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الب�صر طور�ا قوة الب�صر لر�ؤية الأفاعي 
الب�صرية  القدرة  ط��وروا  الب�صر  اأج��داد  اأن  اإىل  درا�صة جديدة  اأ�صارت 

العالية ب�صبب خوفهم العميق من الأفاعي.
وقال الباحثون يف درا�صة ن�صرت يف دورية الأكادميية الوطنية للعلوم 
اإن��ه��م وج���دوا خ��اي��ا ع�صبية خا�صة يف اأدم��غ��ة ق���ردة م��ن ن��وع مكاك 
ري�صو�صي ت�صتجيب اإىل �صور لاأفاعي. واأو�صح الباحثون اأن اخلايا 
الع�صبية احل�صا�صة جتاه الأفاعي كانت اأكرث عدداً وت�صتجيب ب�صرعة 
اأكرب واأ�صرع مقارنة بخايا ع�صبية اأخرى ا�صتجابت ل�صور لوجه اأو 

اأيادي القردة اأو لأ�صكال هند�صية.
وقالت الباحثة لني اإيزبيل من جامعة كاليفورنيا ديفي�س التي تقدمت 
اإننا  واليابانيون  الربازيليون  الباحثون  اختربها  التي  بالفرتا�صية 
نتو�صل اإىل نتائج تتطابق مع فكرة اأن الأفاعي كان كان لها اأثر كبري 

على الرئي�صيات .
اأج��داد  الرئي�صيات  اأن  اإىل  ت�صري  افرتا�صية  طرحت  اإيزبيل  وك��ان��ت 

الب�صر طوروا النظر اجليد ليتمكنوا من روؤية الأفاعي وتفاديها.
وقال الباحث هي�صاو ني�صيجو من جامعة توياما اإن النتائج تظهر اأن 

الدماغ يتمتع بدوائر ع�صبية خا�صة ل�صتك�صاف الأفاعي .
اأن الدرا�صة �صملت قردة تعي�س يف مكان مغلق ومل تر اأفاٍع  ي�صار اإىل 

من قبل.

منع عر��ض القر�د يف جاكرتا
اأ�صدر حاكم جاكرتا جوكو ويدودو قرارا بحظر العرو�س الرتفيهية 

التي تقدم بالقرود يف �صوارع العا�صمة الإندوني�صية املكتظة. 
و�صيوؤدي القرار اإىل اختفاء كل هذه الأ�صكال من الرتفيه يف املدينة 
بع�صها  وي�صعون  بال�صا�صل  اأ�صحابها  ربطها  وقد  القرود  وتنت�صر 
ي�صافحون  اأو  عرائ�س  اأقنعة  األب�صوهم  وق��د  �صغرية  دراج���ات  على 

النا�س مقابل بع�س النقود. 
اإج����راءات  ال��ق��رار ���ص��ورة وي����دودو ك�صيا�صي ق��وي يتخذ  وي��ع��زز ه��ذا 
لتح�صني �صورة واحدة من اأكرث املدن الآ�صيوية �صخبا قبل انتخابات 

رئا�صة مقررة العام املقبل ويتوقع الناخبون اأن يخو�صها. 
ا�صتغال  اإن العرو�س الرتفيهية للقرود تنطوي على  وقال ويدودو 
للحيوان كما ت�صتت انتباه ال�صائقني الذين يبطئون �صياراتهم لروؤية 

القرود التي يلب�صها اأ�صحابها ماب�س م�صحكة وقبعات رعاة البقر. 
ويدخل احلظر حيز التنفيذ نهاية العام وحظي بتاأييد وا�صع النطاق 
من �صكان جاكرتا البالغ عددهم ع�صرة مايني �صخ�س ياأمل كثريون 

منهم اأن يروا حت�صينات ملمو�صة توؤثر يف حياتهم اليومية. 
2012 وت�صعه  اأكتوبر  وزادت �صعبية ويدودو منذ توليه املن�صب يف 
اإذا قرر الرت�صح يف انتخابات الرئا�صة  ا�صتطاعات الراأي يف املقدمة 

