرة  او  الكرة  ،راب��ط  الق�شبان 
الو�شيط ، مقاب�ص توازن جانبيه ، و�شلة الربط املركزية ، عدد و اجزاء الزراع  و عمود نقل احلركه و و�شلة 

الكرة و البكرة الداخلية. يف حدود ورودها بالفئة 12 .
الواق�عة بالفئة   : ) 12 (

و�شف العالمة :    "   SLOOP"  بحروف التينية  كتبت مرتني  ب�شكل مميز ور�شم اقوا�ص ت�شكل ر�شمني 
بي�شاويني ب�شكل مميز و العالمة بااللوان االحمر و اال�شود . 

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  136412  بتاريخ:   6 / 12 / 2009
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   رميوند ليمتد.
وعنوانه :بلوت رقم 156/ ات�ص رقم 2، فيلدج زادجاون، راناجريي – 415 612 مهار�شرتا، الهند.  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
كل انواع ةاملالب�ص ، الثياب ) مبا فى ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر ( القم�شان ، البنطلونات ، البدل ، بدل 
ال�شفارى ، املعاطف ، ال�شارى ، اأجزاء ال�شال ، ال�شال املكون من اأجزاء البليزر ، مالب�ص اخلروج، البلوزات ، 
العباءات ، امل�شدات ، البدل الن�شائيه ، البيجامات ، التنورات ، الف�شاتني ، دثار من الفراء ، االثواب الن�شائية 
الف�شفا�شه ، اأغطية الراأ�ص ، الكابات ، القبعات ، االحزمة ، املالب�ص اجللديه ، اجلوارب الن�شائيه ، اجلوارب 
 ، ، ال�شدارات  ، الكرافتات  اأربطة العنق االن�شوطيه   ، ، اربطة العنق ، مالب�ص �شوفية حمبوكه  ، احلماالت 
ال�شراويل التحتية الق�شريه ، اجلاكتات ، اثواب من ال�شوف ، قم�شان النوم ، االردية ال�شرواليه ، املعاطف 
اخلارجيه ، البن�ص ، االو�شحة ، ال�شرتات ، املالب�ص التحتيه ، املالب�ص الداخلية ، بزات نظاميه ، ال�شدريات ، 

مالب�ص االأطفال ، لب�ص القدم ،  االأحذية ذات الرقبة ، االأحذية و االخفاف.
الواق�عة بالفئة   : ) 25 (

و�شف العالمة    :"Raymond" مكتوبة بحروف التينية 
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
Klean Care :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 169906    بتاريخ :27 / 02 /2012
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: �شركة الطيب ل�شناعة املنظفات ذ.م.م .
وعنوانه: ال�شارقة  -  االأم�ارات العربي�ة املتح�دة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …
امل�شتح�شرات اخلا�شة بتبيي�ص االأقم�شة وغريها من املواد التي ت�شتخدم يف غ�شيل املالب�ص وم�شتح�شرات 
التزيني  وم��واد  الطيارة  وال��زي��وت  العطرية  امل��واد  ال�شابون  والك�شط،  االأو���ش��اخ  واإزال���ة  وال�شقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�شعر ومعاجني االأ�شنان وم�شتح�شرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة :   )03(

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتني باللغة الالتينية )  Klean Care(  وتكتب العالمة ب�شكل 
مميز  و باللون اال�شود .

. اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173781   بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جياجن اأنرتنا�شيونال هولدينجز كو.، األ تي دي.  
وعنوانه :     23 اأف ، رقم . 100 ، يان اآن اي�شت رود ، �شاجنهاي 200002 ، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
نقل امل�شافرين ،  النقل ب�شيارات االجرة ، النقل باحلافالت ، مواقف ال�شيارات ، خدمات قيادة ال�شيارات ، 
مكاتب �شياحية ) عدا الفنادق و احلجوزات ( ، حرا�شة امل�شافرين ، ارتياد االماكن ) ال�شياحية ( ، وكاالت 
حجوزات امل�شافرين ، تاجري القوارب ، النقل اجلوي ، تخزين الب�شائع ، تاأجري بدالت الغو�ص ، توزيع الطاقة 

، ت�شغيل الهوب�شات  ، خدمات النقل )  نقل الر�شائل او الب�شائع ( ، النقل بوا�شطة خطوط االنابيب . .
الواق�عة بالفئة   : ) 39 (

ب�شكل مميز  و   " بطريقة هند�شية   J " و�شف العالمة:" J J HOTEL " بحروف التينية  كتب حرف 
و مظلل   كما بال�شكل املو�شح.  

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 304
با�ش������م : �ص. ترين اإنرتنا�شيونال اإنك

، الواليات املتحدة  ، نيوجري�شي  ، بي�شكيتاواي  اأفينو  وعنوان����ه : 08855  ون �شنتنيال 
االأمريكية.

وامل�شجلة حتت رقم :  )  634  (    بتاريخ : 26 / 12 / 1994
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 26 / 5 / 2013
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173777   بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جياجن اأنرتنا�شيونال هولدينجز كو.، األ تي دي.  
وعنوانه :     23 اأف ، رقم . 100 ، يان اآن اي�شت رود ، �شاجنهاي 200002 ، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
الدعاية و االعالن ، وكاالت الدعاية و االعالن ، تنظيم املعار�ص للغايات التجارية و االعالنية ، اأدارة اأعمال 
الفنادق ، امل�شاعدة يف ادارة االعمال التجارية للفنادق  ، وكاالت اال�شترياد و الت�شدير ، ا�شت�شارات اأدارة �شوؤون 
املوظفني ،  ا�شت�شارات االعمال ، خدمات نقل االعمال ، تاجري االالت و املعدات املكتبية ، تدقيق احل�شابات ، 

خدمات امل�شورة يف ادارة االعمال التجارية
الواق�عة بالفئة   : ) 35 (

و�شف العالمة :" J " حروف التيني  كتب ب�شكل مميز  
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  136413  بتاريخ:   6 / 12 / 2009
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   رميوند ليمتد.
وعنوانه :بلوت رقم 156/ ات�ص رقم 2، فيلدج زادجاون، راناجريي – 415 612 مهار�شرتا، الهند.  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
التى تعر�ص ب�شفة خا�شة  البيع بالتجزئة و املحالت ذات االق�شام التخ�ش�شيه  خدمات حمالت متنوعات 
الثياب اجلاهزه و املالب�ص و املن�شوجات و االقم�شمة و مفرو�شات املنزل من الكتان و اأثاث املنزل و ا�شناف 
تزيني املنزل و االحذيه و مراكز الت�شوق و الدعايه و الت�شويق عرب التليفون . تنظيم نوافذ العر�ص باملحالت 
. التوزيع باجلمله و خدمات تلبية الطلبات و تنظيم املعار�ص و اال�شواق التجاريه الأغرا�ص الدعايه . جتربة 
املنتجات وتوزيع العينات وتوزيع بطاقات االئتمان و التخفي�ص ، جتميع �شتى املنتجات) با�شتثناء نقلها ( 
املنتجات من خالل كتالوجات  للعمالء م�شاهدتها بطريقة مالئمة و�شراء هذه  ليت�شنى  ل�شالح االخرين 
ال�شراء بالربيد او عن طريق االو�شاط االلكرتونيه وعلى �شبيل املثال عن طريق املواقع او برامج ال�شراء 

من خالل التلفزيون.
الواق�عة بالفئة   : ) 35 (

و�شف العالمة    :"Raymond" مكتوبة بحروف التينية 
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
 MHA Maliheh :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 169905    بتاريخ :27 / 02 /2012
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م: حممد ح�شني عزيز اهلل للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(
وعنوانه: دبى  -  االأم�ارات العربي�ة املتح�دة

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات …
وامل�شتح�شرات  الدقيق  ال��ن،  مقام  يقوم  وم��ا  وال�شاجو،   التابيوكا  االأرز،  ال�شكر،  ال��ك��اك��او،  ال�شاي،  ال��ن، 
والع�شل  النحل  ع�شل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�شكويت  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�شنوعة 
االأ�شود )الدب�ص(، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، البهارات التوابل، 

الثلج.
الواق�عة بالفئة :   )30(

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن �شكل وكلمة مكتوبة باللغة العربية )  مليحه( وتاتي داخل �شكل مزخرف  
العالمة  وتكتب  �شفراء  وعلى خلفية  وبخط مميز  االحمر  باللون  العالمة  وتكتب  االزرق   باللون  ومميز 
باللغة الالتينية ا�شفل على ميني ال�شكل ) Maliheh ( وتكتب باللون االزرق الفاحت وياتي فوق كلمات 
العالمة �شكل بي�شاوي وبه احرف التينية )MHA ( مكتوبة باللون االحمر على خلفية موموجة ومميزة 

، كما هو مو�شح بال�شكل .
. اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173782   بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جياجن اأنرتنا�شيونال هولدينجز كو.، األ تي دي.  
وعنوانه :     23 اأف ، رقم . 100 ، يان اآن اي�شت رود ، �شاجنهاي 200002 ، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
، فندق  الكافترييات   ، ،  مقاهي  ال�شراب  و  بالطعام  التموين   ،  ) النزل  و  الفنادق   ( االقامة  تاأمني  مكاتب 
عرف  ت��اأج��ري   ،  ) املوتيالت   ( ال�شعرية  الفنادق   ، خفيفة  الوجبات  تقدمي  مطاعم    ، الفنادق  ح��ج��وزات   ،

االجتماعات ، دور اجل�شانة النهارية ،  مقاهي  ال�شاي  
الواق�عة بالفئة   : ) 43 (

و�شف العالمة:" J J HOTEL " بحروف التينية  كتب حرف " J " بطريقة هند�شية و  ب�شكل مميز و 
مظلل   كما بال�شكل املو�شح.  

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي /

 االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 56497
با�ش������م : �ص  هاويل هولدينج جي اأم بي اأت�ص.

وعنوان����ه : فاجرايرن �شرتا�شه 13 اإيه ، 4840  فوكالبروك ، النم�شا
وامل�شجلة حتت رقم :  )  47697   (    بتاريخ : 13/ 7 / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف : 18 / 10 / 2013

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173778   بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جياجن اأنرتنا�شيونال هولدينجز كو.، األ تي دي.  
وعنوانه :     23 اأف ، رقم . 100 ، يان اآن اي�شت رود ، �شاجنهاي 200002 ، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
نقل امل�شافرين ،  النقل ب�شيارات االجرة ، النقل باحلافالت ، مواقف ال�شيارات ، خدمات قيادة ال�شيارات ، 
مكاتب �شياحية ) عدا الفنادق و احلجوزات ( ، حرا�شة امل�شافرين ، ارتياد االماكن ) ال�شياحية ( ، وكاالت 
توزيع   ، الغو�ص  ب��دالت  تاأجري   ، الب�شائع  ، تخزين  اجل��وي  النقل   ، ال��ق��وارب  تاجري   ، امل�شافرين  حجوزات 
الطاقة ، ت�شغيل الهوب�شات  ، خدمات النقل )  نقل الر�شائل او الب�شائع ( ، النقل بوا�شطة خطوط االنابيب

الواق�عة بالفئة   : ) 39 (
و�شف العالمة:" J " حروف التيني  كتب ب�شكل مميز  

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  171577  بتاريخ:   5 / 4 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   باجاج اأوتوليمتد
وعنوانه : اأكيوردي ، بيوين 035 – 411  ماهارا�شرتا ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
مركبات ،  اأجهزة النقل الربي ، �شيارات ، �شيارات الدفع الرباعي ، مركبات الدفع الثالثي ، مركبات الدفع 
الثنائي  ، دراج��ات نارية ، �شكوترات ) مركبات ( ، �شكوترات  ال�شغري ، اأعطية جانبية للدراجات النارية ، 
مقاب�ص للدراجات ، نوب�ص خلفية و اأمامية ، هياكل املركبات ، م�شدات اأمامية و خلفية للمركبات ، اإ�شارات 
االجتاه االأمامية و اخللفية ، مكائن املركبات ، اآليات و نظم نقل احلركة للمركبات ، كامت ال�شوت ، عجالت 
اأمامية و خلفية ، عجالت جانية ، اإطارات ، حامالت حقائب للمركبات ، مقاعد للمركبات ، اأحزمة مقاعد 
املركبات ، ملبات اإ�شاءة لل�شيارات ، اأجهزة قيا�ص �شرعة املركبات  و الدراجات ، مرايا املركبات ، ازرع و اأجنحة 
التحكم للمركبات  و الدراجات النارية ، خزانات وقود للمركبات ، خزانات معدنية لوقود املركبات  ، م�شابيح 

االإ�شاءة اخللفية لل�شيارات ، اأجزاء و ملحقات و مكونات املنتجات املذكورة اأعاله. �شمن ورودها بالفئة 12
الواق�عة بالفئة   : ) 12 (

و�شف العالمة    :    "   BAJAJ     " بحروف التينية  .           
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 التميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 54409
با�شم : االآن�شة ماري اجنيالتيج

وعنوانه:كونوت هاو�ص ، 4 موريل �شرتيت ، ليمنجتون �شبا ،اوريك�شاير ، �شي يف 32 5ا�ص زد ، اململكة املتحدة.
بتاريخ : 24 مار�ص 2004ط امل�شجلة حتت رقم : 45859  

الفئة : 3
 ، اأطقم جتميل   ، ، زيوت عطرية  املنتجات:  مواد جتميل ، مكياج ، م�شتح�شرات تنظيف ، �شابون ، عطور 
، غ�شول  ، غ�شول للعيون  ، غ�شول ب�شرة  اأق��الم للحواجب ، جتميل حتت العيون   ، ، مكياج للعيون  كرميات 
ي�شتعمل على اجللد حول العني لتخفيف ظهور اخلطوط الرفيعة ، كرميات وغ�شول �شد التجاعيد ، جميعاً 

مدرجة يف الفئة 3.
اال�شرتاطات

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/07/16 
وحتى تاريخ : 2023/07/16

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  174003  بتاريخ:   23/ 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جينكو �شوالر كو.، األ تي دي.
وعنوانه : رقم 1 جينجكي رود ، ت�شاجنراو اأيكونوميك ديفيلومبينت زون ، ت�شاجنراو �شيتي ، جياجناك�شي 

بروفين�ص ، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    

اأ�شقف غري معدنية تت�شمن خاليا �شم�شية ، قرميد ، مواد بناء حرارية غري معدنية ، مواد ت�شقيف غري 
معدنية  غري  اأغطية   ، معدنية  غري  نوافذ   ، معدنية  غري  متنقلة  مباين   ، معدنية  غري  مباين   ، معدنية 

لال�شقف .
الواق�عة بالفئة   : ) 19 (

و�شف العالمة:" Jinko Solar Building Your Trust in Solar " بحروف التينية ب�شكل مميز 
ور�شم خط.

اال�ش��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

االإمارات للمحاماة ) املحامي حمد حممد كدفور املهريي (. 
بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 56498
با�ش������م : �ص  هاويل هولدينج جي اأم بي اأت�ص.

وعنوان����ه : فاجرايرن �شرتا�شه 13 اإيه ، 4840  فوكالبروك ، النم�شا
وامل�شجلة حتت رقم :  )  46753   (    بتاريخ : 16/ 5 / 2004

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف :2013/10/18

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن  اأدارة  العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / االإمارات للمحاماة) املحامي حمد حممد كدفور املهريي( 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  173779   بتاريخ:   17 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع االأولوية :  /    / 

با�ش��م :   جياجن اأنرتنا�شيونال هولدينجز كو.، األ تي دي.  
وعنوانه :     23 اأف ، رقم . 100 ، يان اآن اي�شت رود ، �شاجنهاي 200002 ، ال�شني. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :    
، فندق  الكافترييات   ، ،  مقاهي  ال�شراب  و  بالطعام  التموين   ،  ) النزل  و  الفنادق   ( االقامة  تاأمني  مكاتب 
عرف  ت��اأج��ري   ،  ) املوتيالت   ( ال�شعرية  الفنادق   ، خفيفة  الوجبات  تقدمي  مطاعم    ، الفنادق  ح��ج��وزات   ،

االجتماعات ، دور اجل�شانة النهارية ،  مقاهي  ال�شاي  
الواق�عة بالفئة   : ) 43 (

و�شف العالمة:" J " حروف التيني  كتب ب�شكل مميز  
اال�ش��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً اإىل اأدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد والتجارة 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

EAT 12742



•• دبي-وام:

اختتمت فعاليات اأول برنامج لعالقات 
امل�شتثمرين موجه للخريجني يف دبي 
ام�ص يف اإطار مبادرة م�شرتكة اأطلقها 
وبور�شة  امل�����ايل  دب����ي  ����ش���وق  م���ن  ك���ل 
ن����ا�����ش����داك دب������ي وج���م���ع���ي���ة ع���الق���ات 
خالل  االأو���ش��ط  ال�شرق   � امل�شتثمرين 
امل�شاركني.  ال���ط���الب  ل��ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 
وت��ل��ق��ى خ��م�����ش��ة ط����الب م���ن خريجي 
اخ���ت�������ش���ا����ص ال����ت����م����وي����ل م�����ن ث����الث 
ال�شهادات  االإم���ارات  دول��ة  يف  جامعات 
التدريب  م��ت��ط��ل��ب��ات  اإمت���ام���ه���م  ب��ع��د 
العملي مع اأق�شام عالقات امل�شتثمرين 
املدرجة  ال�شركات  اأب��رز  لدى عدد من 
يف الدولة منها �شركتا اإعمار العقارية 
ب��االإ���ش��اف��ة اإىل بنك  و���ش��ع��اع ك��اب��ي��ت��ال 
اأبوظبي الوطني وبنك دبي االإ�شالمي. 

