
هذا  بغزارة  ال�سماء  متطر   -  1
ال�سباح، اأنت تفكرين:

اأ- اأن تالزمي املنزل.
ب- اأن مت�سي نهارك يف ال�سرير.

حتت  وال��غ��ن��اء  للرق�ص  ت��خ��رج��ي  اأن  ج- 
املطر.

د- اأن مت�سي نهارك يائ�سة وحمبطة.

كّل  ميالدك  عيد  يف  ترين   -  2
عام:

اأ- اأجمل اأيام ال�سنة.
ب- منا�سبة لالحتفال.

ج- يوم كغريه من الأيام.
د- تاريخ تخفينه عن الآخرين.

تفتحي األبوم �سور قدمية  -اأن   3
هو:

اأ- اأمر رائع.
ب- اأمر خميف.

ج- حمبط.
د- غريب.

اكتئاب؟ حالة  من  تتخل�سني  كيف   -  4
اأ- الت�سال ب�سديقة.

ب- تناول بع�ص الأدوية.
ج- ممار�سة بع�ص الريا�سة اأو الن�سطات 

امل�سلية.
د- اخلروج لروؤية النا�ص.

-هل تنامني جيدا؟  5
اأ- اأعاين اأرقاً دائماً.

النوم  ع��ن  واأع��ج��ز  م��ب��ك��راً  اأ�ستيقظ  ب- 
باكراً.

ج- مل اأمن يوماً جيداً.
د- اأنام نوماً عميقاً جداً.

جيدًا،  اأمورك  ت�سري  ال  -حني   6
متيلني اإىل التعوي�ض عن طريق:

اأ- تناول الطعام.
ب- التب�سع.
ج- النزهات.

د- الأدوية.

�سديقك... اإليك  -اأ�ساء   7
اأ- تبكني طوال النهار.

ب- خ�سرت �سديقاً �ساأجد ع�سرًة غريه.
ج- دراما حقيقية

د- ترف�سني روؤية اأحد.

اليوم: مكتئبة  اإنك  لك  -قيل   8
راأي  كان  اإن  ولكن  بالده�سة  ت�سابني  اأ- 

الطبيب كذلك ف�...

ب- م�ستحيل.
ج- ت�سكني يف الأمر.

د- وقعت الكارثة.

- متى ُتظهرين كاآبتك؟  9
اأ- حني ت�سعرين بالوحدة.

ب- حني تعانني م�ساكل مادية.
ج- حني تفكرين يف حياتك.

د- حني ترين جناحات الآخرين.

ت�سابني  حني  ت�سعرين  ماذا   -  10
بالكاآبة؟

اأ- فراغ.
ب- حزن.

ج- قلق.
د- تعب.

االإجابات
اح�سبي ما نلت من نقاط ا�ستنادا اإىل ما 

يلي:
– د=4 – ج=1  – ب=2  اأ=3   1-
– د=4 – ج=3  – ب=2  اأ=1   2-
– د=1 – ج=3  – ب=4  اأ=2   3-
– د=1 – ج=2  – ب=4  اأ=3   4-
– د=1 – ج=3  – ب=4  اأ=2   5-
– د=4 – ج=1  – ب=3  اأ=2   6-
– د=4 – ج=2  – ب=1  اأ=3   7-
– د=4 – ج=3  – ب=1  اأ=2   8-
– د=2 – ج=3  – ب=1  اأ=4   9-

– د=1 – ج=4  – ب=2  اأ=3   10-

النتائج
حتى 12 نقطة

بل  الإط����الق،  على  بالكاآبة  ت�سعرين  ل 
الطق�ص  ت��غ��ي��ري  ب�����س��ب��ب  ب�����س��ي��ط  ب��ت��ع��ٍب 

التدابري  ات��خ��اذ  يف  ت��ردي  ل  والف�سل. 
الطبيعية:  حالتك  ل�ستعادة  ال�سرورية 
اأك�����ر وب���ان���ت���ظ���ام، جت��ن��ب��ي النوم  ن���ام���ي 
الغذائي  ن���ظ���ام���ك  ح�����س��ن��ي  م����ت����اأخ����رة، 
واعتمدي على الفاكهة واخل�سار، تناويل 
الفطور،  م���ع  ���س��ب��اح  ك���ّل  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
دون  من  الريا�سة  ومار�سي  وا�سرخي، 
اأن ترهقي نف�سك اإذا اأمكن وخذي عطلة 

ملدة اأ�سبوع.

نقطة من 13 اإىل 25 
متعبة ج��داً، ل بل مرهقة ب�سبب العمل 
املالية.  اأم���ورك  اأو  العاطفية  حياتك  اأو 
للتعب  ت�ست�سلمي  ل  الأ�سباب،  كانت  اأي��اً 
وال��ي��اأ���ص ب��ل واج��ه��ي��ه م��ن خ���الل زي���ارة 
ال��ط��ب��ي��ب ال���ع���ام ع��ّل��ه ي�����س��خ�����ص حالتك 
تبداأ  م��ن��ه��ا.  التخل�ص  ع��ل��ى  وي�����س��اع��دك 
تعلمي  بالتعب.  ع���ادًة  الك��ت��ئ��اب  ح���الت 

كيف تن�ستي اإىل نف�سك واإىل ج�سدك. 

نقطة  40 اإىل  من 26 
اأن����ت ع��ل��ى ع��ت��ب��ة الك���ت���ئ���اب وي��ن��ب��غ��ي اأن 
اأخرجي  ال�سرورية.  الإج��راءات  تتخذي 
من �سرنقتك و�سجنك وناق�سي م�ساكلك 
يف البداية مع طبيبك لي�سخ�ص حالتك 
حالتك  ي��الئ��م  ن��اف��ع��اً  دواًء  ول��ي��ع��ط��ي��ك 
واملهدئات  النوم  من  لتتمكني  كاملنومات 
لتهدئتك وم�ساعدتك على التخل�ص من 
الأفكار ال�سوداء. ل تبقي حبي�سة نف�سك. 
باأفراد  اأو  املقربني  باأ�سدقائك  ات�سلي 
ال�سلوان.  لديهم  جتدين  عّلك  عائلتك 
خططي لأمور م�سلية وفكري يف نف�سك 
وقدريها. تاأكدي اأن اخلروج من امل�ساكل 
اأمر �سهل ل يحتاج اإل اإىل اإرادة حقيقية 

قوية.
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اإحباط حماولة انتحار من فوق مبنى
الأ�سبوع  ت�ست�سيفها بريطانيا  التي  الثماين  حاول حمتج على قمة 
املقبل، النتحار من على مبنى يف �سارع بيك يف �سوهو و�سط العا�سمة 
الربيطانية، قبل اأن مي�سك به رجال ال�سرطة ومينعوه من حتقيق 

هدفه.
�سق  من  متكن  الرجل  اأن  الربيطانية  نيوز(  )�سكاي  �سبكة  وذك��رت 
وبعد �سراخ على جمموعة من  البنايات،  اإح��دى  �سطح  اإىل  طريقه 
اأن يلقي بنف�سه  ال�سطح وح��اول  ال�سرطة رك�ص باجتاه حافة  رجال 

من اأعلى البناية قبل اأن مي�سك به رجال ال�سرطة.
الت�سلق، فرك�ص  م��ع��دات  ي��رت��دون  ك��ان��وا  ال�سرطة  رج��ال  اإن  وق��ال��ت 
رجال  اأحد  لكن  الأربعة،  الطوابق  ذات  البناية  باجتاه حافة  الرجل 
اأر�ساً  ال�سرطة متكن يف اللحظة الأخ��رية من الإم�ساك به وطرحه 
وارمتى عليه رجال اآخرون ملنعه من املقاومة، وقاموا بتثبيته برداء 

خا�ص ثم اأنزلوه اإىل �سيارة اإ�سعاف.
ونقل الرجل اإىل امل�ست�سفى وهو ينزف من اإ�سابة يف راأ�سه، غري اأن 

حالته ال�سحية م�ستقرة.
وقالت ال�سرطة اإنها اعتقلت الرجل مبوجب قانون ال�سحة العقلية.

وقامت ال�سرطة بدهم املبنى، التي كانت مقراً �سابقاً لل�سرطة، بعدما 
تلقت معلومات مفادها اأن املحتجني داخل البناية يح�سرون اأ�سلحة 
وينوون الت�سبب باأ�سرار جرمية ويبثون الفو�سى وين�سرون العنف .
واعتقل 57 �سخ�ساً من املحتجني بحجج خمتلفة منها اإثارة العنف 

والعتداء على رجال الأمن ورف�ص رفع الأقنعة عن وجوههم.

برت �شاقي �شاب بعد زرعهما
مت بر �ساقي رجل يف ا�سبانيا بعد زرعهما ب�سبب م�ساعفات مر�ص غري 
مرتبط بعملية الزرع ، على ما اعلن امل�ست�سفى الذي اجرى فيه املري�ص 
واجرى  عاملية.   �سابقة  ان��ذاك  اعتربت  التي  العملية   2011 يوليو  يف 
اجلراح ال�سباين املتخ�س�ص بيدرو كافادا�ص وفريق من م�ست�سفى ل يف 
الكر�سي  بوا�سطة  يتنقل  �ساقني  بال  ل�ساب  هذه  ال��زرع  عملية  احلكومي 
املدولب.  و�سرح اجلراح انذاك ان ال�ساب الع�سريني �سيخ�سع لعالج مهم 
للحوؤول دون نبذ ج�سمه ال�ساقني املزروعتني، وانه ينبغي توخي احلذر 
و�سرح  ال��ع��امل.   يف  نوعها  من  الوىل  العملية  انها  مبا  النتائج  وانتظار 
امل�ست�سفى ان املري�ص ا�سطر بعد �سنة ون�سف ال�سنة تقريبا اىل وقف هذا 
ال��زرع، لنه قد يعيق عالج  العالج الذي ا�سبح بحاجة اليه منذ عملية 
الع�سو  الذي يعاين منه.  واو�سح يف هذه احلالة، ينبغي �سحب  املر�ص 
عالج  تلقي  م��ن  امل��ري�����ص  يتمكن  ك��ي  حيويا  ع�سوا  يكن  مل  اإذا  امل����زروع 
املري�ص ل  ان  ، م�سريا اىل  الذي يعترب اكر خطورة واإحلاحا  للمر�ص 
ي�سمح له بالك�سف عن معلومات ا�سافية عن حالته.  وقد اجرى اجلراح 
ال�سباين بيدرو كافادا�ص �سنة 2008 عملية زرع اليدين الوىل يف بالده 

والثانية يف العامل، و�سنة 2009 عملية زرع الوجه الوىل يف ا�سبانيا. 

ثعبان يثري الرعب يف زفاف
اأثار ثعبان الفو�سى يف ق�سر اأفراج بال�سعودية، عندما حلَّ �سيفاً ثقياًل 
على اأ�سرة يف اأثناء احتفالهم بزواج ابنهم، مما دفع اأقارب العري�ص لقتله 
اإنه  ال�سمري  وق��ال حماد  ال�سعودية.   �سبق  احل��ال، بح�سب �سحيفة  يف 
بينما كان ي�ستقبل املهنئني، يف منا�سبة زواج ابن عمه بدر تفاجاأ بتجمهر 
املزروع  الثيل  بالقرب من مربعات  تعلو  اأقاربه  واأ�سوات جمموعة من 
املوقع وجدهم يحاولون  الأف��راح، وعند اقرابه من  داخ��ل فناء ق�سر 
قتل ثعبان يتجاوز طوله املر، عروا عليه بني ال�سجريات بعد اأن جاء 
قتله  يحاولون  هم  وبينما  الق�سر،  من  قريبة  �سحراوية  منطقة  من 
كانت متوقفة  �سيارة جيب  �سا�ص  الهروب منهم والختباء يف  ا�ستطاع 
بالقرب من املكان، وبعد البحث عنه ا�ستطاع اأحدهم اأن ي�ساهد الثعبان 
بعدة  الثعبان  وباغت  غليظًة  ع�سا  ا�ستل  عندها  ال�سيارة  اإط��ار  بجانب 

�سربات على راأ�سه، حتى قتله وتخل�ص منه ورماه خارج الق�سر.

البدينات اأكرث عر�شة للوالدة املبكرة 
وج���دت درا���س��ة ���س��وي��دي��ة ح��دي��ث��ة اأن احل��وام��ل ���س��اح��ب��ات ال����وزن الزائد 
يتنا�سب  ب�سكل  وذل��ك  امل��ب��ك��رة،  ل��ل��ولدة  عر�سة  اأك��ر  ه��ن  وال�سمينات 
ال��وزن. وحلل باحثون من معهد كارولين�سكا ال�سويدي  مع الزيادة يف 
�سجالت تعود لقرابة 1.59 مليون ولدة بني عامي 1992 و2010، 
وراجعوا موؤ�سر كتلة اجل�سم للن�ساء ومعلومات تتعلق باملخاطر ال�سحية 
بعد الولدة والأمرا�ص العقلية وم�ساعفات احلمل. ووجد العلماء اأن 
خطر الولدة املبكرة للغاية )اأي بالفرة من 22 اإىل 27 اأ�سبوعا من 
احلمل(  م��ن  اأ�سبوعا   31 اإىل   28( ج��دا  املبكرة  وال����ولدة  احل��م��ل( 
احلمل(  من  اأ�سبوعا   36 اإىل   32( معتدل  ب�سكل  املبكرة  وال���ولدة 
تزداد مع زيادة موؤ�سر كتلة ج�سم املراأة. وتو�سل الفرق البحثي اإىل اأن 
امل�سكالت ال�سحية املرتبطة بالوزن الزائد وال�سمنة، مثل ارتفاع �سغط 
الدم ومقاومة الأن�سولني وارتفاع الكول�سرول، لها تاأثري مبا�سر على 
العدوى  اأن  اإىل  امل��راأة على حمل اجلنني فرة كاملة، م�سريين  ق��درة 

البكتريية تعترب اأهم عوامل اخلطر للولدات املبكرة جدا.

الهليون يخف�ض �شغط الدم 
اجلرذان.  عند  ال��دم  �سغط  يخّف�ص  الهليون  اأن  جديدة  درا���س��ة  وج��دت 
نتائجها يف  ن�سرت  درا�سة  اليابانية  كاغاوا  باحثون يف جامعة  واأج��رى 
جملة كيمياء الزراعة والغذاء الأمريكية على جرذان تعاين من ارتفاع 
الهليون.  % من   5 واأعطيت نظاماً غذائياً يحتوي على  الدم  �سغط 
ال��ت��ي تناولت  ال���دم عند اجل����رذان  ت��راج��ع �سغط  اأ���س��اب��ي��ع،   10 وب��ع��د 

الهليون مقارنة بالتي مل تتناوله.

االأ�سعة ال�سينية ال تخف�ض 
امل�����وت ب�����س��رط��ان ال��ث��دي 
وجدت درا�سة بريطانية اأن خ�سوع 
بالأ�سعة  ال��ث��دي  لت�سوير  الن�ساء 
موتهّن  خطر  يخف�ص  ل  ال�سينية 

باملر�ص.
وذك����رت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�����س��رت يف 
 the Journal of( دوري������ة 
 the Royal Society
اأن  العلمية   )of Medcine
العامة  ال�سحة  ق�سم  من  باحثني 
يف جامعة )اأك�سفورد( اطلعوا على 
منطقة  يف  لن�ساء  ت��ع��ود  معطيات 
وقارنوها  وحم��ي��ط��ه��ا  اأك�������س���ف���ورد 
اأنحاء  م��ن  لن�ساء  تعود  مبعطيات 
ملدة  وذل���ك  بريطانيا،  م��ن  اأخ���رى 
اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د  ع��ام��اً.   40
على  دل��ي��ل  اأي  ت��وّف��ر  مل  املعطيات 
الن�ساء  يف  ال��وف��ي��ات  ن�سبة  ت��راج��ع 
ال��ل��وات��ي اأج���ري���ن ال��ت�����س��وي��ر. غري 
العمرية  ال��ف��ئ��ة  اأن  لح��ظ��وا  اأن��ه��م 
الوفيات  ن�سبة  فيها  تراجعت  التي 
دون  الن�ساء  كانت  ملحوظ  ب�سكل 
يجرين  ل  اللواتي  الأرب��ع��ني،  �سن 
جهته،  وم��ن  الت�سوير.  ه��ذا  ع���ادة 
ع��ّل��ق ال��ربوف�����س��ور مايكل ب��وم على 
ال�سار  النباأ  اإن  وق��ال  النتائج،  هذه 
بالن�سبة اإىل الن�ساء هو اأن معدلت 
الثدي تراجع،  ب�سرطان  الوفيات 
اإجماًل  يعزى  ذل��ك  �سبب  اأن  غ��ري 
الت�سوير  ل  ال���ع���الج،  ت���ق���دم  اإىل 

بالأ�سعة ال�سينية .

م�������س���رح���ي���ة ع�����ن ح���ي���اة 
)ج����������اك����������ي ��������س�������ان(

ك�سف النجم ال�سيني جاكي �سان عن 
انه يعمل حالياً على تاأليف م�سرحية 
عن  مقتب�سة  حياته  ع��ن  مو�سيقية 
الذي  اأنا جاكي �سان  كتاب مذكراته 
حقق مبيعات هائلة. واأفادت �سحيفة 
ه����ول����ي����وود ري����ب����ورت����ر الأم����ريك����ي����ة 
مل�سرحية  ي��ح�����س��ر  ����س���ان  ج���اك���ي  ان 
مذكراته  ع��ن  مقتب�سة  مو�سيقية 
اأن���ا ج��اك��ي ���س��ان: حياتي يف ح��رك��ة ، 
اأهله  م��ع  حياته  م��راح��ل  ت�ستعر�ص 
لالأوبرا  بيكينغ  مدر�سة  يف  وتعليمه 
و�سهرته من خالل املو�سيقى. وقال 
�سان لل�سحافيني يف نيويورك نحن 
للم�سرحية  نبحث خالياً عن خمرج 
املو�سيقية، وكل �سيء مثري للحما�سة 
. واأو�سح انه �سي�سجل �سوته ليكون 
م�سرياً  حياته،  ق�سة  ي��روي  من  هو 
على  ����س���رك���ز  امل�������س���رح���ي���ة  ان  اإىل 
و�سعيه  و���س��ب��اب��ه،  م��رح��ل��ة ط��ف��ول��ت��ه 
ل��ل��خ��روج م��ن ظ��ل اأ���س��ط��ورة الفنون 

القتالية برو�ص يل.

العامل  يف  معمر  اكرب  وف��اة 
اليابانية  الع��الم  و�سائل  ذك��رت 
اطول  ك��ي��م��ورا  ج���ريومي���ون  ان 
يبلغ  وال�����ذي  ال���ع���امل  م��ع��م��ر يف 

عمره 116 عاما تويف ام�ص .
ال��ذي يعي�ص قرب  وك��ان كيمورا 
كيوتو يف غرب اليابان يعالج يف 
امل�ست�سفى من التهاب رئوي منذ 

ال�سهر املا�سي .
يف  معمر  اط��ول  كيمورا  وا�سبح 
كانون  دي�سمرب   17 يف  ال��ع��امل 
وف���اة  ب��ع��د   2012 ع����ام  الول 
امراأة  وه��ي  اللقب  ه��ذا  حاملة 
م����ن اي������وا ك�����ان ع���م���ره���ا 115 

عاما.
وولد كيمورا عام 1897 وعمل 
م��وظ��ف��ا يف ال��ربي��د وم���زارع���ا يف 

بلدته.
ويف عيد ميالده اخلام�ص ع�سر 
بعد املئة ابلغ كيمورا ال�سحفيني 
ان���ه ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ع��ق��ل��ه واعيا 
وعزا  الجنليزية.  اللغة  بتعلم 
طول عمره اىل خروجه يف �سوء 

ال�سم�ص .

يحمي  الطعام  بعد  دقيقة  امل�شي 15 
املتقدمني يف ال�شّن من ال�شكري النوع 2 

الأ�سخا�ص  يحمي  ق��د  وج��ب��ة  ك��ّل  بعد  دقيقة   15 مل��دة  ال�سري  اإن  اأم��ريك��ي��ون  باحثون  ق��ال 
املتقدمني يف ال�سّن من الإ�سابة بداء ال�سكري من النوع 2.

وذكرت مواقع طبية اأمريكية اأن الدرا�سة التي اأجراها باحثون من جامعة جورج وا�سنطن 
اأفادت باأن امل�سي بعد وجبة الطعام ي�ساهم يف تنظيم ال�سكر يف الدم.

وحذرت الدرا�سة من اأن ال�سكر يف الدم بعد وجبات الطعام يزيد خطر الإ�سابة بال�سكري من 
النوع 2، لذلك فان الراحة بعد الأكل هو الأمر الأ�سواأ الذي ميكن اأن تقوم به .

وقالت الباحثة لوريتا ديبييرو اإن ال�سكر يف الدم هو عامل خطر رئي�سي ي�سهم يف التقدم 
من املرحلة التي ت�سبق ال�سكري اإىل مرحلة ال�سكري من النوع 2 واأمرا�ص القلب وال�سرايني 
وتو�سل الباحثون اإىل اأن امل�سي 15 دقيقة ثالث مرات يف اليوم فّعال يف تخفيف معدل ال�سكر 

متو�سطة. اإىل  �سهلة  بوترية  متوا�سلة  دقيقة  ل�45  امل�سي  بقدر  �ساعة  يف الدم خالل 24 
الدم  ال�سكر يف  ارتفاع  اأكر فعالية ب�سكل ملحوظ يف احلّد من  الأك��ل  امل�سي بعد  اأن  وتبني 

ال�سائع لدى املتقدمني يف ال�سّن.
من  بال�سكري  لالإ�سابة  عر�سة  العمر  م��ن  ال�60  ف��وق  اأ�سخا�ص   10 ال��درا���س��ة  و�سملت 
2 ب�سبب ارتفاع معدل ال�سكر اأكر من امل�ستوى الطبيعي قبل الأكل وقلة التمارين  النوع 

الريا�سية.

اختربي حالتك..
كاآبة اأم تعب عابر؟ 

يف  امل�سكلة  تكمن  ال  ي��رام.  ما  على  اأنك  ت�سعرين  ال 
ما اإذا كانت حالتك ُتعزى اإىل تغرّي الطق�ض، تعاقب 
اكتئاب.  اأنها فعاًل بداية حالة  اأو  التعب،  الف�سول، 
ت��اب��ع��ي االخ��ت��ب��ار ال��ت��ايل ل��ل��وق��وف ع��ل��ى حقيقة 

حالتك.



•• العني - الفجر:

ال�20  اخلتامي  املهرجان  العني  مدينة  يف  اخلا�سة  العاملية  املدر�سة  نظمت  الكثريي  العزيز  عبد  �سامل  التعليمي  العني  مكتب  مدير  برعاية 
لالأن�سطة املدر�سية، وتخريج اأطفال الرو�سة للعام الدرا�سي 2012-2013 وذلك على خ�سبة م�سرح بلدية العني بح�سور مدير املدر�سة ، 

اأحمد منا�سرة واملوجه الربوي جويد �سعيد واأع�ساء الهيئتني الإدارية والتدري�سية واأولياء اأمور الطلبة وتخلل احلفل الذي اأ�سرفت عليه 
ا�ستعرا�سية من الراث  اإلقاء كلمات وق�سائد �سعرية وفقرات تربوية وفنية ولوحات   ، ال��راوي و�سادن ح�سان واميان جابر  ، �سمية  املعلمات 
للمواهب  املدر�سة  تعزيز  �ساأنها  التي من  الطلبة  اأداء  اأثنى احل�سور على  ، هذا وقد  الأ�سيل، و�سط فرحة عمت احل�سور  الإماراتي  ال�سعبي 

الطالبية .

•• العني - الفجر:

النعيمي  را�سد  علي  الدكتور  �سعادة  �سهد 
م����دي����ر ج���ام���ع���ة الم�����������ارات ح���ف���ل ختام 
عمادة  اقامته  ال��ذي  الطالبية  الن�سطة 
�سعادة  قام  باجلامعة حيث  الطلبة  �سوؤون 
عبد  ال��دك��ت��ور  وبح�سور  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر 
�سوؤون  عميد  النقبي  ال�����س��اي��ب  ال��رح��م��ن 
والطالب  ال���ط���ال���ب���ات  ب��ت��ك��رمي  ال��ط��ل��ب��ة 
الن�سطة  تنظيم  يف  وامل�ساركني  املتميزين 
الطالبية خالل العام اجلامعي 2012-

منف�سلني  حفلني  خ��الل  وذل��ك   2013
يف  ال��ع��م��ادة  اق��ام��ت��ه  وال��ط��الب  للطالبات 
من  اك��ر  ح�سره  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية 
يزيد  ما  تكرمي  ومت  الطلبة  من   1000

عن 300 طالب وطالبة.
وجهها  كلمة  يف  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الن�سطة  ان  الطلبة  اىل  احلفل  مبنا�سبة 
جزء  فيها  الفاعلة  وامل�����س��ارك��ة  الطالبية 
اي  ويف   ، اجلامعية  احل��ي��اة  م��ن  يتجزاأ  ل 
الطلبة  ع��ن  ن��ب��ح��ث  ان  اردن����ا  اذا  ج��ام��ع��ة 
املبدعني واملتميزين ابحث عمن ي�ساركون 
يف الن�ساطات والفعاليات ، وتفخر جامعة 
الم�������ارات ب����اأن ي��ك��ون ل��دي��ه��ا ن��وع��ي��ة من 
ع��ل��ى م�ستوى  ل��ي�����ص  امل��ت��م��ي��زي��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
ال���درا����س���ة واجل���ه���د ال��ع��ل��م��ي وامن�����ا على 
الن�ساطات  يف  املتميزة  امل�ساركة  م�ستوى 
وال��داخ��ل��ي��ة وعلى  ���س��واء اخل��ارج��ي��ة منها 

م�ستوى اجلامعة .
اىل  الطلبة  اجلامعة  م��دي��ر  �سعادة  ودع���ا 
ال��ت��ي يق�سونها  ال���س��ت��ف��ادة م��ن اوق��ات��ه��م 
ف���رة ال���درا����س���ة اجل��ام��ع��ي��ة لف��ت��ا اىل ان 
ه�����ذه ال����ف����رة ه����ي م����ن اج���م���ل ال���ف���رات 
بناء  ف��رة  وتعترب  الن�سان  بها  مير  التي 

ا�ستغالل  م��ن  ولب���د  للم�ستقبل  واع����داد 
دون  ال�سحيح  بال�سكل  اجل��ام��ع��ي  ال��وق��ت 
الطالب  يخ�س�ص  ب���اأن  وت��ف��ري��ط  اف���راط 
وقت منا�سب للدرا�سة والن�سطة والراحة 

والتوا�سل الجتماعي.
الرحمن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  �سكر  جهته  م��ن 
ال�����س��اي��ب ع��م��ي��د �����س����وؤون ال��ط��ل��ب��ة جميع 
الطلبة امل�ساركني يف ان�سطة العمادة لفتا 
اىل ان جناح هذه الن�سطة ومتيزها لهذا 
الول والخ��ري هم طلبة  �سببه  كان  العام 
والرعاة  ال��داع��م��ني  اىل  ا�سافة  اجلامعة 

من فعاليات املجتمع املختلفة.
وقال الدكتور النقبي ان العمادة احت�سنت 
ل�سفي  ن�������س���اط   800 م����ن  ي���ق���رب  م����ا 
للمو�سم  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  نظمتها 
عدد  وب���ل���غ   2013-2012 اجل��ام��ع��ي 
الن�سطة  ه���ذه  م��ن  امل�ستفيدين  الطلبة 
يقرب  ما  فعالية نظمت  على م�ستوى كل 
م�ستوى  على  ال�ستفادة  ن�سبة   100%

الطلبة و�سمل التكرمي اليوم ما يربو على 
الطلبة املتميزين يف الن�سطة  من   300
على م�ستوى امل�ساركات اخلارجية واملحلية 
وع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل��ام��ع��ة ، الم����ر الذي 
للمو�سم  الكامل  ال�ستعداد  على  ي�سجعنا 
الن  م��ن  ل��ه  والتح�سري  املقبل  اجلامعي 
م����ن خ�����الل خ���ط���ة ع���م���ل م�������س���رك���ة بني 

العمادة وادارة اجلامعة والطلبة.
امل��ك��رم��ون عن  الطلبة  اع��رب  م��ن جهتهم 
التكرمي وهو ما يعترب  بهذا  بالغة  �سعادة 
ب��ه��ده الن�سطة  ل��ال���س��ت��م��رار  ل��ه��م  داف���ع���ا 
من  جمموعة  قالت  حيث  فيها  وامل�ساركة 
الظاهري  وهن مرمي  املكرمات  الطالبات 
وخ��ل��ود ع��ب��د اهلل غ��ري��ب ودي��ان��ا الكثريي 
وو���س��ح��ة امل��ق��ب��ايل وع����زة ال��ع��ف��اري طيلة 
نوازن  ان  نحاول  ونحن  اجلامعي  املو�سم 
الن�ساط  يف  وامل�������س���ارك���ة  ال����درا�����س����ة  ب����ني 
الال�سفي وهو امر �سعب ولكنه يف نف�ص 
ل���ه ط��ع��م خ���ا����ص وه�����ذا التكرمي  ال���وق���ت 

يفر�ص علينا حتمية ال�ستمرار يف امل�ساركة 
والدعم يف الن�سطة الال�سفية.