املقررة العام املقبل. 
الأحياء  مداهمة  يف  املا�صي  الأ�صبوع  الإندوني�صية  ال�صرطة  وب���داأت 
وم�����ص��ادرة ال���ق���رود ال��ت��ي ت��ق��ول ج��م��اع��ات معنية ب��ح��ق��وق احل��ي��وان 
اأوام��ر  لتطيع  وتعذيب  معاملة  ل�صوء  تتعر�س  اإنها  وقت طويل  منذ 

اأ�صحابها كما يجرى انتزاع اأ�صنانها حتى ل تع�س. 

قطيع بط يقتحم متجرًا 
مل يتخيل �صاحب �صوبر ماركت اأن يدخل متجره ليجده حتول اإىل 
حظرية بط تتجول فيه الطيور هنا وهناك، و�صط ا�صتغراب وده�صة 

عارمة من املوظفني والزبائن.
وعمال  موظفو  ف��وج��ئ  امل��ا���ص��ي،  اخلمي�س  ي��وم  م�صاء  ح��ل��ول  فمع 
�صربينجز  �صاراتوجا  مدينة  يف  ال�صتهاكية  ال�صلع  متاجر  اأح��د 
بنيويورك بغزو من نوع خا�س، اقتحمت فيه 50 بطة املتجر عرب 

اأبوابه الكهربائية.
�صوى  املتجر،  يف  فادحة  خ�صائر  اأي  هناك  يكن  مل  احل��ظ  وحل�صن 
اآثار اأقدام البط على اأر�صيات املتجر، وانق�صا�صه على اأكيا�س البوب 

كورن .

عالقة كلوين �علم 
الدين .. �صائعة

ي��ب��دو اأن ال�����ص��ائ��ع��ات ال��ت��ي ���ص��رت ح��ول 
ع��اق��ة ب���ني ال��ن��ج��م الأم����ريك����ي، ج���ورج 
ك���ل���وين، وامل��ح��ام��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، اأم���ل 
ب�صلة،  للحقيقة  مت��ت  ل  ال���دي���ن،  ع��ل��م 
حيث اأكدت م�صادر مطلعة اأن ما يجمع 

بينهما ل يتعدى حدود ال�صداقة.
اإ�س ماغازين(  وقالت م�صادر ملوقع )يو 
ح��ول  ���ص��ائ��ع��ات  ع��ل��ى  تعليقاً  الأم���ريك���ي 
ت��ن��اول ك��ل��وين ال��ع�����ص��اء م��ع ع��ل��م ال��دي��ن 
الأم�صية  اإن  ل��ن��دن،  يف  املا�صي  الأ���ص��ب��وع 
جمرد  الدين  وعلم   ، رومن�صية  تكن  مل 

�صديقة .
واأّكدت اأن كلوين ل يزال يواعد العار�صة 
اإنها  الكرواتية مونيكا جاكي�صيك، وقال 
غري  بعد،  ر�صمي  ب�صكل  حبيبته  لي�صت 

اأنهما اأ�صبحا متقاربني جداً.
اإع���ام  و���ص��ائ��ل  يف  تخمينات  اأن  وي��ذك��ر 
بريطانية واأمريكية ذكرت رجحت وجود 
اأن  بعد  الدين،  عاقة بني كلوين وعلم 
�صوهدا وهما يتناولن الع�صاء ويتبادلن 

الإبت�صامات.

ميكن التعوي�س عن فرتات ال�صهر اأو الأرق خال الليل 
عرب النوم ل�صاعات اإ�صافية �صباحاً، والأف�صل من ذلك 
بالن�صبة  ال��ن��ه��ار.  �صاعات  خ��ال  قيلولة  اأخ��ذ  ه��و  بعد 
اأم��ر ل مفّر منه  القيلولة  البلدان احل��ارة،  �صكان  اإىل 
على  الخت�صا�صيون  يوؤكد  احل��ارة.  النهار  �صاعات  يف 
اأن الإن�صان لي�س جمهزاً للبقاء م�صتيقظاً طوال فرتة 

اليوم.