ث��م��اين جل�شات  ال���ط���الب يف  و����ش���ارك 
م��وا���ش��ي��ع خمتلفة  ت��ن��اول��ت  ت���دري���ب 
�شمن اخت�شا�ص عالقات امل�شتثمرين 
�شركات  اأب����رز  م��ن  جم��م��وع��ة  قدمتها 
اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة وم��ن��ه��ا ب��ن��ك اأوف 
ن���ي���وي���ورك م��ي��ل��ون و���ش��ي��ت��ي وج����ي بي 
م��ورغ��ان وت��وم�����ش��ون روي����رتز ووكالة 
وحوكمة  واتكينز  اآن���د  والث���ام  م��ودي��ز 
بنك.  ودويت�شه  كانتو�ص  ومري�شانت 
االأول من  الربنامج هو  اأن هذا  يذكر 
تعريف  اإىل  ه���دف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه 
االإماراتيني  م��ن  ال�شباب  اخلريجني 
امل�شتثمرين  ع���الق���ات  ب��اخ��ت�����ش��ا���ص 
الذي ي�شهد منوا وانت�شارا مت�شارعني 
اخلريجني  ت���زوي���د  واإىل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
بفهم جيد واطالع وا�شح فيما يتعلق 
اأ�شواق  ووظائف  امل�شتثمرين  بعالقات 

راأ�ص املال. 

•• دبي-الفجر: 

املالية الوطنية الرائدة يف دولة االإم��ارات العربية  املوؤ�ش�شة  اأعلن امل�شرق 
للموظفني،  العليا  العامة  االإدارة  �شهادة  برنامج  اإط���الق  ع��ن  املتحدة، 
بالتعاون  العليا، وذلك  العامة  االإدارة  ويت�شمن احل�شول على �شهادة يف 
مع كلية خافيري التعليمية ، وح�شر حفل اإفتتاح الربنامج جمموعة من 
موظفي االإدارة العليا يف البنك، ومدير كلية خافيري التعليمية ، والدفعة 

االأوىل من املوظفني الذي �شيلتحقون بالربنامج.  
وكفاءات  ق��درات  لتنمية  امل�شرق  اإل��ت��زام  مع  الربنامج  اإط��الق  ويتما�شى 

املوظفني وتقدمي الدعم امل�شتمر ل�شمان تطورهم الوظيفي.
و�شيقوم ق�شم اأنظمة امل�شرق للتعليم باالإ�شراف املبا�شر على تنفيذ دورات 
املحاور  م��ن  جمموعة  مناق�شة  مت  االإف��ت��ت��اح  وخ���الل  املختلفة،  التعليم 
واملعلومات املتعلقة بالربنامج ومت تخ�شي�ص برنامج املاج�شتري يف اإدارة 
االأعمال ب�شكل خا�ص الإعداد كوادر االإدارة الو�شطى وجمموعة من االإدارة 
العليا، يف البنك لتلبية االإحتياجات امل�شتقبلية للبنك، حيث �شيتم تعزيز 
اإىل جانب جمموعة  اإدارة االأعمال املتطورة،  خربات املوظفني يف جمال 
الهيئة  اأع�شاء  قبل  من  الربنامج،  وبعد  قبل  والتقييم  ال��درا���ش��ات،  من 
املكثفة  الربنامج  ف��رتة  ومتتد   ، التعليمية  خافيري  كلية  يف  التدري�شية 
ت�شميم  مت  حيث  للموظفني،  الدعم  تقدمي  خاللها  يتم  اأ�شهر،   8 اإىل 

الربنامج لتحقيق هذا الهدف. 
الكلية  كانت  وق��د   ،1949 ع��ام  يف  التعليمية  خافيري  كلية  تاأ�شي�ص  مت 

ت�شعى ب�شكل م�شتمر لتعزيز متيزها وريادتها يف هذا املجال.
يف  ل��الأف��راد،  امل�شرفية  اخلدمات  جمموعة  رئي�ص  اإي���راين،  فرهاد  وعلق 

وتوفري  البنك،  يف  املوظفني  ك��ف��اءات  تعزيز  على  نحر�ص  اإن��ن��ا  امل�شرق: 
مهاراتهم  ول�شقل  الوظيفية،  م�شريتهم  لتطوير  لهم  الالزمة  االأدوات 
جتربة  تقدمي  يف  البنك  روؤي��ة  تطبيق  على  ق��ادري��ن  ليكونوا  وخربتهم، 
امل�شرفية  االأع��م��ال  اأن تطور قطاع  اأك��د  كما   . للعمالء  م�شرفية مميزة 
لالأفراد يعتمد على فريق عمل موؤهل ومتخ�ش�ص، لذلك كان البد من 

تعزيز مهاراتهم وتوفري الربامج التدريبية الالزمة لذلك.
وقال ر. يوفاكومار، رئي�ص ق�شم اأنظمة امل�شرق للتعليم: متا�شياً مع روؤية 

البنك يف بناء وتطوير خربة املوظفني يف البنك، مت اإطالق هذا الربنامج 
املميز بالتعاون مع كلية خافيري التعليمية ، لتنمية مهارات املوظفني، من 
االإدارة  وب�شكل خا�ص موظفي  االأعمال،  اإدارة  يف  كفاءاتهم  تعزيز  خالل 
الو�شطى .   وقام مدير كلية خافيري التعليمية ، مب�شاركة احل�شور روؤية 
الكلية يف االإبتكار و التميز يف جمال التعليم، كما �شلط ال�شوء على جهود 
التي  التدريبية  ال��ربام��ج  خ��الل  من  موظفيه  ك��ف��اءات  تعزيز  يف  امل�شرق 

ت�شاهم يف تطور م�شريتهم الوظيفية.  
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طالب اإماراتيون يكملون الربنامج الأول من نوعه للخريجني
 واملخت�صني يف عالقات امل�صتثمرين

امل�صرق يطلق برنامج �صهادة الإدارة العامة العليا ملوظفيه

روتانا جت ت�صيف رحلتني منتظمتني اإىل جدولها 
الت�صغيلي احلايل من واإىل جزيرة �صري بني يا�ض

•• اأبوظبي-وام:

يا�ص  بني  واإىل جزيرة �شري  زي��ادة رحالتها من  روتانا جت  �شركة  اأعلنت 
املقبل  اأغ�شط�ص  االأول من  اعتبارا من  اأ�شبوعيا  اإ�شافيتني  بواقع رحلتني 

وذلك تلبية للطلب املتزايد على الرحالت املتجهة اإىل اجلزيرة.
ومع اإ�شافة الرحلتني اللتني �شيتم ت�شغيلهما بني مطار البطني للطريان 
اأبوظبي ومطار جزيرة �شري بني يا�ص يومي االأحد واالأربعاء  اخلا�ص يف 
ترتفع عدد رحالت ال�شركة اىل خم�ص رحالت اأ�شبوعيا من واإىل اجلزيرة.
روتانا  يف  والتخطيط  التجاري  القطاع  مدير  فيالباالث  راجندران  وقال 
جت ان هذه الزيادة يف عدد الرحالت اإىل جزيرة �شري بني يا�ص يف غ�شون 
عام واحد فقط من بدء ت�شغيلها اأقلت خاللها اأكرث من ع�شرة اآالف م�شافر 
يعك�ص التزام ال�شركة لهذه الوجهة املتميزة ..م�شريا اىل انه �شيتم ت�شغيل 
املقعدية  ال�شعة  التي �شت�شيف  اأمربير  هذه الرحالت بطائرات من طراز 

اأ�شبوعيا. مقعدا  بنحو 250 

•• اأبوظبي-وام:

امل�شتقلة  البحثية  اجل��ام��ع��ة  والتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  اأع��ل��ن 
والتقنيات  املتقدمة  الطاقة  على  تركز  التي  امل�شتقلة  العليا  للدرا�شات 
اأول خلية  بت�شنيع  املعهد  الباحثني يف  قيام عدد من  ام�ص عن  امل�شتدامة 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  املغايرة يف  الناقلة  املو�شالت  على  قائمة  �شم�شية 
الدولة يف جمال  اآخ��ر حتققه  تكنولوجيا  اإجن��ازا  بذلك  املتحدة م�شجلني 
الطاقة النظيفة. وميثل ذلك اإجنازا اأ�شا�شيا اآخر حيث ت�شكل هذه املنتجات 
معهد  يف  االأبحاث  غرف  يف  ت�شنيعها  يتم  التي  االأوىل  ال�شم�شية  اخلاليا 
والدكتور �شامويل  ال�شاري  االإماراتية جمد  الطالبة  قامت  وقد  م�شدر. 
ال�شوئية  واالإلكرتونيات  النانو  ب�شريات  بحوث  الزميل يف خمترب  ليليو 
برنامج  امل�شاعد يف  االأ���ش��ت��اذ  داه��ل��ي��م  م��ارك��و���ص  ال��دك��ت��ور  اإدارة  ن��ور حت��ت 
كهرو�شوئية ع�شوية  �شم�شية  اأول خلية  بت�شنيع  الدقيقة  النظم  هند�شة 
تعتمد على مركب البوليمر والتي ميكن طباعتها على ركائز مرنة. وقد 
اال�شتعانة  دون  داخل معهد م�شدر  االأبحاث  با�شتخدام غرف  ذلك  حتقق 
ال�شم�شية  اخل��الي��ا  تطوير  و�شيتم  خارجية.  خ��ربات  اأو  ت�شنيع  مب��راف��ق 
الكهرو�شوئية الع�شوية املتميزة بخ�شائ�ص جمالية متقدمة مثل االألوان 
والت�شميم با�شتخدام تقنيات تر�شيب الطباعة النافثة للحرب. وقد متثل 
هذه النماذج اإجنازا هاما يف التطبيقات الكهرو�شوئية املتكاملة امل�شتخدمة 
يف البناء ولدى امل�شممني على ال�شعيدين العاملي واالإقليمي. وباالإ�شافة 

ميكن  الع�شوية  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  باخلاليا  املتعلقة  البحوث  اإىل 
اأي�شا اإعداد الكا�شفات ال�شوئية الع�شوية ذات امل�شاحة الكبرية اعتمادا على 
واالأمنية  الطبية  القطاعات  يف  تطبيقها  اإمكانية  مع  ذاتها  التكنولوجيا 
النماذج  اإع��داد م�شروع يف مدينة م�شدر لتحويل  والرتفيهية. كما ميكن 
اإىل منتجات نهائية يف مرحلة الحقة. وقال الدكتور فريد موفنزاده رئي�ص 
واأع�شاء  باحثونا  ب��ه  يقوم  ال��ذي  ال��ب��ارز  االإجن���از  ه��ذا  معهد م�شدر جن��ح 
متتاز  بحثية  كموؤ�ش�شة  م�شدر  معهد  مكانة  تعزيز  يف  ال��ت��دري�����ص  هيئة 
اأبوظبي يف جمال  ب�شعيها ال��دوؤوب لتحقيق االأه��داف بعيدة املدى الإم��ارة 
القيادمة  من  امل�شتمر  الدعم  اإىل  ذلك  يف  م�شتندا  املتقدمة  التكنولوجيا 
الرتكيز  التدري�ص  هيئة  واأع�����ش��اء  طالبنا  و�شيوا�شل  للبالد.  الر�شيدة 
اقت�شاد  خلق  �شاأنها  من  التي  النظيفة  الطاقة  ابتكارات  على  اأبحاثهم  يف 
. وتعترب و�شالت اخلاليا  اأبوظبي  اإم��ارة  امل�شتدامة يف  املعرفة  قائم على 
ال�شم�شية الكهرو�شوئية املغايرة التي مت ت�شنيعها يف معهد م�شدر جزءا 
يقوم  الع�شوية  ال�شوئية  الكا�شفات  حول  جديد  كبري  بحثي  م�شروع  من 
النانو  ب�شريات  ب��ح��وث  خمترب  يف  داه��ل��ي��م  وال��دك��ت��ور  ليليو  ال��دك��ت��ور  ب��ه 
واالإلكرتونيات ال�شوئية نور . وي�شم فريق امل�شروع كذلك اأع�شاء اآخرين 
يف هيئة التدري�ص وهم الدكتورة اأمل الغافري والدكتور ماركو �شتيفانيت�ص 
وكالهما اأ�شتاذ م�شاعد يف برنامج علوم وهند�شة املواد ف�شال عن الدكتور 
االأ�شاتذة  فيجا�ص  خاميي  والدكتور  ي��وو  جريالد  والدكتور  نايفة  عمار 
امل�شاعدين يف برنامج هند�شة النظم الدقيقة باالإ�شافة اإىل الدكتور ماتيو 

�شيمو  وال��دك��ت��ور  امل���واد  وهند�شة  علوم  برنامج  يف  امل�شاعد  االأ���ش��ت��اذ  كييزا 
برو�ص  والربوفي�شور  الكيميائية  الهند�شة  برنامج  يف  االأ�شتاذ  بيهكونني 
فريج�شون مدير مركز نظم االبتكار وريادة االأعمال يف معهد م�شدر. ومت 
الت�شنيع  اأثناء عملية  املعدات  املتخ�ش�ص على  والتدريب  امل�شاعدة  تقدمي 
الت�شنيع والفح�ص  يف غرف االأبحاث من قبل مايك تايرن مدير مرافق 
والنانو-مبادرات معهد  الت�شنيع اجلزئي  ليزيل جورج مدرب  و  املجهري 
م�شدر. وتعترب العملية امل�شتخدمة يف ت�شنيع هذه اخلاليا �شديقة للبيئة 
وال تنتج اأية نفايات �شامة. ويركز امل�شروع البحثي اجلديد على حت�شني اأداء 
الكا�شفات ال�شوئية ذات الو�شالت الناقلة املغايرة الع�شوية الهجينة مثل 
اخلاليا الكهرو�شوئية الع�شوية والديودات ال�شوئية. ويهدف كذلك اإىل 
التاأكيد على تعزيز الكفاءة واإطالة عمر املنتج وخف�ص تكاليف اإنتاج اأجهزة 
اخلاليا الكهرو�شوئية الع�شوية والديودات ال�شوئية. ويعترب اجلمع بني 
هذه اجلوانب الثالثة املحور الرئي�شي للعمل البحثي الذي تقوم به جمد 
ال�شاري حيث يحافظ امل�شروع على التوازن بني البحث االأكادميي وتطوير 
الع�شوية والديودات  الكهرو�شوئية  القائمة على اخلاليا  املنتجات  مناذج 
ال�شوئية التي ميكن اأن ت�شتهدف االأ�شواق يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
الفريق  يوا�شل  �شوف  ت��اي��رن:  مايك  ق��ال  جانبه  م��ن  النامية.  وال��ب��ل��دان 
اأن تنجم هذه  حت�شني عمله على حتقيق املزيد من الكفاءة. ومن املتوقع 
امليزات عن فهم التفاعل بني املواد املختلفة امل�شتخدمة يف ت�شنيع اجلهاز. 
ا�شتك�شاف هذه  على  ق��ادرة  قوية  اإلكرتونية  وي�شم معهد م�شدر جماهر 

االإلكرتونية  املجاهر  ذلك  يف  مبا  ال��ذري  امل�شتوى  اىل  و�شوال  التفاعالت 
اآي يف هولندا. لقد  اإي  اإف  املا�شحة وجماهر البث االإلكرتوين من �شركة 
واإنه  ال���دوؤوب  العمل  الكثري من  االأب��ح��اث يف معهد م�شدر  غ��رف  �شهدت 
ل�شرف عظيم لنا اأن نكون جزءا من النمو يف املنطقة كما يت�شح من التقدم 
ال��رائ��ع ال��ذي مت اإح���رازه من خ��الل ه��ذه االأج��ه��زة. وت�شكل غرفة اأبحاث 
التعاون  االأخ��رى يف معهد م�شدر جزءا من  واملختربات  املو�شالت  اأ�شباه 
يف  اال�شتثمارية  ال�شركة  اآتيك  املتطورة  التكنولوجيا  ا�شتثمار  �شركة  مع 
لالبتكار  االأ�شا�شية  الركائز  اأحد  وباعتباره  املتطورة.  التكنولوجيا  قطاع 
واإعداد الكوادر الب�شرية يوا�شل معهد م�شدر القيام بدوره اجلوهري يف 
التحول  على  اأبوظبي  م�شاعدة  ب�شاأن  اأهدافها  روؤي��ة م�شدر وحتقيق  دعم 
اإىل االقت�شاد القائم على املعرفة وكذلك التو�شل اإىل حلول فعالة الأ�شعب 
املعهد  املناخ. ويوفر  �شيما منها تغري  الب�شرية وال  التي تواجه  التحديات 
الذي مت تاأ�شي�شه بالتعاون مع معهد ما�شات�شو�شت�ص للتكنولوجيا لطالبه 
النظرية  بالبحوث  ب��دءا  العلمية  البحوث  ميادين  �شتى  يف  مميزة  فر�شا 
ثم التطبيقية وانتهاء مبرحلة الت�شويق التجاري. ويهدف املعهد عرب ما 
يوفره من مرافق حديثة للبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا النظيفة 
اإىل االإ���ش��ه��ام يف دع���م ال��ت��ن��وع االق��ت�����ش��ادي يف ال��دول��ة م��ن خ���الل تطوير 
االبتكارات التقنية واإعداد املوارد الب�شرية الالزمة. كما يلتزم املعهد عرب 
لتحديات  حلول  باإيجاد  املتميزين  وطالبه  املتخ�ش�ص  التدري�شي  ك��ادره 

الطاقة النظيفة والتغري املناخي. 