البلو�سي  واح��م��د  ال��ن��ي��ادي  يا�سر  الطلبة 
و�سفوا التكرمي باأنه لفته طيبة من ادارة 

اجلامعة وعمادة �سوؤون الطلبة وهو يعترب 
تتويجا ملو�سم درا�سي كان حافال بالن�ساط 
ا�سافت  وال��ت��ي  وامل�����س��ارك��ات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال�سيء الكثري لنا كطلبة. 

اإيفاد مواطنني اإىل �شوي�شرا 
للتدريب على فنون االإدارة

•• العني - الفجر:

اأعلنت حديقة احليوانات بالعني عن اإمتام اأول ثالث دفعات من مواطني 
الدويل  املعهد  يف  الإداري  للتطوير  التدريبي  للربنامج  الإم����ارات  دول��ة 
للتنمية الإدارية اي ام دي يف �سوي�سرا، حيث تاأتي هذه اخلطوة �سمن جهود 

احلديقة الرامية لتعزيز الكفاءات الإماراتية وتطويرها. 
نف املعهد الدويل للتنمية الإداري��ة اي ام دي ، املعهد الرائد يف جمال  و�سُ
التدريب التنفيذي، من بني اأف�سل املعاهد يف العامل من قبل فاينان�سيال 
تاميز وجملة بيزن�ص ويك وجملة فورب�ص وقد وقعت حديقة احليوانات 
بالعني اتفاق �سراكة مع املعهد كجزء من التزامها با�سراتيجية التوطني 
وقت  املا�سي يف  مايو  �سهر  وذل��ك يف   ،2030 اأبوظبي  روؤي��ة  مع  ومتا�سياً 
ت�ستعد فيه حديقة احليوانات بالعني لإر�سال الدفعة الرابعة من مواطني 

دولة الإمارات للتدريب.
وتعليقاً على هذه ال�سراكة قال �سعادة غامن الهاجري، املدير العام للحديقة 
اإن تطوير مهارات مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة تاأتي يف �سدارة 
املبادرات الرامية ل�سمان جناح وا�ستدامة حديقة احليوانات بالعني، ونحن 
ن�سعى  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  وا�سراتيجية  ف��ري��دة  كجهة 
امل�سار  لتعزيز  مهارات م�سممة خ�سي�ساً  تطوير  برامج  لإع��داد  با�ستمرار 
معهد  مع  و�سراكتنا  الهام،  امل�سروع  هذا  لإدارة  وتهيئتهم  ملوظفينا  املهني 
التزامنا  على  وتاأكيداً  ال�سياق  ه��ذا  يف  تاأتي  دي  ام  اي  مثل  مرموق  دويل 

با�سراتيجية التوطني .
من جانبها قالت مرمي ال�سام�سي، مدير اإدارة املوارد الب�سرية وال�سراتيجية 
بالعديد  بالعني  احليوانات  حديقة  تقوم  بالعني:  احليوانات  حديقة  يف 
م��ن امل���ب���ادرات وال��ن�����س��اط��ات ال��ه��ادف��ة اإىل ت��ع��زي��ز م���ه���ارات م��واط��ن��ي دولة 
والو�سائل الالزمة  الأدوات  اأنها توفر لهم  املتحدة، كما  العربية  الإم��ارات 
ال�سياحة واحلفاظ  القيادية يف جمالت متميزة مثل  املنا�سب  للتفوق يف 
التزامنا  مع  متا�سياً  تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  واأو�سحت  الربية.  احلياة  على 
وجهًة  بالعني  احليوانات  حديقة  مكانة  وتعزيز   ،2030 اأبوظبي  بروؤية 
�سياحية بارزة ومركزاً للحياة الربية واحلفاظ عليها، وبالتايل دعم املنتج 
التدريبية يف معهد  . وت�سمل ن�ساطات الربامج  ال�سياحي الإماراتي عاملياً 
اي ام دي برنامج التنمية التنفيذية، برنامج القيادات العليا والأداء، الإدارة 
ال�سراتيجية املتقدمة، وبرامج تعزيز الكفاءات واملواهب مع الركيز على 
تعزيز كفاءات وخربات مواطني الدولة يف الإدارة املتو�سطة والعليا، وتاأتي 
اإع���الن حديقة احل��ي��وان��ات بالعني م��وؤخ��راً ع��ن و�سول  ه��ذه امل��ب��ادرة عقب 
الإدارات  اإىل ٪33 يف جميع  الإماراتية يف احلديقة  العاملة  القوى  ن�سبة 
والأق�سام. وكجزء من اتفاق ال�سراكة التي ت�ستمر لثالث �سنوات، �ست�سمل 
جمالت التعاون دورات التطوير التنفيذي التي يقدمها معهد اي ام دي 
يف لوزان و�سوي�سرا و�سانتا كروز وكاليفورنيا والوليات املتحدة الأمريكية 
و�ساو باولو والربازيل وهوجن كوجن وال�سني. وتتطلع حديقة احليوانات 
بالعني اأي�سا اإىل توقيع مذكرات تفاهم مع املوؤ�س�سات املحلية، مبا يف ذلك 
هيئة العني للتنمية القت�سادية وبلدية العني لت�سهيل احل�سول على املزيد 

من الربامج التدريبية.

�ش�ؤون حملية
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بح�سور اأكرث من 1000 طالب وطالبة

جامعة االإمارات تكرم الطلبة املتميزين يف حفل ختام االأن�شطة 
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العني،  ترطيب  يف  الدمعي  الغ�ساء  دور  ينح�سر  ل 
عنها  ال��دف��اع  يف  ي�ساهم  كما  اأي�ساً  حمايتها  يف  اإمن��ا 
يف�سر  ال��ذي  )الأم���ر  غريبة  لأج�سام  تعر�سها  عند 
تثري  واأم��را���ص  العني(  اإىل  غبار  دخ��ول  عند  البكاء 
عند  بال�سيق  ن�سعر  اأن  اإذاً  عجب  ل  امل��ن��اع��ة.  جهاز 
تراجع فاعلية هذا الغ�ساء الدمعي، علماً اأن الأمر ل 

ُيعزى بال�سرورة اإىل م�سكلة نق�ص الدموع.

اأ�سباب خمتلفة
ت��ت��ع��دد الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت����وؤدي اإىل ان��خ��ف��ا���ص معدل 
الدموع يف العني، ومن بينها تناول اأنواع معينة من 
حّب  مكافحة  واأدوي����ة  الك��ت��ئ��اب  كم�سادات  الأدوي����ة 
ال�سباب، الإ�سابة مبر�ٍص مرتبط باملناعة )متالزمة 
العد�سات  وا���س��ت��ع��م��ال  ���س��ي��وغ��ري��ن(   – غ����وج����ورو 
15 عاماً(  اإىل  الال�سقة لفرات طويلة جداً )10 
يوؤدي نق�ص  التي ترافقها.  نتيجة ملنتجات احلماية 
اإغما�ص  ورغبٍة متكررة يف  احمرار  اإىل  ع��ادًة  الدمع 
العني.  يف  غريبة  اأج�سام  بوجود  واإح�سا�ص  العينني 
تراجع  مما  اأك��ر  الدمعي  الغ�ساء  نوعية  تراجع 
فيزيد  الطمث  انقطاع  بعد  كثرياً  حدوثها  ويتكرر 

الإح�سا�ص باحلرقة واحلكة واإح�سا�ص بالوخز.
بالإ�سافة اإىل ذلك، يوؤدي بع�ص العوامل اإىل جفاف 
اإىل  ترمي  التي  اجل��راح��ة  بينها  وم��ن  املوقت  العني 
اإزالة ق�سر النظر والإ�سابة بالتهاب امللتحمة املعدية 

التي توؤثر على نظام الغ�ساء الدمعي املناعي.
اإزع��اج��اً هو ذل��ك الناجت  اأن جفاف العني الأك��ر  اإل 
التح�س�سي،  امللتحمة  بالتهاب  املتكررة  الإ�سابة  من 
اأو ب��اأم��را���ص جفنية ك��داء ال��وردي��ة ال��ذي ي���وؤدي اإىل 
تغيري  اإىل  ب���دوره  وي���وؤدي  الدمعية  ال��غ��دد  تغيري يف 
اإف���رازات  نوعية ال��دم��وع، الأم���ر ال��ذي يف�ّسر وج��ود 
النوم  بي�ساء عند طرف العني عند ال�ستيقاظ من 
اإن  ال�����س��روري م��ا  ل��ذل��ك م��ن  كدليل على خلل م��ا. 
ت�سعر باأعرا�ص م�سابهة اأن تلجاأ مبا�سرًة اإىل طبيب 
نوع  حتديد  تخّوله  التحاليل  من  جمموعة  يجري 
لل�سبب  وفقاً  يختلف  عالجاً  ليحدد  التغريات  هذه 

الكامن وراء اجلفاف.

عالجات متنوعة
زيتي هالم  اأو  فيزيولوجي  • م�سل 

اأو  ف��ي��زي��ول��وج��ي  م�سل  با�ستعمال  الأط���ب���اء  ين�سح 
نق�ص  لتعوي�ص  يومياً  ا�سطناعية مرات عدة  دموع 
الطبيعية  ال��دم��وع  ا�ستبدال  ك��ان  مل��ا  ولكن  ال��دم��وع. 
ال�سطناعية  ال��ع��الج��ات  اأن  �سيما  ل  �سعباً،  اأم����راً 
الدموع  متّيز  التي  الزيتية  امل���ادة  اإىل  غالباً  تفتقر 
الطبيعية، عمد الطّب اإىل تطوير عالجات حتتوي 
اأثبتت جميعها  الزيتي  اأكرب من الهالم  على كميات 
با�ستثناء  ماركتها  ع��ن  النظر  بغ�ّص  جيدة  فاعلية 
على  لحتوائها  واح��دة  لقطرة  املخ�س�سة  الأنابيب 
للح�سول  ال�سيديل  م�ساعدة  اطلب  حافظة.  م��واد 

على اأف�سل نوعية.
بالإ�سافة اإىل ذلك، ين�سح الأطباء بتدليك اجلفنني 
عندما ت�ساب الغدد اجلفنية بالتهاب. يبداأ التدليك 
بو�سع قفازات ال�ستحمام ال�ساخنة على العني املغلقة، 
بحركة  الرمو�ص  باجتاه  الأعلى  اجلفن  ب�سغط  ثم 
دفعها  طريق  ع��ن  الرمو�ص  منبت  وتدليك  دائ��ري��ة 
اإىل اخلارج وينتهي ب�سل�سلة من الوخز اخلفيف. اأما 
على  حتتوي  التي  الغذائية  باملكمالت  يتعلق  ما  يف 
فلم  العني،  جفاف  ملعاجلة  املخ�س�سة   3 – اأوميغا 
تتمكن الدرا�سات من اإثبات فاعليتها مع اأنها حت�ّسن 
اإح�سا�ساً  الأ���س��خ��ا���ص  بع�ص  ومت��ن��ح  ال��دم��وع  نوعية 
بالتح�سن. لذلك ل �سرر يف جتربة مكمالت اأوميغا 

ثالثة  بعد  نتائجها  �ستظهر  التي  الغذائية   3  –
اأ�سهر على الأقل. يف مطلق الأحوال، جتّنب الأماكن 
تربيد  اأو  تدفئة  اأنظمة  ت�سّم  التي  كالغرف  امل�سرة 
والغبار والهواء والتلوث والدخان التي تثري العينني 
اجلافتني اأ�ساًل، ول تردد يف و�سع ب�سع قطرات يف 

العني قبل اخلروج من املنزل وارتداء نظارات.

جمرد حملول مائي الدمعي  • الغ�ساء 
التي  وال��دم��وع  م��ي��اه  على  الدمعي  الغ�ساء  يحتوي 
على عدٍد من طبقات  تلقائياً، كذلك  العني  تفرزها 
تغذيها غدد �سغرية تنتج �سائاًل لزجاً لحتوائه على 
توزيع  يف  اأ�سيا�سياً  دوراً  اجل��ف��ون  وت���وؤدي  ال��ده��ون. 

الدموع يف العني.
 

املخاط من  للحّد  حيوية  • م�سادات 
ت�سّكل  اإف���رازه���ا،  عملية  على  م��ا  خلل  ي��ط��راأ  عندما 
دهون الغ�ساء الدمعي خزان جراثيم ي�ستدعي وفقاً 
ُي�ستعمل  م��ا  غالباً  حيوياً  م�����س��اداً  الأط��ب��اء  لبع�ص 
اإفرازه،  وت�سهيل  الدموع  يف  الزيتي  العن�سر  لتليني 
لذلك،  معينة.  ع��دوى  ملعاجلة  ا�ستعماله  من  اأك��ر 
العيون  اأطباء  ين�سح  ال�سطناعية،  للدموع  خالفاً 
ب��ا���س��ت��ع��م��ال ج��رع��ات خفيفة م��ن��ه ع��رب و���س��ع ب�سع 
قطرات حتتوي على م�ساد التهابات يف العني، وذلك 

لفرة ق�سرية جداً بناًء على و�سفٍة طبية خا�سة.

بع�ص  يف  م�سكلة  اإىل  ال��ت��ع��رق  ي��ت��ح��ول  اأن  مي��ك��ن 
احل�����الت، ول��ك��ن حل�����س��ن احل���ظ ه��ن��اك �سلوكيات 
قد  التي  الكريهة  ال��روائ��ح  بتجنب  ت�سمح  ب�سيطة 

تنبعث من منطقة حتت الإبطني، فكيف ذلك؟
حني ل نعاين من التعرق املفرط، ت�سمح لنا بع�ص 

احلركات بتفادي الروائح ال�سيئة:
لن وجوده  التعرق،  مناطق  من  ال�سعر  اإزالة   -  1

ي�سجع منو البكترييا ويخزن العرق.
بال�ستحمام  اجل�سم  نظافة  على  املحافظة   -  2
ب��امل��اء وال�سابون، مم��ا ي�سمح  ال��ي��وم  ع��دة م��رات يف 
الروائح  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  البكترييا  ع��ل��ى  بالق�ساء 

الكريهة.
املالب�ص امل�سنوعة من املواد الطبيعية  ارتداء   -  3
ك��ال��ق��ط��ن واحل���ري���ر وال�����س��وف والأح���ذي���ة املهواة 
كنا  ما  اإذا  البال�ستيك،  ب��دل  اجللد  من  امل�سنوعة 

نرغب يف األ تتعرق الأرجل.
التقاط  على  ق��ادر  جيد  عرق  مزيل  اختيار   -  4
م�ساد  اأو  منها،  ال�سيئة  على  وال��ق�����س��اء  ال��روائ��ح 
التعرق.  منع  مبقدوره  حيث  فعالية،  اأك��ر  للعرق 
وعك�ص مزيل العرق يحتوي م�ساد العرق على ملح 
الأملنيوم، لذلك علينا اأن نتاأكد من اأن م�ساد العرق 
يحتوي على كمية ل تتجاوز 0.6 يف املائة من ملح 
ال�سلطات  بها  تو�سي  التي  الن�سبة  وه��ي  الأملنيوم 

ال�سحية.
5 - اأما احلل الآخر فهو و�سع القليل من التالك 

)بودرة الأطفال( يف مناطق التعرق كل �سباح.
تقليل امل�سكلة

ميكن اأن يتعرق الواحد نتيجة احلرارة اأو الإجهاد 
اأم��ر طبيعي، لكن  ه��ذا  وك��ل  الريا�سة،  اأو ممار�سة 
حني  ومزعجة  م��وؤرق��ة  م�سكلة  اإىل  يتحول  الأم���ر 

نتعرق طول الوقت.
اجلميع يتعرق، ومن دون التعرق ل ميكن للج�سم 
فاأي  با�ستمرار،  ح��رارت��ه  ارت��ف��اع  خطر  ي��واج��ه  اأن 
الداخلية  احل���رارة  درج��ة  يرفع  اأن  باإمكانه  ح��ادث 
للج�سم، مما يدفع غدد العرق التي يراوح عددها 
ع��ل��ى �سطح  غ���دة منت�سرة  2 و5 م��الي��ني  ب��ني  م��ا 

اجل�سم اإىل اإنتاج املزيد من العرق.

اإنها تفرز العرق الذي �سيتبخر، مما ي�سمح بتربيد 
اجل�سم، ويوجد عدد كبري من هذه الغدد يف منطقة 

الإبطني وراحة اليدين وباطن القدمني.
اللتزام  اجلميع  على  ال��ت��ع��رق  اث��ر  م��ن  وللتقليل 
ب��ن��ظ��اف��ة اجل�����س��م ب���اأخ���ذ ح��م��ام ي��وم��ي مم���ا ي�سمح 
الروائح  ت�سبب  ال��ت��ي  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  ع��ل��ى  ب��ال��ق�����س��اء 
الكريهة، وجتفيف اجل�سم جيدا، خ�سو�ساً منطقة 
حتت الإبطني. ويف املقابل جتب اإزالة ال�سعر ب�سكل 
جيد لأن ال�سعر ميكن اأن يحتفظ بالرطوبة، مما 

ي�سمح بنمو البكترييا وتكاثرها. 
نهائيا  التخلي  فيجب  امل��الب�����ص  يخ�ص  م��ا  يف  اأم���ا 
املالب�ص  وارت����داء  ال�سناعية  امل��الب�����ص  ارت����داء  ع��ن 
الألياف يف حال ممار�سة  امل�سنوعة من  ال�سناعية 

الريا�سة، لأنها ت�سمح بالتعرق.
القدمني، فعليكم  امل�سكلة تخ�ص  اإذا ما كانت  لكن 
له  ت��رك��وا  يوميا حتى  احل���ذاء  تغيري  التفكري يف 
امل��ج��ال ليجف وتغيري اجل���وارب م��رة واح���دة على 
الأق���ل يف ال��ي��وم، لكن الأف�����س��ل ه��و ارت���داء اأحذية 

مفتوحة حني ترتفع درجة حرارة اجلو.

ما م�سدر الرائحة الكريهة؟
ال��ت��ع��رق ه��ي ظ��اه��رة �سحية وم��ف��ي��دة رغم  عملية 
اأن ال��ب��ع�����ص ي��ع��ت��ربه��ا اأم�����را م��زع��ج��ا ي��ق��رب اإىل 
للج�سم،  و�سروريا  اأمرا �سحيا  منه  اأكر  العقوبة 
الالئق، فالروائح  الأم��ر غري  التعرق فقط  ولي�ص 

امل�ساحبة له هي الأمر الأ�سواأ.
ل��ك��ن ال���ع���رق ح���ني ي��ف��رز ي��ك��ون ب���ال رائ���ح���ة، هذه 
الأخ��رية تنتج من مالم�سة العرق للبكترييا التي 
احلية  الكائنات  فهذه  التعرق،  عملية  من  تتغذى 
يف  اخل�سو�ص  وع��ل��ى  ال��ع��رق  م��ع  تنت�سر  الدقيقة 
ال��ذي يفرز  ال��واق��ع يعد العرق  منطقة الإب���ط. يف 
اأكر دهونة من غريه واأكر  حتت منطقة الإب��ط 
انبعاث  ي�سبب  مم��ا  خلوية،  خملفات  على  اح��ت��واء 
ال��روائ��ح، وح��ني ت�ستد ه��ذه ال��روائ��ح ي�سبح الأمر 
واأما  ب��ه.  وللمحيطني  لل�سخ�ص  ومقلقا  مزعجا 
امل�سكل ال�سعب الآخر فهو ا�ستمرار عملية التعرق 
املفرط،  بالتعرق  عمليا  ي�سمى  م��ا  وه��و  وب�����س��دة، 

وه����و اأم����ر م��رت��ب��ط ب��ن�����س��اط زائ����د ل��ل��غ��دد املفرزة 
املائة من  12 يف  اأن  اإىل  للعرق. وت�سري الدرا�سات 
�سكان املعمورة يعانون من م�سكلة التعرق املفرط، 
وحاليا يتم عالج هذه امل�سكلة اأما عن طريق حقن 

البوتوك�ص اأو عن طريق اجلراحة.

عالقته بالغذاء 
هل تعرفون اأن الأغذية املتبلة والقهوة وامل�سروبات 
الداخلية  احل������رارة  ت��رف��ع  امل��ث��ل��ج��ة  او  ال�����س��اخ��ن��ة 

للج�سم؟ لذلك عليكم اأن تتناولوها باعتدال.

�شحة وتغذية
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تتعدد العالمات التي ُي�ستدل من خاللها على جفاف العينني كاحمرارهما، و�سيالن الدموع ب�سكٍل مزعج وظهور 
بع�ض االإفرازات عند طرف العني عند اال�ستيقاظ. فاإذا الحظت هذه العالمات، فال ترتدد يف معاجلتها يف ظّل 

توافر اأ�ساليب تخفف منها.

امل�ساد اأف�سل من املزيل الأنه يحتوي على ملح االملنيوم

كيف حتاربني التعرق؟

جفاف العني.. ا�شبابه وطرق عالجه

ال�شاي االأ�شود قد ي�شرع عالج ال�شغط النف�شي
 

ال�سغط  على  امل�سروبات  تاأثري  على  تركز  التي  البحثية  ال��درا���س��ات  اأوىل  يف 
النف�سي، قالت درا�سة حديثة اأن �سرب ال�ساي الأ�سود من املمكن اأن يقلل من 

ن�سب هرمون ال�سغط النف�سي ويقلل من اأخطار اأمرا�ص القلب.
وقال كبري الباحثني الربوفي�سور اندرو �ستيبتو من كلية اجلامعة بلندن اأن 
من  العاجل  ال�سفاء  لن  ال�سحية،  املت�سمنات  من  العديد  يحمل  الأم��ر  هذا 
مثل  مزمنة  باأمرا�ص  الإ�سابة  من  اك��رب  باأخطار  مرتبط  ال�سديد  ال�سغط 
الباحثني و هم من كلية اجلامعة بلندن وم��ن مركز  القلب.  وج��د  اأم��را���ص 
�ستة  الأ�سود يوميا ملدة  ال�ساي  اأك��واب من  اأربعة  اأن �سرب  يونيليفر لالأبحاث 
اأ�سابيع قلل من م�ستويات هرمون ال�سغط النف�سي يف الدم امل�سمى )كورتي�سول( 
بن�سبة %20 باملقارنة مبجموعة التجريب غري الفعال يف البحث، كان هذا 
على  ي�ساعد  انه  ال�ساي  عن  املا�سي  يف  الن�ساء  قالته  ملا  قويا  �سندا  الكت�ساف 
الراحة.  وقال الربوفي�سور �ستيبتو اأن �سرب ال�ساي كان تبعا للتقاليد مرتبط 
بعالج ال�سغط النف�سي، والعديد من النا�ص يعتقدون اأن �سرب ال�ساي ي�ساعد 
على الرتياح بعد مواجهة متاعب اليوم املعتادة. و على اأي حال، الأدلة العلمية 
ال�ساي عامال مريحا تعترب حم��دودة ج��دا. هذه  التي جتعل  لهذه اخلوا�ص 

واحدة من اأول الدرا�سات التي متت اإقامتها لتحديد فوائد ال�ساي. 
ومتو�سط  ال��ذك��ور  الأ���س��ح��اء  ال�سباب  م��ن   75 بتوظيف   - ال��درا���س��ة  ق��ام��ت 
اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  مل��دة  ال��رج��ال يف مرحلة غ�سيل  ع��ام��ا.  مت و�سع   33 اأعمارهم 
قبل الدرا�سة، و مت التقليل خالل هذه الفرة من ا�ستهالك ال�ساي والقهوة 
ومكمالت  واليبوبروفني  وال�سبريين  الكافيني  على  املحتوية  وامل�سروبات 

الغذاء و العديد من الفاكهة واخل�سراوات الغنية بالفالفونويد. 
اإىل  وتق�سيمهم  ع�����س��وائ��ي  ب�سكل  امل��ه��م��ات  اإع��ط��ائ��ه��م  مت  ال��ف��رة  ه���ذه  ب��ع��د 
جمموعتني، الأوىل هي جمموعة ال�ساي ون�سبت اإليهم اأربعة اأكواب من ال�ساي 
الطعم  يف  لل�ساي  مطابق  م�سروب  اإعطائهم  مت  الأخ���رى  واملجموعة  يوميا 
ولكن نزعت منه املكونات الن�سطة يف ال�ساي. كل من املجموعتني ا�ستمر ل�ستة 

اأ�سابيع. 
كل من املجموعتني مت و�سعهم يف مهمات ذات حتدي عايل، بينما مت قيا�ص 
ن�سب هرمون الكورتي�سول لديهم، �سغط الدم و ال�سفائح الدموية و م�ستوى 
ال�سغط النف�سي. يف واحدة من املهمات على �سبيل املثال، طلب من امل�سركني 
اأن يجيبوا �سفويا اأمام الكامريا و اأن يتحدثوا عن حالتهم بعد التعر�ص ملوقف 
تهمة  البطالة،  تهديد  هي،  و  النف�سي  ال�سغط  من  تزيد  مواقف  ثالثة  من 

�سرقة حمل موجهة اإليك، اأو حادثة يف مدر�سة ح�سانة. 
و �سرعة �سربات  ال��دم  زي��ادة ملمو�سة يف �سغط  الثالثة بعمل  املهمات  قامت 
القلب و ارتفاع يف ال�سغط النف�سي يف كال املجموعتني، و مل يالحظ اأي فرق 
بني املجموعتني يف �سغط الدم اأو �سرعة �سربات القلب. و على اأي حال، بعد 
خم�سني دقيقة من املهمة، انخف�ص م�ستوى الكورتي�سول مبتو�سط %47 يف 

املجموعة التي ت�سرب ال�ساي و بن�سبة %27 يف املجموعة الأخرى. 
وجد الباحثون اأي�سا اأن ن�ساط ال�سفائح الدموية - و هو اأمر مرتبط بتخر 
ت�سرب  التي  املجموعة  يف  اق��ل  – ك��ان  القلبية  ال�سكتات  خطر  حالة  يف  ال��دم 
اأثبتت درجة اقل من ال�سرخاء يف فرة ال�سفاء  اأن هذه املجموعة  ال�ساي و 