تعزيز املناعة
قد تختفي حاجة اجل�صم اإىل اأخذ قيلولة طويلة بعد 
�صن الرابعة، لكن ت�صتمر احلاجة اإىل الراحة يف و�صط 
النهار طوال مراحل احلياة ب�صبب ال�صغوط النف�صية 
النوم  ف���رتات  تتاحق  �صاعة،   24 خ��ال  الع�صرية. 
لني للنوم: الليل وخال  وال�صتيقاظ وفق زمنني مف�صّ
ع�صراً.  واخلام�صة  ظهراً  الواحدة  ال�صاعة  بني  النهار 
متنح  اليومية  القيلولة  اأن  الدرا�صات  ك�صفت  كذلك، 
منافع عدة من وجهة النظر الطبية. ت�صاهم حلظات 
الفريو�صات  اع��ت��داءات  مقاومة  يف  ه��ذه  ال���ص��رتخ��اء 

واجلراثيم وتخفي�س خطر الإ�صابة باأمرا�س 
ال��������ق��������ل��������ب 

الع�صبي،  التعب  التخل�س من  وال�صرايني. من خال 
ت�صاهم القيلولة يف جتنب م�صاكل النوم وحت�صني الأداء 

الفكري وم�صتوى الرتكيز يف ال�صاعات الاحقة.

اإجابات
ما هي فرتة القيلولة املثالية؟

اأطلَت  ب���داأت العطلة وه��ل تعاين الإره����اق؟ ه��ل  - ه��ل 
زحمة  لتجنب  ليًا  القيادة  تف�صل  هل  ليًا؟  ال�صهر 
ال�����ص��ري واحل�����ر؟ ل��ل��ت��ع��وي�����س ع���ن ال��ن��ق�����س يف ���ص��اع��ات 
النوم، يجب اللجوء اإىل ما ي�صميه اخلرباء )القيلولة 
من  دقيقة   15 بعد  القيلولة  ه��ذه  حت�صل  امللكية(: 
ال���غ���داء، ���ص��رط احل��ر���س ع��ل��ى ع���دم ���ص��رب ال��ق��ه��وة اأو 
ال�صاي بعد تناول الطعام. من الأف�صل التواجد يف ظل 
واملزعجة،  ال�صيقة  املاب�س  ن��زع  م��ع  مريحة  ظ��روف 
ث���م ال��ت��م��دد وال����ص���رتخ���اء. ي��ج��ب احل���ف���اظ ع��ل��ى ه��ذا 
50 دقيقة تقريباً. ل داعي ملراقبة  ال�صرتخاء طوال 
ال�صاعة با�صتمرار لأن اجل�صم ي�صتيقظ بعد هذه املدة 

تلقائياً.
يف الأوقات الأخرى، يكفي اأخذ قيلولة 
ملدة 20 دقيقة على كنبة اأو يف مكان 
���ص��ب��ه م��ظ��ل��م لإع�����ادة ���ص��ح��ن ط��اق��ة 
اجل�����ص��م. يف احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة، قد 
ن�صوء  اإىل  الطويلة  القيلولة  ت��وؤدي 
م�صاكل يف النوم ليًا. من الأف�صل 

اإذاً تنظيم اأوقات ال�صتيقاظ.
ه����������ل مي�������ك�������ن جت����ن����ب 
الن�����������زع�����������اج ع���ن���د 

ال�صتيقاظ؟
ال��ب��ع�����س  ي���ح���ب���ذ  ل 
ف��ك��رة ال��ق��ي��ل��ول��ة من 
لأن��ه��ا ترتكهم  اأ���ص��ل��ه��ا 
امل�صاء.  حتى  مرتّنحني 