باحثون يف م�صدر يطورون خاليا �صم�صية ع�صوية معتمدة على البوليمر للمرة الأوىل يف الإمارات

•• ال�شارقه-وام:

ي�شت�شيف مركز اإك�شبو ال�شارقة خالل الفرتة من 
10 من اغ�شط�ص املقبل  اجلاري حتى  يوليو   18
فعاليات الدورة ال�شابعة والع�شرين ملعر�ص رم�شان 
200 �شركة من  والعيد 2013 الذي ت�شارك به 
دول ال�شرق االأو�شط و االأق�شى و افريقيا يقدمون 
العديد من اأن�شطة الت�شوق واالأن�شطة االأخرى من 
دينية وطبية وخريية وفعاليات للطهي مما يجعله 
�شيف  وقال  واملقيمني.  للمواطنني  مف�شلة  وجهة 
ال�شارقة ان  اإك�شبو  حممد املدفع مدير عام مركز 
ال�شارقة  رم�شان  رمهرجان  �شمن  يقام  املعر�ص 
جمموعة  ي�شم  و  ���ش��ن��وي��ا  االإم�����ارة  تنظمه  ال���ذي 
تلبي  ال��ت��ي  املختلفة  ال�شلع  م��ن  ومتنوعة  ك��ب��رية 
رم�شان  �شهر  يف  خا�شة  االأ�شرة  احتياجات  جميع 
االأن�شطة  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�شم  ك��م��ا  ال��ع��ي��د  وع��ط��ل��ة 
جميع  باإقبال  حتظى  التي  والرتفيهية  الثقافية 
اأفراد االأ�شرة على اختالف اهتماماتهم وميولهم. 
ال�شيفية  االأج���ازة  املعر�ص مع  تزامن  اإن  واأ���ش��اف 
جعل من ال�شروري اإ�شافة اأن�شطة �شيقة اإىل جانب 
الت�شوق حتى تتمكن االأ�شرة بالكامل من اال�شتمتاع 
باأم�شيتها يف �شهر رم�شان وعطلة العيد .. م�شريا 

ال�شلع  وا�شعة من  املعر�ص ي�شم جمموعة  اأن  اىل 
املنزلية واملالب�ص واالأحذية وم�شتح�شرات العناية 
ال�شخ�شية. وا�شار املدفع اىل ان �شهر رم�شان لي�ص 
الطاعات  اأن��واع  جلميع  واإمن��ا  فقط  لل�شوم  �شهرا 
التوايل  على  الثاين  للعام  املعر�ص  ي�شت�شيف  لذا 
التابع  ال��ع��امل��ي  ال��غ��ذاء  ل��ربن��ام��ج  املن�شة اخل��ريي��ة 
القيمة  ببيع بطاقات  �شيقوم  املتحدة حيث  لالأمم 
يف  ثمنها  من  واال�شتفادة  للمت�شوقني  امل��زاي��ا  ذات 
اجلوع  حماربة  اإىل  الهادفة  الربنامج  م�شروعات 
املعر�ص  و�شينظم  العامل.  املختلفة من  املناطق  يف 
علماء  يلقيها  متعددة  بلغات  اإ�شالمية  حما�شرات 
دي���ن اأج����الء ي���وم اخل��م��ي�����ص م��ن ك��ل اأ���ش��ب��وع ومن 
العلماء امل�شاركني دكتور حممد غيث الغيث الذي 
اإيهاب  وال�شيخ  العربية  باللغة  �شيلقي حما�شراته 
احل�شيني  ظفار  وال�شيخ  االإجنليزية  باللغة  ن��ادر 
باللغة  ج��ع��ف��ر  عي�شى  وال�����ش��ي��خ  االأوردي������ة  ب��ال��ل��غ��ة 
الفلبينية ومن اأهم االإ�شافات للمعر�ص هذا العام 
جل�شات  ت�شمل  و  للطهي  رم�شان  م��ذاق   - فعالية 
يقوم  حيث  ل��الأط��ف��ال  خم�ش�ص  بع�شها  خمتلفة 
اأطباق  اإع��داد  طريقة  بتعليمهم  حمرتفون  طهاة 
�شحية و�شهلة كما تت�شمن الفعالية اإعداد االأطباق 
اخلليجية التي يقبل عليها النا�ص يف �شهر رم�شان 

عرو�ص  و�شتخ�ش�ص  احل��ا���ش��ري��ن  اأم�����ام  خ��ا���ش��ة 
لالأكالت من املطابخ العاملية املختلفة. 

رم�شان  م��ع��ر���ص  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  و�شت�شهد 
�شتكون  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  القرية  يف  ت��ط��ورا  والعيد 
اأكرث ات�شاعا واأغنى من حيث املحتوى حيث تنظم 
الرتاثية  القرية  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
االإم�������ارات وثقافتها  ت���اري���خ  م���ن  م��الم��ح  ل��ت�����ش��م 
لل�شور  معر�شا  �شت�شم  كما  التقليدية  وحرفها 
بدولة  القدمية  بتفا�شيل احلياة  الزائرين  يعرف 
املعر�ص يف  االإمارات وتاريخها وتقاليدها. وكعادة 
والعيد  رم�شان  معر�ص  �شي�شم  ال�شابقة  دورات���ه 
ق�شم ال�شحة الذي يجري فحو�شا طبية جمانية 
ل��ل��زائ��ري��ن م��ث��ل ق��ي��ا���ص ال�����ش��غ��ط وال�����ش��ك��ر والأول 
الكولي�شرتول.  م�شتوى  قيا�ص  امل��ع��ر���ص  يف  م��رة 
التي  امل����دين  ال���دف���اع  م�شابقة  االأط���ف���ال  وي��ن��ت��ظ��ر 
احلرائق  من  ال�شالمة  بقواعد  معرفتهم  تخترب 
و�شيتم توزيع جوائز على الفائزين ومن الفعاليات 
االأخرى م�شابقة مواهب واأن�شطة خا�شة باللياقة 
اأيام  ويف  والتغذية.  واالأن��اق��ة  واجل��م��ال  وال�شحة 
العيد �شت�شاف فعاليات اأخرى مثل عرو�ص ال�شحر 
واملغامرات وال�شخ�شيات الكرتونية واال�شتعرا�شات 

ال�شعبية.

اأرابتك تعلن جناح عملية اإ�صدار الكتتاب يف زيادة معر�ض رم�صان والعيد ينطلق 18 يوليو اجلاري مبركز اإك�صبو 
درهم مليار  راأ�ض مالها بقيمة 2.4 

•• دبي-وام:

اإ�شدار  عملية  بنجاح  اأمت��ت  اأنها  ام�ص  دب��ي  ومقرها  القاب�شة  اأراب��ت��ك  اأعلنت 
االكتتاب يف زيادة راأ�ص مالها اإذ متكنت من جمع 2.4 مليار درهم مما يوؤهلها 

للدخول يف مرحلة انتقالية جديدة يف م�شرية منو ال�شركة.
التنفيذي الأرابتك يف  املنتدب والرئي�ص  الع�شو  ا�شميك  وقال ح�شن عبد اهلل 
 30 نحو  ن�شبته  بلغت  اكتتاب  فائ�ص  حققت  ال�شركة  اأن  له  �شحايف  ت�شريح 
يف املائة �شيتم توظيفه يف تنفيذ ا�شرتاتيجية جديدة لها جتاه م�شاريعها يف 
على  املائة  يف   10 بن�شبة  �شنوية  اأرب��اح  توزيع  ت�شتهدف  التي  املقبلة  املرحلة 

االقل للم�شاهمني كجزء من التزامها بتعزيز قيمة م�شاهمتهم.
واأ�شاف اأن اأرابتك باتت تتمتع بو�شع مايل قوي اإذ و�شلت قيمتها ال�شوقية اإىل 
ما يزيد على �شبعة مليارات درهم وبلغت القيمة االإجمالية للعقود التي فازت 
بها ال�شركة منذ مطلع العام احلايل نحو 13 مليار درهم يف منطقة ال�شرق 
االو�شط و�شمال اأفريقيا واآ�شيا الو�شطى مما �شيكون له تاأثري اإيجابي على اأداء 

ال�شركة على املديني الق�شري واملتو�شط.
واأو�شح الع�شو املنتدب والرئي�ص التنفيذي الأرابتك اأن ح�شيلة زيادة راأ�ص املال 
لتنويع  ال�شركة  اأم��ام  الفر�ص  من  مزيد  توفري  يف  �شت�شاهم  جمعها  مت  التي 

م�شادر دخلها و�شوال اىل مرحلة انتقالية جديدة يف م�شرية منوها.

موؤ�صر �صوق دبي املايل يقفز بن�صبة 2.64 يف املائة يف ختام تداولت اأم�ض
•• دبي-وام:

نقطة يف ختام تداوالت ام�ص التي بلغت   2340.6 ليغلق على  نقطة   60.3 رابحا  املائة  حقق موؤ�شر �شوق دبي املايل قفزة نوعية بلغت ن�شبتها 2.64 يف 
اأ�شعار �شركتني وكانت االم��ارات دبى الوطني اأكرث  اأربع �شركات وثبات  اأ�شهم  22 �شركة وهبوط  اأ�شهم  اأ�شعار  312.1 مليون درهم و�شط ارتفاع  قيمتها 
ال�شركات ارتفاعا من حيث التغري يف اأ�شعارها باإغالق 4.89 درهم بن�شبة تغري بلغت 6.3 يف املائة بينما كانت هيت�ص تليكوم اأكرث ال�شركات انخفا�شا يف 
اأ�شعارها باإغالق 0.85 درهم بن�شبة تغري �شالب 2.2 يف املائة. يذكر اأن نطاق التقلب املعمول به يف �شوق دبي املايل هو 15 يف املائة �شعودا كحد اأق�شى و 

اأدنى. كحد  هبوطا  املائة  يف   10

املوارد الب�صرية بال�صارقة تنظم اليوم 
املفتوح للتوظيف بالتعاون مع اإميال

•• ال�شارقة-وام:

بالتعاون  للتوظيف  املفتوح  اليوم  بال�شارقة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  نظمت 
مع �شركة االإمارات لالأملنيوم اإميال ام�ص يف مقر الدائرة مبدينة ال�شارقة 
الباحثة عن عمل من حملة موؤهل  الوطنية  الكوادر  140 من  مب�شاركة 
البكالوريو�ص يف الهند�شة وحملة موؤهل الدبلوم يف ال�شناعة وكذلك حملة 
فر�ص  اإيجاد  اإىل  املفتوح  اليوم  فعاليات  وتهدف   . العامة  الثانوية  موؤهل 
وتعريفهم  اإمي��ال  لالأملنيوم  االإم���ارات  �شركة  يف  الوطنية  للكوادر  وظيفية 

بالفر�ص الوظيفية املتاحة لديها . 
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جمل�ض التوازن القت�صادي ي�صت�صيف ور�صة 
عمل عن جمموعة بي اإيه اإي �صي�صتمز 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شت�شاف جمل�ص التوازن االقت�شادي ام�ص بفندق ريتز كارلتون باأبوظبي 
يف  العاملة  ال�شركات  من   20 من  الأك��رث  ممثلون  ح�شرها  عمل  ور�شة 
على  الطالعهم  وذل��ك  بالدولة  الطريان  و�شناعات  الدفاعية  املجاالت 
الربامج احلالية وامل�شتقبلية لكون�شورتيوم جمموعة بي اإيه اإي �شي�شتمز. 
وي�شم الكون�شورتيوم �شركات اإي اإيه دي اإ�ص ويوروجيت واإي جيه 200 
الهاجري  حممد  �شيف  �شعادة  الور�شة  وح�شرفعاليات  دي.  اإي��ه  بي  واإم 
الرئي�ص التنفيذي ملجل�ص التوازن االقت�شادي و�شعادة دومينيك جريميي 
وعدد من ممثلي ال�شركات املحلية واالأجنبية. ومت خالل الندوة والتي 
و�شناعات  الدفاعية  ال�شناعات  جم��االت  يف  الفر�ص  ال�شتك�شاف  هدفت 
العاملة  ال�شركات  امل�شرتك بني  االهتمام  ذات  املوا�شيع  الطريان وبحث 
اإيه  بي  التعريف مبجاالت عمل جمموعة  االأجنبية  وال�شركات  بالدولة 
اإي �شي�شتمز. واأكد �شعادة �شيف حممد الهاجري اأن ا�شرتاتيجية جمل�ص 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  روؤي��ة  اأهدافها من  ت�شتمد  االقت�شادي  ال��ت��وازن 
وتعزيز  وب��ن��اء  التكنولوجيا  ون��ق��ل  االق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ن��وي��ع  ن��ح��و  امل��ت��ح��دة 
االق��ت�����ش��ادي من  ال��ت��وازن  واأ���ش��اف:ي��ه��دف جمل�ص  الوطنية.  ال��ك��ف��اءات 
خالل هذه الندوات اإىل توفري ملتقيات بني قطاعات ال�شناعية بالدولة 
ال�شناعية  املمار�شات  اأف�شل  ح��ول  للتوا�شل  وذل��ك  العامليني  وال�شركاء 
املتوفرة  والفر�ص  امل��ب��ادرات  ح��ول  والتباحث  وامل��ع��ارف  وتبادل اخل��ربات 
التنفيذي  الرئي�ص  الرميثي  علي  مطر  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن  ال��ق��ط��اع.  يف 
لوحدة التطوير ال�شناعي يف جمل�ص التوازن االقت�شادي خالل الكلمة 
ت�شهيل  يف  املجل�ص  يلعبه  ال��ذي  الكبري  ال���دور  اإىل  للور�شة  االفتتاحية 
التعاون بني القطاعات ال�شناعية بالدولة وبني كربى املوؤ�ش�شات العاملية 
االقت�شادي  التعاون  جمل�ص  اأن  واأو�شح  الدفاعية.  ال�شناعات  جمال  يف 
يحر�ص من واقع دوره كحلقة للو�شل بني ال�شركات العاملية واملوؤ�ش�شات 
م�شاريع  اإقامة  يف  امل�شاهمة  على  بالدول  اخلا�ص  القطاع  يف  ال�شناعية 
باأنها  الور�شة  وو�شف  واال�شتدامة.  التجارية  باجلدوى  تتميز  م�شرتكة 
ملتقى هام ي�شاهم يف تعزيز التعاون وتبادل املعارف واخلربات. كما األقى 
�شعادة دومينيك جريميي كلمة األقى فيها ال�شوء على الدور الذي تلعبه 
م�شوؤويل  واأطلع  ال�شناعية.  ال�شراكات  دع��م  يف  املتحدة  اململكة  حكومة 
اإي �شي�شتمز احل�شور على هيكل ومنتجات واإمكانيات  اإيه  جمموعة بي 
املجموعة. وعربت فيونا ديفي�ص نائب الرئي�ص ل�شوؤون االأوف�شت وامل�شاركة 
ال�شناعية مبجموعة بي اإيه اإي �شي�شتمز عن �شعادة املجموعة مب�شاركة 
اأنها متثل  جمل�ص التوازن االقت�شادي يف ا�شت�شافة الور�شة م�شرية اإىل 
ال�شناعية  القطاعات  مع  للمجموعة  املتطورة  العالقات  لتعزيز  فر�شة 
�شي�شتمز  اإي  اإي��ه  بي  واأردف���ت قائلة: تعتز جمموعة  االإم���ارات.  دول��ة  يف 
بعالقاتها الوطيدة مع دولة االإمارات العربية املتحدة وقواتها امل�شلحة 
والتي متتد الأكرث من 30 عاما. وقد مثلت هذه الور�شة فر�شة لتعزيز 
فر�ص  يف  والبحث  االإم���ارات  بدولة  ال�شناعية  القطاعات  مع  عالقاتنا 
بجل�شات  الور�شة  واختتمت   . بالدولة  ال�شناعية  القطاعات  التعاون مع 
تو�شيحية قامت خاللها ال�شركات املحلية امل�شاركة با�شتعرا�ص اأعمالها 
االقت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�ص  تاأ�ش�ص  وامل�شتقبلية.  احلالية  وم�شاريعها 
التوازن  برنامج  تطبيق  على  لالإ�شراف  وذل��ك   1992 العام  مطلع  يف 
اقت�شادية  فوائد  ولتوفري  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  ال�شناعي 
مع  متا�شيا  للدولة  الدفاعية  امل�شرتيات  برنامج  خ��الل  م��ن  وجت��اري��ة 
التطور  الدفاعية للدولة وملواكبة  املنظومة  املتوا�شلة لتحديث  اجلهود 