بعد املهمات التي كلفت بها. 
اآثار  على  يوؤثر  ان��ه  اثبت  ذل��ك،  على  بناء  ال�ساي،  اأن  الدرا�سة  مراجعي  كتب 
اأفعال  ردود  يوؤثر على حجم  اكر مما  النف�سي،  ال�سغط  العالج من  بعد  ما 
ال�سغط نف�سها.  هذه الأخبار تزيد على القائمة املليئة بالفوائد التي ترتبط 
و  جاليت،  البيجالوكات�سني  و  كاتا�سني،  باخل�سو�ص  و  م�ستقاته،  و  بال�ساي 
اأي�سا تقليل اأخطار الإ�سابة بالزهامير، وبع�ص اأنواع ال�سرطان بالإ�سافة اإىل 

لعب دور مهم يف تقليل الوزن. 
بالطبع، الطلب الأوروب��ي مل�ستقات ال�ساي يتزايد يوميا، و�سل حجم الطلب 
رفاقه  و  �ستيبتو  ي�ستطع  ح��ال مل  اأي  على    .2003 ع��ام  ط��ن يف   200 اإىل 
الباحثني من التعرف على هذا املركب يف ال�ساي الذي يوؤثربهذا ال�سكل و لديه 

تلك الفوائد، �سواء كان التاأثري م�ستقال اأو م�ساعدا بعقاقري معينة. 
قال الربوفي�سور اأن ال�ساي معقد جدا كيميائيا، و له العديد من املركبات و 
البوليفينولز و الفالفانويدز و الأحما�ص  الكات�سني،  املكونات مثل  املكونات. 
الأمينية عرف عنها اأنها توؤثر على املر�سالت الع�سبية يف املخ، و لكن مل ميكننا 

من خالل الدرا�سة اكت�ساف اأي منها كان له هذا التاأثري. 
قام الباحثني بالإ�سارة اإىل الدرا�سات ال�سابقة على الإن�سان و احليوان و التي 
لدى  ال�سمباتية  الع�سبية  املنظومة  على  تاأثري  لها  الفالفانويدز  اأن  تقول 
الفئران. الأحما�ص الأمينية املوجودة يف ال�ساي قامت بعمل زيادة يف ذبذبات 
وجود  اثبت   EGCGال مركب  و  الب�سري  امل��خ  من  معينة  مناطق  يف  امل��خ 

تاأثري مهدئ للتقليل من ردود الأفعال يف حالة ال�سغط. 
اأن  ال�ساي الأ�سود من املمكن  اأن �سرب   على الرغم من ذلك، درا�ستنا تقرح 
ي�سرع من الوقت امل�ستهلك يف ال�سفاء و الراحة من ال�سغط النف�سي اليومي. 
بالرغم من انه ل يظهر وظائف تقليل فعلي مل�ستوى ال�سغط النف�سي الذي 
اإعادة  تاأثري كبري يف  له  اأن  تاأكد  و  ع��رف  الأ���س��ود  ال�ساي  لكن  و  ل��ه،  نتعر�ص 
م�ستويات هرمون ال�سغط اإىل امل�ستوى الطبيعي.  �سوق ال�ساي العاملي يقدر 
بحوايل 790 مليون يورو. ال�ساي الأخ�سر ميثل حوايل %20 من الإنتاج 

العاملي، بينما ميثل ال�ساي الأ�سود حوايل 78 % من ال�سوق. 
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العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/406    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
المارات    ا�سد ح�سن بورين اجلن�سية:  ال�سيد/  ليمتد وميثله  بنك  يونايتد  مدعي/ 
مدعي عليه: طاهرة بيجم ا�سماعيل اجلن�سية: الهند  مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق 
و�سحة احلجز 73630 بقيمة +12٪ فائدة قانونية  املطلوب اعالنه / طاهرة بيجم 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  الهند   اجلن�سية:  ا�سماعيل 
املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة �سخ�سياً او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/405    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
مدعي/ يونايتد بنك ليمتد  اجلن�سية: المارات مدعي عليه: ميهيندو كول�سرييا 
جوزيف نيهال اجلن�سية: �سريلنكا  مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز 
التحفظي على مبلغ وقدره 100000 درهم املطلوب اعالنه / ميهيندو كول�سرييا 
جوزيف نيهال اجلن�سية: �سريلنكا عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سياً 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/579    جت جز- م ت- ب- اأظ

مدعي  المارات  اجلن�سية:  القبي�سي  بالروب  �سامل  علي  �سيف  علي  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  باك�ستان  اجلن�سية:  يو�سف  حممد  يو�سف  رحمن  عليه: 
يو�سف  /رحمن  اعالنه  املطلوب  درهم   50000 وقدره   مببلغ  مالية  مطالبة 
حممد يو�سف اجلن�سية: باك�ستان عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثالثة ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سياً او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10816 بتاريخ   2013/6/12     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/147 جتاري كلي  

الرهيب  مكتب  مالك  وب�سفته  املنهايل  �سالح  عو�ص  �سالح  حممد  عليه/  املحكوم  اىل 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/05م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  لل�سفر 
بالتايل: حكمت  الول  بنك اخلليج  بالرقم اعاله ل�سالح /  املذكورة  الدعوى  احلكمة يف 
الرهيب  مكتب  موؤ�س�سة  مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  عليه  املدعى  بالزام  املحكمة: 
لل�سفر ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 516.146.10 وفوائده التاخريية بواقع 5٪ �سنويا من 
تاريخ 2013/1/21 وحتى ال�سداد التام مبا ل يجاوز ا�سل الدين وب�سحة احلجز التحفظي 
م�ستعجل   2013/149 رق��م  على عري�سة  الم��ر  عليه مبوجب  امل��دع��ي  ام���وال  على  امل��وق��ع 
ابوظبي يف حدود املبلغ املق�سي به وامل�ساريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة  ورف�ست 
ماعدا ذلك من طلبات. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/6/10  حكما 

قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�شي/حممد حممود حممد ال�شيد                                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الرابعة        

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/406    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
المارات    ا�سد ح�سن بورين اجلن�سية:  ال�سيد/  ليمتد وميثله  بنك  يونايتد  مدعي/ 
مدعي عليه: طاهرة بيجم ا�سماعيل اجلن�سية: الهند  مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق 
و�سحة احلجز 73630 بقيمة +12٪ فائدة قانونية  املطلوب اعالنه / طاهرة بيجم 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  الهند   اجلن�سية:  ا�سماعيل 
املوافق 2013/6/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا  اعاله وحددت املحكمة يوم الربعاء 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة �سخ�سياً او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/405    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية    
مدعي/ يونايتد بنك ليمتد  اجلن�سية: المارات مدعي عليه: ميهيندو كول�سرييا 
جوزيف نيهال اجلن�سية: �سريلنكا  مو�سوع الدعوى: ثبوت احلق و�سحة احلجز 
التحفظي على مبلغ وقدره 100000 درهم املطلوب اعالنه / ميهيندو كول�سرييا 
جوزيف نيهال اجلن�سية: �سريلنكا عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
لنظر  موعدا   2013/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سياً 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11
قلم املحكمة التجارية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
  اخطار دفع   يف الق�شية التنفيذية - رقم     2011/2083 تنفيذ عمايل

قد  بالن�سر   : عنوانه  الم����ارات     - الهند�سية  لال�ست�سارات  /اي��ك��و  عليه  املحكوم  اىل 
�سدر �سدك حكم يف الق�سية رقم )2011/121( ل�سالح املدعي) احمد جمال الدين 
عبدالروؤوف جاد- م�سر   ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، 
ودفع الر�سم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية 1- 
املبلغ املطلوب حت�سيله:106.911 درهم  2- ر�سم الت�سريح بالتنفيذ 3- املبلغ املطلوب 
املحكمة  ه��ذه  ام���ام  باحل�سور   مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا  دره���م   106.911: امل��ج��م��وع  حت�سيله 
للجل�سة املحددة يف ال�ساعة )9.00( من �سباح يوم 2013/6/23. لتنفيذ ما ذكر اعاله ، 
ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة. 

�سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/6/2.
 القا�شي/ جمال الدين وداعة     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
    اعالن بالن�شر 

امام  امل��ن��ظ��ورة   اي��ج��ارات   )  2012/1061( رق��م  الق�سية   يف  تقرر  لقد 
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية)ابوظبي(اللجنة الوىل واملرفوعة من 
املدعى/موؤ�س�سة متكن العقارية وذلك اعالن املدعى عليهما  /1-عاطف 
حممود  وميثلها/ر�سوان  العقارية  رمياك�ص  موؤ�س�سة   -2 عطايا  هادي 
احمد الزقيبة ن�سرا    وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�سة يوم الربعاء 
املوافق 2013/6/26 يف متام ال�ساعة 6.00  م�ساًء يف مقر اللجنة وذلك 

على نفقة �ساحب العالقة.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1549   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: جمريا بيت�ص ريل ا�ستيت )ح�سب العقد( 
�ساطىء اجلمريا للعقارات )ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1551   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: حممد احمد حممد علي  )ح�سب العقد( 
حممد احمد حممد علي  )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1560   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: عثمان املرزوقي  )ح�سب العقد( 
عثمان حممد �سريف ح�سن املرزوقي   )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1558   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: �سعيد ثاين بخيت مبارك )ح�سب العقد( 
�سعيد ثاين بخيت مبارك  )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1562   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: م�سطفى حممد الرا�سي احمد حممد )ح�سب العقد( 
م�سطفى حممد الرا�سي احمد حممد  )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1548   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: جمريا بيت�ص ريل ا�ستيت )ح�سب العقد( 
�ساطىء اجلمريا للعقارات )ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1555   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: علي ح�سن احلو�سني   )ح�سب العقد( 
علي ح�سن خلف �سقر احلو�سني  )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1561   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: يو�سف ا�سحاق ابراهيم عبداهلل   )ح�سب العقد( 
يو�سف ا�سحاق ابراهيم عبداهلل البلو�سي  )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1559   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: �سعيد نا�سر خمي�ص خلفان املطوع   )ح�سب العقد( 
�سعيد نا�سر خمي�ص خلفان املطوع   )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1546   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: �سركة ام �سي �سي ت�سنغكونغ ترك�سن كومباين ليمتد براوف دبي  )ح�سب 
العقد(  �سركة ام �سي �سي ت�سنغ كونغ لالن�ساءات املحدودة )فرع دبي( )ح�سب الرخ�سة(

اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى  املنذر  املنذرة   )جمهول حمل القامة( تنذر 
تاريخه وما ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  
ايام من تاريخ ا�ستالم النذار العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان 
املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها 
�سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  اىل الق�ساء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على ذلك 
العطل  وب��دل   بالتعوي�ص  واملطالبة  املدنية  الدعوى  اقامة  فيها  لها حقوقها مبا  التي حتفظ 

وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1550   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: ميان منري احمد هان�ص  )ح�سب العقد( 
ميان منري احمد هان�ص حممد �سديق هان�ص   )ح�سب القامة( )جمهولة حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1554   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: با�سن ديزين ال ال �سي  )ح�سب العقد( 
با�سن للت�سميم   )ح�سب القامة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1552   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: تي ال ال ري�ستورانت ال ال �سي )ح�سب العقد( 
مطعم تي ال ال )�ص.ذ.م.م(   )ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1556   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليها: اكبينار اجنينرينغ اند بيلدينغ كونراكتينغ ال ال �سي )ح�سب العقد( 
اكبينار للهند�سة ومقاولت املباين )�ص.ذ.م.م(   )ح�سب الرخ�سة( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
انذار عديل بالن�شر
   رقم 2013/1557   

 املنذرة/�سركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �سركة انرنا�سيونال �سيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�سكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�سد  - املنذر اليه: عي�سى �سلطان لوتاه   )ح�سب العقد( 
عي�سى �سلطان احمد لوتاه      )ح�سب اجلواز( )جمهول حمل القامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�سداد قيمة اليجار املر�سدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�ستجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�ساها )7(  ايام من تاريخ ا�ستالم النذار 
العديل وكذلك اخالء  العني املوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان املنذرة �سوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �سوف ن�سطر ا�سفا اىل اللجوء  
اىل الق�ساء باتخاذ كافة الج��راءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�سرر  بال�سافة اىل الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة واية م�ساريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/154 تنفيذ عقاري
ان  الق��ام��ة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  للعقارات  �ستار  دام��اك  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ راجي توما�ص بي ام توما�ص وميثله: حممد حممد امني غياث  نعلنكم 
باحلكم ال�سادر يف الدعوىر قم 2012/231 ا�ستئناف عقاري كلي يوم اخلمي�ص بتاريخ 
2012/3/15 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك : 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )967680( 
درهم وبالفائدة بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة يف 2011/2/15 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  عليه  التنفيذية.و  بال�سيغة  املذيل  التام  ال�سداد  تاريخه  وحتى 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/633 تنفيذ جتاري
جمهول  ذ.م.م  دب��ي  للمقاولت  روبا�ست  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
العازلة  للمواد  باندو  �سركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ذ.م.م وميثله: احمد علي عبداحلميد القاري قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1455406.82( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/472 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- حممد ر�سا حممد هادي عبدالرحيم   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ال�ستثمار �ص م ع - املركز 
الرئي�سي ميثله:اليا�ص وديع حنا  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35795746.67( 
املحكمة  ف��ان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



قال ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�ص موؤ�س�سة 
�ساحب  وبتوجيهات  املوؤ�س�سة  اإن  ل��الأع��الم  ال�سارقة 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة عملت على اإعداد 
برامج و فعاليات متنوعة ثقافية و تراثية وفق روؤية 
ا�سالمية يتم اطالقها بدءا من مار�ص 2014 ت�ستمر 
ال�سارقة  اإم���ارة  ب��ف��وز  احتفاء   2015 م��ار���ص  حتى 

بالعا�سمة الثقافية الإ�سالمية للعام املقبل.
م�ستوى  على  �ستكون  الفعاليات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وب���الإ����س���راك م��ع خمتلف  ال�����س��ارق��ة  جميع م��ن��اط��ق 

الدوائر و املوؤ�س�سات املحلية بال�سارقة.
ال�سارقة  اإم���ارة  تنظمها  التي  الفعاليات  ان  وا���س��اف 
ب�سفة �سنوية كاليام امل�سرحية و الراثية و املهرجان 
املائي و غريها جميعها �ستقام خالل العام املقبل ولكن 
وفق روؤية تراثية ا�سالمية و ذلك من اأجل تعزيز دور 

العا�سمة الثقافية الأ�سالمية.
�ستحتفل  ل��الع��الم  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ون���وه 
على  عاما   25 م��رور  مبنا�سبة   2014 املقبل  العام 
هذه  طيلة  ا�ستطاع  ال���ذي  ال�سارقة  تلفزيون  اإن�����س��اء 
الأعوام املحافظة على مبادئه التي اأن�سىء عليها ومل 
امل�ساهد  عقلية  اح��رام  على  تركز  التي  و  عنها  يحد 
املايل  امل���ردود  اىل  النظر  دون  الإع��الم��ي  املحتوى  و 
التلفزيون  حمطات  قبل  من  املناف�سة  اىل  منوها   ..
الأخرى التي تعتمد ب�سكل رئي�سي على املردود املايل 
موؤ�س�سة  اإهتمام  اأولوية  يف  لدينا  امل�ساهد  يبقى  لكن 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  م��و���س��ح��ا  ل���الأع���الم  ال�����س��ارق��ه 
لالعالم تويل العن�سر املواطن لديها اإهتماما كبريا 
اجمايل  من  باملائة   41 تتجاوز  ن�سبة  ي�سكلون  فهم 
ع���دد ال��ع��ام��ل��ني ب��امل��وؤ���س�����س��ة و ال��ب��ال��غ ع��دده��م 500 
موظف وموظفة يعملون يف خمتلف الأق�سام مذيعني 
وغريهما  اجلرافيك  و  الفيديو  ق�سم  ويف  ومذيعات 
م�سريا اىل اأن املوؤ�س�سة ت�سهد �سنويا منوا يف ميزانيتها 
يقدر ب 15 باملائة و معظم هذه امليزانية تذهب اىل 
اإنتاج الربامج املحلية حيث تربع املوؤ�س�سة على قمة 
بانتاج  يخت�ص  فيما  ب��ال��دول��ة  الع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات 

الربامج املحلية الثقافية و الراثية و الرفيهية -.
جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته موؤ�س�سة ال�سارقة 
ل��الإع��الم ام�����ص ب��ق��اع��ة اجل��واه��ر ب��ال�����س��ارق��ة احتفاء 
للخارطة  اإط��الق��ه��ا  و  اجل��دي��د  ال��رم�����س��اين  باملو�سم 
ال�سارقة  اإذاع����ة  و  ال�����س��ارق��ة  تلفزيون  ل���  ال��رباجم��ي��ة 
بالربامج  حتفل  وال��ت��ي  الريا�سية  ال�����س��ارق��ة  ق��ن��اة  و 
الهادفة والقائمة على التوازن بني املتطلبات احلياتية 
املعا�سرة والأجواء الروحانية واملعاين ال�سامية لل�سهر 

الف�سيل.
اإىل منهجية  الرم�سانية  الدورة الرباجمية  وت�ستند 
متكاملة تتمحور بالدرجة الأوىل حول تقدمي كل ما 
هو جديد ومبتكر بعيدا عن البتذال وال�ستهالك يف 
�سبيل خماطبة اجلمهور العربي بنربة اإعالمية راقية 

تعزز الأجواء الإميانية ل�سهر رم�سان املبارك.
بن  �سلطان  ال�سيخ  اأو���س��ح  احل��ف��ل  خ��الل  كلمته  ويف 
اأن  ال�سارقة لالإعالم  موؤ�س�سة  رئي�ص  القا�سمي  اأحمد 
الإعالم لعب دورا حيويا على مدى ال�سنوات املا�سية 
يف اإبراز ال�سورة احل�سارية لإمارة ال�سارقة التي تبواأت 
مكانة ريادية على اخلارطة العاملية باعتبارها عا�سمة 
للثقافة العربية والإ�سالمية .. م�سريا اإىل اأن املر�سوم 
الأمريي ال�سامي �سكل خطوة تاريخية باجتاه اإحداث 
املحلي عرب  الإع��الم  تاريخ  الأب��رز يف  النوعية  النقلة 
تاأ�سي�ص موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم وفق قيم وا�سحة 
تتمثل يف املهنية والتميز والإبداع وال�سفافية واحلرية 

امل�سوؤولة.
واأو�سح القا�سمي اأن موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم متكنت 
من  والتلفزيونية  الإذاعية  الإعالمية  منابرها  عرب 
اخلليجي  الإع����الم  ف�����س��اء  يف  ق���وي  ح�����س��ور  تاأ�سي�ص 
باحرام  يحظى  رائ��د  اإعالمي  �سرح  وبناء  والعربي 
متالحقة  جناحات  حتقيق  اىل  ا�سافة  املتلقي  وثقة 
املا�سية حيث تن�سجم  املوا�سم الرم�سانية  على مدى 
اخلارطة الرم�سانية اجلديدة مع الر�سالة الإعالمية 
وتعزيز  الوطنية  الهوية  بتاأ�سيل  وامللتزمة  امل�سوؤولة 
اللغة العربية مبا يدعم الأجندة الفكرية واحل�سارية 
ال�سيخ  ال�سمو  والتنموية جت�سيدا لتوجيهات �ساحب 

املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة  مكانة  تر�سيخ  نحو  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى 

بجعلها مركزا ثقافيا واإعالميا واعدا.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور خ��ال��د امل���دف���ع م��دي��ر عام 
اأن املنظومة الإعالمية  موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم .. 
الروؤى  مع  تن�سجم  متوازنة  ا�سراتيجية  اإىل  ت�ستند 
الثاقبة والتوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
مالمح  لر�سم  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
املهنية  معايري  اأع��ل��ى  اإىل  ا�ستنادا  الإع��الم��ي  امل�سهد 
 .. والإب��داع والبتكار مبا يواكب املتغريات املتالحقة 
مو�سحا اأن املوؤ�س�سة اعتمدت منذ انطالقتها منهجية 
والفكرية  الثقافية  الهوية  على  احلفاظ  على  قائمة 
واملوروث الراثي املحلي اإميانا منها بدور الإعالم يف 
دفع عجلة التقدم احل�ساري والنه�سة ال�ساملة التي 

تقودها الإمارات.
ال�سارقة  اإذاع��ة  اإدارة  مدير  خلف  حممد  وا�ستعر�ص 
باملحتوى  ال��ت��ي تتميز  الإذاع��ي��ة  ال��رباجم��ي��ة  ال���دورة 
ال��ف��ك��ري والإج��ت��م��اع��ي ال�����س��ام��ي مب���ا ف��ي��ه��ا برنامج 
الإذاعية  الربامج  اأهم  اأحد  يعد  الذي  املبا�سر  اخلط 
يزين  ال���ذي  الأث���ري  وب��رن��ام��ج  ال��دول��ة  على م�ستوى 
ي�سيء  ال��ذي  وي��ان��ا  خلكم  و  الرم�سانية  ال�سباحات 
واأحاديث  مبا�سرة  مب�سابقات  الرم�سانية  الأم�سيات 
الإماراتي  املجتمع  مفتوحة بح�سور نخبة من رموز 
.. م�سريا اإىل اأن �سهر رم�سان املبارك ل يكتمل دون 
الربامج الدينية التي تاأخذ امل�ستمع يف رحلة مفعمة 
اخلتمة  ب��رن��ام��ج  مقدمتها  ويف  الإمي��ان��ي��ة  ب���الأج���واء 

الرم�سانية والريح املر�سلة و �سريعة النور.
اإن موؤ�س�سة  وقال حممد خلف يف ت�سريحات جانبية 
ال�����س��ارق��ه ل��الع��الم ت���ويل ال���درام���ا الذاع���ي���ة املحلية 
نالت  حيث  كبريا  اهتماما  ال��ك��رمي  رم�سان  �سهر  يف 
اإذاعة ال�سارقة عدة جوائز يف جمال الدراما الأذاعية 
و اآخرها يف مهرجان الأذاعة و التلفزيون 2012 .. 
م�سريا اىل اأن الأذاعة ت�ستهدف خالل الفرة احلالية 
من  ت�سعى  اأخ��رى  مهرجانات  يف  امل�ساركة  القادمة  و 

خاللها اىل تبوء مركز مهم يف هذا املجال.

واأكد خلف اأن اللغة العربية الف�سيحة لها جمهورها 
لها حيزا يف  الأذاع����ة  ت��ويل  ال��دول��ة لذلك  الكبري يف 
خارطة براجمها حيث تقدم برنامج طائف و طرائف 
للعام الثالث على التوايل ا�سافة اىل برنامج - يحكى 

اأن و هو من اكر الربامح متابعة على اليوتيوب.
وقدم خالد املدفع خالل احلفل ملحة �سريعة عن طبيعة 
الربامج الرم�سانية على �سا�سة تلفزيون ال�سارقة .. 
اإىل  العام  ه��ذا  �سيعود  الإف��ط��ار  اأن مدفع  اإىل  م�سريا 
واجهة املجاز املائية بحلة جديدة ومبتكرة من حيث 
ال�سكل وامل�سمون ليعزز جناحه كاأحد الربامج الأكر 
جماهريية يف الإمارات خالل ال�سهر الكرمي يف حني 
فتاوى  و  املن�سدين  خ��ط��اوي  برنامج  م��ن  ك��ل  �سيطل 
�سبيلي حامال يف طياته  ه��ذه  وق��ل  باحلق  وتوا�سلوا 
الروح  اإع��الء  اإىل  تدعو  واإميانية  اأخالقية  م�سامني 
اأمل   - واملغفرة اىل جانب برنامج  والتجرد والرحمة 
واأمل - الذي ميثل منربا لن�سر ثقافة العمل اخلريي 
امل��دف��ع ع��ن مالمح  وال��ت��ط��وع��ي والإن�����س��اين. وك�سف 
الربامج الرم�سانية املقررة على �سا�سة قناة ال�سارقة 
ياأتي  اأي��ام  كانت  برنامج  اأن  اإىل  م�سريا   .. الريا�سية 
لياأخذ امل�ساهدين برحلة ل�سرب اأغوار تاريخ الريا�سة 
الفوتوغرافية  ال�سور  من  جمموعة  عرب  الإماراتية 
النادرة التي توثق م�سرية التميز الريا�سي املمتدة على 
مدى 50 عاما بقيادة اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ الكرام 
ورجالت الدولة والفرق الريا�سية العريقة مو�سحا 
اأن برنامج توا�سل الأجيال يتمتع باإطاللة رم�سانية 
الريا�سة  جن��وم  اأ���س��رار  ع��ن  ال�ستار  تك�سف  خمتلفة 
وتبني ج�سرا للتوا�سل بني ثالثة اأجيال �سمن اأجواء 
واأل��ق احلا�سر وبريق  املا�سي  بعبق  رم�سانية مفعمة 
ال�سهر  فرحة  تكتمل  ل  اأن��ه  اإىل  م�سريا   .. امل�ستقبل 
الف�سيل دون ال�سيافة الإماراتية الأ�سيلة يف برنامج 
يف �سيافتنا الذي يحتفي بنخبة من اأبرز ال�سخ�سيات 
الريا�سية والقامات الفنية يف دولة الإمارات والوطن 
امل���وؤث���رة على  ال��ق�����س��اي��ا  ال��ع��رب��ي ط��ارح��ا �سل�سلة م��ن 
�سل�ص  باأ�سلوب  والفنية  والثقافية  الريا�سية  ال�ساحة 

و�سيق ل يخلو من املتعة والفائدة. 

ثقافة وفن�ن
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بتوجيهات منال بنت حممد بن را�سد 

ا�شتحداث فئة الت�شميم يف جائزة 
ال�شيخة منال للفنانني ال�شباب

بتوجيهات حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو 
ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة اأعلنت جائزة ال�سيخة منال للفنانني 
ال�سباب ا�ستحداث فئة جديدة وهي فئة الت�سميم �سمن فئات اجلائزة وذلك ابتداء من العام اجلاري 2013. 
وتكمن اأهمية اجلائزة يف اكت�ساف وت�سجيع املواهب الفنية املبدعة وتهدف اإىل رعاية ودعم الفنانني ال�سباب من 

مواطني ومقيمي الدولة ممن اأظهروا موهبة فنية ا�ستثنائية خالل درا�ستهم.
وبهذه املنا�سبة ذكرت منى بن كلي مديرة املكتب الثقايف ل�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن 
هذه التوجيهات خطوة اأخرى ناجحة �سمن املبادرات التي اأر�ستها �سمو ال�سيخة منال خللق بيئة ثقافية غنية 
امل�ساركة  2006 جناحا باهرا وو�سل عدد الأعمال  اإذ حققت اجلائزة منذ انطالقها يف عام  ال�سباب  بني فئة 
يف الدورة املا�سية اإىل 500 عمل فني من 22 جن�سية خمتلفة مما ي�سكل حافزا يف تطوير اجلائزة وتو�سيع 

جمالتها.
اأو�ساط ال�سباب وطالب اجلامعات واإدراك��ا من  اإنه ونظرا لالإقبال الكبري الذي ت�سهده اجلائزة بني  واأ�سافت 
اجلائزة اأن هناك عددا من املواهب الفذة فقد اأمرت �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم با�ستحداث 
فئات جديدة لإف�ساح املجال لعدد اأكرب من امل�ساركني وقد وقع الختيار على فئة الت�سميم كاأحد اأ�سكال الفنون 
التطبيقية لتكون اجلائزة من�ستهم الرائدة يف تقدمي ابتكاراتهم من املج�سمات والأعمال الركيبية مما ي�سهم 

يف اإبراز دولة الإمارات كوجهة عاملية رائدة يف فن الت�سميم.
واأكدت بن كلي امل�سي قدما يف توفري الدعم الالزم لهوؤلء ال�سباب ومتكينهم من �سق طريقهم يف عامل الإبداع. 
وتركز فئة الت�سميم على املج�سمات وال�سناعات الفنية والتي تتيح لطالب اجلامعات واملواهب ال�سابة ابتكار 
قطع ومنتجات حديثة تعك�ص التنوع الثقايف يف دولة الإمارات.. كما تركز هذه الفئة يف دورتها الفتتاحية على 
التعريف الفني ملفهوم الت�سميم حيث ترتقي باملعنى الأويل للت�سميم اإىل معنى فني اأكر ر�سوخا وهي مفتوحة 
فقط مل�سممي املنتجات وامل�سممني ال�سناعيني و�ستيم اختيار ثالثة فائزين وي�ستثنى منها م�سممو الت�سميم 

اجلرافيكي والغزل والن�سيج وم�سممو الأزياء.
ودعت اجلائزة الراغبني بال�سراك تقدمي مقرحات مف�سلة لت�ساميمهم ال�سكل واملادة وموقع الإنتاج .