ل ينكر اخلرباء هذه الظاهرة، لكنهم يعتربون اأن هذا 
خال  فجاأًة  الفرد  ا�صتيقظ  اإذا  اإل  يظهر  ل  النزعاج 
الطويلة  ال��ن��وم  مرحلة  يف  اأي  الطبيعية،  ال��ن��وم  دورة 

والبطيئة.
ل  دقيقة،   20 خ��ال  ال�صتيقاظ  برجمة  خ��ال  م��ن 
النوم  اأراد  اإذا  اأم��ا  اخلفيف.  النوم  عتبة  امل��رء  يتخطى 
اأي  ي��ع��زل نف�صه ع��ن  اأن  اأط���ول، فمن الأف�����ص��ل  ل��ف��رتة 
اأذنيه  وي�صّم  هاتفه اخللوي  واأن يطفئ  م�صدر �صجة 

عند احلاجة لتجنب ال�صتيقاظ ب�صكل مباغت.
كيف ميكن تنظيم اأوقات القيلولة اإذا مل يكن اجل�صم 

معتاداً عليها؟
اإىل  بالن�صبة  الغداء  بعد  للغاية  �صهًا  النوم  يكون  قد 
يف  ك��ربى  �صعوبة  الآخ���ر  البع�س  يجد  لكن  البع�س، 
داعي  ل  اليوم.  من  الفرتة  ه��ذه  يف  للنوم  ال�صت�صام 
اإذ  الأوىل،  امل���رات  يف  ب��ال��ن��وم  تنجح  مل  ح��ال  يف  للقلق 
���ص��ت��ك��ون ه����ذه ال����ص���رتاح���ة م��ف��ي��دة ح��ت��ى ل���و مل تكن 
القيلولة مثالية. وكلما �صعرت بال�صغط ورحت تردد يف 

نف�صك عبارة )يجب اأن اأنام(، فلن تتو�صل اإىل ذلك.
ت�����ص��اع��د نف�صك ع��ل��ى ال���ص��رتخ��اء م��ن خ���ال حتديد 
والنوم  الت�صنجات  لفك  ج�صمك  يف  احل�صا�صة  النقاط 
يف  الي�صرى  اليد  قب�صة  �صع  ب��ذل��ك،  للقيام  ب�صرعة. 
و�صط اجلهة  الأمي��ن يف  الإبهام  ثم �صع  اليمنى،  اليد 
مبا�صرًة.  اليد  حتت  الي�صرى،  القب�صة  من  الداخلية 
ب��ع��د ذل����ك، ق��م ب��ح��رك��ات دائ���ري���ة ���ص��غ��رية يف الجت���اه 
املعاك�س لعقارب ال�صاعة خال ب�صع دقائق. ال�صرتخاء 

الفوري م�صمون!
متدد  اجل�صم:  ا�صرتخاء  لتعزيز  اأخ��رى  تقنيات  ت��ربز 
عينيك.  واأغلق  البطن  على  يديك  و�صع  ظهرك  على 
خذ نف�صاً عميقاً )من الأنف( بوترية بطيئة، مع العد 
اإخ����راج ال��ه��واء بالكامل  4، ث��م ازف���ر م��ع  حتى ال��رق��م 
ب�صيطة  ا�صرتاحة  خذ   .4 الرقم  حتى  جم��دداً  وال��ع��ّد 

وكرر التمرين نف�صه.

متارين خا�صة حلماية امل�صنني من خطر الك�صور عند ال�صقوط 
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م�صتويات الهرمونات تنبئ 
ب�صرطان الثدي 

وجدت درا�صة جديدة اإمكانية التنبوؤ بخطر اإ�صابة الن�صاء ب�صرطان الثدي 
عرب متابعة م�صتوى الهرمونات الرئي�صية لديهن.