الهائل يف هذا املجال. 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

القا�شمي  اأحمد بن حميد بن حممد  ال�شيخ  د�شن 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة راأ�ص اخليمة لالأ�شمنت 
التو�شعات  ام�����ص   .. االإن�����ش��ائ��ي��ة  وامل�����واد  االأب��ي�����ص 
بتكلفة  لل�شركة  الثاين  الرئي�ص  للفرن  اجل��دي��دة 
لروؤية وتطلعات  حتقيقا  وذلك  درهم  مليون   65
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الهادفة  راأ���ص اخليمة  االأعلى حاكم  املجل�ص  ع�شو 

اإىل مواكبة التطور ال�شناعي واالإقت�شادي للدولة 
واإر�شاء قاعدة �شناعية قوية يف اإمارة راأ�ص اخليمة. 
وبداأت ال�شركة تفيذ العديد من امل�شاريع التو�شعية 
االأخرية  ال�شنوات  خ��الل  لها  التابعة  ال�شركات  يف 
لرفع الطاقه االإنتاجية وذلك لزيادة الطلب على 
العقد  ب��دخ��ول��ه��ا  حتتفل  وه���ي  ال�����ش��رك��ة  منتجات 
ال���راب���ع م���ن ع��م��ره��ا وخ��ا���ش��ة يف ت��ط��وي��ر وزي����ادة 
 167 بتكلفة  الثالثة  لالأفران  االنتاجية  الطاقة 
التو�شعة..ال�شيخ  اف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر  دره����م.  م��ل��ي��ون 

عام  م��دي��ر  القا�شمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ب��ن  ي��ا���ش��ر 
�شعود  ب��ن  ارح��م��ه  وال�شيخ  االحت���اد  اإ�شمنت  �شركة 
اأ�شمنت  �شركة  نائب مدير عام  القا�شمي  بن خالد 
القا�شي  �شلطان  حممد  املهند�ص  و�شعادة  االحت��اد 
راأ�ص اخليمة لالأ�شمنت  اإدارة �شركة  ع�شو جمل�ص 
ح�شن  علي  واملهند�ص  االإن�شائية  وامل���واد  االأب��ي�����ص 
جكه املن�شوري نائب مدير عام �شركة راأ�ص اخليمة 
ال�شيخ  وقام  االإن�شائية.  وامل��واد  االأبي�ص  لالأ�شمنت 
اأحمد بن حميد بن حممد القا�شمي رئي�ص جمل�ص 

االإدارة ام�ص باإفتتاح اأعمال تو�شعات تطوير وزيادة 
االأبي�ص  االأ�شمنت  اإنتاج  لفرن  االإنتاجية  الطاقة 
900 طن  اإىل  ال��ي��وم  450 ط��ن��ا يف  م��ن   2 رق���م 
رئي�ص  ود�شن  دره��م.  مليون   65 بتكلفة  اليوم  يف 
املوقع االإلكرتوين اجلديد ل�شركة  االإدارة  جمل�ص 
واملواد  االأب��ي�����ص  االأ�شمنت  ل�شناعة  اخليمة  راأ����ص 
نافذة  �شيكون  وال��ذي  التابعة  و�شركتها  االأن�شائية 
جديده تطل منها ال�شركة على العمالء واملوردين 

وامل�شتثمرين.

املال والأعمال

اأحمد بن حميد القا�صمي يد�صن تو�صعة �صركة راأ�ض اخليمة 28
لالأ�صمنت الأبي�ض بتكلفة 65 مليون درهم

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي عن 
تخ�شي�ص 10 باملائة كحد اأدنى من عقود 
املختلفة  الغرفة  الإدارات  ال�شنوية  ال�شراء 
برنامج  امل�����ش��ج��ل��ني يف  االأع�����ش��اء  ل�����ش��ال��ح 
امل�شرتيات احلكومية وذلك التزاما بقرار 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�ص  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
جم��ل�����ص ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل 
م�شرتيات  من  5باملائة  ن�شبة  بتخ�شي�ص 
ح��ك��وم��ة دب���ي واجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا من 
اأع�شاء  ل�����ش��ال��ح  واخل����دم����ات  ال��ب�����ش��ائ��ع 
هذا  وج��اء  احلكومية.  امل�شرتيات  برنامج 
غرفة  ام�ص  نظمته  لقاء  خ��الل  االإع���الن 
دبي يف مقرها جمعت فيه مدراء االإدارات 
موؤ�ش�شة  اأع�����ش��اء  م��ع  الغرفة  يف  املختلفة 
امل�شاريع ال�شغرية  حممد بن را�شد لدعم 
تاأ�شي�ص  ب��ح��ث  ف��ي��ه  وج����رى  وامل��ت��و���ش��ط��ة 

واع�شاء  الغرفة  بني  م�شتقبلية  �شراكات 
خالل  االف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  ويف  امل��وؤ���ش�����ش��ة. 
رئي�ص  نائب  الزعابي  عي�شى  اأ���ش��ار  اللقاء 
املوؤ�ش�شي يف غرفة دبي  الدعم  اأول لقطاع 
اإىل اأن الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء 
دبي  غرفة  ب��ني  الثنائية  ال��رواب��ط  تعزيز 
وموؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة واإظهار التزام غرفة 
احلكومية  امل�شرتيات  برنامج  بدعم  دب��ي 
تاأ�شي�ص  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ون  اإن���ن���ا  م�����ش��ي��ف��ا 
اعتمدنا  وقد  معكم  ا�شرتاتيجية  �شراكات 
تخ�شي�ص 10باملائة كحد ادنى من عقود 
املختلفة  الغرفة  الإدارات  ال�شنوية  ال�شراء 
برنامج  امل�����ش��ج��ل��ني يف  االأع�����ش��اء  ل�����ش��ال��ح 
فر�شتكم  وه����ذه  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ش��رتي��ات 
جمموعة  اليوم  فمعي  م�شاريعكم  لتنمية 
الذين  دب��ي  االإدارات يف غرفة  م��دراء  من 
ميكنكم التوا�شل معهم واال�شتف�شار منهم 
باالحتياجات  املتعلقة  االأم����ور  ك��اف��ة  ع��ن 

�شراكات  وت��اأ���ش��ي�����ص  ل��ل��غ��رف��ه  ال�����ش��رائ��ي��ة 
واأ�شار  اهلل  ب�����اإذن  ق���ادم���ة  ل�����ش��ن��وات  مت��ت��د 
املوؤ�ش�شي  الدعم  لقطاع  اأول  رئي�ص  نائب 
ل�شيا�شات  الغرفة  دع��م  اإىل  دب��ي  غرفة  يف 
املعايري  واعتمادها على  ال�شراء اخل�شراء 
م�شرتيات  ك���اف���ة  يف  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����ش��دي��ق��ة 
باملمار�شات  الغرفة  بالتزام  منوها  الغرفة 
كافة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف  ال�����ش��دي��ق��ة  امل�����ش��ت��دام��ة 
ممار�شاتها ال�شرائية موؤكدا ان اال�شتدامة 
ه��ي اأه���م االأول���وي���ات ال��ت��ي حت��ر���ص عليها 
غ��رف��ة دب���ي يف مم��ار���ش��ات ال�����ش��راء. واأك���د 
ال���زع���اب���ي ع��ل��ى ح���ر����ص غ���رف���ة دب����ي على 
االأعمال  ملجتمع  اخل��دم��ات  اأف�شل  توفري 
ان ع��ززت مكانتها ك�شوت  االإم���ارة بعد  يف 
الناجحة  التوا�شل  وقناة  االأعمال  ملجتمع 
بني القطاعني العام واخلا�ص م�شريا اإىل 
االإم���ارة وقطاعها  واك��ب��ت من��و  الغرفة  اأن 
اخلا�ص وكانت من امل�شاهمني االأ�شا�شيني 
يف تطور اقت�شادها وازدهار قطاع اأعمالها 

امل�شاريع  الغرفة بدعم  التزام  م�شددا على 
ال��وط��ن��ي��ة ن���ظ���را ل����دوره����ا ال���ه���ام يف دعم 
الدولة.  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية 
وثمنت ال�شيدة اإبتهال اأحمد الناجي مدير 
مبادرة  احلكومية  امل�شرتيات  برنامج  اأول 
غرفة دبي بتنظيم هذا اللقاء م�شرية اإىل 
ان هذا القرار نابع عن ح�ص وطني واإدراك 
حلجم امل�شوؤولية يف دعم امل�شاريع الوطنية 
امل���ب���ادرة يف توثيق  ت�����ش��اه��م ه���ذه  اآم��ل��ة ان 
الناجي  واأملت  دب��ي.  غرفة  مع  العالقات 
واأع�شاء  دب��ي  غ��رف��ة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تفعيل 
امل�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ح��اث��ة ك��ل اجلهات 
ن��ف�����ص اخلطوة  ات����ب����اع  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأع�شاء  لقاء  وت�شهيل 
را�شد لدعم امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
مع اأ�شحاب القرار مما �شي�شاهم يف تطوير 
م�شاريعهم وحل م�شاكلهم. ودعت الناجي 
اإىل  ال��دع��م  نطاق  تو�شيع  اإىل  دب��ي  غرفة 

امل�شاريع  لدعم  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
ال�شغرية واملتو�شطة لي�شمل كافة املبادرات 
التي تطلقها املوؤ�ش�شة ولي�ص فقط برنامج 
�شرورة  اإىل  م�شرية  احلكومية  امل�شرتيات 
يف  ت�شاعد  وا���ش��ح��ة  اآل��ي��ة  وتفعيل  اإي��ج��اد 
ا�شتفادة اع�شاء املوؤ�ش�شة من مبادرة الغرفة 
للم�شرتيات  اأدنى  كحد  باملائة  بتخ�شي�ص 
احلكومية  امل�شرتيات  برنامج  اأع�شاء  من 
و�شهد اللقاء اجتماعات ثنائية بني مدراء 
الغرفة واأع�شاء موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة حيث  لدعم 
وخدماتهم  منتجاتهم  االأع�����ش��اء  ع��ر���ص 
التي ميكن لغرفة دبي �شراوؤها واعتمادها 
حيث جرى البحث يف التعاون يف جماالت 
املباين  وخ����دم����ات  واالإع���������الن  ال���دع���اي���ة 
ومعدات  االإداري  والتدريب  واال�شت�شارات 
اأجهزة احلا�شب االآيل وبراجمه واملقاوالت 
والقرطا�شية  والبيئة  وال�شالمة  وال�شحة 

واملطبوعات. 

غرفة دبي تنظم لقاء مع اأع�صاء موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة

غرفة ال�صارقة تبحث اآليات الرتويج لأ�صبوع التجارة العاملي مع ممثلي قطاع مراكز الت�صوق
•• ال�شارقه-وام:

عقدت غرفة جتارة و �شناعة ال�شارقه اليوم اجتماعا برئا�شة مديرها العام 
اآليات الرتويج الأ�شبوع التجارة العاملي مع  ح�شني حممد املحمودي ملناق�شة 
ممثلي قطاع مراكز الت�شوق يف ال�شارقه. وا�شتعر�ص االأجتماع الذي ح�شره 
�شالح  علي  وعمر  االقت�شادية  ال�شئون  ادارة  مدير  اجل��روان  را�شد  ابراهيم 
مدير ادارة ال�شئون الدولية بالوكالة �شبل اال�شتفادة من املقومات التي تتمتع 
باإبراز  ال�شارقة  يف  املركزية  التجارية  واال�شواق  الكربى  الت�شوق  مراكز  بها 
ا�شبوع   - بعنوان   2014 مار�ص  يف  تنظيمها  الغرفة  تعتزم  التي  الفعالية 
التجارة العاملي - ياأتي تنظيم هذا احلدث بهدف تعزيز مكانة ال�شارقة على 
خارطة التجارة العاملية واأ�شتغالل الفر�ص االأقت�شادية واالأ�شتثمارية املتعددة 
ل�شالح امارة ال�شارقة مبا يتوافق مع خطط الدولة اال�شرتاتيجية يف تنويع 
الدول  مع  العالقات  وتطوير  تنمية  يف  االم���ارات  وتكري�ص  الدخل  م�شادر 
ال�شقيقة وال�شديقة وا�شتحداث قنوات وبرامج مبتكرة وم�شجعة تعمل على 
حتقيق االهداف التي ت�شبواإليها االمارات بف�شل القيادة الر�شيدة يف اإقامة 
عالقات متميزة وبناءه تخدم امل�شالح امل�شرتكة وتعزز اأوا�شر التعاون يف كافة 
املحطات االقت�شادية  واب��زر  اهم  باعتبارها من  ال��دول  املجاالت مع خمتلف 
ب�شكل  ت�شهم  و�شائل  ايجاد  اىل   - العاملي  التجارة  ا�شبوع  يهدف  كما   . عامليا 
موؤثر وفعال لرتويج املقومات اال�شتثمارية والتجارية وال�شياحية والثقافية 
املتعددة يف ال�شارقة. تناول االجتماع تبادل وجهات النظر حول مدى امكانية 
الت�شوق واال�شواق  واح��داث ترويجية متنوعة تنظم يف مراكز  برامج  ايجاد 
املركزية �شمن فعاليات ا�شبوع التجارة العاملي بهدف امل�شاهمة يف حتقيق زيادة 
 . ايام اال�شبوع  املن�شاآت الت�شويقية عامة وزوار الدولة خالل  ن�شبية ملرتادي 
واألقى االجتماع ال�شوء علي الفعاليات املزمع تنظيمها والتي ت�شمل ملتقيات 
حول  �شتتحدث  ب���ارزة  عاملية  اقت�شادية  �شخ�شيات  بح�شور  العمل  ور����ص 
موا�شيع خمتلفة يف جمال التجارة العاملية وم�شاريع رواد االعمال و�شيدات 
االعمال . كما �شيتم خالل االأ�شبوع ا�شت�شافة بع�ص املوؤ�ش�شات العاملية مثل 
وعامليني  اإقليميني  ومتحدثني  ال���دويل  وال��ب��ن��ك  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
اإ�شافة ايل تنظيم ور�ص عمل واقامة فعاليات ترويجية يف مواقع خمتلفة من 
ال�شارقة وتنظيم معر�ص م�شاحب ت�شارك فيها �شركات وموؤ�ش�شات جتارية 

و�شناعية من خمتلف قارات العامل يقام مبركز اك�شبو ال�شارقة . و�شي�شهد 
التنوع  على  للتاأكيد  وتراثية  ثقافية  فعاليات  عقد  العاملي  التجارة  ا�شبوع 
احل�شاري والثقايف التي متتاز به الدولة وتوجيه ر�شالة للعامل باأن االمارات 
ان  املحمودي  وق��ال ح�شني  وال�شالم.  املحبة  العامل جتمعهم  واح��ة حتت�شن 
هذه املبادرة والتي �شتقام بالتزامن مع احتفاالت ال�شارقة باختيارها عا�شمة 
ال�شيخ  ال�شمو  برعاية من �شاحب  2014 حتظى  لعام  اال�شالمية  للثقافة 
ال�شارقة  حاكم  االعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
..حيث مت خالل الفرتة املا�شية عقد لقاءات تن�شيقية مع خمتلف الوزارات 
واخلا�ص  العام  القطاعني  من  االقت�شادية  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  وال��دوائ��ر 
اأهمية تعزيز ال�شراكة والعمل امل�شرتك بني القطاعني. وتاأتي  للتاأكيد علي 
يف  االأعمال  لقطاع  التجارية  العالقات  �شهدت  ال��ذي  الوقت  يف  املبادرة  هذه 
ال�شارقة تطورا كبريا خالل الفرتة املا�شية وذلك من واقع النمو الكبري الذي 
�شهده قطاع التجارة اخلارجية غري النفطية الذي ارتفع من 68 مليار درهم 

يف 2010 اإىل 89 مليار درهم يف 2011 بنمو 32 باملائة. ويت�شمن ا�شبوع 
التجارة العاملي برامج وفعاليات اأبرزها جل�شات عمل يومية تناق�ص عددا من 
املوا�شيع التي ت�شتهدف الرتويج الإمارة ال�شارقة جتاريا وا�شتثماريا يف املقام 
االول. و�شت�شمل حماور تلك اجلل�شات العديد من املو�شوعات التي ت�شب يف 
جمملها على واقع وم�شتقبل دور التجارة على العالقة بني الدول باالإ�شافة 
مكاتبها  و  املختلفة  بالدول  ترويجية خا�شة  وملتقيات  منتديات  اإقامة  اإىل 
الرتويجية واال�شتثمارية. و�شتت�شمن فعاليات ا�شبوع التجارة العاملي اإقامة 
ور�ص عمل تدريبيه خا�شة بالتجارة اخلارجية ومعار�ص �شغرية متخ�ش�شه 
وعقد اإفطارعمل جماعي للمجموعات التجارية املختلفة وجمموعات العمل 
عقد  اإىل  باالإ�شافة  املا�شية  الفرتة  خالل  الغرفة  اأن�شاأتها  التي  القطاعية 
ندوة ت�شلط ال�شوء على املراكز واملعار�ص التجارية الدائمة للدول املتواجدة 
يف مدينة اك�شبو ال�شارقة مع امكانية االعالن عن اإقامة مراكز دائمة جديدة 

اأثناء اأيام املبادرة.