كما مت الإعالن عن جلنة التحكيم لهذا العام والتي ت�سم نخبة من ال�سخ�سيات الفنية املحلية والدولية والنقاد 
الفنيني بالإ�سافة اإىل عدد من اأ�سحاب املوؤ�س�سات الفنية املرموقة حيث �ستتوىل اللجنة مراجعة وتقييم الأعمال 
املقدمة واختيار الفنانني الفائزين. وتتكون اللجنة من ال�سيخة وفاء بنت ح�سر ال مكتوم موؤ�س�سة فن للت�سميم 
وال�سيخة مي�ساء القا�سمي مدير الربامج يف جوجنهامي اأبوظبي وفرهاد فرجام موؤ�س�ص جمموعة فرجام الفنية 
وموزة العبار موؤ�س�سة �سالة العر�ص الفنية اآرا غالريي واأنتونيا كارفر مديرة معر�ص اآرت دبي و�سرييل زاميت 
مدير معر�ص اأيام الت�سميم بدبي بالإ�سافة اإىل علي خ�سرا النا�سر ورئي�ص التحرير يف جملة كانف�ص. و�ستقوم 
اللجنة باختيار خم�سني عمال من الأعمال امل�ساركة يتم عر�سها يف معر�ص خا�ص باجلائزة على اأن يتم الإعالن 
عن الفائزين خالل حفل توزيع اجلوائز يف نوفمرب القادم . وتعليقا لها حول اختيار جلنة التحكيم قالت منى 
املتوا�سلة يف �سمان  اأكرب من حيث العدد مما يعك�ص جهود اجلائزة  العام تعد  اإن جلنة التحكيم هذا  بن كلي 
تنوع اخلربات واخللفيات والتي �سيكون لها تاأثري اإيجابي يف اختيار الأعمال الفائزة. وتنق�سم اجلائزة اإىل اأربع 
فئات رئي�سية هي الفنون اجلميلة والت�سوير الفوتوغرايف والو�سائط املتعددة والت�سميم بالإ�سافة اإىل الفئة 
اخلام�سة وهي جائزة اختيار اجلمهور حيث مينح اجلمهور فر�سة الت�سويت على العمل الفني املف�سل لديه من 
خالل املوقع الإلكروين للجائزة. وقد انطلقت جائزة ال�سيخة منال للفنانني ال�سباب عام 2006 متا�سيا مع 
روؤية �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم يف ترويج ثقافة الفنون اجلميلة اإ�سافة اإىل ت�سجيع 
واإب��راز الفنانني ال�سباب الواعدين يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. وتلقى اجلائزة اهتماما خا�سا من قبل 
طالب اجلامعات يف اخت�سا�سات الفنون اجلميلة والت�سميم والو�سائط املتعددة وهي مفتوحة جلميع مواطني 
ومقيمي دولة الإمارات ممن تراوح اأعمارهم بني 18 و30 �سنة ب�سرط األ يكون قد �سبق لأي م�سارك اإقامة 
اأنه مت الإع��الن عن بدء تلقي طلبات امل�ساركة ودعت اجلائزة الراغبني  معر�ص فردي لأعماله الفنية . يذكر 
بالت�سجيل متابعة التعليمات وملء ا�ستماراتهم عرب املوقع اللكروين للجائزة. واأ�سارت اجلائزة اإىل اآخر موعد 

للت�سجيل هو 15 اأكتوبر املقبل . 

والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ص  ك��رم 
والطلبة  الفائزة  امل��دار���ص  الو�سطى  باملنطقة 
والتي  والت�سوير  الر�سم  م�سابقة  الفائزين يف 
لوحات  بني  فنيا  عمال   41 مب�ساركة  حظيت 
مدار�ص   8 م��ن  اإب��داع��ي��ة  ور���س��وم��ات  ت�سكيلية 
للم�ساركني  لف��ت��ا  اإب��داع��ا  ج�سدت  املنطقة  يف 
والولء  للوطن  وانتماء  التعبري عن حبهم  يف 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ع���الوة ع��ل��ى اإب�����راز ما�سي 
املنطقة وتراثها والعادات والقيم التي توارثها 

جيل احلا�سر عن املا�سي.
وقام الدكتور عبداهلل ال�سويجي ع�سو املجل�ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة ال�����س��ارق��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال�سارقة للتعليم ورا�سد املحيان رئي�ص جمل�ص 
باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�����ور  اأول���ي���اء 
الو�سطى و�سعادة حميد اخلاطري راعي احلفل 
الأول لفئة  املركز  . وحل يف  الفائزين  بتكرمي 
ال��ر���س��م وال��ت�����س��وي��ر ح��م��د حم��م��د اخل��ي��ال من 
الثاين عفراء حممد  املركز  و�ساح ويف  مدر�سة 
الكتبي من مدر�سة ال�سحوة ويف املركز الثالث 
ع���ب���داهلل ع��ل��ي را����س���د م���ن م��در���س��ة و����س���اح ويف 
�سامل  طار�ص  الأول  املركز  يف  حل  الر�سم  فئة 

الطنيجي من مدر�سة و�ساح ويف املركز الثاين 
را����س���د ���س��امل ب���ن ه���وي���دن م���ن م��در���س��ة و�ساح 
مدر�سة  م��ن  ف��خ��ري  الي�سا  الثالث  امل��رك��ز  ويف 
الثقافة للتعليم الأ�سا�سي كما مت تكرمي ا�سعر 
حميد  وعبداهلل  اأ�سامه  م��ازن  وهما  امل�ساركني 

اخلاطري.
وح�سر احلفل ه�سام املظلوم مدير اإدارة الفنون 
ال�سارقة  بحكومة  والإع���الم  الثقافة  دائ��رة  يف 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  الطنيجي  علي  والدكتور 
باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة  اأم�����ور  اأول���ي���اء 
رئي�ص  ن��ائ��ب  الكتبي  م�سبح  وع��ل��ي  ال��و���س��ط��ى 
املجل�ص ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة وخليفة بن 
هويدن  بن  عبداهلل  وحممد  الطنيجي  حمود 
اأعيان  م��ن  وع���دد  ال�ست�ساري  املجل�ص  ع�سوا 

املنطقة الو�سطى وممثلي املدار�ص.
هذه  بتكرمي  �سعادته  ع��ن  ال�سويجي  واأع����رب 
ال��ك��وك��ب��ة امل��ب��دع��ة م��ن ط��ل��ب��ة امل���دار����ص الذين 
ح�سهم  منها  امللكات  من  لعدد  اإجادتهم  اأثبتوا 
امللهم وحبهم لقيادة الدولة وتعبريهم ال�سادق 
مالمح  فيها  تداخلت  فنية  لوحات  خالل  من 
امل��ا���س��ي م��ع احل��ا���س��ر م��ن خ���الل نق�ص ور�سم 

الفخر  اإىل  تدعو  التي  العمال  تلك  وت�سوير 
مب�ستقبل الأب��ن��اء وال��ب��ن��ات م��ن م��واه��ب متثل 
اإ�سافة للم�سهد الفني الزاخر يف الدولة موؤكدا 
رعاية  على  للتعليم  ال�سارقة  جمل�ص  حر�ص 
اإبداعاتهم  و�سقل  املجالت  �ستى  يف  املوهوبني 
خمتلف  يف  للم�ساركة  ودعمهم  بهم  والعناية 

املحافل يف �سبيل تقدمي طاقات واعدة للمجتمع 
يف �ستى املجالت. واأثنى على دور جمل�ص اأولياء 
الو�سطى يف  باملنطقة  الطلبة والطالبات  اأمور 
تنظيم خمتلف الفعاليات وقيام ع�سو جمل�ص 
اأولياء المور حميد عبداهلل اخلاطري برعاية 

الفعالية.

اأ�سدر �سندوق منحة معر�ص ال�سارقة الدويل 
جديدين  كتابني  واحلقوق  للرجمة  للكتاب 
اأديانه  وال���ث���اين  ال��ع��امل  ت��اري��خ  الأول  ت��ن��اول 
ان  50 فكرة يجب   - وذل��ك �سمن جمموعة 

تعرفها .
واأكد اأحمد بن ركا�ص العامري مدير معر�ص 
يف  الثقافة  ب��ث  اأن  للكتاب  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة 
اىل  يدعونا  املجتمع  طبقات  خمتلف  نفو�ص 
اأهمية الأخذ بتجارب الدول املختلفة ومعرفة 
ان  اىل  م�سريا  املختلفة  وثقافاتها  تاريخها 
هذين الكتابني يقدمان خال�سة زمان طويل 
مع  اإن�سجاما  والأدي���ان  التاريخ  ا�ستعرا�ص  يف 
م��ع��اي��ري واأه�������داف ���س��ن��دوق م��ن��ح��ة معر�ص 
ال�����س��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ل��ل��رج��م��ة والتي 
ال�سمو  �ساحب  مبادرة  تنفيذ  �سوء  يف  ج��اءت 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
التي  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
يف  للمعر�ص  الثالثني  ال��دورة  �سمن  اأطلقها 
عام 2011 ل�سمان تطوير جمال الرجمة. 

للكتاب  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  معر�ص  وي��ح��ر���ص 
اأن  على  الرجمة  منحة  �سندوق  خ��الل  من 
نافع ومفيد وي�سب  للقارىء كل ماهو  يقدم 
يف تعزيز مكانة ال�سارقة الثقافية التي ت�سعى 
ب��امل�����س��ت��وى وال���وع���ي الثقايف  ل��ل��ن��ه��و���ص  دوم����ا 
وم�ستقبل  حا�سر  م��ع  يتنا�سب  م��ا  اىل  ال��ع��ام 

يجب  فكرة   50 اأفكار كتاب -  البالد. وتدور 
بير  األ��ف��ه  -ال����ذي   - ال��دي��ن  ع��ن  تعرفها  اأن 
�ستانفور وترجمته �سحر جرب حممود ون�سره 
 208 يف  وي��ق��ع  للمطبوعات  امل�سري  املكتب 
خمت�سرة  واف��ي��ة  معلومات  ح��ول   - �سفحات 
رافقت  ال��ت��ي  الأوىل  الب�سرية  الأف��ك��ار  ح��ول 

اأعقبها من الن�سو�ص  ت�سور معنى الإله وما 
املقد�سة التي حتفل بها كتب الأديان الرئي�سة 
تخ�ص  التي  واحلقائق  والطقو�ص  وال�سعائر 
و�سلوكهم  اأتباعها  ت�سورات  وحتكم  الديانات 

يف �سوء تعاليمها املختلفة.
امل�سيحية  ح��ول  معلومات  الكتاب  وا�ستعر�ص 
والقدي�سني  ال���ق���د����ص  وال��������روح  وال���ب���اب���وي���ة 
والآرث��وذك�����س��ي��ة ث��م اإن��ت��ق��ل اىل احل��دي��ث عن 
وخلفائه  بلوثر  املتمثل  الإ���س��الح��ي  ال���راث 
واملعمدانيني  وامل���ي���ث���وري���ة  والإج���ل���ي���ك���ان���ي���ة 
والكني�سة ال�سيخية .. واأ�ستمر يف تعداد الفرق 
اىل  منها  واإنتقل  ج��ذاب  باإ�سلوب  والطوائف 
اليهودية وطقو�سها والكابال.. كما ا�ستعر�ص 
ف�سال  وخ�س�ص  ومذاهبه  واأرك��ان��ه  الإ���س��الم 
كامال من الكتاب للحديث عن عقائد ال�سرق 
وبوذا  وال�����س��ي��خ��ي��ة  ال��ه��ن��دو���س��ي��ة  �سملت  ال��ت��ي 
اأختتم  ثم  ال�سنتو  ودي��ان��ة  والكونفو�سيو�سية 
الكتاب ببحث م�ستقبل الدين واأردفه بقامو�ص 

للم�سطلحات الورادة امتاما للفائدة.

جمل�ض اأولياء اأمور املنطقة الو�شطى يكرم الفائزين يف م�شابقة الر�شم والت�شوير 
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حبيب ال�شايغ رئي�شا للجنة التنفيذية 
مل�شروع ترجمة االإبداع العربي 

العرب  وال��ك��ت��اب  ل��الأدب��اء  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��دائ��م  املكتب  اعتمد 
ت�سكيل اللجنة التنفيذية مل�سروع ترجمة الإبداع العربي برئا�سة 
الإمارات  واأدب��اء  اإدارة احتاد كتاب  ال�سايغ رئي�ص جمل�ص  حبيب 
وع�سوية كل من يو�سف �سقرة نائب المني العام لالحتاد العام 
والدكتور  اجل��زائ��ر  كتاب  احت��اد  رئي�ص  العرب  والكتاب  ل��الدب��اء 
عبد  ع��الء  والدكتور  تون�ص  كتاب  احت��اد  رئي�ص  ال��ب��دوي  حممد 
رئي�ص  املعال  اهلل  وعبد  م�سر  كتاب  احت��اد  رئي�ص  نائب  ال��ه��ادي 
رابطة الكتاب املوريتانيني والفاحت حمدتو الأمني العام لالحتاد 
عمران  الغربي  وحممد  ال�سودانيني  والكتاب  ل��الأدب��اء  القومي 

ع�سو المانة العامة لحتاد الكتاب اليمنيني.
بتعاون  قوية  انطالقة  ينطلق  امل�سروع  اإن  ال�سايغ  حبيب  وق��ال 
م�سريا   .. انتظاره  ط��ال  كبريا  عربيا  حلما  يحقق  فهو  اجلميع 
روايات  تر�سيحات  ا�ستكمال  انتظار  التنفيذية يف  اللجنة  اأن  اإىل 
مائة  اف�سل  ترجمة  ت�ستهدف  التي  امل�سروع  الأوىل من  املرحلة 
رواية عربية يف القرن الع�سرين والعقد الأول من القرن احلادي 
والع�سرين واأن املرحلة الثانية �سوف ت�ستهدف بدورها مائة عمل 

اأدبي من كتب الرواية والق�سة الق�سرية وال�سعر وامل�سرح.
لالحتاد  مهما  منجزا  يعد  القومي  امل�سروع  ه��ذا  ان  اإىل  ولفت 
ال��ع��ام ل���الأدب���اء وال��ك��ت��اب ال��ع��رب ح��ي��ث اأن���ه ل��ل��م��رة الأوىل يقوم 
م�سروع عربي م�سرك يرعاه مهتمون ومتخ�س�سون وي�سعى اإىل 
الأخ��رى ولي�ص  اللغات احلية  اإىل  العربي  نقل النتاج البداعي 
امل�سروع يقبل تر�سيحات الحت��ادات والروابط  ان  العك�ص. وقال 
من  الأف���راد  تر�سيحات  يقبل  كما  العربية  واجلمعيات  وال���س��ر 
الدول التي ل يوجد فيها تنظيمات كتاب حتى الآن.. موؤكدا على 
اللغة مع مراعاة حقوق  والتفرد وجتاوز حاجز  معايري اجلودة 

الن�سر وامللكية الفكرية. 



اقت�شادية ال�شارقة تطلق قريبًا 
نظامًا جديدًا للرتاخي�ض 

•• ال�شارقة-وام:

اإطالق نظام تقني جديد لإدارة  ال�سارقة  التنمية القت�سادية يف  دائرة  تعتزم 
الإم����ارة عموما.  الإق��ت�����س��ادي يف  وال��ن�����س��اط  الإق��ت�����س��ادي��ة  امل��ن�����س��اآت  تراخي�ص 
على  تعمل  التي  وال�سافات  املزايا  من  العديد  على  اجلديد  النظام  ويحتوي 
حتقيق اهداف الدائرة من خالل تقدمي اأف�سل اخلدمات للمتعاملني يف اأقل 
العاملية  املعايري  اأف�سل  وفق  ومي�سرة  متعددة  قنوات  طريق  وعن  ممكن  وقت 
التي توظف اأحدث التقنيات واأكرها تقدما. واأكد �سعادة �سلطان عبداهلل بن 
هده ال�سويدي رئي�ص الدائرة اأن اطالق النظام اجلديد ياأتي �سمن توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
اأجل  الإم��ارة ومن  ال�سارقة لتطوير اخلدمات للمواطنني واملقيمني يف  حاكم 
تعزيز التنمية القت�سادية امل�ستدامة وبدعم ومتابعة من �سمو ال�سيخ �سلطان 
بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�ص املجل�ص 
لالرتقاء  م�ستمر  ب�سكل  ت�سعى  ال��دائ��رة  اإن  وق��ال  ال�سارقة.  لإم��ارة  التنفيذي 
القت�سادي  التطور  تواكب  واإط��الق خدمات جديدة  تقدمها  التي  باخلدمات 
وذل��ك بهدف جعل  ب�سكل عام  والإم���ارات  ب�سكل خا�ص  ال�سارقة  ت�سهده  ال��ذي 
ال�سارقة بيئة جاذبة للم�ستثمرين. من جانبه قال فهد اخلمريي مدير اإدارة 
الت�سجيل والراخي�ص يف الدائرة ورئي�ص اللجنة امل�سرفة على النظام اجلديد 
اأن الغر�ص من اإطالق النظام هو تطوير وحت�سني اخلدمات املقدمة للعمالء 
من قبل الدائرة وزيادة املوثوقية واخت�سار الوقت واجلهد على العمالء ورجال 
الأعمال واأ�سحاب امل�ساريع حيث ميكن النظام اجلديد العاملني يف الدائرة من 
يف  وي�سهم  وعمقا  تنوعا  واأك��ر  اأ�سرع  ب�سكل  والإح�سائيات  البيانات  ا�ستخراج 
ويتما�سى مع  املقدمة  نوعية اخلدمات  امل�ستمر وحت�سني  والتحديث  التطوير 
خطط الدائرة ال�سراتيجية واأهدافها. من جانبها قالت مينى �سيف النومان 
مديرة اإدارة تقنية املعلومات يف الدائرة اإن النظام اجلديد مت تطويره بالكامل 
التقنيات  اأح���دث  بتوظيف  وذل��ك  ال��دائ��رة  يف  املعلومات  تقنية  اإدارة  قبل  م��ن 
يف  الأعمال  ورج��ال  امل�ستثمرين  خدمة  يف  وو�سعها  املجال  هذا  يف  امل�ستخدمة 
امل�ساركة  على  واأثنت   .. اخل�سو�ص  وجه  على  ال�سارقة  واإم��ارة  عموما  الدولة 

الفاعلة من الكفاءات املواطنة ال�سابة يف تطوير النظام. 

•• الفجرية-وام:

افتتح �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ويل عهد الفجرية �سباح ام�ص املقر اجلديد لربنامج 
تاأهيل وتدريب الأ�سر املنتجة التابع جلمعية الفجرية 
اخلريية بح�سور العديد من م�سوؤويل الدوائر املحلية 
���س��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه يف الأق�سام  ب���الم���ارة . واإط��ل��ع 
املتنوعة باملقر على املنتجات التي �سنعت باأيدي واأفكار 
الأ�سر املواطنة . واأثنى �سموه على اجلهود املبذولة من 
اإىل  اإدارة جمعية الفجرية اخلريية للو�سول  جمل�ص 
اجلمعية  اهتمام  وخا�سة  املحتاجة  والأ���س��رة  الفئات 
اأ�سر  اإىل  وحتويلهم  الأ�سر  وتاأهيل  تدريب  مب�ساريع 

منتجة تعتمد على نف�سها.
ب��ت��ك��رمي جمموعة  ال��ف��ج��رية  ���س��م��و ويل ع��ه��د  وق����ام 
م���ن الأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة امل��ت��م��ي��زة يف اجل��م��ع��ي��ة يف ختام 

م�ست�سار  الرقباين  �سعيد  معايل  وق��ال  باملقر.  جولته 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
الفجرية اخلريية يف حديثه ل�سمو ويل عهد  جمعية 
املنتجة احتوى كثريا من  الأ�سر  اإن برنامج  الفجرية 
�سور النجاح والإب��داع وحب العمل و�ساهم يف حتقيق 
امل�ستفيدة  املواطنة  الأ�سر  من  كبري  لعدد  النجاحات 
منتجني  الن  فاأ�سبحوا  حمتاجني  املا�سي  يف  ك��ان��وا 
الداعمني  اخل��ري  اأ�سحاب  وب��دع��م  تعاىل  اهلل  بف�سل 

لتلك امل�ساريع.
والدعم  ال��ك��رمي��ة  للرعاية  ك��ان  اأن���ه  ال��رق��ب��اين  واأك���د 
بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  ال��ذي  الكبري 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم الفجرية 
من خالل توجيهات �سموه الداعمة لأن�سطة وبرامج 
تعزيز  يف  الك��رب  الأث��ر  بالفجرية  اخلريية  اجلمعية 
وخدمة  واملحتاجني  ال��ف��ق��راء  م�ساعدة  على  قدرتها 

الفرد والأ�سرة املواطنة.
ك��م��ا اأ����س���اد م��ع��ال��ي��ه ب��ج��ه��ود ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
امل�ستمر  وتوا�سله  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي  حمد 
واه��ت��م��ام��ه ودع���م���ه ل���ربام���ج واأن�����س��ط��ة اجل��م��ع��ي��ة .. 
ياأتي �سمن  املنتجة  الأ�سر  افتتاح مقر  ان  م�سريا اىل 
خطة التطوير التي ت�سهدها برامج الأ�سر املنتجة يف 
جمعية الفجرية اخلريية بهدف خدمة اأكرب �سريحة 
ال��ت��ي حت�سل على م�ساعدة من  امل��واط��ن��ة  الأ���س��ر  م��ن 

اجلمعية لالعتماد على نف�سها.
املواطنة  لالأ�سر  توفر  اجلمعية  اأن  الرقباين  واأ�ساف 
امل�ستحقة للم�ساعدة الفر�سة لال�ستفادة من م�ساريع 
 2004 تنمية وتاأهيل الأ�سر املنتجة حيث بداأت عام 
تلك  من  امل�ستفيدة  الأ���س��ر  ع��دد  وبلغ  فقط  باأ�سرتني 
جميع  م��ن  مواطنة  اأ���س��رة   163 الآن  حتى  امل�ساريع 
وتعتمد  متنوعة  م�ساريع  متتلك  ال��ف��ج��رية  مناطق 

التاك�سي  م�سروع  اأن  الرقباين  واأو���س��ح  نف�سها.  على 
2004 وو�سل عدد  عام  واح��دة  ب�سيارة  بداأ  الن�سائي 
الأ�سر املالكة له الآن اإىل 50 اأ�سرة كما بلغ عدد الأ�سر 
والبخور   32 والزينة  احلناء  م�سروع  من  امل�ستفيدة 
وال��ع��ط��ور 26 واخل��ي��اط��ة 5 والأ���س��غ��ال ال��ي��دوي��ة 15 

واملاأكولت املحلية 18 واملالب�ص اجلاهزة 17.
م�ساريع  على  للتدريب  متنوعة  اأق�ساما  املقر  وي�سم 
الأ����س���ر امل��ن��ت��ج��ة ك��م��ا ي��ق��دم جم��م��وع��ة م���ن ال�����دورات 
التدريبية املهنية جمانا لالأ�سر املواطنة التي حت�سل 
ع��ل��ى م�����س��اع��دة م��ن اجلمعية وت��ه��دف ت��ل��ك ال����دورات 
ال��ت��ي متكن  امل���ه���ارات  واك��ت�����س��اب  ال���ق���درات  تنمية  اإىل 
امل�ستفيدين من العمل واإدارة م�سروعاتهم بانف�سهم . 
ودعا ال�سابات املواطنات لاللتحاق بالدورات التدريبية 
لالن�سمام  توؤهلن  م��ه��ارة  خاللها  م��ن  يكت�سنب  التي 

وال�ستفادة من امل�ساريع التي توفرها اجلمعية لهن.

املال والأعمال

26
حممد بن حمد ال�شرقي يفتتح املقر اجلديد لربنامج تاأهيل االأ�شر املنتجة يف الفجرية 

االإمارات تدعو منظمة العمل الدولية اإىل تعزيز مبداأ توازن امل�شالح بني اأطراف االإنتاج 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سارك املركز الوطني لالإح�ساء ممثاًل لدولة 
الأول  الجتماع  يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
جمل�ص  ل��دول  الإح�سائي  املركز  اإدارة  ملجل�ص 
ال���ت���ع���اون، ال����ذي ا���س��ت�����س��اف��ت��ه م�����س��ق��ط خالل 

الفرة من 28-30 اإبريل 2013. 
خمي�ص  را�سد  �سعادة  الدولة  وفد  تراأ�ص  وقد 
الوطني  ل��ل��م��رك��ز  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال�������س���وي���دي 
الإح�سائي  امل��رك��ز  جمل�ص  ع�سو  لالإح�ساء، 
عبد  �سعادة  وم�ساركة  التعاون،  جمل�ص  لدول 
التنفيذي  امل��دي��ر  ها�سم  بني  امل�����س��اوي  ال��ق��ادر 
الوطني  الإح�������س���ائ���ي���ة-امل���رك���ز  ل��ل��ق��ط��اع��ات 

لالإح�ساء.
اأن هذا  ال�سويدي  �سعادة  اأّك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
للجنة  املهمة  الجتماعات  من  يعد  الجتماع 
وك���الء وروؤ����س���اء الأج���ه���زة الإح�����س��ائ��ي��ة بدول 
جمل�ص التعاون، باعتباره اللقاء الأول ملجل�ص 
جاء  ال���ذي  اخلليجي،  الإح�����س��اء  م��رك��ز  اإدارة 
اإن�����س��اوؤه ت��ن��ف��ي��ًذا ل���ق���رارات اأ���س��ح��اب اجلاللة 
هذا  يهدف  حيث  املجل�ص،  دول  ق��ادة  وال�سمو 
ب�ساأن  التو�سيات  بعدد من  للخروج  الجتماع 
الخت�سا�ص  املركز يف جمالت  ممار�سة عمل 
املنوطة به، كما ناق�ص خطوة ال�ستعانة ببيوت 
اخلربة الدولية املتخ�س�سة لتنظيم العمل يف 
للمركز،  التنظيمي  والهيكل  القادمة  املرحلة 
كما تطرق الجتماع اإىل متطلبات بدء مرحلة 
اجلاللة  اأ�سحاب  اأق��ر  اأن  بعد  الفعلي  العمل 
الأ�سا�سي  النظام  املجل�ص  دول  ق��ادة  وال�سمو 

العام  من  دي�سمرب  يف  املنامة  قمة  يف  للمركز 
املا�سي 2012م.