ه��ارف��ارد  الباحثني يف جامعة  اأن  الأم��ريك��ي  ن��ي��وز  داي  م��وق��ع هلث  وذك���ر 
للطب اأن مراقبة م�صتويات الهرمونات عند الن�صاء ميكن اأن تنبئ بخطر 

اإ�صابتهن ب�صرطان الثدي.
اأن ت�صاف  الهرمونات ميكن  فاإن مراقبة م�صتويات هذه  للباحثني  ووفقاً 
التي يبحث عنها الأطباء والتي تت�صمن عدد حالت  الروتينية  للدللت 
حمل امل���راأة و���ص��ن ال��ب��ل��وغ. وق��ال��ت الباحثة امل�����ص��وؤول��ة ع��ن ال��درا���ص��ة �صيلي 
تووروغري، اإن الن�صاء بعد انقطاع الطمث واللواتي ترتفع لديهن م�صتويات 
ه��رم��ون��ات ال���ص��رتوج��ني والأن���دروج���ني وال��ربولك��ت��ني، ه��ن اأك��رث عر�صة 
خلطر الإ�صابة ب�صرطان الثدي مقارنة بالن�صاء اللواتي تنخف�س لديهن 

هذه امل�صتويات من الهرمونات .
واأ�صارت اإىل اأن النظر يف م�صتويات هرمونات الإ�صرتوجني والت�صتو�صتريون 
والربولكتني ميكن اأن ينبئ بتح�صن كبري يف جمال اكت�صاف خطر الإ�صابة 

ب�صرطان الثدي.
 473 من  جمموعة  عند  الثدي  ب�صرطان  الإ�صابة  خطر  الفريق  وحّلل 
اإ�صابتهن ب�صرطان  انقطاع الطمث مت ت�صخي�س  ام��راأة يف مرحلة ما بعد 

الثدي، و770 امراأة غري م�صابة باملر�س.
وا�صتنتج العلماء اأن النظر بوجود م�صتويات عالية من الهرمونات الرئي�صية 

زاد من دقة معرفة الن�صاء املعر�صات اأكرث لاإ�صابة ب�صرطان الثدي.

البيولوجية  �ساعة اجل�سم  ل�ساعات طويلة، بل يجب احرتام حاجات  النوم  بال�سرورة  ال�سليم ال يعني  النوم 
التي تختلف من �سخ�ص اإىل اآخر! ال ميكن اأن يلتزم املرء ب�ساعات نوم منتظمة يوميًا واأن ميتنع مثاًل عن اإطالة 
النوم واال�ستيقاظ يف  اأن  باكرًا عادة. يكرر اخلرباء  النوم  اإىل  لو كان يخلد  املنا�سبات حتى  ال�سهر يف بع�ص 

ل�سمان  الذهبية  القاعدة  هما  منتظمة  �سبه  �ساعات 
النوم ال�سليم. لكن ال �سرر من تعديل اأوقات النوم 

اأحيانًا، ال �سيما يف اأيام العطلة.

مفت�ض جمارك 
ي�صرق م�صافر

يف  ج����م����ارك  ����ص���اب���ط   381 ف���ق���د 
لأنهم  وظائفهم  املتحدة  ال��ولي��ات 
ي�������ص���رق���ون اأم���ت���ع���ة امل�������ص���اف���ري���ن يف 
امل���ط���ارات ولإث���ب���ات ه���ذه الأرق������ام، 
اأي بي �صي الأمريكية  اأع��دت �صبكة 
ت��ق��ري��را ���ص��ورت فيه ح��ادث��ة �صرقة 
ك���ان �صمن  ب���اد  اآي  ���ص��اب��ط جل��ه��از 

اأمتعة فريق يفرت�س اأنه م�صافر. 
وق�����ام ال���ف���ري���ق ب��و���ص��ع اجل���ه���از يف 
���ص��ات ���ص��غ��رية اأث���ن���اء م����روره عرب 
اجل���ه���از الأم����ن����ي. وت��و���ص��ح لقطة 