م�صاهمو متويل يوافقون على اإيقاف 
التداول باأ�صهم ال�صركة يف �صوق دبي املايل 

•• دبي-وام:

اأعلنت �شركة متويل موافقة م�شاهميها على اإيقاف التداول باأ�شهم ال�شركة 
اإثر انعقاد اجلمعية العمومية غري العادية  يف �شوق دبي املايل وذلك على 
االإج����راءات  ك��اف��ة  ا�شتكمال  اأث���ر  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي   2013 يوليو   7 يف 
ال�شرورية حيث وافقت اأغلبية امل�شاهمني على عر�ص بنك دبي االإ�شالمي 
عبداهلل  ق��ال  ال�شياق  ه��ذا  ويف  متويل  يف  اأ�شهمهم  بقية  على  لال�شتحواذ 
بال�شكر  نتقدم  اأن  ن��ود  االإ�شالمي  دب��ي  لبنك  التنفيذي  الرئي�ص  الهاملي 
اال�شتثنائي  دعمهم  على  االإ�شالمي  دبي  بنك  و  م�شاهمي متويل  لكل من 
والذي اأ�شهم يف ت�شريع عملية اال�شتحواذ. حيث �شيمكننا اال�شتحواذ على 
�شركة متويل من اال�شتفادة من الفر�ص التي ترافق عملية التعايف والنمو 
التي مير بها القطاع العقاري يف دولة االإمارات العربية املتحدة. من جهته 
قال الدكتور عدنان �شلوان نائب الرئي�ص التنفيذي يف بنك دبي االإ�شالمي 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  العقاري يف  القطاع  ي�شهد  اأن  املتوقع  من 
من  االأول  ال��رب��ع  �شهد  حيث  القادمة  القليلة  ال�شنوات  خ��الل  قويا  من��وا 
يف  العقارية  الت�شرفات  قيمة  يف  امل��ئ��ة  يف   50 بنحو  من��وا   2013 ال��ع��ام 
بنحو  االإيجارات  ارتفاع  ومع  املا�شي  العام  ذاتها من  بالفرتة  دبي مقارنة 
4 يف املئة مقارنة بالربع املا�شي يتزايد عدد امل�شتخدمني النهائيني الذين 
فاإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ا�شتئجاره  من  ب��دال  عقار  امتالك  فكرة  يحبذون 
هذا اال�شتحواذ ي�شعنا يف موقع متميز ميكننا من اال�شتفادة من الفر�ص 
ال�شانحة يف يقدمها قطاع التمويل ال�شكني يف الدولة واأ�شاف من املتوقع 
الذي  الوقت  يف  زخمه  على  ال�شكنية  العقارات  �شوق  يف  النمو  يحافظ  اأن 
نرى فيه عددا من ال�شركات تعمل بالتدريج على تو�شيع اأعمالها وبالتايل 
ت�شهم يف خلق املزيد من فر�ص العمل وتزيد من عدد موظفيها على خلفية 
ظروف االإيجابية التي ت�شود ال�شوق املحلية حاليا وعلى اأثر احل�شول على 
موافقة امل�شاهمني �شتعمل متويل على وقف تداول اأ�شهمها يف ال�شوق بعد 

ا�شتكمال كافة املوافقات من اجلهات املعنية.
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 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169943  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : جيويلولرتا ليمتد

وعنوانه :داميوند برايت هاو�ص ، ايويل لني ، وي�شت فارلني ، ميد�شتون ، كنت ، ام ئي15 0ان جي ، اجنلرتا.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة 
وتلميع  املركبات  وتنظيف  املركبات  واإ�شالح  ب�شيانة  املتعلقة  احلاجة  عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن 

وت�شميع املركبات واملالب�ص الواقية ومعدات واقية �شخ�شية واأطقم اال�شعافات االأولية.
الواقعة بالفئة : 35

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة DIAMONDBRITE  باللغة االإجنليزية .
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169940  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي
وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
اإطارات للعد�شات والنظارات ال�شم�شية املو�شوفة طبياً وغري املو�شوفة ، نظارات.

الواقعة بالفئة : 9
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة KORAL LOS ANGELES باللغة االإجنليزية .

LOS ANGELES اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169942  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي

وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 حمافظ ، حقائب )الواقعة يف الفئة 18( ، حقائب يد ، مظالت. 
الواقعة بالفئة : 18

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة KORAL LOS ANGELES باللغة االإجنليزية .
LOS ANGELES اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169938  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي

وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

روائح عطرية ، مواد عطرية ، عطور وكولونيا ، مرطبات الب�شرة ، غ�شول اجل�شم ، مزيالت روائح اجل�شم ، 
�شامبو ، جل ال�شعر، م�شتح�شرات جتميل ، زيوت عطرية ، �شابون.

الواقعة بالفئة : 3
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة KORAL LOS ANGELES باللغة االإجنليزية .

LOS ANGELES اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169944  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : جيويلولرتا ليمتد
وعنوانه :داميوند برايت هاو�ص ، ايويل لني ، وي�شت فارلني ، ميد�شتون ، كنت ، ام ئي15 0ان جي ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
�شيانة واإ�شالح املركبات ، حمطات خدمة املركبات ، تطبيق الطالء الواقي وامل�شتح�شرات الواقية للمركبات 
ولداخل املركبات ، خدمات تنظيف وتلميع وت�شميع وغ�شل للمركبات ، خدمات �شف ال�شيارات واملركبات ، 

خدمات غ�شل ال�شيارات ، معاجلة املركبات مبواد م�شادة لل�شداأ.
الواقعة بالفئة : 37

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة DIAMONDBRITE  باللغة االإجنليزية .
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169936  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي
وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
جموهرات ، �شاعات.

الواقعة بالفئة :14
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات KORAL INDUSTRIES باللغة االإجنليزية .

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2011/03/29 املودعة حتت رقم : 155038  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : األبريتو كولفر انرتنا�شيونال ، انك.

وعنوانه : 2525 اأرميتاج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي 60160 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

 م�شتح�شرات العناية بال�شعر. 
الواقعة بالفئة : 3

و�شف العالمة : العبارة SPLIT REMEDY مكتوبة باأحرف التينية.
اال�شرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169934  
تاريخ اإيداع االأولوية

با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي
وعنوانه :6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 �شال�شل مفاتيح معدنية. 

الواقعة بالفئة : 6
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات KORAL INDUSTRIES باللغة االإجنليزية .

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169945  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : جيويلولرتا ليمتد
وعنوانه :داميوند برايت هاو�ص ، ايويل لني ، وي�شت فارلني ، ميد�شتون ، كنت ، ام ئي15 0ان جي ، اجنلرتا.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة 
وتلميع  املركبات  وتنظيف  املركبات  واإ�شالح  ب�شيانة  املتعلقة  احلاجة  عند  و�شرائها  معاينتها  من  الزبائن 

وت�شميع املركبات واملالب�ص الواقية ومعدات واقية �شخ�شية واأطقم اال�شعافات االأولية.
الواقعة بالفئة : 35

واجهة  االإجنليزية مكتوبة على  باللغة   Diamondbrite كلمة  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�شف 
�شيارة اأمامية داخل ما�شة كبرية.

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ :2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169941  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي
وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 جموهرات ، �شاعات. 
الواقعة بالفئة : 14

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة KORAL LOS ANGELES باللغة االإجنليزية .
LOS ANGELES اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169939  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي

وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

�شال�شل مفاتيح معدنية.
الواقعة بالفئة : 6

. االإجنليزية  باللغة   KORAL LOS ANGELES و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة
LOS ANGELES اال�شرتاطات : عدم املطالبة بحق ح�شري عن ا�شتخدام اال�شم اجلغرايف

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169933  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي

وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

روائح عطرية ، مواد عطرية ، عطور وكولونيا ، مرطبات الب�شرة ، غ�شول اجل�شم ، مزيالت روائح اجل�شم ، 
�شامبو ، جل ال�شعر، م�شتح�شرات جتميل ، زيوت عطرية ، �شابون.

الواقعة بالفئة : 3
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات KORAL INDUSTRIES باللغة االإجنليزية .

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   : 

بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169937  
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي
وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 
 حمافظ ، حقائب )الواقعة يف الفئة 18( ، حقائب يد ، مظالت. 

الواقعة بالفئة : 18
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات KORAL INDUSTRIES باللغة االإجنليزية .

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  ت�شجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/02/27 املودعة حتت رقم : 169935  

 تاريخ اإيداع االأولوية    
با�شم : كورال اند�شرتيز ال ال �شي

وعنوانه : 6425 بون�شال درايف ، ماليبو ، كاليفورنيا 90265 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات 

اإطارات للعد�شات والنظارات ال�شم�شية املو�شوفة طبياً وغري املو�شوفة ، نظارات. 

 

الواقعة بالفئة : 9
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات KORAL INDUSTRIES باللغة االإجنليزية .

اال�شرتاطات
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

EAT 61919

EAT 62106

EAT 62110

EAT 62114

EAT 61920

EAT 62107

EAT 62111

EAT 71031

EAT 61947

EAT 62108

EAT 62112

EAT 62105

EAT 62109

EAT 62113

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م

 ADNH COMPASS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192096       بتاريخ:2013/5/22 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع را�شد بن �شعيد ال مكتوم - �ص.ب:109767 - هاتف:024447228 - فاك�ص:024493783 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:37 

ال�شيانة العامة للمباين ، خدمات ت�شغيل و�شيانة مرافق النفط والغاز ، غ�شيل املالب�ص ، كي املالب�ص ، خدمات 
تنظيف املن�شات ال�شناعية ، تنظيف ال�شتائر واملفار�ص والبطانيات ، خدمات التنظيف الداخلية للمباين. 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل طبق باللونني اال�شفر واالزرق يخرج منه دخان باللونني اال�شفر 
واالزرق وا�شفلهما من اليمني ADNH باللون االزرق الغامق  ا�شفلها COMPASS باللون االزرق 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�ص .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م

 ADNH COMPASS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192095       بتاريخ:2013/5/22 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع را�شد بن �شعيد ال مكتوم - �ص.ب:109767 - هاتف:024447228 - فاك�ص:024493783 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:40 

خدمات ال�شرف ال�شحي واملياه ، خدمات جمع القمامة. 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل طبق باللونني اال�شفر واالزرق يخرج منه دخان باللونني اال�شفر 
واالزرق وا�شفلهما من اليمني ADNH باللون االزرق الغامق  ا�شفلها COMPASS باللون االزرق 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�ص .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م

 ADNH COMPASS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192091       بتاريخ:2013/5/22 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع را�شد بن �شعيد ال مكتوم - �ص.ب:109767 - هاتف:024447228 - فاك�ص:024493783 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:35 

خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 
احلاجة ، خدمات ادارة االعمال )والينطوي ذلك على خدمة النقل( ، ا�شترياد . 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل طبق باللونني اال�شفر واالزرق يخرج منه دخان باللونني اال�شفر 
واالزرق وا�شفلهما من اليمني ADNH باللون االزرق الغامق  ا�شفلها COMPASS باللون االزرق 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�ص .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م

 ADNH COMPASS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192092       بتاريخ:2013/5/22 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع را�شد بن �شعيد ال مكتوم - �ص.ب:109767 - هاتف:024447228 - فاك�ص:024493783 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:42 

خدمات حقول ومن�شات النفط والغاز الربية والبحرية . 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل طبق باللونني اال�شفر واالزرق يخرج منه دخان باللونني اال�شفر 
واالزرق وا�شفلهما من اليمني ADNH باللون االزرق الغامق  ا�شفلها COMPASS باللون االزرق 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�ص .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط

 ADNH COMPASS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192094       بتاريخ:2013/5/22 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع را�شد بن �شعيد ال مكتوم - �ص.ب:109767 - هاتف:024447228 - فاك�ص:024493783 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43 

ادارة املطاعم تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد الوجبات( . 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل طبق باللونني اال�شفر واالزرق يخرج منه دخان باللونني اال�شفر 
واالزرق وا�شفلهما من اليمني ADNH باللون االزرق الغامق  ا�شفلها COMPASS باللون االزرق 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�ص .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
املالك:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م

 ADNH COMPASS:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم: 192093       بتاريخ:2013/5/22 م
با�ش��م:�شركة ابوظبي الوطنية للفنادق - كومبا�ص ال�شرق االو�شط ذ.م.م .

وعنوانه:ابوظبي - �شارع را�شد بن �شعيد ال مكتوم - �ص.ب:109767 - هاتف:024447228 - فاك�ص:024493783 
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:44 

مكافحة وابادة احل�شرات والقوار�ص واحليوانات ال�شاره ، خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات . 
و�شف العالمة:العالمة عبارة عن �شكل طبق باللونني اال�شفر واالزرق يخرج منه دخان باللونني اال�شفر 
واالزرق وا�شفلهما من اليمني ADNH باللون االزرق الغامق  ا�شفلها COMPASS باللون االزرق 

الغامق وال�شكل على خلفية باللون االبي�ص .  
اال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  9  يوليو 2013 العدد 10839



ال�شويدي  ���ش��ن��د  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����اد 
مدير عام املركز يف كلمة العدد ب� ماراثون 
زاي��د ال��دويل اخل��ريي ال��ذي نظمت دورته 
التا�شعة موؤخرا يف مدينة نيويورك ..وقال 
ان احلدث يعترب عالمة م�شيئة يف م�شرية 
االإمارات االإن�شانية ويقف دليال �شاطعا على 
الدولة  بها  تتميز  التي  االإن�شانية  ال�شمة 
وقيادتها الر�شيدة ..م�شريا اإىل ما وجه به 
دائما �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ب�شاأن  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
تعميق عالقات الدولة مع الدول ال�شديقة 
خريية  موؤ�ش�شات  عرب  لها  الدعم  وتقدمي 

معروفة.
بانيتا  ل��ي��ون  م��ع  مقابلة  ال��ع��دد  ويت�شمن 
وزير الدفاع االأمريكي ال�شابق قال فيها ان 
للعالقات  واالإم��ارات منوذج  �شداقة بالده 
بنائها م��ع دول  ت��رغ��ب وا���ش��ن��ط��ن يف  ال��ت��ي 

اخلليج العربية.
وحت���اول م���واد امل��ل��ف ر���ش��م ���ش��ورة متكاملة 
ع���ن ال��ن��ه��ج امل���ع���ت���دل ل�����ش��ي��ا���ش��ة االإم�������ارات 
الغفلي  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  فيكتب  اخل��ارج��ي��ة 
ال���ع���م���ي���د امل���������ش����ارك يف ق�����ش��م ال����درا�����ش����ات 
االإمارات  بجامعة  واالجتماعية  االإن�شانية 
عن اأبرز مقاربات �شيا�شة الدولة اخلارجية 
ويالحظ  امل���ه���م���ة  ال����دول����ي����ة  ل���ل���ت���ط���ورات 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���واث���ق ع��ب��داحل��م��ي��د يف 
مقال له عن �شيا�شة االإمارات جتاه العاملني 
يف  غائرة  جذورها  اأن  واالإ�شالمي  العربي 
ويثمن  االإيجابية  وتقاليدها  البالد  ثقافة 
الدكتور �شامل بن نا�شر اآل قظيع ال�شيا�شة 
بر�شيدها  م�����ش��ي��دا  ل���الإم���ارات  اخل��ارج��ي��ة 
اتخاذ  دوره��ا يف  تعزيز  اإىل  احلافل ويدعو 
العامل  م�شتوى  االقت�شادية على  القرارات 
اأ�شتاذ  �شتان�شفيلد  غاريث  الربوفي�شور  اأما 
�شيا�شات ال�شرق االأو�شط يف جامعة اإك�شرت 
بالتجربة  اإع��ج��اب��ه  ف��ي��ب��دي  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
على  ا�شتطاعت  التي  اخلارجية  االإماراتية 
الدوام اأن تبقى على احلياد واتبعت �شيا�شة 
اأبقتها  ال��وج��وه  متعددة  متوازنة  خارجية 

على م�شافة مت�شاوية من اجلميع.