من جانب اآخر، اأ�سار ال�سويدي اإىل اأن جدول 
العديد من الق�سايا  اأعمال الجتماع ت�سمن 
املجل�ص،  ل���دول  الإح�����س��ائ��ي  العمل  تهم  ال��ت��ي 
الإح�سائي  باملركز  املتعلقة  املو�سوعات  اأهمها 
العام  امل��دي��ر  ت��ق��ري��ر  بينها  وم���ن  اخل��ل��ي��ج��ي، 
والإجراءات الإدارية واملالية وما يخ�ص و�سع 
العمل  خطة  ور���س��م  للمركز  متكاملة  ه��وي��ة 

التح�سريية لإعداد الهيكل التنظيمي له.
املركز  تاأ�سي�ص  اأن  ال�سويدي  �سعادة  واأ���س��اف 
الإح�سائي لدول جمل�ص التعاون جاء كمبادرة 
مهمة يف هذه املرحلة، تعك�ص عالقات التعاون 
والتكامل بني دول املجل�ص، حيث قام اأ�سحاب 
باعتماد  املجل�ص  دول  ق��ادة  وال�سمو  اجل��الل��ة 
املبادرة واملوافقة على النظام الأ�سا�سي للمركز 
يف القمة التي عقدت يف مملكة البحرين خالل 

وه��ي خطوة   ،2012 ع��ام  دي�سمرب من  �سهر 
وماأ�س�سة  وال��ت��ع��اون  التكامل  اإط���ار  يف  مهمة 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة الإح�����س��ائ��ي��ة ب��ني دول 
والتجارب  اخل��ربات  من  وال�ستفادة  املجل�ص، 
والناجحة، ومبا ميّكن دول  امل�سابهة  الدولية 
املجل�ص من حتقيق املزيد من خطوات البناء 
التي من �ساأنها خدمة عملية التنمية والتعاون 

امل�سرك يف خمتلف املجالت.
موؤكداً اأن اإن�ساء مركز الإح�ساء لدول جمل�ص 
الإح�سائي  ال��ع��م��ل  ت��ك��ام��ل  ي��ج�����س��د  ال��ت��ع��اون 
الإح�سائي  العمل  اأن طبيعة  اخلليجي، حيث 
الطبيعة  فاإن هذه  علمية وفنية وبحثية، لذا 
والدويل  الإقليمي  الإح�سائي  العمل  جعلت 
مي��ث��ل من���وذج���اً ل��ت��ع��اون ال�����دول، ل��ذل��ك فاإن 
دولة  ك��ل  يف  جميعاً  الوطنية  اجل��ه��ات  تكامل 
مع مراكزها الإح�سائية ياأتي يف اإطار حتقيق 
امل�سلحة الوطنية وخدمة عملية التنمية ورفد 

�سانع القرار بقواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، 
الوطنية متثل  الإح�سائية  امل��راك��ز  ف��اإن  ول��ذا 
م�سدراً علمياً هاماً ملختلف اجلهات يف الدولة 
ال�����س��ج��ل��ي��ة ح�����س��ب املعايري  ب��ي��ان��ات��ه��ا  لإع�����داد 
الإح�سائية الدقيقة والعلمية، ومبا ميّكن من 
حتقيق املقارنة مع بقية الدول يف اأي جمال، 
ومن هنا فاإننا جندد الدعوة جلميع ال�سركاء 
يف  املحلية  الإح�ساء  ومراكز  ال�سراتيجيني 
بتحقيق  الوطنية  اجلهود  هذه  لدعم  الدولة 
للمركز  يت�سنى  ح��ت��ى  الإح�����س��ائ��ي،  ال��ت��ك��ام��ل 
الوطنية  مبهامه  القيام  لالإح�ساء  الوطني 
للم�سلحة  حت��ق��ي��ق��اً  اإن�������س���ائ���ه،  ق���ان���ون  وف����ق 
وتوفري  التنموية  للعملية  وخ��دم��ًة  الوطنية 

الرقم الإح�سائي الدقيق ل�سناع القرار.
الإح�سائي  للمركز  اأّن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
جمع  اأه��م��ه��ا:  ك��ث��رية  اخت�سا�سات  اخلليجي 
البيانات القت�سادية والجتماعية وال�سكانية 
من  وغ��ريه��ا  وال��ط��اق��ة  والبيئية  وال��زراع��ي��ة 
الإح�سائية  امل���راك���ز  خ����الل  م���ن  ال��ب��ي��ان��ات؛ 
وتخزينها  ت�سنيفها  على  والعمل  الوطنية، 
اإح�سائية  بيانات  ق��واع��د  واإن�����س��اء  وحتليلها، 
القت�سادية  املختلفة  البيانات  جميع  ت�سمل 
والبيئية  والزراعّية  وال�سكانية  والجتماعية 
وال���ط���اق���ة وغ����ريه����ا ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل���راك���ز 
التعاون،  جمل�ص  ب��دول  الوطنية  الإح�سائية 
ال�سراتيجية  اخل��ط��ط  و���س��ع  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
بالتن�سيق  التعاون  ملجل�ص  الإح�سائي  للعمل 
مع مراكز الإح�ساء الوطنية واأية جهة اأخرى 

يراها املركز.

يف اإطار تد�سني مرحلة البدء الفعلي لعمل املركز

الوطني لالإح�شاء ي�شارك يف االجتماع االأول ملجل�ض اإدارة
 املركز االإح�شائي لدول التعاون مب�شقط

ارتفاع عوائد ال�شريفة اال�شالمية بن�شبة 23 % 
وزيادة كبرية يف عدد عمالء بنك اأبوظبي التجاري

•• اأبوظبي-وام:

العمالء يف هذه  قاعدة  اأن  التجاري  اأبوظبي  بنك  الإ�سالمية يف  ال�سريفة  دائ��رة  رئي�ص  املنهايل  �سعد  اأك��د عمرو 
الدائرة ت�ساعفت بن�سبة مائة يف املائة بف�سل الأداء القوي وارتفاع عوائد ال�سريفة ال�سالمية بن�سبة 23 يف املائة. 
ولفت ايل اأن ن�سبة 25 يف املائة من اجمايل عدد عمالء البنك حتولوا ايل ال�سريفة ال�سالمية وبالتايل اأ�سبحت 

دائرة ال�سريفة الإ�سالمية مبثابة بنك داخل بنك يف بنك اأبوظبي التجاري خالل فرة وجيزة.
وذكر املنهايل يف حديث له اأن عدد العمالء حاليا يف دائرة ال�سريفة الإ�سالمية يف بنك اأبوظبي التجاري يعادل عدد 

العمالء يف بع�ص البنوك ال�سالمية الخري يف الدولة مما يعك�ص حجم التطور الكبري يف اأداء الدائرة.
املحلي  العقاري  ال�سوق  ان  املنهايل  الدولة قال  الدخول يف متويل م�سروعات عقارية جديدة يف  وحول احتمالت 
هو املراآة التي تعك�ص �سورة حت�سن الو�سع القت�سادي .. موؤكدا اأن تدفق ال�سيولة بقوة يف ال�سوق املحلي هو اكرب 
موؤ�سرعلي تعايف القت�ساد وعودة امل�سروعات تدريجيا ايل ماكانت عليه وبالتايل نحن �سوف ن�سارك يف متويل علي 
ا�س�ص مدرو�سة. واأ�سار يف هذا الطار اإيل اأن قيام البنوك الوطنية ب�سداد اللتزامات املالية املرتبة عليها ايل البنك 

املركزي يوؤكد تعايف ال�سوق املحلية.
بينتها  بف�سل  العامل  م�ستوي  علي  ال�سالمي  القت�ساد  عا�سمة  قريب  وقت  يف  الم��ارات  دول��ة  ت�سبح  اأن  وتوقع 
التحية املتطورة وبيئتها الت�سريعية والت�سهيالت اجلاذبة لال�ستثمارات .. مو�سحا اأن الطلب الكبري علي خدمات 
ومنتجات ال�سريفة ال�سالمية يعك�ص مدى جناح بنك اأبوظبي التجاري وتقدمه ليكون يف �سدارة البنوك الوطنية 
املتوافقة  امل�سرفية  واخلدمات  املالية  احللول  من  يقدمه  ما  كل  يف  وال�سفافية  الكفاءة  معايري  اأعلى  تطبق  التي 
مع ال�سريعة الإ�سالمية. واأكد اأن “ بنك اأبوظبي التجاري “ هو البنك الرائد يف الدولة يف متويل بيع ال�سلع يف 
القرو�ص ال�سخ�سية كما اأنه البنك الوحيد يف المارات الذي ي�سع م�ساعدة املواطنني �سمن اولوياته .. م�سريا يف 
هذا ال�سدد ايل التفاقية التي وقعها بنك اأبوظبي التجاري موؤخرا مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد ال مكتوم ل�سكان 
املوطنني لتمويل بناء م�ساكن للمواطنني بن�سبة فائدة ب�سيطة جدا . ونوه اإيل التعاون الوثيق مع �سندوق خليفة 
لتمويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة للمواطنني وقال نحن يف ال�سريفة ال�سالمية نركز علي هذه ال�سركات 
الوطني  القت�ساد  دعم  يف  وال�سهام  املجتمع  يف  ال�سريحة  هذه  لدعم  لها  الالزمة  والت�سهيالت  التمويل  بتوفري 

باعتبار انها هي ال�سركات الكربي للم�ستقبل.
واو�سح املنهايل اأنه يف الوقت الذي ت�سهد فيه اأعمال ال�سريفة الإ�سالمية املزيد من الثقة يف حتقيق الإ�ستقرارمن 
عوائد  للم�ستثمرين  ويحقق  ينمو  التجاري  اأبوظبي  بنك  لدى  الإ�سالمية  ال�سريفة  فاإن حجم  امل�ستثمرين  قبل 
ال�سريفة  دائرة  املقدمة من قبل  امل�سرفية  املالية واخلدمات  املنتجات  اأن  ال�سدد اىل  بهذا  واأ�سار  مالية جمزية. 
الإ�سالمية تخ�سع لأنظمة وقوانني م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ويتم الإ�سراف عليها من قبل هيئة 
الفتوى والرقابة ال�سرعية امل�ستقلة. ويف اإ�سارة اىل النجاحات التي حققتها دائرة ال�سريفة الإ�سالمية قال اإن جملة 
اأبوظبي التجاري لل�سريفة الإ�سالمية جائزة اف�سل  يورومني العاملية املتخ�س�سة يف ال�سوؤون املالية منحت بنك 
نافذه لل�سريفة ال�سالمية يف الم��ارات حيث تعد هذه اجلائزة تقديرا مهما له ملا يقدمه من خدمات م�سرفية 

متميزة يف هذا املجال .

•• جنيف-وام:

دعت دولة الإمارات العربية املتحدة منظمة العمل الدولية اإىل تعزيز مبداأ 
واأ���س��ح��اب عمل  م��ن حكومات  الثالثة  الإن��ت��اج  اأط���راف  ب��ني  امل�سالح  ت���وازن 
القيادية  املنظمة  اأط��ر  داخ��ل  امل�سوؤول  احل��وار  تعزيز  م�ساألة  واإعطاء  وعمال 
الإجتماعي  ال��دوؤوب نحو تعزيز احلوار  املنظمة  ب�سعي  اأ�سوة  اهتماما خا�سا 

على امل�ستوى الوطني للدول الأع�ساء.
جاء ذلك يف مداخلة ملعايل �سقر بن غبا�ص وزير العمل ام�ص خالل اجلل�سة 
العامة ملوؤمتر العمل الدويل املنعقد يف جنيف وذلك بح�سور �سعادة عبيد �سامل 
الزعابي املندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة يف جنيف و�سعادة 

وكيل  بن دميا�ص  و�سعادة حميد  العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  �سعيد  مبارك 
امل�سارك  الوفد  واأع�ساء  الدولة  العمل ع�سوي وفد  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وزارة 
اجلل�سة  وخ�س�ست  الدولية.  العمل  منظمة  ملوؤمتر   102 ال��دورة  اأعمال  يف 
رفيعة  و�سخ�سيات  م��الوي  جمهورية  رئي�سة  باندا  جوي�ص  ح�سرتها  التي 
اأعده مدير عام منظمة  امل�ستوى والوفود امل�ساركة يف املوؤمتر لنقا�ص تقرير 
العمل الدولية مبنا�سبة قرب مرور 100 عام على ان�ساء املنظمة حيث تناول 
التعامل معها.  واملنظمة وتطلعات  العمل  امل�ستقبلية لأ�سواق  التحديات  فيه 
واأعرب معاليه يف مداخلته عن تقدير حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 
الدولية من ر�سد  العمل  العام ملنظمة  املدير  املقدم من  التقرير  ملا ت�سمنه 
للتحديات التي �ستواجه عامل العمل وال�سيا�سات التي متكن منظمة العمل 

الدولية من جتديد قدرتها على الوفاء بوليتها وحتقيق اأهدافها وغاياتها. 
واأ�ساف معايل وزير العمل رئي�ص وفد الدولة اإن ما جاء يف تقرير املدير العام 
الدميوغرايف  التغري  ج��راء  العمل  اأ���س��واق  �ستواجهها  التي  التحديات  ح��ول 
�سوق  اىل  اجل��دد  للداخلني  بتوفري فر�ص عمل لئ��ق  تتمثل يف جانب منها 
نتفق  نحن  وق��ال   . الو���س��ط  وال�سرق  اآ�سيا  جنوب  يف  خا�ص  وب�سكل  العمل 
التحديات  هذه  تواجه  اخلليج  فمنطقة   .. التقرير  اإليه  اأ�سار  ما  مع  متاما 
مما يتطلب تطوير منظومة من ال�سيا�سات بحيث تدفع باجتاه خلق وظائف 
اأمام  التوقف  التقرير عك�ص رغبة جدية يف  اأن  واأكد  لئقة لأبناء منطقتنا. 
التحديات التي تواجه املنظمة خا�سة املتعلقة باجلاهزية املوؤ�س�سية للتعاطي 
مع البيئة العاملية املتغرية التي حتدث عنها واأخرى تتعلق بحوكمة العالقة 

بني مكونات منظمة العمل الدولية وتعزيز ال�سراكة بينها ك�سرط من �سروط 
العامل  اأن  معاليه  واأو�سح  الد�ستورية.  اأهدافها  اإجن��از  من  املنظمة  متكني 
احلا�سم يف احلفاظ على قدرة املنظمة على اأداء دورها التاريخي وا�ستدامته 
ل يكمن يف التفاعل مع النتقادات ال�سادرة من جهات خارجية بقدر ما يكمن 
على  الثالثي  وهيكلها  املنظمة  باإطار  الثالثة  املكونات  الت�ساق  اإ�ستمرار  يف 
قاعدة التوازن يف امل�سالح والأدوار وذلك يف اإطار تعليق معاليه على اإحدى 
الفقرات الواردة بالتقرير والتي اأكدت �سرورة التعاطي مع النتقادات التي 
توجه اإىل املنظمة بني احلني والآخر واإىل هيكلها الثالثي واأ�ساليب عملها 
.. وحث على عدم جتاهل هذه النتقادات بغ�ص النظر عن كون بع�سها ياأتي 

بعيدا عن املو�سوعية ويت�سم بالإجحاف.
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•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�����س����الم����ي، جمموعة  اأب���وظ���ب���ي  اأع���ل���ن م�����س��رف 
تنظيمه  عن  ال��رائ��دة،  الإ�سالمية  املالية  اخل��دم��ات 
اأبوظبي  كلية  املالية يف  الثقافة  ندوة حول مو�سوع 
وتاأتي هذه  العليا.  التقنية  لكليات  التابعة  للطالب 
بكيفية  ال��ط��الب  ت��وع��ي��ة  ب��ه��دف  التعليمية  ال��ن��دوة 
اإدارة اأموالهم وت�سجيعهم على اتخاذ قرارات مالية 
الثقافة  م�ستوى  رف��ع  على  عملت  حيث  م�����س��وؤول��ة، 
امل��ال��ي��ة وت��وع��ي��ة ال��ط��الب ال��ذي��ن ح�����س��روا اجلل�سة 

ال�سباحية.
وق�����د ق�����دم م�������س���رف اأب���وظ���ب���ي الإ�����س����الم����ي خالل 
املالية  الثقافة  اأهمية  عن  تو�سيحياً  عر�ساً  الندوة 
يف  التوفري  اإي��ج��اب��ي��ات  وخا�سة  امل���ايل،  والتخطيط 

الن�سائح  العديد من  امل�سرف  وقت مبكر. كما قدم 
حول الدخار، اإ�سافة اإىل مناق�سة اأدوات �سهلة وفعالة 
التو�سيحي،  العر�ص  تقدمي  وبعد  الأم���وال.  لإدارة 
ا�سرك العديد من الطالب يف م�سابقة �سمحت لهم 
بتقييم م�ستوى وعيهم املايل، وقدمت لهم فكرة عن 

مدى ا�ستفادتهم من هذه الندوة التعليمية.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه ال���ن���دوة، ���س��رح ط���راد املحمود، 
اأب��وظ��ب��ي ال�سالمي،  مل�����س��رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
ا�سراتيجية  اط����ار  يف  ال���ن���دوة  ه���ذه  ت���اأت���ي  ق���ائ���اًل: 
امل��ال��ي��ة ورفع  ال��ث��ق��اف��ة  ن�سر  ال��رام��ي��ة اىل  امل�����س��رف 
م�ستوى الوعي لدى املجتمع الإماراتي وتوجيه فئة 
واتخاذ  بحكمة  امل��ال  ا�ستخدام  كيفية  ح��ول  ال�سباب 
امل�سرف  التزام  تعك�ص  كما  م�سوؤولة.  مالية  ق��رارات 
باملعرفة  وت��زوي��ده��م  الإم����ارات����ي  ال�����س��ب��اب  بتمكني 

املالية التي يحتاجونها لي�سبحوا قادة م�سوؤولني يف 
امل�ستقبل.

ت�ستمل  خطة  و�سع  مت  اإن��ه  املحمود  ط��راد  واأ���س��اف 
�سمنها  من  والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد  على 
زيارة عدد من اجلامعات واملدار�ص يف دولة الإمارات 
امللحة  احلاجة  حول  الوعي  لن�سر  املتحدة،  العربية 

لتخاذ قرارات مالية م�سوؤولة من قبل املجتمع.
ول����دى م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي الإ����س���الم���ي ال��ع��دي��د من 
الربامج التي تهدف اىل التعزيز من الثقافة املالية 
 ،2011 اأطلق يف عام  اأنحاء الدولة. وقد  يف جميع 
تت�سمن  التي  الأ���س��ول  على  اأم��وال��ك  اإدارة  م��ب��ادرة 
النا�ص  م�ساعدة  اإىل  ت��ه��دف  امل���ب���ادرات  م��ن  �سل�سلة 
يتيح  مبا  الأم���وال،  اإدارة  يف  مهاراتهم  حت�سني  على 
لهم اتخاذ قرارات مالية �سائبة. وكجزء من حملته 

اخلا�سة بالتوعية املالية، اأ�سدر امل�سرف كتيباً مالياً 
اأموالك على الأ�سول ، وهو عبارة عن  اإدارة  بعنوان 
دليل مايل مب�ّسط يلقي ال�سوء على بع�ص اخلطوات 
وو�سع  اأف�����س��ل،  ب�سكل  الأم������وال  لإدارة  الب�سيطة 
وال�ستثمارات،  الديون  واإدارة  والدخ��ار،  امليزانيات، 
ف�ساًل عن تقييم املخاطر وبناء الروات ال�سخ�سية، 
اأموالهم  اإدارة  يف  ال��ن��ا���ص  م�����س��اع��دة  ب��ه��دف  وذل����ك 

باأف�سل طريقة ممكنة.
اأب���وظ���ب���ي الإ����س���الم���ي موقعاً  اأط���ل���ق م�����س��رف  ك��م��ا 
بحملته  خ��ا���س��اً  الن���رن���ت  �سبكة  ع��ل��ى  اإل��ك��رون��ي��اً 
الأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  ع��ن  ف�ساًل  امل��ال��ي��ة،  للتوعية 
مبا يف ذلك تقييم الثقافة املالية املجاين، وحمالت 
جميع  يف  التجارية  واملراكز  املدار�ص  داخ��ل  التوعية 

اأنحاء الدولة.
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•• دبي-وام:

نظمت جمارك دبي بالتعاون مع الأمانة العامة لربنامج دبي 
خا�ستني  تعريفيتني  عمل  ور�ستي  املتميز  احلكومي  ل��الأداء 
بفئتي اجلهة احلكومية املتميزة اإلكرونيا واجلهة احلكومية 
احلكومي  ل����الأداء  دب��ي  ب��رن��ام��ج  ف��ئ��ات  �سمن  ماليا  املتميزة 
يف  منهما  بكل  الر�سيح  طلب  ت��ق��دمي  �سيتم  وال��ت��ي  املتميز 

يناير 2014.
واأع�����رب ج��م��ع��ة ال��غ��ي��ث امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع التطوير 
لربنامج  العامة  الأمانة  مب�ست�ساري  ترحيبه  عن  اجلمركي 
دب���ي ل�����الأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز يف ج��م��ارك دب���ي م��ع��ربا عن 
�سكره لتعاونهم يف تقدمي ور�ستي العمل اخلا�سة بفئة اجلهة 
املتميزة  احلكومية  واجل��ه��ة  اإل��ك��رون��ي��ا  املتميزة  احلكومية 

ماليا.
واأكد اأن جمارك دبي حتر�ص على تطوير خدماتها ب�سكل دائم 
لت�سهيل اإجراءات العمل اجلمركي مبا يحقق ر�سا املتعاملني 

وي�سمن القيمة امل�سافة لهم.
يف  والتميز  اجل���ودة  م�ست�سار  الكحلوت  زي��اد  ال��دك��ت��ور  وق��دم 
ب��رن��ام��ج دب���ي ل����الأداء احل��ك��وم��ي ورق���ة ع��م��ل ع��ن ف��ئ��ة اجلهة 
اأه���م متطلبات  فيها  ا���س��ت��ع��ر���ص  م��ال��ي��ا  امل��ت��م��ي��زة  احل��ك��وم��ي��ة 

اأن هذه  بها مو�سحا  واملعايري اخلا�سة  الفئة  لهذه  التقدمي 
ب���اإدارة  تتميز  حكومية  جهة  اأو  دائ���رة  اأي  اإىل  ت�سري  الفئة 
واللتزام  اإن��ف��اق��ه��ا  تر�سيد  ع��ل��ى  وحت��ر���ص  امل��ال��ي��ة  م���وارده���ا 

باملوازنة وتنمية اإيراداتها.
من جانبه قدم اأ�سامة حماد اإ�ست�ساري اأول الور�سة التعريفية 

الكرونيا  املتميزة  احلكومية  اجلهة  بفئة  اخلا�سة  الثانية 
والتي ت�سري اإىل اأي جهة حكومية لديها تطبيقات اإلكرونية 
والت�سال  والعمليات  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  جم��ال  يف  متميزة 
والأنظمة و�سرح املعايري الفرعية اخلا�سة لتو�سيح متطلبات 

امل�ساركة يف فئة اجلهة احلكومية املتميزة اإلكرونياً. 

جمارك دبي تنظم ور�شتي عمل عن فئتي اجلهة احلكومية املتميزة اإلكرتونيًا وماليًا 

�شوق دبي املايل يرحب بقرار مورجان �شتانلي ترقية اأ�شواق االإمارات اإىل فئة االأ�شواق النا�شئة

�شياحة ال�شارقة تنظم الدورة التا�شعة للمر�شدين ال�شياحيني 16 يونيو
•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة اطالق الدورة التا�سعة من برنامج تدريب وترخي�ص املر�سدين 
 . ال�سارقة  جامعة  مع  بالتعاون  وذلك  بالإمارة  ال�سياحي  بالقطاع  لالرتقاء  الهادفة  اجلهود  اطار  يف  ال�سياحيني 
وتت�سمن الدورة التي تعقد يف الفرة من 16 اإىل 27 يونيو اجلاري درو�سا تطبيقية وزيارات ميدانية اإىل عدد 
الإمناء  هيئة  عام  مدير  املدفع  جا�سم  خالد  �سعادة  واأك��د   . بالإمارة  والرفيهية  وال�سياحية  الثقافية  املواقع  من 
العاملني  ال�سياحيني  املر�سدين  مهارات  ت�سقل  التي  ال��دورات  هذه  تنظيم  اأهمية  بال�سارقة  وال�سياحي  التجاري 
اآخر م�ستجدات املنتج ال�سياحي لالإمارة وذلك وفق املعايري الدولية ومتا�سيا مع التطور  بالدولة وتطلعهم على 
بهويتها  تتميز  ال�سارقة  اإم���ارة  اأن  املدفع  واأ���س��اف   . العامل  ح��ول  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  ي�سهده  ال��ذي  امللحوظ 
الثقافية والراثية ل �سيما مع بدء التح�سريات للفعاليات الثقافية تزامنا مع احتفالت الإمارة عا�سمة الثقافة 
الإ�سالمية لعام 2014 والتي من املتوقع اأن جتذب اأع��دادا كبرية من ال�سياح مما ي�سع على عاتق هيئة الإمناء 
التجاري وال�سياحي م�سوؤولية تعريف املر�سدين العاملني يف الدولة على هوية الإمارة الثقافية وتقدمي ال�سورة 
والنطباع الأ�سا�سي لل�سائح عن الإمارة. واأكد اأن برنامج تدريب وترخي�ص املر�سدين ال�سياحيني بال�سارقة الذي 
اأطلقته الهيئة منذ اأربع �سنوات ي�سهد جناحا كبريا وي�ستقطب عددا كبريا من املر�سدين العاملني بالدولة حيث 
ال��دورات هذا  100 مر�سد حتى الآن وتنظم الهيئة عدد من  اأك��ر من  اإىل  و�سل عدد املتخرجني من الربنامج 
العام. وت�سمل الدورة درو�سا وحما�سرات للتعريف مبقومات اإمارة ال�سارقة يف خمتلف جمالت التاريخ واحل�سارة 
اإىل عدد من املتاحف واملواقع ال�سياحية وبع�ص املواقع الأثرية يف  والعمران والآثار والإقت�ساد وزيارات ميدانية 
منطقة  يف  الراثية  والقرية  ال�سارقة  قلب  مثل  امل�ستقبلية  امل�ساريع  حول  املر�سدين  معلومات  وحتديث  الإم��ارة 
اخلان التاريخية. وتقوم هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�سارقة بتوفري املعلومات اخلا�سة عن دورات املر�سدين 
ال�سياحيني يف موقعها الإلكروين بحيث تت�سمن �سروط الت�سجيل يف الربنامج التدريبي ومدة ومواعيد الدورات 

بالإ�سافة اىل ا�ستمارة الت�سجيل باللغتني العربية والإجنليزية .