�صابط جمارك وهو ياأخذ اجلهاز. 
لكن وبعد اأن عرب الفريق، حدث ما 
جهاز  اأن  اكت�صف  فقد  متوقعا  ك��ان 
الآي باد قد اختفى.  اإل اأن اجلهاز 
املكان  لتحديد  بتطبيق  م��زودا  كان 
اإىل  ال�����ص��اب��ط  اأن و���ص��ل  ف��ب��م��ج��رد 
م��ن��زل��ه وف��ت��ح اجل���ه���از، مت حت��دي��د 
م��ك��ان وج����وده.  ت��وج��ه ال��ف��ري��ق اإىل 
30 ميا  منزل ال�صابط على بعد 
م��ن م��ط��ار اأورلن�����دو ال���ذي اختفى 
ف��ي��ه وق����ام ال��ف��ري��ق ب��ت��ق��دمي نف�صه 
لل�صابط، الذي كان ما يزال يرتدي 
ب���زت���ه ال��ر���ص��م��ي��ة واأخ��������ربوه اأن��ه��م 
مفقود  ب��اد  اآي  ج��ه��از  ع��ن  يبحثون 
واأن تطبيق حتديد املكان اأظهر اأنه 
اأنكر  موجود يف منزله.  يف البداية 
ال�صابط، لكن حتت اإ�صرار الفريق 
اعرتف اأن اجلهاز موجود معه وقام 
اإن  ال�����ص��اب��ط  وق����ال  ل��ه��م  بت�صليمه 
زوجته هي التي اأخذت اجلهاز لكن 
اأن اجلهاز  الفريق ال�صحفي فاجاأه 
�صوهد اآخ���ر م��رة يف ي��ده ه��و اأث��ن��اء 

مرورهم عرب البوابة الأمنية. 

غالباً ما ُين�صح املتقدمون يف ال�صّن مبمار�صة اأنواع حمددة من التمارين التي قد تقلل من 
احتمالت ال�صقوط، فيما اأظهرت درا�صة جديدة يف فرن�صا اأنه حتى بحال ال�صقوط، فاإن 

التمارين مثل التاي ت�صي وغريها تخفف من حّدة الإ�صابة التي قد يتعر�س لها امل�صّن.
واأجرت الباحثة اللبنانية، فابيان اخلوري، وزماوؤها من جامعة )باري�س �صود( يف فرن�صا 

درا�صة ن�صرت يف الدورية الربيطانية للطب �صملت مراجعة بيانات من 17 اختباراً �صابقاً 
�صّمت 2195 م�صاركاً معّدل اأعمارهم 76 �صنة، و%77 منهم من الن�صاء.

وال��ت��وازن  امل�صي  الأخ���رى مت��اري��ن مثل  ، فيما �صملت  ال��ت��اي ت�صي  اخ��ت��ب��اران على مت��اري��ن  ورك���ز 
الديناميكي والتدريب الوظيفي )متارين تتعلق بالقيام بن�صاطات منار�صها يف حياتنا اليومية( بالإ�صافة 

اإىل متارين تعزيز القوة.
ويعترب ال�صقوط من اأخطر امل�صاكل التي قد يتعر�س لها املتقدمون يف ال�صّن وقد توؤدي اإىل ا�صابات طفيفة 

مثل الكدمات اأو اأخرى اكرث خطراً مثل الك�صور وغريها من الأمور التي ت�صتدعي الدخول اإىل امل�صت�صفى، 
اأو الت�صبب بعجز قد يجرب ال�صخ�س على النتقال اإىل دار رعاية.