وي�شمل امللف �شهادات من �شخ�شيات غربية 
ريفكيند  م��ال��ك��ومل  ال�����ش��ري  م��ن��ه��م  ن���اف���ذة 
الذي  االأ�شبق  الربيطانية  اخلارجية  وزير 
يرى اأن ما حققته االإم��ارات خالل العقود 

االأخرية ميثل اإجنازا مده�شا .
ويف باب ق�شايا مقال للم�شتعرب االإ�شباين 
اإغناطيو�ص غوترييث دي تريان ي�شتعر�ص 
فيه تاأثري االأزمة االقت�شادية يف اأوروب��ا يف 
التي  املوؤهلة  اأدمغتها  و  الب�شرية  ك��وادره��ا 
�شرق  اإىل  املعاك�شة  ال��ه��ج��رة  مو�شم  ب���داأت 
لفر�ص عمل جمزية  العامل وجنوبه طلبا 

وال�شيما يف دول اخلليج العربية.
وي�����ش��ج��ل ب���اب ب��روف��اي��ل مل��ح��ات م��ه��م��ة عن 
بارك كون هيه اأول رئي�شة لكوريا اجلنوبية 
ال�شتيعاب  ال��ذات��ي��ة  �شريتها  ع��ل��ى  م��ع��رج��ا 
اإىل  وينظر  �شخ�شيتها  تكوين  امل��وؤث��رات يف 
عبء مواجهة اجلار ال�شمايل املت�شدد قبل 
همها  �شيكون  االقت�شاد  اأن  اإىل  يخل�ص  اأن 

االأكرب.
نايجل  اخل���ب���ري  ي��ك��ت��ب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا  ويف 
امل���دم���رة للجرائم  اإن��ك�����ش��رت ع��ن اجل���وان���ب 
القرا�شنة  من  اأمرها  متتبعا  االإلكرتونية 

االأفراد اإىل اجلماعات االإجرامية املنظمة.
وي�شم باب االقت�شاد مقاال للدكتور حممد 
فيه  يرى  بريك�ص  جمموعة  عن  الع�شومي 
اأنه اإذا ان�شمت املجموعة اخلليجية ب�شورة 
ينتج  اأن  املتوقع  بريك�ص فمن  اإىل  جماعية 
العامل  اقت�شادي يف  تكتل  اأق���وى  ذل��ك  م��ن 
قبل عام 2050 و�شيتغري كثري من ثوابت 

العالقات الدولية.
ويف مقال اآخر بعنوان ال�شياحة والطريان يف 
االإمارات.. من االإقليمية اإىل البعد العاملي 
اإىل متكن دولة االإمارات  اأك��رم  ي�شري ب�شار 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن ب��ن��اء ق��ط��اع �شياحي 
�شياحية  وجهة  منها  جعل  وم��زده��ر  ناجح 

بامتياز وفق �شهادات خرباء عامليني.
ويف ق�����ش��م ب��ي��ئ��ة ب��ح��ث ل��ن��ادي��ة ب��ن�����ش��الم يف 
راأ�ص  على  تقف  ال��ت��ي  الفي�شانات  ظ��اه��رة 
الكوارث الطبيعية االأكرث حدوثا واالأو�شع 
انت�شارا ومن ثم االأقوى اإ�شرارا وتدمريا .. 

ويف باب هنا وهناك تكتب رزان النعيمي عن 
اإتقان  اإىل  الفنون يف االإم��ارات من تذوقها 

اإنتاجها.
ويف باب كتاب ثمة عر�ص ل� و�شائل التوا�شل 
االجتماعي ودورها يف التحوالت امل�شتقبلية 
كتاب  وه��و  الفي�شبوك  اإىل  القبيلة  م��ن   ..

ال����دك����ت����ور ج����م����ال �شند  اأ������ش�����دره  ج����دي����د 
ال�شويدي ويوجد عر�ص اآخر لكتاب االأمن 
التعاي�ص مع  .. مفارقات  الندم  قبل  اأوال.. 
كريبون  مايكل  االأمريكي  للكاتب  القنبلة 

يقدمه ممدوح طه.
ويف ق�شم طب و�شحة يكتب الدكتور اأكمل 

اأمرا�ص مميتة  �شتة  اأك��رث  عبداحلكيم عن 
للب�شر.

ب� روؤي��ة متوازنة جتاه تنقل  العدد  ويختتم 
ال���واف���دة الأم����ل ال��ه��داب��ي رئي�شة  ال��ع��م��ال��ة 
يعد  ال���ذي  تتمة  للكالم  ب��اب  يف  التحرير 

نافذة على ملف العدد املقبل.
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 اآفاق امل�صتقبل ملركز المارات للدرا�صات 
تلقي ال�صوء على ال�صيا�صة اخلارجية الماراتية

مركز  عن  ال�صادرة  امل�صتقبل  اآفاق  جملة  خ�ص�صت 
يف  اال�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات  االإم��ارات 
ال�صوء  الإلقاء  ع�صر  التا�صع  عددها  ملف  اأبوظبي 

على ال�صيا�صة اخلارجية االإماراتية.

ماريا  )فيليك�ص  االإ�شالمية  املكتبة  اإن�شاء  يرتبط 
االإ�شباين- املعهد  بن�شاطات   1954 عام  باريخا( 

اأحد  ك���ان  ال����ذي   )IHAC( ل��ل��ث��ق��اف��ة  ال��ع��رب��ي 
ال�شوؤون  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اخلارجية االإ�شبانية. وقد �شغل من�شب اأول مدير 
غومي�ص،  غار�شيا  اميليو  الكبري  امل�شتعرب  لها 
اوتراي،  فران�شي�شكو  العام  االأم��ني  من�شب  و�شغل 
ب��اإن�����ش��اء وتنظيم مكتبة  ال��ق��رار  ات��خ��ذا  ق��د  وك��ان��ا 
اأن  متخ�ش�شة ذات هوية حم��ددة ج��داً، ميكن لها 
االإ�شبان  للم�شتعربني  الببليوغرايف  الدعم  توفر 
البحوث  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  ول����الأج����ان����ب 
تنظيم  م�شوؤولية  ووق��ع��ت  واالإ���ش��الم��ي��ة،  العربية 
املكتبة على عاتق الراهب الي�شوعي فيليك�ص ماريا 
باريخا، اخلبري يف االإ�شالم ودرا�شاته والذي حظي 
هذا  يف  الوا�شعة  معارفه  اإىل  نظرا  كبري  باحرتام 
املجال، وكان هو الذي و�شع االأ�ش�ص ال�شليمة ملكتبة 
ميكن ان تعترب واحدة من اف�شل املكتبات العاملية 

يف هذه االخت�شا�شات.
ويف عام 1988 مت تبديل ا�شم )املعهد اال�شباين- 
العربي للثقافة( لي�شمى )معهد التعاون مع العامل 
الوكالة  يف  املطاف  نهاية  يف  دجم��ه  ومت  العربي(، 
االإ�شبانية للتعاون الدويل احلالية عمال باملر�شوم 
والتي  دي�����ش��م��رب،   15  ،2000/3424 امل��ل��ك��ي 
اخلام�شة  ب��ال��ذك��رى   ،2013 ال��ع��ام  ه��ذا  حتتفل 

والع�شرين لتاأ�شي�شها كوكالة ا�شبانية ر�شمية.
منذ  ��دد  ححُ قد  االإ�شالمية  املكتبة  اخت�شا�ص  وك��ان 
اقتناء  هدفها  وا�شعة  ن�شاطات  خالل  من  البداية 
التاريخية  والبحوث  وامل��وؤل��ف��ات  والكتب  الوثائق 
جعل  مم��ا  وا���ش��ع��ة،  بيليوغرافية  ق��اع��دة  لت�شكيل 
االخت�شا�شات  ه��ذه  الهامة يف  ال��رم��وز  اأح��د  منها 

يف العامل.
التي عرفتها  للتغيريات  ونظرا  ال�شنني  وعلى مر 
والبحوث  الدرا�شات  وكذلك  اال�شبانية،  املوؤ�ش�شة 
العربي  العامل  ذاتها، حول  املكتبة  بها  التي قامت 
�شكل  على  جميعها  جت�شدت  وال��ت��ي  واالإ���ش��الم��ي، 
جمموعات من موؤلفات وا�شعة واأر�شيف غني جدا 
باملعلومات عن العامل العربي يف خمتلف املجاالت، 
واالجتماعية  واالن�����ش��ان��ي��ة  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
واالق��ت�����ش��ادي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ومب�����وازاة ذل���ك، تتم 

حول  اليوم  ين�شر  ما  كل  ل�شراء  الدائبة  املحاولة 
العامل االإ�شالمي، مما اأثار اهتماما متزايدا ال بني 
بل  فح�شب،  اال�شالمية  ال��درا���ش��ات  يف  املخت�شني 
ال�شحافيني  مثل  املهنيني  من  غريهم  بني  اأي�شا 
ال�شيا�شة  وعلماء  االجتماع  وعلماء  واالقت�شاديني 

وال�شينمائيني، الخ.

الوثائق واملوؤلفات
للح�شول  اأمن��������اط  اأو  ط����رائ����ق  ث����الث����ة  ه����ن����اك 
املكتبة  اإىل  ت�شل  ال��ت��ي  وامل��وؤل��ف��ات  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى 
وكان  االإه���داء،  اأو  التبادل  اأو  ال�شراء  اال�شالمية: 
ال��ن��م��ط االول الق��ت��ن��اء ال��ك��ت��ب ق��د ا���ش��ب��ح االكرث 
وتبادل  املقاي�شة  اأم��ا   ،1974 ع��ام  بعد  انت�شارا 
الو�شائل  كانت  فقد  واملطبوعات  واملوؤلفات  الكتب 
نادرة  م��ط��ب��وع��ات  واك��ت�����ش��اب  بجمع  �شمحت  ال��ت��ي 
تكون  ما  )غالبا  واقتناوؤها  ايجادها  ال�شعب  من 
كما  العربية(،  باللغة  مكتوبة  حملية  مطبوعات 
اتاحت اقامة عالقات ثقافية مع موؤ�ش�شات ثقافية 

يف عدة بلدان.
يف املرحلة االوىل للمكتبة �شاهمت االأق�شام الثقافية 
يف ال�شفارات اال�شبانية يف الدول العربية يف تقدمي 
تقدمت  كما  املطبوعات،  جم��ال  يف  هامة  تربعات 
امللكية  املنظمات  واملطبوعات  بالوثائق  بتربعاتها 

يف كل من اململكة العربية ال�شعودية واالردن.
وك��ان��ت ال��ت��ربع��ات ه��ي ال��ع��ام��ل اال���ش��ا���ش��ي القتناء 
وخالل  املكتبة  ن�����ش��اأة  منذ  وامل��ط��ب��وع��ات  امل��وؤل��ف��ات 
ال�شنوات  يف  ول���ك���ن  ت��اري��خ��ه��ا،  م���ن  ك��ب��ري  ق�����ش��ط 
يقدمه  عاليا  م�شتوى  التربعات  عرفت  االخ��رية 
العديد من املكتبات اخلا�شة اأو باهداء جزء منها، 
اريبا�ص  املتربعني: ماريانو  بع�ص  اأ�شماء  وها هي 
 ،2004 يف  ب��ال��دي��رام��ا  وف���رن���ان���دو   ،2002 يف 
وم��ان��وي��ال م���اري���ن � وخ��و���ش��ي��ه ب��ريي��ث الث�����ارو يف 
 �  2012 يف  غ���رمي���او  خ��ي��ل  وردول���ف���و   ،2012
2013 وفرناندو دي اغريدا يف 2012، وحممد 

اجليادي يف 2013.
2012 مت تخفي�ص ميزانية  خالل العام املا�شي 
امل��ك��ت��ب��ة اإىل ث��ل��ث م���ا ك���ان���ت ت��ت��ل��ق��اه امل��ك��ت��ب��ة عام 
تكاليف  لتغطية  املبلغ  ن�شف  يخ�ش�ص   ،2005
اال���ش��رتاك��ات يف امل���ج���الت، ول���ذا مل ي��ت��ج��اوز عدد 

الوثائق واملطبوعات التي ح�شلت عليها املكتبة يف 
احادية  درا�شات  اغلبها  وثيقة  االأل��ف   2012 عام 
وهذه  دوري���ة،  مطبوعة   320 وتلقت  امل��وا���ش��ي��ع، 
ت�شلمته من  للتعوي�ص عما  بالكاد  تكفي  اأوج��ه ال 

التربعات )باملقارنة مع ال�شنوات ال�شابقة(.
وم���ع ذل���ك ي��ح��ت��وي �شجل امل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى اأك���رث من 
بينها  من  االنواع  خمتلف  من  وثيقة   82.000
ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ش��ات وجم��م��وع��ة خمتلطة من 
ان نذكر منها على وج��ه اخل�شو�ص  امل��واد، ميكن 

االح�شائيات التالية.
تتلقى  املكتبة  زال���ت  وم��ا  دوري���ة  جملة   1360  -

منها نحو 200 جملة.
اأي  التحليلية،  ال�شجالت  ار�شيفا من   11200  -
ذات  والكتب  املجالت  حمتويات  وتفريغ  ت�شنيف 
ال��ت��األ��ي��ف امل�����ش��رتك واجل��م��اع��ي )وك��ث��ريا م��ا توفر 
هذه الكتب معلومات حمددة ور�شيقة وديناميكية 
اإىل ايجازها واإىل �شهولة جمعها وتقدميها  نظرا 

لوجهات نظر خمتلفة.
)�شور  بيانية  وثيقة  و900  خريطة   260  -
اإىل  معظمها  تنت�شب  بريدية(  وبطاقات  ولوحات 

تراث الدبلوما�شي فرناندو بالديراما.
- 60  من املجلدات املتنوعة املوا�شيع، وم�شدرها 

الرتاث الذي تربع به بالديراما.
- 4400 وثيقة من االر�شيف العام الذي تربع به 

ماريانو اريبا�ص، و�شع اال�شماء باال�شبانية.
الب�شرية )ا�شرطة   � ال�شمعية  امللفات  - 400 من 
املدجمة  )ال�������ش���ي���دي���ات(  واالق�����را������ص  ال���ف���ي���دي���و، 

ال�شمعية، الخ.
القدمية  امل���ج���م���وع���ات  اإىل  اال�����ش����ارة  م���ن  والب�����د 
�شيما  ال  اال�شالمية،  املكتبة  ار�شيف  يف  املحفوظة 
املكتبة  يف  املوجودة  واملوؤلفات  الوثائق  تلك  جميع 
)ما قبل عام 1900( مع اكرث من 1336 جملدا 

يف عدة لغات، وهناك كذلك 15 حمفوظة.
ازدي���ادا م��ط��ردا م��ن خالل  ه��ذه املجموعة عرفت 
اأو  العلمي  امل��زاد  عمليات  يف  متت  التي  امل�شرتيات 
يكون  ان  املنطقي  وم��ن  االث��ري��ة،  املكتبات  فهر�ص 
توفري  املكتبة  يف  االول��وي��ة  ذات  امل�شاريع  ب��ني  م��ن 
يف  وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة  التكنولوجية  امل��ن��اه��ج  وت�شخري 
الوثائق  على  لالطالع  والباحثني  ال���زوار  خدمة 

واملوؤلفات.

خدمات مكتبية
ت�شخرها  ال��ت��ي  املكتبية  اخل���دم���ات  اأي�����ش��ا  وت���ربز 
اال�شبانية  ل��ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع��ة  اال���ش��الم��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة 
 )AECID( التنمية اجل  ال��دويل من  للتعاون 
مل�شتخدميها واجلهود التي تبذلها يف اتاحة املجال 
للو�شول اىل الوثائق التي يحتاج الزوار والباحثني 

لالطالع عليها وا�شت�شارتها.
تتلخ�ص هذه اخلدمات على النحو التايل:

عليها  احل�����ش��ول  مي��ك��ن  ببليوغرافية  م��ع��ل��وم��ات 
ب�شكل �شخ�شي اأو عن طريق �شبكة النت، وتتج�شد 
هذه ب�شكل ا�شا�شي يف عدة و�شائل، اإذ تن�شر املكتبة 
اال�شالمية منذ عام 1985 جملة )كرا�شات املكتبة 
واملوؤلفات  الوثائق  على  ت�شتمل  التي  اال�شالمية( 
موا�شيع  يف  املخت�شة  والكتب  االق��ت��ن��اء  احلديثة 
اال�شباين(  )الفهر�ص  على  اي�شا  وت�شتمل  معينة، 
واال�شالمية  العربية  الببليوغرافية  للمن�شورات 
اأو الذي ي�شدر �شنويا يف الوقت احلا�شر، وميكن 
النت.  �شبكة  عرب  جزئيا  املن�شورات  هذه  ا�شت�شارة 
الكامل  االر���ش��ي��ف  ن�شر   2012 ع���ام  يف  مت  وق���د 

ملرحلة احلماية االإ�شبانية يف املغرب.

 )Cisne( ثي�شني  فهر�ص  ا�شت�شارة  وب��االم��ك��ان 
ووثائق  ار���ش��ي��ف  اإن���ه يحتوي على  اذ  ل��غ��ات،  ب��ع��دة 
املكتبة اال�شالمية وذلك من خالل �شفحة الوكالة 

اال�شبانية للتعاون الدويل.