•• دبي-وام:

اإداري���ا ب�ساأن الرقابة  اأ���س��درت بلدية دب��ي ق��رارا 
ع��ل��ى م�����س��ان��ع اخل��ر���س��ان��ة اجل���اه���زة ووح�����دات 
اخل��ل��ط امل��وق��ع��ي��ة يف اإم����ارة دب���ي وذل���ك يف اإطار 
حتقيق اأهدافها الرامية اإىل رفع م�ستوى الأمان 
الفرا�سي  عمرها  ورف���ع  ب��امل��ب��اين  وال�����س��الم��ة 

وا�ستدامتها.
مدير  امل��رزوق��ي  عبداهلل  يو�سف  املهند�ص  وق��ال 
جاء  القرار  اأن  البلدية  يف  بالإنابة  املباين  اإدارة 
ل�����س��م��ان ���س��ب��ط ج����ودة ال��ع��م��ل يف ق��ط��اع البناء 
والإن�ساءات بالإمارة مو�سحا اأنه يف اإطار تفعيل 
اإدارة  م��ن  عمل  ف��رق  ت�سكيل  مت  بالقرار  العمل 
اإن�ساء  ومت  امل��رك��زي  دب��ي  خمترب  واإدارة  امل��ب��اين 
مطابقة  �سهادات  ومنح  ورق��اب��ة  لت�سجيل  نظام 
اخللط  ووح����دات  اجل��اه��زة  اخل��ر���س��ان��ة  مل�سانع 

املوقعية العاملة يف الإمارة.
واأه������اب امل����رزوق����ي ب��ج��م��ي��ع ���س��رك��ات امل���ق���اولت 
ا�ستخدام  عدم  الهند�سية  ال�ست�سارات  ومكاتب 
اخلر�سانة اجلاهزة يف اأي موقع بناء ما مل تكن 
البلدية  ���س��ج��الت  يف  مقيد  م�سنع  م��ن  م����وردة 

للم�سنع  املطابقة  ع��الم��ة  ب�سهادة  وم�سحوبة 
اأنه ميكن  اإىل  املوقعية م�سريا  اأو وحدة اخللط 
ال�ستدلل على ال�سركات امل�سجلة واملعتمدة من 

خالل موقع بلدية دبي اللكروين.
ال�سيزاوي  ع��ب��داهلل  امل��ه��ن��د���ص  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
رئ��ي�����ص ق�سم ال��ت��اأه��ي��ل ودرا����س���ات ال��ب��ن��اء ب����اإدارة 
اأنه  القرار  بتنفيذ  املكلف  الفريق  رئي�ص  املباين 
املركزي  دب��ي  خمترب  اإدارة  م��ع  التن�سيق  مت  ق��د 
واعتماد املوا�سفة القيا�سية للخر�سانة اجلاهزة 
البناء  م��واد  م��وردي وم�سنعي  اإن�ساء �سجل  ومت 
لقيد امل�سانع ووح��دات اخللط املوقعية وكذلك 
العمل  تعليمات  ت�سمن  اإر����س���ادي  دل��ي��ل  اإع����داد 

وال�سوابط وال�سراطات الالزمة.
اإىل جميع  ال�ساأن  بهذا  التعميم  اإن��ه مت  واأ�ساف 
اخللط  ووح����دات  اجل��اه��زة  اخل��ر���س��ان��ة  م�سانع 
ال�ست�سارات  م���ك���ات���ب  ك����ل  وك����ذل����ك  امل���وق���ع���ي���ة 
اأنظمة  املقاولت من خالل  و�سركات  الهند�سية 
املباين  اإدارة  يف  املتبعة  الإل���ك���روين  ال��ت��وا���س��ل 
ل���ه ع���الق���ة بهذا  ن�����س��ر ك���ل م���ا  ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
م�سريا  للبلدية  الإلكروين  املوقع  على  القرار 
قيد  متطلبات  لتوفري  املمنوحة  املهلة  اأن  اإىل 

اخللط  ووح����دات  اجل��اه��زة  اخل��ر���س��ان��ة  م�سانع 
. وقال  املقبل  31 دي�سمرب  املوقعية متتد حتى 
التفتي�ص  ق�سم  رئي�ص  املرزوقي  ع��ارف  املهند�ص 
وم��ن��ح ال�����س��ه��ادات ب�����اإدارة خم��ت��رب دب���ي املركزي 
القيا�سية  املوا�سفة  اإ���س��دار  اإىل  بالإ�سافة  اأن��ه 
للخر�سانة اجلاهزة فقد مت اإعداد الأحكام العامة 
املطابقة  ع��الم��ة  �سهادة  منح  لنظام  واخل��ا���س��ة 
بالإ�سافة اإىل نظام رقابة الإنتاج الذي يعد اأحد 
متطلبات ال�سهادة. واأ�سار اإىل اأن املهلة املمنوحة 
لتحقيق متطلبات احل�سول على �سهادة عالمة 
2014 على  دي�سمرب   31 املطابقة متتد حتى 
ال�سهادة  على  احل�سول  بطلب  التقدم  يتم  اأن 
 31 اأق�ساه  الإج���راءات خالل موعد  والبدء يف 
اأنه �سي�ستمر التدقيق  اأغ�سط�ص القادم مو�سحا 
على م�سانع اخلر�سانة ووحدات اخللط املوقعية 
ال�سابقة  وال��ل��وائ��ح  الإداري������ة  ال���ق���رارات  ح�����س��ب 
اإىل   2012 ل�سنة   316 رق��م  الإداري  للقرار 
يف  القيد  وا�سراطات  متطلبات  ا�ستكمال  حني 
ال�سجل لدى اإدارة املباين واحل�سول على �سهادة 
املركزي  دبي  خمترب  اإدارة  من  املطابقة  عالمة 

ببلدية دبي. 

•• دبي-وام:

دوبال  ل��الأمل��ن��ي��وم  دب���ي  موؤ�س�سة  م��ن  ك��ل  جن��ح��ت 
اإمي�����ال يف تعزيز  ل��الأمل��ن��ي��وم  و���س��رك��ة الإم�������ارات 
بعالمتيهما  ال��ع��ام  ال�����س��ن��اع��ي  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى 
التجاريتني يف اأ�سواق اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية 
امل�سركة  الرئي�سية  رعايتهما  بف�سل  والالتينية 
الأملنيوم  لآف��اق  ال�ساد�سة  ال�سنوية  هاربور  لقمة 
اإنتيليجين�ص  ه��ارب��ور  موؤ�س�سة  نظمتها  وال��ت��ي 
اإىل   3 الفرة من  الأمريكية يف  �سيكاغو  بولية 

احلايل. يونيو   5
ب��ج��ن��اح ع���ر����ص م�سرك  ال�����س��رك��ت��ان  و����س���ارك���ت 
باملعر�ص الذي اأقيم على هام�ص القمة حيث قام 
للت�سويق  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  العطار  وليد 
ب��ت��ق��دمي عر�ص  وامل���ب���ي���ع���ات يف دوب������ال واإمي�������ال 
الأملنيوم  �سناعة  اإ�سراتيجية  بعنوان  تقدميي 

الأويل الإماراتية لالأمريكتني واأوروبا .
ودوبال  اإمي���ال  توقيع  �سوء  يف  العطارانه  وق��ال 

ب��ت��ويل م�سوؤولية  دوب����ال  ت��ق��وم   .. الإت���ف���اق  ع��ل��ى 
ت�����س��وي��ق جم��م��ل اإن���ت���اج اإمي����ال ال�����س��ن��وي يف �سوء 
مبيعات  واإ�سراتيجية  ال�سركتان  بها  تتمتع  ما 
لدوبال  الإج��م��ايل  الإن��ت��اج  بلغ  حيث  منتجاتهما 
84 ر1 مليون طن من  واإمي��ال يف العام املا�سي 
الأملنيوم ما يعادل ن�سبة 50 يف املائة من جممل 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  منطقة  اإن���ت���اج 
من  امل��ائ��ة  يف  ونحو4  ط��ن  مليون   3.7 البالغة 
طن  مليون   46.5 البالغ  العاملي  الإن��ت��اج  حجم 
وعند اإ�ستكمال املرحلة الثانية من م�سهر اإميال 
ل�سناعة  امل�سركة  الإنتاجية  الطاقة  �سرتفع 
الأملنيوم الأويل الإماراتية اإىل2.37 مليون طن 

اإعتبارا من نهاية عام 2014.
من  جتعل  ال�سانحة  الفر�ص  اإن  العطار  واأ�ساف 
ملنتجاتنا  رئي�سيتني  �سوقني  املنطقتني  ه��ات��ني 
اإىل  الأملنيوم  من  منتجاتنا  بت�سدير  قمنا  حيث 
اأوروبا والأمريكتني ل�سنوات طويلة ومنت اأحجام 
اإمتداد  على  ال�سوقية  ح�ستنا  وبالتايل  مبيعاتنا 

وبنية  ق���وي  ت��واج��د  اإىل  ب����دوره  ق���اد  م��ا  ال�سنني 
قامت  ح��ي��ث  املنطقتني  كلتا  يف  را���س��خ��ة  حتتية 
دوبال واإميال يف العام 2012 ببيع 435.845 
ط���ن م���ن الأمل���ن���ي���وم اإىل الأ������س�����واق الأوروب����ي����ة 
وهي  الأمريكتني  اأ�سواق  اإىل  طن  و251.061 
طن  اإىل487.081  منوها  املتوقع  ال�����س��ادرات 
على  املنطقتني  ه��ات��ني  اإىل  ط��ن  و283.058 

الرتيب يف العام اجلاري .
الأملنيوم  لآف���اق  ال�سنوية  ه��ارب��ور  قمة  ان  وق���ال 
حول  مم��ت��ازة  ملعلومات  بتوفريها  ت�ستهر  ال��ت��ي 
ميثل  متنوعا  عامليا  جمهورا  ت�ستقطب  ال�سوق 
ب��ج��م��ي��ع قطاعات  ال��رئ��ي�����س��ي��ني  ال��الع��ب��ني  ك��ب��ار 
�سناعة الأملنيوم من الوليات املتحدة الأمريكية 
واأمريكا الالتينية وغريهما ومن ثم مثلت دورة 
لتعزيز  لنا  بالن�سبة  هاما  منتدى   2013 العام 
عالقات العمل احلالية وتد�سني �سراكات جديدة 
واإك��ت�����س��اب ف��ه��م اأف�����س��ل ل��ل��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة وهى 

الأهداف التي حتققت بنجاح .

�شناعة االأملنيوم االإماراتية ت�شارك بنجاحبلدية دبي ت�شدر قرارًا اإداريًا ب�شاأن الرقابة على م�شانع اخلر�شانة اجلاهزة 
 بقمة هاربور ال�شنوية بالواليات املتحدة

موؤ�شر �شوق دبي املايل يقفز بن�شبة 
اأم�ض تداوالت  ختام  يف  املائة  يف   1.59

•• دبي-وام: 

قفز موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 1.59 يف املائة متقدما 37.4 نقطة ليغلق 
 907.3 قيمتها  بلغت  التي  ام�ص  ت���داولت  ختام  يف  نقطة   2395.7 على 
مليون درهم و�سط ارتفاع اأ�سعار اأ�سهم 17 �سركة وهبوط اأ�سهم ثماين �سركات 
وثبات اأ�سعار �سركتني. وكانت اأرامك�ص اأكر ال�سركات ارتفاعا من حيث التغري 
يف اأ�سعارها باإغالق 2.37 درهم بن�سبة تغري بلغت 6.3 يف املائة بينما كانت 
 0.59 باإغالق  اأ�سعارها  يف  انخفا�سا  ال�سركات  اأكر  اخلليجي  التمويل  بيت 
به  املعمول  التقلب  اأن نطاق  يذكر  املائة.  �سالب ثالثة يف  بن�سبة تغري  دره��م 
يف �سوق دبي املايل هو 15 يف املائة �سعودا كحد اأق�سى و 10 يف املائة هبوطا 
كحد اأدنى. وكان �سهم اإعمار العقارية الأكر ن�ساطا من حيث قيمة التداول اإذ 
بلغت نحو 256.5 مليون درهم با�ستحواذ ما ن�سبته 28.3 يف املائة من قيمة 

تداولت ال�سوق اإذ قفز �سعره 16 فل�سا ليغلق على 5.80 درهم .

•• دبي-وام:

رحب �سوق دبي املايل ام�ص برقية اأ�سواق الإم��ارات العربية املتحدة اإىل 
الأ�سواق  لت�سنيف  ال�سنوية  الدورية  املراجعة  وفق  النا�سئة  الأ�سواق  فئة 
اإ�ص  اإم  انرنا�سيونال  كابيتال  �ستانلي  �سركة مورجان  العاملية من جانب 
�سي اآي وقال عي�سى كاظم الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي ل�سركة �سوق 
دبي املايل يف ت�سريح �سحايف له..اإن هذه اخلطوة املهمة متثل اعرافا من 
املوؤ�س�سات العاملية مبا مت اإجنازه من جانب �سوق دبي املايل الذي لعب على 
مدى الأعوام الثالثة املا�سية دورا حموريا يف تطوير بنية ال�سوق املحلية 
بالتعاون مع هيئة الأوراق املالية وال�سلع. واأ�سار اإىل اأن هذه اخلطوة تعد 
طبيعية ومتوقعة مع تكامل بنية ال�سوق وتلبية متطلبات الرقية كافة 
منذ فرة طويلة . ولفت كاظم اإىل اأن �سوق دبي املايل مل يدخر جهدا وبادر 

باتخاذ كثري من اخلطوات الرامية اإىل و�سع الأطر الالزمة لتطوير بنية 
ال�سداد  مقابل  الت�سليم  اآلية  تطبيق  ومنها  �سعيد  من  اأكر  على  ال�سوق 
منذ عام 2011 ووفر يف مايو املا�سي نظام التعوي�ص النقدي للم�سري 
اإدارة ال�سوق انخرطت يف حوار مثمر مع خمتلف الأطراف  اأن  . واأ�ساف 
ال�ستثمارية  واملوؤ�س�سات  الأم��ني  احلفظ  م�سارف  خ�سو�سا  ال�سلة  ذات 
العاملية من خالل �سل�سلة من الجتماعات يف عوا�سم املال العاملية بهدف 
مالحظاتهم  اإىل  وال�ستماع  ب��اأول  اأول  اتخاذها  مت  التي  اخلطوات  �سرح 
اإىل  الإم���ارات  �سوق  ترقية  كاظم  واعترب   . العتبار  بعني  دائما  واأخ��ذه��ا 
ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  جانب  من  بالثقة  ت�سويتا  النا�سئة  الأ�سواق  فئة 
اأ�سواق الدولة كما يعرب عن قناعتها التامة باجلهد املبذول  اإزاء  العاملية 
ال��ذي يلقاه �سوق  املتزايد  اأن الهتمام  . وب��ني  الإم���ارات  من جانب دول��ة 
على  كافة  والأج��ان��ب  املحليني  امل�ستثمرين  �سرائح  امل��ايل من جانب  دب��ي 

حد �سواء منذ بداية العام احلايل خري دليل على تلبية اخلطوات املنجزة 
اأ�سواق الإم��ارات لال�ستثمارات الأجنبية . واأكد  لتطلعات هوؤلء وجاذبية 
كاظم اإلتزام �سوق دبي املايل مبوا�سلة تطوير بنيته وفق اأف�سل املمار�سات 
العاملية .. م�سريا اإىل اأنه �سيتم تطبيق نظامي اإقرا�ص واإقرا�ص الأوراق 
املالية و �سانع ال�سوق مبجرد النتهاء من املتطلبات التنظيمية الالزمة 
الإم��ارات لال�ستثمارات  الأ�سهم يف  �سيعزز من جاذبية �سوق  ال��ذي  الأم��ر 
الأجنبية وي�سعه يف املكانة الالئقة به بني الأ�سواق العاملية . ويعد �سوق 
دبي املايل من بني اأف�سل الأ�سواق العاملية اأداء منذ بداية العام احلايل اإذ 
ارتفع املوؤ�سر العام لل�سوق بن�سبة تقارب 50 يف املائة كما ارتفع املتو�سط 
اليومي لقيمة التداولت بن�سبة 67 يف املائة اإىل 460 مليون درهم منذ 
بداية العام احلايل مقابل 2 ر278 مليون درهم يف نف�ص الفرة من العام 

املا�سي.

ليبيا: اإغالق عدد من احلقول واملوانئ النفطية 
اأدى لرتاجع االإنتاج اإىل اأقل من مليون برميل يوميًا

•• طرابل�س-وام:

ب�سبب  يوميا  برميل  مليون  م��ن  اأق��ل  اإىل  النفط  م��ن  ليبيا  اإن��ت��اج  ت��راج��ع 
اإغالق بع�ص احلقول واملوانئ النفطية. واأعربت املوؤ�س�سة الوطنية للنفط 
اأ�سفها  املا�سية عن  الليلة قبل  الليبية  الأنباء  الذي نقلته وكالة  بيانها  يف 
ت�سهدها بع�ص  التي  ب�سبب الحتجاجات  النفطية  لإغالق بع�ص احلقول 
املناطق واعتربته عمال تخريبيا ي�سر مب�سالح ال�سعب الليبي واقت�ساده 
اإىل  اأدى  النفطية  وامل��وان��ئ  احلقول  بع�ص  اإغ��الق  اأن  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
الغاز  اإن��ت��اج  تراجع  بجانب  ال���دولرات  من  املاليني  مبئات  الدخل  تراجع 
ا�سترياد  نتيجة  امل�ساريف  من  مزيدا  العامة  اخلزانة  يكبد  مما  الطبيعي 

الوقود البديل.
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العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/851 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
 : املنفذ �سده  الفلبني  باري�ص اجلن�سية:  التنفيذ/ ماري�سا ماكالينتل  طالب 
مطعم كباب رولز اخلالدية ذ.م.م اجلن�سية: المارات  املطلوب اعالنه: مطعم 
كباب رولز اخلالدية ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/394 
 2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2018 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
اجلن�سية:  ذ.م.م  احلديدية  العدد  لتجارة  نا�سر  بن  �سركة  التنفيذ/  طالب 
المارات   املنفذ �سده : �سركة �سما املدينة للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية: 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املدينة  �سما  �سركة  اعالنه:  املطلوب  المارات 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/712 جت جز- م ت-ب- اأظ   وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
    اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/553    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
م ع اجلن�سية: المارات   مدعي عليه: موؤ�س�سة  للتامني �ص  مدعي/ �سركة اخلزنة 
املن�سوري  ال�سحاك  خلفان  ماجد  حممد  �سلطان  ملالكها  ال�سيارات  لتاجري  املتميز 
درهم    77.950 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات    اجلن�سية: 
ماجد  حممد  �سلطان  ملالكها  ال�سيارات  لتاجري  املتميز  /موؤ�س�سة  اعالنه  املطلوب 
املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  املن�سوري  ال�سحاك  خلفان 
2013/7/7 موعدا  املوافق  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل 
بوا�سطة وكيل معتمد  او  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/714    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
معو�ص  عبدالرحمن  ميثلها/وائل  ال�سحية  للمقاولت  ال�سماء  طيف  مدعي/ 
اجلن�سية: المارات مدعي عليه: �سركة البناء الع�سري للمقاولت العامة ميثلها/
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارت  اجلن�سية:  ابراهيم  عبدالفتاح  حممود 
البناء الع�سري للمقاولت العامة ميثلها/ 15.000 درهم  املطلوب اعالنه / �سركة 
حممود عبدالفتاح ابراهيم اجلن�سية: المارت عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/6/27 املوافق  اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سياً او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/180 مدين جزئي                    
مبا  القامة  حمل  جمهول  بوياتي  من�سر  ح�سني  جمال  عليه/1-  املدعى  اىل 
اق��ام عليك  ب��رات��اب �ساهى   قد  املتويف-ناكول  وال��دة  ف��ول ديفي-  املدعي /  ان 
الف  )مائة  دره��م   100.000 مببلغ  عليهم  املدعى  ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم( كتعوي�ص عن ال�سرار املادية والدبية التي ا�سابت املدعيني مع الر�سوم 
وامل�����س��اري��ف  ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة ي��وم  الح��د املوافق 
2013/6/23 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/795 جتاري كلي                      
اىل املدعى عليه/1- ال�سيد حممود  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / جمال 
علي حممد ها�سم اليا�سي- ب�سفته ال�سريك املواطن يف �سركة املجموعة الدولية 
الوربية ال�سيوية خلدمات قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحلكم 
التجاري  ال�سجل  من  ا�سمهم  وحم��و  عليه  املدعى  مع  ال�سركة  وت�سفية  بحل 
يوم   جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.   بالر�سوم  والزامهم  التجارية  والرخ�سة 
ch1.C.15 لذا فانت  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق 2013/6/23  الحد 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. )مع تق�سري مدة 

امل�سافة ل�سبوع من تاريخ الن�سر(.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/509 جتاري كلي                      
كانهريايل  جعفر   -2 ����ص.ذ.م.م  للتجارة  انرنا�سيونال  التمام  عليهما/1-  املدعى  اىل 
ه��او���ص جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اف��رداي��غ��م ل��ت��ج��ارة امل��ع��دات الثقيلة 
والآليات )ذ.م.م(   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما 
مببلغ وقدره )450000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2012/12/29 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل الطليقة من قيود الكفالة.    وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق 2013/6/23 
ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/423 عمايل كلي                          
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي   جم��ه��ول حم��ل القامة 
الدعوى  اق��ام عليك  ال�سام�سي قد  �سامل  املدعي / عو�سه خلفان  ان  مبا 
ومو�سوعها الزام املدعى عليها بان توؤدي له مبلغ  63924 درهم بالر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق 2013/6/19 ال�ساعة 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي   ch1A.2 بالقاعة   �ص   9.30
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/2074 عمايل جزئي                          
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  �سمانه  عليه/1-  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / عبدالقادر الهي بوك�ص قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي له مبلغ )2730 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف وال�سكوى رقم )2013/144893(   وحددت لها جل�سة 
يوم  الربعاء املوافق 2013/6/19 ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي   لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1597 عمايل جزئي                          
حمل  جمهول  )ذ.م.م(    دب��ي  للمقاولت  روبا�ست  �سركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
الدعوى  اق���ام عليك  ق��د  �سم�ص احل���ق   ران���ا  �سهيل  امل��دع��ي /  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6244 درهم( وتذكرة عوده  ومو�سوعها 
من   ٪9 بواقع  القانونية   والفائدة  وامل�ساريف  (والر�سوم  دره��م   2000( مببلغ 
بالكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  لل�سداد  الق�سائية  املطالبة 
املوافق  اخلمي�ص  ي��وم   جل�سة  لها  وح���ددت     .)2013/141400( ال�سكوى  رق��م 
2013/6/13 ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي   لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/950 عمايل كلي                          
اىل املدعى عليه/1- جمال احمد علي ح�سن عن نف�سه وب�سفته �سريك 
حمل  جمهول  ذ.م.م    العامة  للمقاولت  وب��در  الفقية  ل�سركة  وممثل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / م�سطفى ب��در �سليم ب����در     ق��د اق���ام عليك 
 205500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
املوافق  ي��وم  الثنني  دره��م( والر�سوم وامل�ساريف.   وح��ددت لها جل�سة 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch.1A.2 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة   2013/6/17
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
  مذكرة   اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/1897 عمايل جزئي                          
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ه��ي��ديل ان��رن��ا���س��ي��ون��ال الم�����ارات ل��ل��م��ق��اولت ) 
ذ.م.م(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عاهد يو�سف البلخي قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
)30.077 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2.000درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
رقم ال�سكوى )2013/144643(  وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء املوافق 
2013/6/19 ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب القا�سي  لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

                         يف الطعن   2013/2 التما�س اعادة نظر- حقوق   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ جوهان هيندريك فوري وميثله: ها�سم حممد حمدان 
اجلمل باعالن املطعون �سده /1- ايان برو�ص �سيم جمهول حمل 
اعاله  املذكورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم  القامة. 
على  للرد  وذل��ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/524  ا�شتئناف جتاري
�سي  جمموعة  �سركة   -2 فافيال  -ف��ران��ك��و   1  / �سدهما  امل�ستاأنف  اىل 
�سيف اف زد جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /املكتب الهند�سي 
املحلي وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/219 جتاري كلي بتاريخ 2013/3/14 
 10.00 ال�ساعة  امل����واف����ق2013/7/17  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch.1A.4 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 

ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1160  ا�شتئناف مدين
امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده / 1 -ا���س��م��اع��ي��ل ع��ب��داهلل ح�سني ع��ب��داهلل جمايل  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /مذكر نا�سر مذكر الهاجري 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  املرباطي   �سالح  حممد  م�سطفى  ن��وال  وميثله: 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/71 مدين كلي بتاريخ 2012/12/27 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch.2D.18 رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 

ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2010/596  ا�شتئناف جتاري
امل�ستاأنف �سدهما / 1 -�سركة فري�ص فود برادي�ص )����ص.ذ.م.م( 2-  اىل 
/حميدة  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  زادى  اك��رب  جولنار 
ا�سماعيل حريزي وميثله: احمد ح�سن علي ها�سم     قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2009/1622 بتاريخ 2010/7/6 وحددت لها 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة  املوافق 2013/6/19  جل�سه يوم الربعاء 
رقم ch.2D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1166  ا�شتئناف مدين
ع��ب��داهلل جمايل   ع��ب��داهلل ح�سن  1 -ا���س��م��اع��ي��ل  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده /  اىل 
جمهول  حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /مذكر نا�سر مذكر الهاجري      
القرار/  ا�ستاأنف  املرباطي    قد  نوال م�سطفى حممد �سالح  وميثله: 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/73 مدين كلي بتاريخ 2012/12/27 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2013/7/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch.2D.18 رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1166  ا�شتئناف مدين
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -عرفان علي امداد علي جمهول  حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /مذكر نا�سر مذكر الهاجري وميثله: نوال م�سطفى 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  املرباطي  �سالح  حممد 
جل�سه  لها  وح���ددت   2012/12/27 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2012/73 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2013/7/3 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch.2D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�شم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2012/1383 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ ���س��ده/1- اري��ك��روب��رت ب���ورا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
طالب التنفيذ/ بنك المارات دبي الوطني وميثله: را�سد حممد �سعيد 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  بوج�سيم   قد 
التنفيذ  به وقدره )13416753.96( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
فان  وعليه   . 2010/294 جتاري  رقم  التحفظي  تثبيت احلجز  وب�سحة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ 2013/6/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/709 تنفيذ جتاري
لتاجري  �سولو  �ساحب  الزرعوين  جمال  يو�سف  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ال�سيارات جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ تراكر ميدل 
اي�ست ذ.م.م وميثله: عوين عبدالهادي ح�سني حممد  قد اأقام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.     خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )  110874( وق����دره 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/851 ت  عمل -م ع- ت- اأظ)
 : املنفذ �سده  الفلبني  باري�ص اجلن�سية:  التنفيذ/ ماري�سا ماكالينتل  طالب 
مطعم كباب رولز اخلالدية ذ.م.م اجلن�سية: المارات  املطلوب اعالنه: مطعم 
كباب رولز اخلالدية ذ.م.م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/394 
 2013/6/17 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  اأظ  ع-ب-  م  جز-  عم 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ - الكائنة باملحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2018 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
اجلن�سية:  ذ.م.م  احلديدية  العدد  لتجارة  نا�سر  بن  �سركة  التنفيذ/  طالب 
المارات   املنفذ �سده : �سركة �سما املدينة للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�سية: 
ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املدينة  �سما  �سركة  اعالنه:  املطلوب  المارات 
اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/712 جت جز- م ت-ب- اأظ   وحدد 
التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/7/16 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله، تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
    اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/553    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
م ع اجلن�سية: المارات   مدعي عليه: موؤ�س�سة  للتامني �ص  مدعي/ �سركة اخلزنة 
املن�سوري  ال�سحاك  خلفان  ماجد  حممد  �سلطان  ملالكها  ال�سيارات  لتاجري  املتميز 
درهم    77.950 مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات    اجلن�سية: 
ماجد  حممد  �سلطان  ملالكها  ال�سيارات  لتاجري  املتميز  /موؤ�س�سة  اعالنه  املطلوب 
املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  املن�سوري  ال�سحاك  خلفان 
2013/7/7 موعدا  املوافق  الحد  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل 
بوا�سطة وكيل معتمد  او  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
    اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/473    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتعوي�س التجاري    
ع�سري  بن  موؤ�س�سة  عليه:  مدعي  الهند   اجلن�سية:  فينكاتي�سان  ناتي�سان  مدعي/ 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  واخرون  العامة  واملقاولت  للنقليات 
/1-موؤ�س�سة  اعالنهما  املطلوب  القانونية   والفائدة  درهم   50000 مببلغ  تعوي�ص 
�سمندار  المارات 2-ا�سعد حممود  العامة اجلن�سية:  واملقاولت  للنقليات  بن ع�سري 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  باك�ستان  اجلن�سية:  خان 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/7/3 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/10