ومن اأبرز تلك ال�صابات، الك�صر يف الورك والتواءات املفا�صل وال�صدمات يف الراأ�س وتبني اأن ممار�صة 
هذا النوع من التمارين يخفف ب�صكل كبري كافة اأنواع الإ�صابات الناجمة عن ال�صقوط على الأخ�س 

تلك التي ت�صتدعي اخل�صوع لرعاية طبية مثل الك�صور وغريها.
وقالت اخلوري اإن تخفيف خطر ال�صقوط وحت�صني ردة الفعل حلماية النف�س عند ال�صقوط هي من 

الو�صائل املهمة والعملية التي حتمي من الك�صور وال�صابات اخلطرة عند امل�صنني .
اخلطرة،  الإ�صابات  من  بالتخفيف  ال�صقوط  من  الوقاية  متارين  اأهمية  على  الباحثون  و�صدد 
داعني الأطباء واملتخ�ص�صني يف الرعاية ال�صحية اإىل ت�صجيع املر�صى على اتباع برامج من هذه 

التمارين.

اإنتاج م�صل يعمل �صد ال�صرطان 
البحوث  معهد  يف  العلماء  تو�صل 
ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ط��ب امل��ن��اع��ة يف م��دي��ن��ة 
انتاج  اإىل  الرو�صية  نوفو�صيبري�صك 

م�صل �صد مر�س ال�صرطان.
وق���ال م��دي��ر امل��ع��ه��د، واأح���د اأع�صاء 
اأك����ي����دمي����ي����ة ال����ع����ل����وم ال���رو����ص���ي���ة، 
ك��وزل��وف،  ف��ادمي��ري  الربوفي�صور 
لوكالة اأنباء اإيتار – تا�س الرو�صية، 
اإن �صخ�صا م�صاباً مبر�س ال�صرطان 
بوا�صطة  احلا�صر  ال��وق��ت  يف  يلقح 
ه���ذا امل�����ص��ل يف امل��رح��ل��ت��ني ال��ث��ال��ث��ة 
يطيل  ما  امل��ر���س،  لتطور  والرابعة 

اأمد حياته مرتني.
واأ�صاف ن�صتخرج خايا م�صوؤولة عن 
لنحّملها  الإن�صان  املناعة من ج�صم 
على خايا الأورام، وجنعلها ته�صم 
ت��ل��ك اخل��اي��ا ال�������ص���ارة.. ث��م نعيد 
الإن�صان لتن�ّصط  اإىل ج�صم  اإدخالها 
اأي قدرته على  املناعة،  قدرته على 
كوزلوف  واأ���ص��ار   . الأورام  مكافحة 
تعترب  ل  ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذه  اأن  اإىل 
على  عاجا  بل  كا�صيكياً،  تلقيحاً 
م�صتوى اخلايا ، موؤكداً انه �صيتم 
ا�صتخدامها فيما بعد لعاج مراحل 

مبكرة من مر�س ال�صرطان .

ن�صـــائــح هامـــة لنـــوم �صــليـــم ��صــــحي
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بلدية مدينة العني تنظم معر�صًا للكتاب مب�صاركة 22 موؤ�ص�صة � دار ن�صر
•• العني - الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني م�����ص��اء ام�����س الول 
قطاع  نظمه  ال��ذي  الول  الكتاب  معر�س  فعاليات 
افراح  ال�صمايل يف قاعة  – القطاع  املناطق  خدمات 
الهري مب�صاركة 22 من املوؤ�ص�صات والفراد املعنيني 
وامل��ك��ت��ب��ات  ال��ن�����ص��ر  ودور  وال��ك��ت��اب��ة  الدب  مب���ج���ال 
املختلفة والذي ياأتي �صمن توجهات البلدية يف ن�صر 
خمتلف  على  املجتمع  اف��راد  بني  املعرفة  ت�صجيع  و 
القراءة والإطاع  و فئاتهم وغر�س حب  �صرائحهم 
لدى ال�صباب والطفال . وذكر را�صد مغري العميمي 
القطاع   ( املناطق  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
ال�صمايل ( بالإنابة اإن معر�س الكتاب الذي يقام يف 
دورته الأوىل لقى اإقبال كبريا من اجلمهور ما يدل 
للكتاب  تعط�صهم  و  املجتمع  اف��راد  رغبة  على مدى 
الذي يظن البع�س انه فقد اهميته و قراءه مقابل 
ان اهتمامات  ، م�صيفا  القراءة اللكرتونية  و�صائل 
رواد املعر�س تنوعت بني الكتب الثقافية و الدينية 
من  غريها  و  بالأع�صاب  ال��ت��داوي  و  الطبخ  كتب  و 