معار�س وم�صتجدات
املعار�ص  ت��ن��ظ��ي��م  امل��ك��ت��ب��ة  ن�����ش��اط��ات  وم����ن ���ش��م��ن 
باملعار�ص  تكتفي  وال  وامل�����ش��ت��ج��دات،  امل��و���ش��وع��ي��ة 
اأواخر  اأرفقتها يف  بل  والدائمة يف مقرها،  الثابتة 
ما  ح��ول  خا�ص  مبعر�ص   ،2012 املن�شرم  العام 
تقتنيه املكتبة من وثائق ومعلومات حول احلماية 
اال�شبانية يف املغرب، وهناك معر�ص يتم التح�شري 
له يف هذا العام حول العالقات الدبلوما�شية بني 
عاما  خم�شني  م��رور  مبنا�شبة  واجل��زائ��ر  ا�شبانيا 
على قيامها، وهناك م�شروع معر�ص اآخر مبنا�شبة 

الذكرى االلفية على  تاأ�شي�ص مملكة غرناطة.
التي  القراءة،  �شالة  اال�شالمية  املكتبة  يف  وهناك 
املرجعية  واملوؤلفات  الوثائق  ا�شت�شارة  فيها  ميكن 
تعترب  والتي  فيها،  امل��وج��ودة  املجالت  وجمموعة 
للباحثني  التي ميكن  املجموعات  اهم  واح��دة من 

ا�شت�شارتها من حيث العدد والنوعية.
ميكن ا�شتعارة الكتب بعد احل�شول على البطاقة 

الالزمة، وكذلك االقرتا�ص والتبادل بني املكتبات 
يف  املتخ�ش�شة  الوثائق  اىل  الو�شول  ي�شهل  مم��ا 
واملخت�شة  اجلامعية  االكادميية  االخ��رى  املكتبات 

بالبحوث.
اأو امل�شح  اأي�شا خدمة اال�شتن�شاخ الت�شوير  وهناك 

ال�شوئي للم�شتندات.
املن�شورات،  بتبادل  خمت�شا  ق�شما  املكتبة  وحتتوي 
وموؤلفات  وثائق  على  احل�شول  يتم  خالله  وم��ن 
ه��ام��ة وت��ل��ك امل���ج���الت ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت�����ش��در عن 
املعا�شرة حول  موؤ�ش�شات متخ�ش�شة يف الدرا�شات 
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي واال���ش��الم��ي، وي��ت��م ه���ذا التبادل 
 )Casa Arabe( العربي  البيت  مع  بالتعاون 
املوا�شيع  م���ن  وحم��ت��وي��ات��ه��ا  اوراق  جم��ل��ة  م��ث��ل 
التحليلية حول الفكر العربي واال�شالمي املعا�شر، 
هامة  وثائق  على  اال�شالمية  املكتبة  حت�شل  كما 
من خالل تبادل املواد املكررة مع املكتبات  الوطنية 

واالجنبية.
وت�����ش��ت��ق��ب��ل امل���ك���ت���ب���ة زي���������ارات م��ن��ظ��م��ة ل���الف���راد 
واجلماعات مبنا�شبات خمتلفة مثل يوم الكتاب اأو 

يوم املكتبة اأو مبنا�شبة املعار�ص التي تنظمها.
واأخ������رياً مي��ك��ن ا���ش��ت�����ش��ارة ج��م��ي��ع ه���ذه اخلدمات 

املوجودة يف )وثيقة خدمات املكتبة االإ�شالمية(.

تت�صع اهتمامات املكتبة االإ�صالمية يف اإ�صبانيا، وتتنوع ن�صاطاتها، وتهدف اإىل اقتناء الوثائق 
لها  اأن  كما  وا�صعة،  ببليوغرافية  قاعدة  لت�صكيل  التاريخية  والبحوث  واملوؤلفات  والكتب 

اهتمامًا بالرتجمة مما جعلها اأحد الرموز العاملية الهامة يف هذه االخت�صا�صات.

تتعاون مع منظمات عربية ويحتوي �صجلها على 82 األف وثيقة

املكتبة الإ�صالمية يف اإ�صبانيا... تاريخ من الن�صر الثقايف وتبادل املعلومات 

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب ت�صتقبل 
تر�صيحات من جامعات عربية وعاملية

 -2014  2013 ال��ث��ام��ن��ة  دورت��ه��ا  يف  للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  ا�شتقبلت 
تر�شيحات من عدة جامعات عربية وعاملية للم�شاركة يف فروع اجلائزة الت�شعة. 
وقال الدكتور علي بن متيم اأمني عام اجلائزة .. نحن نويل اجلامعات واأكادمييات 
البحث العلمي يف جمال العلوم االإن�شانية اأهمية كبرية..كون العاملني فيها من 
تطوير  يف  ت�شهم  منتجة  علمية  نخبة  ميثلون  اجلامعيني  والباحثني  االأ�شاتذة 
. وك��ان��ت اجل��ائ��زة فتحت باب  التقدير  وال��ف��ن��ون مب��ا ي�شتحق  وال��ع��ل��وم  امل��ع��ارف 
اأكتوبر  وي�شتمر حتى منت�شف  املا�شي  مايو  الثامنة منت�شف  لدورتها  الرت�شح 
ال��ق��ادم وخ��الل دورات اجل��ائ��زة املا�شية ح��از االأك��ادمي��ي��ون على ج��وائ��ز فروعها 
الت�شجيع  ت�شتحق  كتب  يف  من�شورة  واأب��ح��اث  درا���ش��ات  م��ن  ق��دم��وه  مل��ا  الت�شعة 
اإن اجل��ائ��زة حري�شة على م�شاركة  ال��ع��ام  االأم���ني  وق���ال  وال��ت��ك��رمي.  وال��ت��ق��دي��ر 
االأك��ادمي��ي��ني وامل��ف��ك��ري��ن وال��ب��اح��ث��ني واجل��ام��ع��ي��ني يف ف��روع��ه��ا ك��اف��ة ويحدونا 
املتميز  دوره��ا  اجلامعية  البحث  ومراكز  ومعاهد  للجامعات  يكون  اأن  الطموح 
يف امل�شاركة ال �شيما يف ميدان الدرا�شات االإن�شانية واالآداب والرتجمة والتنمية 
وبناء الدولة . وكانت اجلائزة اأعلنت اأ�شماء الفائزين يف فروع دورتها ال�شابعة يف 
مطلع اأبريل املا�شي حيث فاز ف�شيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد حممد الطيب 
�شيخ االأزهر ال�شريف بجائزة ال�شيخ زايد ل�شخ�شية العام الثقافية وكتاب فل�شفة 
جيل دولوز للباحث املغربي الدكتور عادل حدجامي و ال�شادر عن من�شورات دار 
توبقال للن�شر يف املغرب عام 2012 والفائز بفرع املوؤلف ال�شاب. وكتاب الكينونة 
والزمان للفيل�شوف االأملاين مارتن هيدغر الذي ترجمه الدكتور فتحي امل�شكيني 
والفائز بفرع   2012 املتحدة يف بريوت عام  الكتاب اجلديد  دار  ال�شادر عن  و 
�شوزان  اإليزابيث  اللبنانية  للباحثة  العا�شر  العربي  الفكر  وكتاب  الرتجمة. 
ك�ش�اب وال�شادر عن مركز درا�شات الوحدة العربية يف بريوت عام 2012 والفائز 
واالإمرباطورية  ال�شرد   : التاريخي  املتخيل  الدولة..وكتاب  وبناء  التنمية  بفرع 
والتجربة اال�شتعمارية للباحث العراقي الدكتور عبد اهلل اإبراهيم وال�شادر عن 
الفنون والدرا�شات  العربية للدرا�شات والن�شر يف بريوت والفائز بفرع  املوؤ�ش�شة 
النقدية.. وكتاب ال�شحر االأغرب.. واألف ليلة وليلة للباحثة االأمريكية مارينا 
اأن جائزة ال�شيخ  2011. يذكر  ووارنر وال�شادر عن دار �شاتو الربيطانية عام 
املفكرين  من  للمبدعني  ع��ام  كل  متنح  حمايدة  و  م�شتقلة  جائزة  للكتاب  زاي��د 
والنا�شرين و ال�شباب عن م�شاهماتهم يف جماالت التاأليف و الرتجمة يف العلوم 
االإن�شانية التي لها اأثر وا�شح يف اإثراء احلياة الثقافية واالأدبية واالجتماعية..

وذلك وفق معايري علمية ومو�شوعية.. فيما تاأ�ش�شت اجلائزة بدعم ورعاية هيئة 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة وتبلغ القيمة االإجمالية لها �شبعة ماليني درهم.
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الفنانة �صماح غندور اأحد الوجوه ال�صابة املتاألقة التي اكت�صحت جمال التمثيل يف ال�صنوات االأخرية، ورغم اأنها مقدمة 
يف االأ�صا�س فاإنها حققت جناحًا يف اأعمال درامية عدة، واأثبتت موهبتها يف التمثيل.  تخو�س راهنًا جتربة جديدة يف 
العاملية من خالل م�صاركتها يف فيلم �صينمائي من  اإىل اقتحام  الدراما امل�صرية يف م�صل�صل )�صو�صكا والبنات(، وتطمح 

اإنتاج بريطاين �صيعر�س يف ال�صينما العاملية قريبًا.

ت�صارك يف بطولة م�صل�صل )�صو�صكا والبنات( 

�صماح غندور: اأمتنى تقدمي فوازير رم�صانية حتمل روح �صريهان 

رانيا يو�صف تبحث عن البطولة
ببطولته  تقوم  �شينمائي،  فيلم  �شيناريو  عن  يو�شف  رانيا  الفنانة  تبحث 
خالل الفرتة املقبلة، وا�شرتطت على املوؤلفني اأن تكون االأعمال املعرو�شة 

عليها بطولة مطلقة لها.
اأعمالهم  اإنتاج متول  �شركات  اأواًل عن  يبحثون  املوؤلفني  رانيا جعل  �شرط 

قبل كتابتها، خ�شو�شاً يف ظل االأزمة التي ت�شهدها ال�شينما راهناً.

واجتهاد  ت��رك��ي��ز  م��ن  يتطلب  م��ا  م��ع  ال��ف��ن،  اأن  ���ش��ك يف  ال 
الفنانني حتت �شغوط جمة تثقل كاهلهم،  ومثابرة، يوقع 
م��ا ي��دف��ع��ه��م ح��ك��م��اً اإىل ال��ت��ع��وي�����ص ع��ن ك��ل دق��ي��ق��ة اإره���اق 
عا�شوها، من خالل جعل حياتهم العادية مناق�شة حلياتهم 
الفنية، فتكون زاخرة مبغامرات وبتم�شية اأوقات افتقدوها 

مع االأهل واالأ�شدقاء واإىل جانب الزوج واالأوالد.
اأعطي معظم وقتي البنتي  اأم حنون  اأن��ا  الفن   )بعيداً عن 
االأمومة  اأن  اإىل  م�شرية  لها،  حديث  يف  اأروى،  توؤكد  ن��ورا( 
اأنها حامل، وانتابها �شعور ال  البداية  رائعة ومل ت�شّدق يف 

يو�شف طيلة فرتة احلمل.
وبيتي،  زوجي  م�شوؤولية  حتّملت  تزوجت  )عندما  ت�شيف: 
بها  اهتمامي  وب��ات  ك��ربت م�شوؤولياتي،  ن��ورا  اإجن��اب��ي  وم��ع 
واأ�شبحت  حياتي  غ��ريت  ن���ورا  ب���ايل.  وي�شغل  وق��ت��ي  ي��اأخ��ذ 
اأحتمل  و�شرت  عليها  واخل��وف  ال�شرب  اأك��رث معنى  اأع��رف 
هّم االأيام املقبلة وما �شتحمل من مفاجاآت، متمنية اأن تكون 

�شعيدة(.

حياة عادية
بعيداً عن االأ�شواء، تعي�ص اأمل بو�شو�شة كفتاة عادية تع�شق 
والتفكري  اأهلها  م��ع  وق��ت  ومت�شية  اأ�شدقائها  م��ع  ال�شهر 
وقتها  معظم  ي��اأخ��ذ  التمثيل  اأن  اإال  وم�شتقبلها،  بنف�شها 
راهناً، كونه يحتاج اإىل تركيز وتفّرغ تام وابتعاد عن زحمة 
بها  امل��ن��وط  ال���دور  ت���وؤدي  ك��ي  وم�شاكلها،  اليومية  احل��ي��اة 

بطريقة �شحيحة وبحرفية.
اال�شرتاحة  وق���ت  م��ن  ا�شتفيد  اأن��ن��ي  يف  ���ش��ك  )ال  ت��و���ش��ح: 

عنهم  بعيدة  ك��وين  اأهلي  اإىل  اأ�شتاق  اأحّبها.  ب��اأم��ور  للقيام 
التنقل بني  ع��ل��ى  وي��ج��ربين عملي  ل��ب��ن��ان  اأق��ي��م يف  الأن��ن��ي 
يف  جانبهم  اإىل  اأك���ون  اأن  اأع�شق  وم�����ش��ر...  و�شورية  لبنان 
اأوقات فراغي، فاأ�شتعيد كل احلنان واملحبة واأجواء الراحة 

واالطمئنان التي اأفتقدها واأنا بعيدة عنهم، فال حب يوزاي 
ال�شفر لذلك  اأنها تهوى  اإىل  بو�شو�شة  االأه��ل(. ت�شري  حب 
اإىل  ال��ت��ع��رف  االأ���ش��دق��اء،  م��ع  ا�شتجمام  ل��رح��الت  تخطط 
والت�شّرف  باالأ�شدقاء  االجتماع  جديدة،  بلدان  ح�شارات 

امل�شطنعة،  والعواطف  التمثيل  عن  بعيداً  بطبيعية  معهم 
كذلك تهوى القراءة والريا�شة ومتار�شهما با�شتمرار.

مع  ت��غ��ريت  حياتها  اأن  م�شعالين  با�شكال  ت��وؤك��د  ب��دوره��ا، 
اإجناب ابنها اإيلي، فقبل زواجها كانت تع�شق ال�شفر ورفقة 

اليوم فتحر�ص على ممار�شة دوره��ا كاأم  اأم��ا  االأ���ش��دق��اء... 
على اأكمل وجه، تقول: اأي حلظات فرح ال ت�شاوي �شيئاً اأمام 
فرحتي بوجودي اإىل جانب ابني الذي ياأخذ وقتي والأجله 

اأتنازل عن اأي �شيء يف احلياة.
من  الكثري  واالأ���ش��واء  والنجومية  ال�شهرة  اأخ��ذت  ت�شيف: 
اأمام  م�شوؤولة  نف�شي  واأعترب  الفن  اأع�شق  زل��ت  ما  حياتي. 
اجلمهور الذي بقي وفّياً يل طيلة 20 عاماً، لكن يف املقابل 
اإيلي طفلة اإىل جواره  اأع��ادين ابني  اأم��اً.  اأن��ا �شعيدة بكوين 
اأع����رف احلزن،  اأجن��ب��ت��ه مل  ف���رح، فمنذ  اإىل  وق��ت��ي  وح����ّول 
اأم����ام ح��ب��ي ل��ه وتعلقي  ب���اأن االأم����ور ك��اف��ة �شخيفة  واأ���ش��ع��ر 
باحلياة كي اأبقى اإىل جواره. اأ�شبحت م�شوؤولة ب�شكل اأكرب، 

حتى مواعيد نومي وا�شتيقاظي وعملي تغريت.

م�صاغبة
ليلى ا�شكندر فتاة م�شاغبة يف حياتها بعيداً عن الفن، حتب 
خو�ص مغامرات جديدة وخمتلفة. تعترب اأن �شورة الفنان 
عنهما،  بعيداً  �شورته  ت�شبه  ال  وال��ك��ام��ريا  اجلمهور  اأم���ام 
والياأ�ص  للحزن  والراف�شة  للحياة  باملحبة  نف�شها  وا�شفة 

مهما كانت الظروف.
باأمور جديدة  القيام  واأح��ب  اأن��ا متحدية بطبعي،  ت�شيف: 
الهدوء  اأع����رف  ال  احل��ي��اة.  خ���ربات خمتلفة يف  واك��ت�����ش��اف 
واأحيط نف�شي باالأ�شدقاء واملحبني. اأما االأهل فاأنا م�شوؤولة 
اأم��ام��ه��م واأع��ط��ي��ه��م ال��ك��ث��ري م��ن ال���وق���ت. ت�����ش��ري اإىل اأنها 
حتارب  ب��ل  اال�شت�شالم،  تعرف  وال  اآن  يف  وق��وي��ة  رومن�شية 

للو�شول اإىل ما تريد بكل ما اأوتيت من قوة.

بني االأمومة وال�صقاوة وحب احلياة....