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
        اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/714    جت جز- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
معو�ص  عبدالرحمن  ميثلها/وائل  ال�سحية  للمقاولت  ال�سماء  طيف  مدعي/ 
اجلن�سية: المارات مدعي عليه: �سركة البناء الع�سري للمقاولت العامة ميثلها/
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارت  اجلن�سية:  ابراهيم  عبدالفتاح  حممود 
البناء الع�سري للمقاولت العامة ميثلها/ 15.000 درهم  املطلوب اعالنه / �سركة 
حممود عبدالفتاح ابراهيم اجلن�سية: المارت عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام 
موعدا   2013/6/27 املوافق  اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة �سخ�سياً او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/6/11

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13      
     اعادة   اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1282-2013/1281    عم جز-  م ع- ب- اأظ

مدعيان/ 1-�سم�ص القمر �سم�ص التمريز اجلن�سية: باك�ستان 2-مامون جالل 
للمقاولت  الذهبية  ال�سواعد  عليه:  مدعي  بنغالدي�ص  اجلن�سية:  دارجي 
املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  العامة 
اعالنه / ال�سواعد الذهبية للمقاولت العامة اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  
الحد املوافق 2013/6/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحا   8.30 ال�ساعة 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  العمالية  املحكمة  الكائنة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/5/28

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  79/ 2013 عمايل- م ر-�س-ع ن

المارات     اجلن�سية:  العامة  واملقاولت  للنقليات  العطف  موؤ�س�سة   : امل�ستاأنف 
مو�سوع  ال�سودان    اجلن�سية:  احمد  ال�سماين  حممد  عليه:�سادي  امل�ستاأنف 
يف   + درهم   30500 مببلغ  يتعلق  فيما  البتدائي  احلكم  الغاء   : ال�ستئناف 
الدعوى املتقابلة املطالبة جمددا مببلغ  18600 درهم   املطلوب اعالنه/�سادي 
حممد ال�سماين احمد اجلن�سية: ال�سودان   العنوان: بالن�سر مبا ان امل�ستاأنف 
قد ا�ستاأنف القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1085 عم جز- م -ب- ع ن    
وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/6/18 لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 9.30 �سباحا امام الدائرة الوىل حمكمة ا�ستئناف العني الكائنة- املركز 
الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك 

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

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

العدد  10817 بتاريخ   2013/6/13     
  اخطار دفع   يف الق�شية التنفيذية - رقم     2012/2086 تنفيذ عمايل

م�شل�شل عام: 10166  /2012  
اىل املحكوم عليه /اعجاز لعمال ال�سرياميك- الم��ارات  عنوانه : بالن�سر قد �سدر 
ا�سكاندرا  املدعي) نزمول حق  الق�سية رقم ) 2012/1334( ل�سالح  �سدك حكم يف 
علي- بنغالدي�ض   ( ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم املذكور، ودفع 
الر�سم املحدد لذلك، ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالتي: مطالبة مالية + تذكرة 
�سفر+ جواز �سفر  -  1- املبلغ املطلوب حت�سيله:3.944 درهم  �سامل الر�سوم الق�سائية 
املبلغ املطلوب حت�سيله املجموع :3.944 درهم  �سامل  2- ر�سم الت�سريح بالتنفيذ 3- 
الر�سوم الق�سائية    لذا فانت مكلف باحل�سور  امام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف 
ال�ساعة )9.00( من �سباح يوم 2013/6/17. لتنفيذ ما ذكر اعاله ، ويف حاله تخلفك 
بتوقيعي  �سدر  املنا�سبة.  القانونية  الج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فان  ذلك  عن 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/5/30.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• اأبوظبي-وام:

ل�����الأوراق  ال��ت��م��وي��ل  دار  اأع��ل��ن��ت 
اإطالق من�ستها اجلديدة  املالية 
ل����ل����ت����داول الإل������ك������روين وذل����ك 
ال�سريع  ال���ت���ع���ايف  م����ع  مت��ا���س��ي��ا 
ل�سوق الأ�سهم يف الدولة. ومتثل 
اجلديدة  الإل��ك��رون��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
جلميع  اإلكرونية  ت��داول  حلول 
م����ت����داويل الأ����س���ه���م يف ال���دول���ة 
وال�سرعة  ب������الأم������ان  وت���ت���م���ي���ز 
امل�ستمر  التحديث  اإىل  بالإ�سافة 
�سوق  من  كل  يف  الأ�سهم  لأ�سعار 
و�سوق  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي 
دبي املايل. وقال اأمين اخلطيب 

لالأوراق  التمويل  دار  عام  مدير 
ارتفاعا  ن�����س��ه��د  ن���ح���ن  امل���ال���ي���ة 
م��ل��ح��وظ��ا يف ع�����دد امل���ت���داول���ني 
الأ�سهم  اأ�����س����واق  يف  اإل��ك��رون��ي��ا 
اجلديدة  ومن�ستنا  الإم��ارات��ي��ة 
تتميز  الإل�����ك�����روين  ل���ل���ت���داول 
بالأمان والديناميكية وم�سممة 
للمتداولني  ل��ت��وؤم��ن  خ�سي�سا 

بيئة منا�سبة للتداول .
اأمتمنا الختبارات   واأ�ساف لقد 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ع���ل���ى امل����وق����ع قبل 
ال�ستخدام  ف�سهولة  الإط�����الق 
�ستمنح  ال��دق��ي��ق��ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
اتخاذ  ع���ل���ى  ال����ق����درة  ع���م���الءن���ا 
ال���ق���رار ال�����س��ل��ي��م ل��ل��ت��داول حيث 

مي����ك����ن ل����ل����ع����م����الء م������ن خ����الل 
ال�������ت�������داول الإل��������ك��������روين عرب 
موقعنا اأن يقوموا بعمليات البيع 
وال�����س��راء وت��ع��دي��ل الأوام�����ر كما 
الأ�سهم  اأ�سعار  مراقبة  ميكنهم 

وبناء حمفظة خا�سة بهم .

•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب حاكم  ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد  تراأ�ص �سمو 
دبي الرئي�ص الأعلي ملجل�ص ادارة مركز دبي املايل العاملي رئي�ص املركز 
املركز بدبي  الذي عقد ام�ص مبقر  .. اجتماع جمل�ص الدارة العلي 
املركز  ه��ي��ئ��ات  اجن����ازات  وا���س��ت��ع��را���ص  الج��ت��م��اع مناق�سة  خ���الل  ومت 
املايل واأن�ستطها للعام املن�سرم والن�سف الول من العام اجلاري كما 
تفعيل  و�سبل  العقاري  القطاع  تطوير  فى  املركز  �سيا�سة  مناق�سة  مت 
الوطني وح�سر  املركز دعما لقت�سادنا  ينتهجها  التى  ال�سيا�سة  هذه 
الجتماع معايل عبدالعزيز الغرير نائب رئي�ص جمل�ص الدارة العلى 
والع�����س��اء ال�����س��ادة ع��ب��داهلل �سالح حم��اف��ظ امل��رك��ز وع��ب��داهلل غبا�ص 

وح�سني القمزي وعي�سي كاظم و�سائب اإيجرن وديفيد األون.

املال والأعمال
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مكتوم بن حممد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض االإدارة االأعلى ملركز دبي املايل العاملي

دار التمويل لالأوراق املالية تطلق من�شة 
جديدة للتداول االإلكرتوين

•• ال�شارقة-وام: 

�سهد ال�سيخ في�سل �سعود القا�سمي م�ساعد مدير العمليات 
بدائرة الطريان املدين بال�سارقة اإطالق اأول برنامج لتدريب 
املواطنني على نظام معاجلة ر�سائل خدمات املالحة اجلوية 
مبطار ال�سارقة بالتعاون مع �سركة �سريكو ال�سرق الو�سط. 
اأ�سابيع  ثمانية  م��دار  على  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  ويتم 
على مرحلتني وي�سارك فيه خم�سة من املواطنني واملواطنات 
وياأتي يف اطار التعاون امل�سرك بني دائرة الطريان املدين 
و���س��رك��ة ���س��ريك��و م��ق��دم خ��دم��ات امل��راق��ب��ة اجل��وي��ة مبطار 
املراقبة.  ب��ربج  التقنية  الوظائف  توطني  بهدف  ال�سارقة 
ويركز الربنامج على تعريف املتدربني على كيفية التعامل 
م���ع ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف جم���ال ن��ظ��ام م��ع��اجل��ة ال��ر���س��ائ��ل مثل 
الطائرات  اإق��الع  مراكز  باأماكن  املرتبطة  الطريان  خطط 
اإىل ج��ان��ب ن�سرات  وم��ع��ل��وم��ات خ��دم��ات احل��رك��ة اجل��وي��ة 

الأر�ساد اجلوية واإ�سارات الطوارئ .  واأكد ح�سن كرم مدير 
�سركة  يف  ال��ط��ريان  لقطاع  الرئي�سيني  ال��ع��م��الء  ح�سابات 
�سريكو ال�سرق الو�سط اأن الربنامج يدعم توجهات ال�سركة 
جمال  يف  الوطنية  للكوادر  املهني  التطوير  على  القائمة 
ي�سهد من��وا م�سطردا غري م�سبوق  ال��ذي  امل��دين  الطريان 
يف مطار ال�سارقة الدويل . ويعرف نظام معاجلة الر�سائل 
الإلكرونية  املرا�سلة  نظام  باأنه  اجلوية  احلركة  خلدمات 
الطريان  ر�سائل حركة  وت�سليم  نقل  امل�ستخدم يف  احلديثة 
الطوارئ  وح��الت  اجلوية  ال�سالمة  مبعلومات  ال�سلة  ذات 
بني اأع�ساء املجموعة العاملية ملراقبة احلركة اجلوية ويتم 
ام  اي��ه  اأنظمة  حتملها  التي  الر�سائل  ك��ل  وحت��دي��د  تعريف 
ات�ص ا�ص و ايه اف تي ان من قبل املنظمة الدولية للطريان 
اجلوية  احل��رك��ة  مراقبي  بوا�سطة  ت�ستخدم  وال��ت��ي  امل��دين 
واملطارات و�سركات الطريان وموظفي الطريان اإ�سافة اإىل 

مكاتب الأر�ساد اجلوية. 

•• دبي-وام:

ال��ربي��ط��اين على  ال��ن��ق��ل  ب��رين��ز وزي���ر  اط��ل��ع �سيمون 
احلرة  واملنطقة  علي  جبل  مليناء  الت�سغيلية  الكفاءات 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت امل��ي��ن��اء واح�����دا م���ن اأف�����س��ل 10 موانئ 
ح��اوي��ات يف ال��ع��امل. واط��ل��ع ال�سفري خ��الل جولته يف 
امليناء واجتماعه مع امل�سوؤولني التنفيذيني يف موانئ 
دبي العاملية على اأعمال التو�سعة يف املحطة 2 يف جبل 
طاقة  اإىل  منطية  ح��اوي��ة  مليون  ت�سيف  ال��ت��ي  علي 
امليناء ال�ستيعابية هذا العام اإىل جانب اأعمال ت�سييد 
حمطة احلاويات رقم 3 التي �ست�سيف اأربعة ماليني 
حاوية منطية بحلول عام 2014 و�سي�سهم امل�سروعان 
جبل  مليناء  الإجمالية  ال�ستيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف 
 2014 ع��ام  بنهاية  منطية  ح��اوي��ة  مليون   19 اإىل 
يف  الوحيد  امليناء  التو�سعة  اأعمال  باكتمال  و�سي�سبح 

القادر على مناولة  الأو�سع  واملنطقة  الأو�سط  ال�سرق 
10 �سفن عمالقة من اجليل اجلديد بطاقة 18 األف 

حاوية منطية يف اآن واحد . 
جمل�ص  رئي�ص  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  �سعادة  وق��ال 
ا�ستقبال  يف  ك���ان  وال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  م��وان��ئ  اإدارة 
اأن  ال�سركة  اإىل جانب عدد من كبار م�سوؤويل  الوزير 
امليناء  يف  تتم  التي  ال�سل�سة  اللوجي�ستية  الإج����راءات 
وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة امل��م��ت��دة ع��ل��ى م�����س��اح��ة 150 ميال 
مربعا جتعل من املرفق مركزا جتاريا عاملي امل�ستوى 
بالأ�سواق  وك��ف��وءة  مبا�سرة  ب�سورة  ال�سركات  يربط 

الدولية كما يعد قطبا جاذبا لالأعمال.
 واأكد ابن �سليم اأن النموذج الناجح جلبل علي �سجع 
ال���ذي يتم  ل��ن��دن غ��ي��ت��واي  ع��ل��ى تطبيقه يف م�����س��روع 
ب��ن��ى حتتية يف  اأك���رب م�����س��روع  ل��ي��ك��ون  بتنفيذه ح��ال��ي��ا 

اململكة املتحدة بتمويل خا�ص .

•• اجلبل الأ�شود-وام:

القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  بحث معايل 

جمهورية  وزراء  رئي�ص  ديوكانوفيت�ص  ميلو  م��ع��ايل  م��ع 
البلدين  الثنائي بني  التعاون  �سبل تطوير  الأ�سود  اجلبل 

يف خمتلف املجالت خ�سو�سا املجال القت�سادي.
امل�سرك  التعاون  تطوير  �سبل  اأي�سا  املباحثات  وتناولت 
امل�سركة  القت�سادية  اللجنة  اأعمال  ج��دول  وا�ستعرا�ص 

بني البلدين ال�سديقني.
ورحب معايل رئي�ص وزراء جمهورية اجلبل الأ�سود بزيارة 
وفد الإمارات واأثنى على مواقف املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه الداعمة حلقوق ال�سعوب 
واحل��ري�����س��ة ع��ل��ى م��د ج�����س��ور ال���ود وامل��ح��ب��ة ب��ني خمتلف 
دول العامل مثمنا الدور الدويل املتميز الذي تلعبه دولة 
خارطة  على  املتقدم  وموقعها  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

الدول املانحة.
واأ�ساف اإن جمهورية اجلبل الأ�سود تتطلع اإىل ال�ستفادة 
املجالت  من  العديد  يف  ال��رائ��دة  الإماراتية  التجربة  من 
وكفاءة  التناف�سي  القت�سادي  الأداء  وبالأخ�ص  احليوية 
بانفتاحها وتنوع  الإم��ارات  اأن  .. معتربا  العمل احلكومي 

قبل  م��ن  يحتذي  من��وذج��ا  متثل  القت�سادية  �سيا�ساتها 
الكثري من دول العامل والقت�سادات النا�سئة. واأكد معايل 
الوزير املن�سوري حر�ص المارات على دعم عالقاتها مع 
بينما عرب  امل�سركة  امل�سالح  �سبيل خدمة  العامل يف  دول 
تنمية وتطوير  ب��الده يف  ال���وزراء عن رغبة  رئي�ص  معايل 
القت�سادي  املجال  يف  خا�سة  وال�سداقة  التعاون  عالقات 
اأهمية  مع دولة الإمارات العربية املتحدة. واأكد اجلانبان 
تعزيز  يف  البلدين  بني  امل�سركة  القت�سادية  اللجنة  دور 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة وب���الأخ�������ص ع��ل��ى ���س��ع��ي��د تبادل 
ال�ستثمارات وتاأ�سي�ص امل�ساريع امل�سركة وتنامي معدلت 
التبادل التجاري وذلك يف �سياق خطة عمل وا�سراتيجية 
املتاحة  الفر�ص  وا�ستك�ساف  الرويج  الطرفان من  متكن 
فر�ص  ت��وف��ر  اإىل  امل��ن�����س��وري  م��ع��ايل  واأ����س���ار  لال�ستثمار. 
ا�ستثمارية حقيقية وملمو�سة يف جمهورية اجلبل الأ�سود 
اقت�سادية  ���س��راك��ة  تاأ�سي�ص  يف  ا�ستغاللها  ح�سن  ي�سهم 
اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ب��ني الإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة اجل��ب��ل الأ�سود 
الزيارات  وتن�سيق  امل�سركة  ال��ل��ق��اءات  تفعيل  ع��رب  وذل��ك 
يف  القت�سادية  املنتديات  واإق��ام��ة  الأع��م��ال  رج��ال  ووف���ود 
الفر�ص  اللقاء  خالل  اجلانبان  وا�ستعر�ص  البلدين.  كال 
ال�ستثمارية واآفاق التعاون فيما بينهما حتديدا يف جمالت 
والطاقة  وال�سناعة  وال�سياحة  وال��زراع��ة  اجل��وي  النقل 

احلرة.  واملناطق  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  املتجددة 
مبا�سرة  جوية  رح��الت  تد�سني  اأهمية  اإىل  معاليه  ولفت 
ومنتظمة ب��ني دول���ة الإم����ارات واجل��ب��ل الأ���س��ود مل��ا لذلك 
من بعد اإ�سراتيجي يف دفع التعاون القت�سادي امل�سرك 
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  دور  وت��ع��زي��ز  م��ت��ق��دم��ة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
امل�ستثمرين  اأم���ام  امل��ج��ال  واإف�����س��اح  املنظومة  ه��ذه  �سمن 
وقطاعات الأعمال املختلفة للتعرف عن كثب على الفر�ص 
و�سركات  موؤ�س�سات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  املتاحة.  ال�ستثمارية 
نقلة نوعية  اإح��داث  باإمكانها  البلدين  القطاع اخلا�ص يف 
املجالت  يف  خا�سة  الثنائية  العالقات  تعزيز  �سعيد  على 
فيها  متلك  التي  التحتية  والبنى  والتجارية  القت�سادية 
الإم�����ارات خ��ربة ك��ب��رية. واق���رح م��ع��ايل وزي���ر القت�ساد 
تفعيل التعاون يف جمالت الزراعة املتخ�س�سة وال�سديقة 
الإب���داع  وم��ع��اي��ري  التقنيات  اأح���دث  على  اع��ت��م��ادا  للبيئة 
والبتكار يكون املحرك الرئي�سي فيها ال�سركات ال�سغرية 
بني  م�سركة  متويلية  ب�سناديق  وامل��دع��وم��ة  واملتو�سطة 
البلدين. وحث معاليه اجلانب املونتنيغري على ال�ستفادة 
الإم���ارات  متلكها  التي  التناف�سية  املقومات  م��ن  الكاملة 
منوها   .. �سعيد  م��ن  اأك���ر  على  املتميزة  جتربتها  وم��ن 
بح�سول الإمارات على املركز الأول عامليا يف جمال الكفاءة 
العامل  دول  جميع  ب��ني  قفزة  اأك��رب  وحتقيقها  احلكومية 

الثامن  املركز  اإىل  لت�سل  العام  ه��ذا  التناف�سية  جم��ال  يف 
الأداء  جم��ال  يف  عامليا  ال��راب��ع  امل��رك��ز  اأي�سا  وحتقق  عامليا 
العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي  الكتاب  بح�سب  القت�سادي 
التي تقي�ص  العاملية  التقارير  اأهم  اأحد  الذي يعد   2013
م�ستوى تناف�سية الدول وي�سدر عن املعهد الدويل للتنمية 

الإدارية يف �سوي�سرا .
وافتتح معايل وزير القت�ساد �سارع ال�سيخ زايد يف عا�سمة 
�سعادة  بح�سور  بودغوريت�سا  الأ���س��ود  اجل��ب��ل  جمهورية 
الدولة  �سفرية  العلماء  �سريف  حممد  ع��ب��داهلل  حف�سة 
موغوت�سا  ميومري  و�سعادة  مونتيينغرو  جمهورية  ل��دى 
عمدة العا�سمة وعدد من كبار امل�سوؤولني يف كال البلدين. 
اأطل�ص  مل��رك��ز  ال��ر���س��م��ي  الإط����الق  اأي�����س��ا  وح�����س��ر معاليه 
ال�ستثمارية  امل�����س��اري��ع  اأك����رب  اأح����د  ال����ذي مي��ث��ل  ك��اب��ي��ت��ال 
ونوه  البلقان  دول  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
الإم������ارات القت�سادي  ت��اأك��ي��د ح�����س��ور دول���ة  ب��اأه��م��ي��ت��ه يف 
قالت  املنا�سبة  وبهذه  الأوروب��ي��ة.  القارة  جنوب  يف  القوي 
�سعادة حف�سة العلماء اإن هذا امل�سروع الفريد يوؤكد مكانة 
املدرو�ص  التوجه  يف  فيها  القيادة  وحكمة  الإم���ارات  دول��ة 
واملتقن نحو النفتاح القت�سادي على خمتلف دول العامل 
مع  املتنوعة  الإي��ج��اب��ي��ة  جت��ارب��ه��ا  تقا�سم  على  وحر�سها 
ال�سعوب  م�سالح  يخدم  مبا  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول 

اأب���و بكر خ���وري ع�سو  وت��ق��دم��ه��ا. م��ن جانبه ق��ال ���س��ع��ادة 
جمل�ص اإدارة جمموعة كابيتال ورئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة 
الدار العقارية اأن امل�سروع يج�سد التعاون القائم مع كافة 
على  امل�سرك  واحل��ر���ص  مونتينيغرو  يف  املعنية  اجل��ه��ات 
تعزيز العالقات القت�سادية بني البلدين مثنيا على الدور 
الأ�سود  اجلبل  حكومة  قدمتها  التي  والت�سهيالت  الكبري 
خ���الل خم��ت��ل��ف م���راح���ل ت��ط��وي��ر م��رك��ز اأط��ل�����ص كابيتال 
يعترب  ال�سراتيجي  امل�سروع  ه��ذا  وان  قيا�سي  زم��ن  ويف 
ا�سراتيجية  تاأتي �سمن  التي  امل�ساريع  ل�سل�سة من  بداية 
املقبلة. ويعترب  املرحلة  جمموعة كابيتال تنفيذها خالل 
ا�ستثمارية متكاملة ومتميزة  اأطل�ص كابيتال وجهة  مركز 
�سكنية ومرافق  وجمتمعا حديثا ي�سم مكاتب وجممعات 
العاملية.  املوا�سفات  لأرق��ى  وفقا  ت�سوق  ومركز  ترفيهية 
حف�سة  �سعادة  م��ن  ك��ال  ع�سويته  يف  ال��دول��ة  وف��د  وي�سم 
مونتنيجرو  جمهورية  يف  الدولة  �سفرية  العلماء  عبداهلل 
و�سعادة املهند�ص حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�سحي وكيل 
وزارة القت�ساد وجمال مطر احلاي النائب الأول للرئي�ص 
دبي  م��ط��ارات  يف  والت�����س��ال  ال��دول��ي��ة  لل�سوؤون  التنفيذي 
املهند�ص يحيى لوتاه الرئي�ص التنفيذي ملجموعة �ص. �ص. 
ووزارة  القت�ساد  ب��وزارة  امل�سوؤولني  كبار  من  وع��دد  لوتاه 

اخلارجية و�سفارة الدولة لدى مونتنيجرو. 

املن�شوري يبحث تعزيز التعاون مع رئي�ض وزراء اجلبل االأ�شود

وزير النقل الربيطاين يزور ميناء جبل علي

اإطالق اأول برنامج تدريبي لتوطني وظيفة م�شاعدي املراقبة اجلوية مبطار ال�شارقة 

طريان االإمارات تفتتح يف لندن اأول من�شاأة 
ترفيهية متخ�ش�شة بالطريان يف العامل 

•• لندن-وام:

ترفيهية  من�ساأة  اأول  افتتاح  اعتزامها  ام�ص  الإم����ارات  ط��ريان  اأعلنت 
يوليو  �سهر  لندن خالل  العامل يف  بالطريان على م�ستوى  متخ�س�سة 

املقبل.
ا���س��م جت��رب��ة الإم����ارات  ال��ت��ي �ستحمل  امل��ن�����س��اأة اجل��دي��دة  و�ستكون ه��ذه 
املن�ساأة  �ستوفر  اإذ  ال��ع��امل  م�ستوى  على  نوعها  م��ن  الأوىل  ل��ل��ط��ريان 
من  اجلنوبية  اجل��ه��ة  يف  م��رب��ع  م��ر   300 م�ساحة  على  �ستقام  ال��ت��ي 
تليفريك طريان الإمارات يف لندن جتربة غنية باملعلومات عن العمليات 
التجاري  اجل��وي  ال�سفر  �سناعة  ا�ستطاعت  التي  احلديثة  والإجن���ازات 
حتقيقها. وق��ال تيم ك��الرك رئي�ص ط��ريان الإم���ارات �سوف جتلب هذه 
املن�ساأة املجهزة باأحدث التقنيات اإىل لندن اأول جتربة من نوعها ملعاي�سة 
عامل الطريان احلافل بالديناميكية حيث ي�ستهدف هذا املركز املتطور 
اإق��الع طائرة  يعنيه  تعليمي عما  ذات غر�ص  عامة ممتعة  ملحة  تقدمي 
ي�سل وزنها اإىل 560 طنا بنجاح وحتليقها يف الأجواء على ارتفاع 40 
األف قدم وتتيح جتهيزات املركز �سرح علم الطريان احلديث الذي يت�سم 
بالتعقيد باأ�سلوب تعليمي مب�سط و�سل�ص يغلب عليه الطابع الرفيهي. 
واأ����س���اف ت��ي��م ك���الرك ت��ع��د ل��ن��دن اإح����دى اأه���م امل���دن يف ال��ع��امل ومتتاز 
م�ستوى  على  حركة  الأن�سط  �سمن  من  تعد  التي  الدولية  مبطاراتها 
التفاعلية.  التجربة  بهذه  للتمتع  املثايل  املكان  منها  يجعل  ما  العامل 
واأ�سار كالرك اإىل اأن طريان الإمارات بداأت ت�سغيل رحالتها اإىل اململكة 
ذلك  منذ  متوا�سال  من��وا  عملياتها  وحققت   1987 ع��ام  منذ  املتحدة 
احلني و�سوف ي�ساهم افتتاح من�ساأة جتربة الإمارات للطريان يف تعزيز 
نطاق تواجد طريان الإمارات القوي بالفعل يف اململكة املتحدة ممايج�سد 
افتتاح املن�ساأة يف مدينة لندن التزاما قويا بالإبداع جتاه اململكة املتحدة 
ونوه اإىل اأن التجربة الرائعة التي توفرها املن�ساأة على اأحدث التقنيات 
للزوار  تتيح  الطبيعي  باحلجم  الطائرات  التفاعلية ومناذج  والعرو�ص 
جتربة  مركز  �سيقدم  كما  مده�سة.  تفاعلية  ط��ريان  ب��رح��الت  التمتع 
العامل  م�ستوى  على  جماهريية  جتربة  اأول  اأي�سا  للطريان  الإم���ارات 
لقمرتي  ت�سبيهيان  نظامان  ذل��ك  يف  مبا  الت�سبيهية  الطريان  لأنظمة 
اآخران لقمرتي  380 ونظامان  اإيربا�ص ايه  قيادة طائرتني من طراز 
قيادة طائرتني من طراز بوينج 777 وت�ستخدم هذه الأنظمة و�سائل 
يتيح  ما  القيادة  قمرة  من  تبدو  كما  الطبيعية  املناظر  تعر�ص  مرئية 
املركز  و�سيفتح  وال��ه��ب��وط.  الإق����الع  يف  مهاراتهم  اخ��ت��ب��ار  للم�ساركني 
اأبوابه للجمهور من كافة الأعمار يف �سهر يوليو الذي ميثل ذروة املو�سم 

ال�سياحي يف لندن. 
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)ب�سر  م�سل�سل  ت�سوير  ت��اأج��ي��ل  وراء  ال�����س��ر  م��ا   •
مثلكم(؟

- م�سل�سل )ب�سر مثلكم( كتب منذ فرة، ومت تاأجيله 
اأكر من مرة من قبل، واأخرياً مت تاأجيله ب�سبب �سيق 
يتطلب  فالعمل  رم�����س��ان،  �سهر  على  املتبقى  ال��وق��ت 

ت�سويره وقتا كبريا ليخرج ب�سكل منا�سب.
• وملاذا رف�ست امل�ساركة يف بطولة م�سل�سل )الركني( 

واخرت )ب�سر مثلكم(؟
احلايل  للوقت  منا�سبة  امل�سل�سل  ف��ك��رة  اأن  وج���دت   -
امل�سريني  تقدي�ص  مو�سوع  على  يقوم  فهو  وال�سابق، 
لالأ�سخا�ص ب�سورة مبالغ فيها، ويعك�ص ما كان عليه 
امل�سريون، حيث تعامل القدماء مع الكهنة والفراعنة 
اإل��ه، وقد  اأنه ن�سف  الفرعون على  اأنهم عاملوا  حتى 
جاء الدين الإ�سالمي ليخرج الب�سر من عبادة العباد 
اإىل عبادة رب العباد. وهذا هو الدور الذي يجب على 
الداعية اأن يوؤديه، لكن يف الع�سر احلايل دخل بع�ص 
من  كبرياً  ج��زءاً  فقدوا  وهنا  البيزن�ص،  عامل  الدعاة 
املبادئ التي يجب اأن يتحلوا بها، ول نهدف من خالل 
اإ�سقاط  ولكن  بعينه،  داعية  مهاجمة  اإىل  العمل  هذا 

القدا�سة عمن ل ي�ستحقها.
م�سل�سل  رف�������س���ك  ع���ل���ى  ب����ال����ن����دم  ����س���ع���رت  ه����ل   •

)الركني(؟
اأرف�����ص عماًل  ���س��يء، وعندما  اأن���دم على  - ل، ف��اأن��ا ل 
لي�ص من ال�سروري اأن يكون ال�سيناريو �سيئاً، بل من 
املمكن اأن اأكون مقتنعا بعمل غريه، واأرى اأنه منا�سب 
للوقت احلايل اأكر من غريه، ودائما ما اأختار العمل 
الذي مي�ص املواطن امل�سري الب�سيط، وذلك ما قدمته 
بالفعل يف اأعمايل ال�سابقة، وقد اخرت م�سل�سل )ب�سر 
مثلكم( لأنني اأريد التاأكيد على اأن رجل الدين ب�سر، 
ي�سيب ويخطئ، فهو لي�ص نبياً مع�سوما من اخلطاأ.