النجوم ي�صفون اأنف�صهم بعيدًا عن الأ�صواء

والبنات(. )�شو�شكا  عن  • اأخربينا 
- امل�شل�شل من تاأليف ربيع فرج، اإخراج مازن اجلبلي، اإنتاج حميي زايد، 
وبطولة: �شهري البابلي، �شريين، اإنعام �شالو�شة، عزت اأبو عوف، رامي 
غيط، اجني اأباظة ب�شمة حميي زايد، ليندا فهمي، ونخبة من جنوم 

م�شر.
امل�شل�شل؟ هذا  ميّيز  الذي  • ما 

- له طابع كوميدي ويت�شمن م�شاهد ارجتالية �شتجرب اجلمهور على 
ال�شحك طوال امل�شل�شل، اأ�شمن له ذلك، فالفنانة �شهري البابلي دمها 

خفيف وكثرياً ما كنا نوقف الت�شوير من �شّدة ال�شحك.
اأحداثه. اأبرز  عن  • اأخربينا 

البابلي( تعي�ص يف ق�شر �شخم وتقرر  ام��راأة )�شهري  - تتمحور حول 
جمع طالبات مغرتبات فتحدث اأمور �شيقة وجميلة وتتواىل االأحداث 

بعد ذلك.
فيه؟ دورك  • ما 

باللهجة  وتتكلم  م�شر  يف  ت��در���ص  لبنانية  ف��ت��اة  ���ش��ايل،  دور  اأوؤدي   -
ينال  اأن  اأمتنى  مغرتبات.  فتيات  مع  �شو�شكا  ق�شر  يف  تقيم  امل�شرية، 

ر�شا اجلمهور.
جديد لك يف الدراما الكويتية؟ ثمة  • هل 

- اأ�شارك ك�شيفة �شرف يف م�شل�شل )حبيبة( املقتب�ص من رواية علياء 
با�شل  اإخ���راج  وح��واره��ا،  توفيق  اأ�شمهان  الفنانة  �شيناريو  الكاظمي، 
اليا�شني،  �شهد  اخل��رج��ي،  زه���رة  املن�شور،  ح�شني  وب��ط��ول��ة:  يو�شف، 
ال�شرقاوي،  ب��در  بهمن،  عبداهلل  توفيق،  ا�شمهان  احلو�شني،  فاطمة 
نا�شر كرماين، �شوق، هنادي الكندري، عبداهلل الباروين، ونخبة من 

الفنانني اخلليجيني.
• ويف ال�شينما؟

- اأ�شارك يف فيلم CUT من اإنتاج بريطاين، تاأليف رائد عبا�ص وبدر 
ح�شني،  منى  عبا�ص،  جا�شم  وبطولة:  عبا�ص،  رائد  اإخ��راج  احل�شينان، 
يو�شف البغلي، حميد اأ�شكناين، فهد املغربي وحممد قا�شم... �شيعر�ص 

قريباً يف اأوروبا وحتديداً يف ال�شويد.
اأحداثه؟ اأبرز  • ما 

اأمور  تقع  ال�شاليهات حيث  اأح��د  يف  يجتمعون  اأ�شدقاء  ح��ول  ت��دور   -
غام�شة، فيقتلون الواحد تلو االآخر، وهو من نوع االأك�شن واجلرمية.

• ماذا عن امل�شرح؟
- اأ�شارك يف م�شرحية )عا�شقة اجلن( التي �شتحُعر�ص يف الكويت يف عيد 
الفطر املبارك، وهي من اإخراج عادل امل�شلم وبطولته والفنان امل�شري 
القدير ح�شن ح�شني. تدور االأحداث يف اإطار رومن�شي يتخلله رعب. 

اأنتظر الكثري من هذه امل�شاركة املميزة.
التقدمي؟ من  اأنِت  •  اأين 

اأو  اأ�شا�ص م�شريتي الفنية، �شواء تقدمي برامج تلفزيونية  - التقدمي 
اأو حتى تقدمي حفالت ومهرجانات غنائية... الأنه تخ�ش�شي  اإذاعية 
اجلمهور  تعريف  يف  الف�شل  ول��ه  انطالقي  ونقطة  فيه،  ن�شاأت  ال��ذي 
اأنكر ذل��ك. من هنا ال مانع من خو�ص اأي جتربة تقدمي يف  اإيّل، وال 

امل�شتقبل.
الذي حتلمني به؟ الدور  •  ما 

- اأمتنى اأداء دور رومن�شي مليء باالأك�شن كدور كاثرين زيتا جونز يف 
اأجنلينا جويل يف  اأدوار  اأو كاأحد   ،The Mask of Zorroفيلم
اأفالمها اجلميلة، باالإ�شافة اإىل اأدوار عدة، لكني اأف�شل البدء خطوة 

خطوة. باإذن اهلل �شيكون امل�شتقبل اأف�شل بكثري.
جريئة؟ اأدوار  اأداء  على  توافقني  • هل 

-  يختلف مقيا�ص اجلراأة من مكان اإىل اآخر، فمثاًل اجلراأة التي اأوؤديها 
يف م�شل�شل خليجي تختلف عن اجلراأة يف م�شل�شل م�شري اأو م�شل�شل 
يف هوليوود. على اأي حال، اأرف�ص اجلراأة املفرطة التي ت�شل اإىل حد 

التجريح اأو جتاوز العادات والتقاليد العربية.
معينة لقبول اأي دور؟ حدود  ثمة  • هل 

- تعتمد احلدود على مقيا�ص اجل��راأة يف كل عمل، وتختلف من عمل 

اإىل اآخر. اأبحث دائماً عن االأمور االإيجابية التي جتعل الفنان حمبوباً 
بني اجلمهور.

امل�شتقبلية؟ اأمنياتك  • ما 

اأكون عند ح�شن  اأن  اأقّدم فوازير رم�شانية حتمل روح �شريهان،  اأن   -
ظن اجلمهور، اأن اأقدم كل ما يليق على ال�شاحة الفنية، اأن اأبتعد عن 

امل�شاكل واأ�شتمر يف حتقيق طموحي الذي ال يقف عند حد معني.
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خف�ض الوزن
 يقلل ال�صابة بحرقة املعدة

 
ما�شي.كوم - اكدت درا�شة اأمريكية حديثة اأن خف�ص الوزن الزائد يح�شن 
والقناة  والغدد  الدموية  واالأوعية  كالقلب  �شعد  عدة  على  اجل�شم  �شحة 

اله�شمية واالأمعاء.
-على  ال��وزن  خف�ص  ت��اأث��ريات  للطب  كن�شا�ص  جامعة  يف  الباحثون  وتابع 
مدار �شنة كاملة- عند املر�شى الذين يعانون من حرقة مزمنة يف املعدة، 
اإذ قيموا حالة ما يزيد عن مائتي رجل وامراأة معدل اأعمارهم 46 عاما، 

وكانوا يف بداية الدرا�شة جميعا يعانون من ال�شمنة اأو الوزن الزائد.
واأكدت الباحثة امل�شوؤولة عن الدرا�شة بريتيكا �شني اأن خ�شارة الوزن �شتوؤدي 

اإىل حت�شن اأعرا�ص حرقة املعدة.

االأملا�س

م���������ن م������ن������ا ال 
االأملا�ص،  يعرف 
ف���������االأمل���������ا����������ص 
ي�������ش���ت���خ���دم يف 
احللي  تر�شيع 
وال�����ت�����ي�����ج�����ان. 
تعدت  ان����ه  اإال 
ت  ما ا �شتخد ا
االأمل��ا���ص اإىل ما 
ه�����و اك������رث من 

االأطباء  ي�شتخدمه  كما  النجوم،  لتحديد حرارة  ا�شتخدامه  فيمكن  ذلك، 
يف امل�شارط احلادة الإزالة االأورام.

ويتكون االأملا�ص من الكربون C، وهي نف�ص املادة التي يتاألف منها الفحم 
ماليني  منذ  تعر�ص  ف��االأمل��ا���ص  ال��ت��ك��ون،  طريقة  ب��اخ��ت��الف  واجل��راف��ي��ت، 
وال�شغط  احل����رارة  اإىل  االأر�����ص  ق�����ش��رة  حت��ت  العليا  الطبقة  يف  ال�شنني 
تتبلور  جعلها  مما  الذائبة  الرباكنية  احلجارة  عن  الناجمني  ال�شديدين 

على �شكل املا�ص حجري.
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املياه في ووهان مبقاطعة هوبي بوسط الصني بعد عاصفة  رجل يحمل حذائه وميشي في شارع غمرته 
شديدة.)أ ف ب(

عام 1870م  مات  الذي  االجنليزي  العاملي  االديب  هو  • من 
على خ�صبة امل�صرح ؟

ت�شارلز ديكنز
اجلوالن يف �صوريا ما معنى اجلوالن ؟ ه�صبة  • تقع 

الرتاب واحل�شى
جمل�س  رئا�صة  تتوىل  االأمريكي  التاريخ  يف  ام��راأة  اأول  من   •

النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�شي بيلو�شي.

اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له عنقودًا  املثل  هذا  ا�صل  •  ما 
واحدًا ؟

ارميني
•  مباذا ت�صتهر توروكو الفنلندية؟

�شناعة ال�شفن

اأن  اأن الكحول هو خمدر، يدخل خاليا االأع�شاب ب�شرعة ومييل الإ�شابتها بال�شلل ولكن قبل  تعلم  هل   •
يقوم املخدر بال�شلل فاإنه ينبه خاليا االأع�شاب وي�شعها يف حالة من االإثارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول على 
الدماغ؟ التاأثري االأول هو ال�شعور بالتنبه فيت�شارع العمل والكالم وتزداد الب�شرة احمراراً ويرتفع �شغط الدم 

وتت�شارع دقات القلب والتنف�ص. ثم ت�شاب الوظائف العليا للدماغ بال�شلل فقوة التحكم باالأمزجة ت�شيع. 
• هل تعلم اأن عدد �شمامات القلب يف ج�شم االإن�شان اأربعة. 

• هل تعلم اأن اال�شعاف االأويل للمغمى عليه يكون باإ�شجاعه على ظهره ثم ترفع رجاله لالأعلى حتى ينزل 
الدم اإىل الراأ�ص وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول الن�شاء اإن وجد اأو اأي عطور اأخرى. 
ويحدد �شبب االإغماء بوا�شطة النظرة املتفح�شة للم�شاب وما حوله ومن لون وجه امل�شاب. وبعد اأن ميدد 
امل�شاب يفح�ص بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �شوائل �شاخنة اإذا اأفاق واإذا بدا على وجه املغمى عليه االإرهاق 

فهذا يعني اأنه م�شاب باالختناق فيقت�شي ذلك نقله اإىل مركز �شحي. 

يف احدى املدن ال�شينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
ان يقف  ي�شتطع  وا�شتعبدهم، والنهم �شعفاء وفقراء مل  قا�شية عليهم  احكاما  فاأعلن  واالم��وال  واجلواهر 
امامه احد . وجاء يوم �شمع اجلميع عن فار�ص خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما 
جوعهم  ماي�شد  بها  لي�شرتوا  ن��ق��ودا  الفقراء  ليعطي  ليال  االب���واب  ي��دق  م��ن  هناك  ك��ان  النهار  ه��ذا  انتهى 
امل�شاكني  ومينحهم دواء ي�شفي امرا�شهم، وا�شتمر احلال هكذا.. هناك من ي�شرق احلاكم ويعطي الفقراء 
لكنهم مل ينطقوا باية كلمة فقد اخفى كل منهم ال�شر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�شبح ذلك 
الغريب يدفع اليهم باوراق كتب فيها من يف ا�شتطاعته ان يقف معه وي�شانده للق�شاء على الظلم والظامل 

فلياأتي اإىل ا�شفل اجلبل وينتظر هناك فجرا .
قبيل الفجر كان الفار�ص يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ص قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�شا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �شيكون احلاكم نف�شه، وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن 
كل �شيء فخرج امللك املغرور القا�شي لي�شتمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�ص ال�شجاع، بل اق�شم انه �شيقطعه 
ا�شالء و�شمنح اهل املدينة كال منهم قطعة من ج�شد الفار�ص، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله اخلونة 
فوقف يلتفت ميينا وي�شارا بحثا عن الفار�ص لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر ياموالي لنختباأ ونفاجاأهم 
يعرف عمله جيدا،  ال��ذي  الفار�ص  يريده  ماكان  وه��ذا  كل منهم يف مكان  ليختباأ  وتفرق اجلميع  جميعهم، 
وعندما مر الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�شها البع�ص، 
لكنه كان قد قيد احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: 
اما هذا فانتم احرار فيه انه اخلائن الذي ينقل ا�شراركم اإىل احلاكم فاأنهالت االيدي ت�شرب وته�شم عظام 
ذلك اخلائن وعدت ارجل كثرية اإىل ا�شفل اجلبل لينظروا احلاكم م�شرجا يف دمائه فهللوا وتكاثفوا وخرجوا 
جميعهم اإىل ق�شره لينظفوه من باقي اخلونة واق�شموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل 

منذ ذلك الوقت .

فار�س الليل 

ال�صواك فعال للق�صاء على ت�صو�ض ال�صنان

م�صاد حيوي يعمل كم�صكن 
لالمل بعد اجلراحة

اأظهرت درا�شة حديثة اأن احل�شول على جرعة واحدة من امل�شاد احليوي 
�شيفرتياك�شون الذي يتم اعطائه للوقاية من اال�شابة بالعدوى قبل اجراء 

اجلراحة قد عززت من حدود ال�شعور باالمل بعد اجلراحة.
وقد اظهرت درا�شة �شابقة ان االدوية التي تعمل على زيادة التخل�ص من 
الباحثون  وجد  املزمنة، حيث  االآالم  فعالة يف عالج  تكون  قد  الغلوتامات 
ال�شيفرتياك�شون  دواء  ان  املخربية  احليوانات  على  الدرا�شة  اج��راء  عند 

يقلل كل من االمل احل�شوي واآالم االعتالل الع�شبي .
هذه  وت��ع��ت��رب   ،GLT-1 االن����زمي  تن�شيط  حتفيز  ع��ل��ى  ال����دواء  وي��ع��م��ل 
الدرا�شة االوىل التي تبحث يف الن�شاط امل�شكن لدواء ال�شفرتياك�شون على 

اال�شخا�ص.
اذا ك���ان اع��ط��اء ج��رع��ة واح����دة م��ن دواء  ال��ب��اح��ث��ون بتحليل ف��ي��م��ا  وق����ام 
ال�شفرتياك�شون والذي يعطى كم�شاد حيوي وقائي قبل اجلراحة قد يعزز 

احلد االدنى لالمل للمري�ص بعد اجلراحة.
وا�شرتك يف الدرا�شة عدد من املر�شى اخلا�شعون لعدة انواع من اجلراحات 
من  ج��رع��ات  تلقت  االوىل   : جم��م��وع��ات   3 اىل  ع�شوائيا  تق�شيمهم  ومت 
امللحي مع دواء  املحلول  والثانية تلقت جرعات من  امللحي،  املحلول  حقن 
ال�شيفرتياك�شون ومت اعطاء املجموعة الثالثة جرعات من املحلول امللحي 

مع دواء ال�شيفازولني. 

تاأثري  ل��ه  ال�����ش��واك  ان  ح��دي��ث��ة  طبية  درا����ش���ة  ك�شفت 
اأنواع البكرتيا امل�شببة  فعال فى الق�شاء على كل من 
تاأثريات  من  له  ملا  اللثة  واأم��را���ص  االأ�شنان  لت�شو�ص 

ميكانيكية وكيميائية .
االأو���ش��ط كما  ال�����ش��رق  ف��ى �شحيفة   ال��درا���ش��ة  ن�شرت 
تقومي  ق�شم  رئي�ص  اليزيد  اأب��و  الدكتورحممد  يقول 
االأ���ش��ن��ان ب��امل��رك��ز ال��ق��وم��ى ل��ل��ب��ح��وث اأخ����ذ ع��ي��ن��ة من 
االأ�شنان من فم مر�شى  املوجودة على  البالك  طبقة 
البكترييا  ع��زل  ث��م  عالية  ت�شو�ص  ن�شبة  م��ن  يعانون 
العنقودية املتحورة امل�شببة للت�شو�ص وكذلك البكرتيا 
لها  البكتريى  العدد  وحتديد  اللثة  الأمرا�ص  امل�شببة 

وبعد ذلك مت جتفيف نبات ال�شواك ملدة 15 يوما ثم 
معاجلته  ث��م  ب���ودرة  م�شحوق  اإىل  وحتويله  تقطيعه 

للح�شول على م�شتخل�ص مائى.
اأن  اإىل  الفاعلية  ت��ل��ك  ال��ي��زي��د  اأب���و  ال��دك��ت��ور  وي��رج��ع 
ال�شواك له تاأثريان االأول ميكانيكى حيث ي�شاعد فى 
الدموية  ال���دورة  �شريان  على  وي�شاعد  اللثة  تدليك 
وينظف  االلتهابات  م��ن  عليها  يحافظ  ث��م  وم��ن  بها 
االأ����ش���ن���ان اأم����ا ال��ت��اأث��ري ال��ث��ان��ى ال��ك��ي��م��ي��ائ��ى، فريجع 
الحتوائه على جمموعة من املواد الفعالة من اأهمها 
تاأثريا  لها  اأن  ثبت  التى  ثايو�شيانيدتينوفيو  م���ادة  

مثبطا الإنتاج االأحما�ص فى اللعاب.

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

الأهل والأ�سدقاء.

يارا الأي�بي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
الكمبيوتر..  العاب  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

روان الأي�بي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

هنا عبداملاجد
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.