• كيف ترى الت�سليل الذي يحدث من بع�ص الفئات 
با�سم الدين حاليا؟

الت�سليل،  من  اأخطر  الآن  ال�سائد  اجلهل  اأن  اأرى   -
على  ال�سغر  منذ  الن�صء  وتربية  التعليم  يف  واحل��ل 
ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ق��ل وال��ت��ف��ك��ري يف ك��ل م��ا ي��ت��الق��اه قبل 
العمل به، وامل�سلمون الذين يفهمون جوهر ما يدعو 
�سلوكياتهم، وجندهم  على  ينعك�ص هذا  دينهم  اإليهم 
ميلك  ل  م��ن  اأم���ا  احلقيقي،  للم�سلم  رائ��ع��ا  من��وذج��ا 
مل��ا ع��ن��ده ف��ه��ذا ل  ا���س��ت��ع��دادا لتقبل الأف��ك��ار املخالفة 

ي�سلح معه اأي �سيء.
الأعمال  اأغ��ل��ب  ت��ت��ج��ه  مل����اذا  ن��ظ��رك،  وج��ه��ة  • م��ن 

الدرامية ملناق�سة �سخ�سية رجل الدين؟
اأك����ر م��ن ع��م��ل فني،  ال��دي��ن حت��ت��اج  - ق�سية رج���ل 
فم�سل�سل واحد لن يكفي، وبالتاأكيد كل عمل �سيتناول 

الق�سية ب�سكل خمتلف ووجهة نظر اأخرى.
داعية تتابعه با�ستمرار؟ لديك  • هل 

- يوجد كثريون جتذبني طريقتهم، واأنا موؤمن اأن كل 
�سخ�ص داعية مبا يقوم به من �سلوكيات، لأن الدين 
يحول ال�سخ�ص من منت�سب له اإىل م�سوق له، وعلى 
علي  الدكتور  اإىل  ال�ستماع  اأحب  ال�سخ�سي  امل�ستوى 

جمعة والدكتور �سعد الدين الهاليل.
الإنتاج  على  القت�سادية  الأزمة  تاأثري  ترى  • كيف 

الفني؟
- اأمر طبيعي اأن ت�سل تبعات هذه الأزم��ة املالية اإىل 
مل  ال�سيا�سية  فالتغريات  ع��ام،  ب�سكل  الفني  الإن��ت��اج 

تقت�سر على م�سر فقط، واإمنا طال�ت ع�ددا من الدول 
العربية، وه���ذا اأدى اإىل تع���ر املعلنني واملنتجني واأثر 
هذه  ا�ستغل  من  وه���ناك  ال�سينما،  �سناعة  على  �سلبا 
الأزمة ف���ي تقليل الأجور واإبراز نوعيات معي���نة من 
يف  اأم��وال��ه  ي�سع  عندما  واملنتج  والأب��ط��ال،  الأف����الم 
عمل ما يريد اأن يغطي هذه التكاليف ويح�سل على 

اأرباح، وهذا لي�ص عيبا.
اأن تخو�ص جتربة الإنتاج؟ ميكن  • هل 

الإنتاج،  خ��ربة  اأمتلك  ول  مهنتي  لي�ست  لأن��ه��ا  ل،   -
الإنتاج  يف  خ��ربة  للفنان  يكون  اأن  بال�سرورة  فلي�ص 

مبجرد تقدميه لفيلمني وم�سل�سلني.
مب�سر؟ ال�سيا�سية  الأحداث  ترى  • كيف 

- مت جتهيل ال�سعب امل�سري على مدى �سنوات طويلة، 
يكونوا  اأن  واملثقفني  الآن  يحكم  ال��ذي  الفريق  وعلى 
ا�ستغالل  وب��ال��ت��ايل ل يجب  الأم���ر،  بهذا  دراي���ة  على 
ا�ستفتاء  وتطلب  د���س��ت��ورا  ت�سع  عندما  ل��ذا  ال�سعب، 

ال�سعب عليه واأنت تعلم اأن ن�سبة الأمية مرتفعة فهذا 
يف حد ذاته ا�ستغالل، كيف تطرح مواد الد�ستور على 
ي�ستطيعون  ل  الأق��ل  على  املئة  يف   60 وب��ه  ال�سعب 
ب�سكل  الد�ستور  اأفهم  ل  اأن��ا  حتى  الكتابة،  اأو  القراءة 
كامل، ومن ثم فاأيا كانت النتيجة فاإنها ل تعرب عن 
اأن هذا الد�ستور �سالح، والعقل يقول اإنه لكي اأ�سوت 
ذل��ك يكون  ق���ادرا على فهمه، وغ��ري  اأك���ون  على �سيء 

ا�ستغالل جلهل النا�ص. 

فـــن عــربــي
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اأو�سح الفنان امل�سري ال�ساب عمرو �سعد اأن م�سل�سل )ب�سر مثلكم( - الذي مت تاأجيله - لي�ض هدفه الهجوم على �سخ�سية رجل الدين، 
ولكن اأن نقول للنا�ض اإنه جمرد ب�سر ي�سيب ويخطئ، م�سريا اإىل اأنه على امل�ستوى ال�سخ�سي يحب اال�ستماع اإىل الدكتور علي جمعة 
والدكتور �سعد الدين الهاليل. وقال �سعد- اإن )تاأجيل امل�سل�سل ب�سبب �سيق الوقت املتبقي على �سهر رم�سان، فالعمل يتطلب ت�سويره 

وقتا كبريا ليخرج ب�سكل منا�سب(، واأكد اأنه غري نادم على ترك م�سل�سل )الركني( وهذا ال يعني اأن �سيناريو العمل �سيئ... 

تاأجيل )ب�سر مثلكم( ب�سبب �سيق الوقت ل�سهر رم�سان

عمرو �شعد: اجلهل ال�شائد االآن اأخطر من الت�شليل

ليلى علوي: لن اأترك م�شر
انزعجت الفنانة امل�سرية ليلى علوي من كرة ال�ساعات التي تردد حول 

هجرتها هي وزوجها رجل الأعمال من�سور اجلمال خارج م�سر. 
اأو زوج��ه��ا يف الهجرة  اأن��ه ل نية لها ه��ي  ليلى نفت ه��ذه الأخ��ب��ار واأك���دت 
خ��ارج م�سر  اأعمال  لديه  زوج��ي  وقالت:  امل�ستحيالت،  ذلك من  واعتربت 
اأب��داً يف  ومن الطبيعي اأن ي�سافر بحكم عمله كرجل اأعمال، مل ولن اأفكر 

ترك بلدي.
من ناحية اأخرى توا�سل ليلى علوي حالياً ت�سوير م�سل�سلها التلفزيوين 

اجلديد )فرح ليلى( الذي تخو�ص به �سباق �سا�سة رم�سان.

متناق�ستني  �سخ�سيتني  ب��ني  روجينا  الفنانة  تعي�ص 
حيث  رم�سان،  �سا�سة  على  للعر�ص  حالياً  ت�سورهما 
غادة  م��ع  ح��ي��اة(  )ح��ك��اي��ة  م�سل�سل  بطولة  ت�����س��ارك يف 
ع���ب���دال���رازق، وم�����س��ل�����س��ل )ن��ق��ط��ة ���س��ع��ف( م���ع جمال 
���س��ل��ي��م��ان. وت��ق��ول روج��ي��ن��ا ع��ل��ى ح�سابها اخل��ا���ص يف 
وتناق�سهما  ال�س��خ�سيتني  اخ��ت��الف  )الفي�سبوك(: 
ال�سبب يف قبويل تقدمي عملني وت�سويرهما يف وقت 
هو  الأول  وامل�سل�سل  النجاح  يحققا  اأن  واأمت��ن��ى  واح��د 
)ح��ك��اي��ة ح��ي��اة( ت��األ��ي��ف اأمي���ن ���س��الم��ة، وب��ط��ول��ة غادة 
�سامي،  حممد  واإخ����راج  لطفي،  وط���ارق  ع��ب��دال��رازق، 
اأر�ستقراطية  اأعمال  �س��يدة  وهي  غادة  �سقيقة  واأج�سد 
�سريرة واأحاول جت�سيد ال�سر من خالل امل�سل�سل، ولكن 
بنمط خمتلف بعيداً عن الإطار املعروف، والهدف من 
امل�سل�سل الذي كتب له ال�سيناريو املوؤلف اأمين �سالمة، 
هو الك�سف عن جانب من حياة اأ�سخا�ص ذاقوا الق�سوة 

والظلم والقهر. 
العمل مع غادة لأنها طيبة وجتعلني  اأحب  واأ�سافت: 
اأخرج كل طاقاتي الفنية، فهي فنانة ذكية تعرف كيف 

تغر�ص البذور لكي تنتج الثمار.
وعن عملها مع نف�ص فريق م�سل�سل )مع �سبق الإ�سرار(، 
الذي عر�ص يف رم�سان املا�سي قالت: ال�سعور بالراحة 

والتجان�ص مع فريق العمل مطلوب يف التمثيل، ولكننا 
تنادي  والأدوار  النجاح  ا�ستغالل  فكرة  على  نلعب  ل 
خمتلفة  �سخ�سية  جت�سد  اأنها  اإىل  واأ�سارت  اأ�سحابها. 
الذي  �سعف(،  )نقطة  م�سل�سل  اأح���داث  خ��الل  مت��ام��اً 
ت�سارك يف بطولته اأمام جمال �سليمان، حيث تلعب دور 
التي تعاين نقطة �سعف  الرومان�سية  الفتاة  �سقيقته، 

يف حياتها. 
قوية،  �سداقة  �سفيق  اأحمد  باملخرج  جتمعني  وقالت: 
جمال  م��ع  امل�سل�سل  ب��ط��ول��ة  يف  للم�ساركة  ور���س��ح��ن��ي 
�سليمان، ورانيا فريد �سوقي، ومل اأتردد يف قبول امل�ساركة 
لأنني اأثق بقدراته، وا�ستمتع بالعمل مع جمال �سليمان 
لأنه حمرم ومثقف، واأمتنى اأن تخرج التجربة ب�سكل 
يليق باأبطالها. واأكدت روجينا اأنها ل متتلك حماذير 
اأو معايري حمددة لختيار اأدوارها مو�سحة اأنها تقبل 
الأدوار التي جتد فيها نف�سها بعد اأن تقيم العمل ككل 
من خالل املو�سوع واملخرج والفريق. واأ�سارت اإىل اأنها 
غري مرتبطة باأعمال �سينمائية خالل الفرة املقبلة، 
وقالت: ل نعي�ص زمن ال�سينما، فمعظ��م الأعمال التي 
عر�ست مل حتقق النجاح، وه��ذا ل يعني اأنها �سعيفة، 
ولكن ق��د يكون توقيت عر�سها �سعباً خ�س��و�ساً يف ظل 

غياب الأمن والدولة.

روجينا.. حائرة بني 
ال�شريرة والرومان�شية
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ن�شائح مهمة
 لتجّنب االأخطاء الدوائية

اأوقات  ال���دواء يف  ت��ن��اول  اإذ ميكن  اأي وق��ت،  الأخ��ط��اء ال��دوائ��ي��ة حت�سل يف 
اآخ��ر من الأدوي���ة اىل م�ساكل �سحية  اأو قد ي��وؤدي دجم��ه مع ن��وع  خاطئة 

خطرة على حياة املري�ص.
وال���دواء  ال�سحة  ل�منظمة  ال��دوائ��ي��ة وف��ق��اً  الأخ��ط��اء  ل��ذل��ك يجب جت��ّن��ب 

الأمريكية، وبالتايل احلفاظ على �سحتك و�سحة عائلتك.
 -اعرف ا�سم الدواء جيداً: من ال�سروري معرفة ا�سم الدواء الذي اأعطاك 
ال�سيدلية. وتن�سح  اآخ��ر من  دواء  �سراء  فّخ  الطبيب حتى ل تقع يف  اإي��اه 
الدواء جيداً قبل مغادرة  ا�سم  الدواء وال�سحة الأمريكية بقراءة  منظمة 

ال�سيدلية حتى ل يعطيك ال�سيدلين نوعاً خاطئاً من الأدوية.
 -اطرح جميع الأ�سئلة عن كيفية ا�ستخدام العقاقري: ماذا يجب اأن اأفعل 

اإذا ن�سيت تناول الدواء؟ متى يجب تناول الدواء؟
- هل يتفاعل هذا ال��دواء مع دواء اآخ��ر؟ كيف يجب تخزين ال��دواء؟ هذه 
بع�ص الأ�سئلة التي يجب طرحها على الطبيب اأو ال�سيدلين حول كيفية 

تناول الدواء من اأجل جتّنب الوقوع يف اخلطاأ.
- اعرف مفعول الدواء جيداً: ت�سري املنظمة اىل اأّن الوقوع يف اخلطاأ ممكن، 
اإذا مل نعرف ا�ستخدامات هذا الدواء. على �سبيل املثال، هناك امراأة كانت 
تتناول الدواء املخ�س�ص لعينها كدواء خمّفف لأوجاع الراأ�ص وبالتايل مل 

تتناول الدواء بانتظام، ما �سبب لها م�ساكل كبرية يف عينها.
- اقرئ مل�سقات الدواء جيداً: قراءة مل�سقات الدواء والتاأكد من كيفية 
ما  ال�سرورية،  وجرعته  جيداً  ال���دواء  معرفة  يف  ي�ساعدانك  ا�ستخدامه 
التي  الأطفال  باأدوية  يتعلق  ما  يف  الوقوع يف اخلطاأ خ�سو�ساً  يحمي من 

تكون جرعتها وطريقة ا�ستخدامها دقيقتني جداً.
واملكمالت  الأدوي����ة  اأ���س��م��اء  اإب��ق��اء  ب��اأدوي��ت��ك يف حمفظتك:  اب��ق��ي قائمة   -

الغذائية التي تتناولينها معك اأمر �سروري يف حال حدوث اأي طارىء.

الثعلب  

 هو حيوان ثديي من ف�سيلة الكلبيات 
التى ت�سم الكالب و الذئاب و الثعالب 
ت�ستمل  و  كثيف وخطم مدبب،  ذي��ل   ،
ال��ث��ع��ال��ب ع��ل��ى اأث��ن��ا ع�����س��ر ن��وع��اً منها 
الرمادي  والثعلب  القطبي،  الثعلب 
وال��ث��ع��ال��ب �سريعة  الأح���م���ر  وال��ث��ع��ل��ب 
الثعلب  وي�ستطيع  ال�سيد،  يف  وماهرة 

الأحمر الم�ساك ب�سهولة باأرنب مراوغ ، كما ي�ستطيع اأن يت�سلل خل�سة باجتاه 
والثعلب  القطبي  الثعلب  م��ن  ولكل  ف��وق��ه.  ق��اف��زا  مداهمته  ث��م  وم��ن  طائر 
من  الثعالب  النا�ص  وي�سطاد  الثمن،  غايل  ناعم  وطويل  كثيف  فرو  الأحمر 
اأجل فرائها. ويجد كثريا من ال�سيادين متعة كبرية يف تعقب الثعلب و�سيده 
ول يقتلونه. ومن اأجل ذلك ي�ستخدم ال�سيادون كالب ال�سيد من اجل تتبع 
رائحة الثعلب، لكن الثعلب ينثني مغريا اجتاهه اأو يقفز اىل املاء مما يجعل 
تعقب رائحته اأمرا �سعبا تعي�ص الثعالب يف جميع اأنحاء العامل ما عدا منطقة 
الثعالب يف  اآ�سيا وبع�ص اجل��زر. وقد توجد  القطب اجلنوبي وجنوب �سرقي 
لبع�ص  اخلارجية  املناطق  يف  وحتى  وال�سحاري  والغابات  الزراعية  املناطق 
املدن وال�سواحي ت�سبه معظم اأنواع الثعالب �سغار الكالب، ال اأن للثعلب ذيال 
اأذن��ني مدببتني وخطما طويال ح��ادا. ويبلغ ط��ول معظم  له  اأن  ، كما  كثيفا 
الثعالب 60 اىل 70 �سم ، ا�سافة اىل 35 اىل 40 �سم لطول الذيل. ويزن 

الثعلب نحو 5 – 7 كيلوجراما .
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ممثلة بوليوود الهندية أده شارما حتبس نفسها داخل قفص ضمن حملة احتجاجاً على حبس الطيور في 
مومباي. )أ ف ب(

العامل؟ يف  بركان  • اأعلى 
باأمريكا  ب��رك��ان كوتوباك�ص يف الإك����وادور  ال��ع��امل ه��و  ب��رك��ان يف  اأع��ل��ى 
يليه بركان مونالوا وارتفاعه  5900 مراً  ارتفاعه  اجلنوبية ويبلغ 

حوايل 4500 مراً .. فربكان فيزوف 1186 مراً .
: العامل  اأنهار  • اأطول 

اأط��ول الأن��ه��ار يف العامل هو نهر ) الأم���ازون ( ال��ذي ي�سب يف جنوب 
الأطلنطي ، ونهر النيل الذي ي�سب يف البحر الأبي�ص املتو�سط ، ومت 
ينبوع  وه��و   1953 ع��ام  يف  لنهرالأمازون  احلقيقي  امل�سدر  اكت�ساف 
به يف جنوب  اأ�سمه )هوركو( وقد مت قيا�ص طول هذا النهر حتى م�سّ
الأطلنطي عام 1969 .. فبلغ 4007 مياًل = 6448 كم .. اأما طول 

نهر النيل فقد بلغ حواىل 4145 مياًل .. حواىل 6670 كم .
العامل : اأنهار  • اأق�سر 

املتحدة  بالوليات  لينكولني  ( يف مدينة  الأنهار هو ) نهر دي  اأق�سر 
الأمريكية .

خمرع الآلة احلا�سبة هو بليز با�سكال الفرن�سي �سنة 1785 م  اأن  تعلم  • هل 
من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت البرول  من  لير   0.47 يحدثه  ما  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�سداأ متاما ي�سبح ثالثة اأطنان 
ت�ستخدم كاأداة قطع و تكون اأف�سل من اأي �سالح حاد  اأن  ميكن  املياه  اأن  تعلم  • هل 

املتوالتةالعددية وهو يف ال�سف الثالث الإبتدائي ابتكر  قد  نيوتن  اإ�سحاق  الريا�سي  العامل  اأن  تعلم  • هل 
ال�سم�ص ي�سل اإىل الأر�ص يف 8 دقائق0 �سوء  اأن  تعلم  • هل 

اأن ال�سخ�ص املوهوب يتجاوز حا�سل ذكائه 130 درجة واأن 95 باملائة من النا�ص يراوح حا�سل ذكائهم  • هل تعلم 
بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيراوح ذكائهم ما بني 50 70- درجة والبله ما بني 20 - 50 درجة واأخريا 

املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة
اأكر من الكاأ�ص الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن للك�سر  معر�ص  ال�سميك  الكاأ�ص  اأن  تعلم  • هل 

7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�سبب ال�سرعة التي تدور بها الأر���ص حول  • هل تعلم اأن الك�سوف ل ي�ستمر اأكر من 
ال�سم�ص 

حمتواها من فيتامني »ب« اإذا ما و�سعت حوايل �ساعتني يف  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�سوء النهار

خرج الن�سر للبحث عن فري�سة يطعم بها �سغاره واخذ يطري يف ال�سماء وفوق الغابة لكنه مل يوفق واثناء 
طريانه فوق البحر لحظ الأ�سماك وهي تقفز يف املاء وقد ملعت الوانها اجلميلة يف بريق جميل اغرى عيناه 
باأن يجرب اليوم تناول الغذاء من حلم الأ�سماك وبالفعل ويف حركة بارعة وا�ستدارة جميلة انق�ص الن�سر من 
على علو �ساهق على اإحدى الأ�سماك وان�سب فيها خمالبه وطار اإىل ع�ص �سغاره وهو �سعيد مل ي�سبع ال�سغار 
وطالبا الأب بوجبة اخرى من ال�سمك فطار الن�سر م�سرعا واخذ جولة يف الهواء حتى ملح احدى الأ�سماك 
فاأنق�ص عليها وعاد بها لأطفالة لكنهم اي�سا مل ي�سبعوا فكرر ال�سيد للمرة الثالثة حتى �سبع اجلميع ..نام 
ال�سمك اجلميل فخرج  تناول وجبة من  واعلنوا رغبتهم  بالطعام  الأب  ا�ستيقظوا طالبوا  ان  وبعد  ال�سغار 
الأب لح�سار الطعام .. فطار حتى راأى �سمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�سعيدة ،لكنة نظر اليها وقال 
انها �سغرية ولن تكفي اطفايل واخذ يطري للبحث عن اخرى كبرية حتى راأها �سمكة كبرية رمادية اللون 
قوية تقفز وتنط فتدفع املياه لالآعلى وكاأنه موجا غا�سب فرح وقال لنف�سه هذه ال�سمكة �ستكفيهم ولن اعود 
لل�سيد مرة ثانيه اليوم ودار يف الهواء واندفع بقوة يف اأجتاه ال�سمكة وان�سب خمالبه فيها .. لكنه مل يرتفع 
بها .. بل اختفى لفرة ،ثم ظهر الن�سر وهو يحاول الطريان لكن ما ظهر منه جناحاه وراأ�سه فقط وغط�ص 
مرة اخرى يف املاء، ثم خرج مندفعا من املاء لكنه مل يطر فقد كانت ال�سمك القوية ذكية فاأم�سكت باأرجل 
الن�سريف فمها ولأنها ثقيلة مل ي�ستطع ان يطريبها .. وبعد حلظات �سوهدت ال�سمكة وهي تقفز ويف فمها 
الن�سر اجلبار تقفز به وتعود للماء ثم تخرخ لتقفز وتعود للماء وكاأنها تلعب به وا�ستمر احلال هكذا لفرة 
الن�سرالطماع لكنه ظهر بدون ارجل  الذي ظهر هو  املاء ومل تظهر مرة ثانية بل  ال�سمكة يف  حتى اختفت 
وك�سرت جناحاه واختفى راأ�سه وعندما طفا على �سطح املاء جاء من ي�سحبه مرة ثانية لعمق البحر فعرفت 

انه قد ا�سبح �سيدا ل�سكان البحر لأول واخر مرة يف حياته بعد ان كان هو �سيادهم .

الن�سر الطماع 

التمارين الريا�شية تقلل من االكتئاب

اجلدال.. مفيد ل�شحتك!
  

اأظهرت درا�سة اأمريكية جديدة اأن قلياًل من اجلدال من فرة اإىل اأخرى 
�ساين�ص‹  ›ليف  موقع  وذك��ر  �سحيحة.  لأ�سباب  ج��رى  اإن  لل�سحة  جّيد 
ميت�سغان  جامعة  يف  الجتماعية  الأبحاث  معهد  من  فريقاً  اأن  الأمريكي 
اأو  مديره  مع  �سواء  اآخرين  مع  م�سادة  ال�سخ�ص  يخترب  عندما  ان��ه  وج��د 
قد  ذل��ك  ان  اإذ  ل�سحته  �سيئاً  يكون  قد  املواجهة  فتفاديه  طفله  اأو  زوجته 
يت�سبب له مب�ساكل فيزيائية يف اليوم التايل اأكر مما كان ليعاين لو دخل 
يف جدال. وقالت الباحثة امل�سوؤولة عن الدرا�سة كريا بريدت اإن ›للعالقات 
تاأثريات مهمة على �سعور ال�سخ�ص خالل اليوم، وخ�سو�ساً امل�ساكل يف هذه 

العالقات وكيفية تعاملنا مع امل�ساكل توؤثر على �سعادتنا اليومية‹.

مها حممد 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فايز ف�از
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.

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

الأهل والأ�سدقاء.

 ك�سفت درا�سة طبية حديثة اأن التمارين الريا�سية حت�سن النوم لدى معظم املر�سى، مبا فى ذلك مدة النوم، 
باملقارنة مع غريها بالتدخل الدوائى. 

النوم،  الذين يجدون �سعوبة فى  ال�سن  ف��رداً من كبار  البالغني و55  ف��رداً من   23 الدرا�سة  وقد �سملت 
فالحظ الباحثون اأن املراأة لديها اأعلى معدلت انت�سار الأرق، وبعد ممار�سة جمموعة من الن�ساط الريا�سى 
%75 من احلد الأق�سى  اأداء  اأربع مرات فى الأ�سبوع، وعمل امل�ساركون على  20 دقيقة ملدة  البدنى ملدة 

ملعدل �سربات القلب با�ستخدام ريا�سة امل�سى اأو ا�ستخدام الدراجة الثابتة. 
النوم مع الإق��الل من حالت الكتئاب،  اإىل حت�سني  واأظهرت الدرا�سة عن حت�سني نوعية التمرين توؤدى 

والنوم خالل �ساعات النهار، والإكثار من احليوية والن�ساط. 
البالغني فى  الريا�سية على  التمارين  تاأثري  اأن  اإىل  نيوز  كال  ن�سرها موقع ميدى  التى  الدرا�سة  واأ�سارت 
الأرق  اأعرا�ص  العمرية، ي�سكون من  الفئات  النا�ص فى هذه  %50 من  ال�سن، نحو  العمر وكبار  منت�سف 

املزمن. 

ليمني حممد
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.