 ، الكتبي  م��ط��وع  حمد  عبيد  واأ���ص��ار   . اله��ت��م��ام��ات 
اإىل  ال�صمايل  بالقطاع  املجتمع  خدمة  اإدارة  مدير 
م�����ص��ارك��ات خمتلفة من  ع��ل��ى  ا���ص��ت��م��ل  امل��ع��ر���س  اأن 
بالإ�صافة   ، ال��دول��ة  يف  الن�صر  دور  و  املكتبات  اه��م 
امل�صورين  و  الر�صامني  و  املوؤلفني  مل�صاركة عدد من 
باإ�صداراتهم و نتاجاتهم الدبية والفنية التي اثارت 
املعر�س  ب��اأن  ، م�صيفا  ال��زائ��ري��ن  اع��ج��اب  و  اهتمام 
ياأتي �صمن م�صوؤوليات بلدية مدينة العني باإ�صراك 
وحت�صني  املختلفة  الثقافية  الن�صطة  يف  املجتمع 
م�صتوى اخلدمات املقدمة لل�صكان و حتقيق التنمية 
احل�����ص��ري��ة ل��ل��م��دي��ن��ة . وا���ص��ت��ه��دف امل��ع��ر���س ال���ذي 
ا�صتمر ليومني جميع فئات املجتمع مبن فيهم طلبة 
املدار�س ، وت�صمن فعاليات مميزة وجاذبة للجمهور 
الق�صائد  اإل��ق��اء  مثل  متنوعة  م�صرحية  وع��رو���س 
 ، الإم���ارات  ت��راث  ، وف��ق��رات فلكلورية من  النبطية 
اإىل تقدمي م�صرحيات  بالإ�صافة  الأطفال  وق�ص�س 
بالتعاون مع املدار�س ونادي تراث الإمارات ومديرية 
اأرك��ان متعددة  املعر�س  ا�صتمل  .  كما  العني  �صرطة 
 ، الطبخ  لكتب  ورك��ن   ، امل�صتعملة  للكتب  رك��ن  منها 

، كما مت على على  ، ورك��ن تراثي  ورك��ن للر�صامني 
املوؤ�ص�صات  ، م��ن  امل�����ص��ارك��ة  ت��ك��رمي اجل��ه��ات  ه��ام�����س 

واملوؤلفني الإماراتيني الذين �صاهموا بو�صع ب�صمة 
ثقافة مميزة يف جمال الكتابة الإماراتية .

تكرمي امل�صاركني يف 
اإجناح الفعاليات

•• العني-الفجر:

قام را�صد مغري العميمي املدير التنفيذي لقطاع خدمات املناطق )القطاع 
يف  �صاهموا  مم��ن  املعر�س  يف  امل�صاركني  بتكرمي  العني  ببلدية  ال�صمايل( 
اإجناح الفعاليات حيث قدم لهم الدروع و�صهادات التقدير وقد اأ�صاد املدير 
التنفيذي بالدور الرائد الذي قامت به املوؤ�ص�صات وعددهم اثنان وع�صرون 

موؤ�ص�صة ودار ن�صر.

ناق�سوا التبادل العلمي والتدريب امل�سرتك

الإمارات جامعة  مع  التعا�ن  �صبل  تبحث  يابانية  جامعة   11

•• العني - الفجر:

ب��ح��ث وف���د اك��ادمي��ي ي��اب��اين م��وؤل��ف م��ن ممثلي 11 
ج��ام��ع��ة ي��اب��ان��ي��ة ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون مع 
خال  م��ن  وذل��ك  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة 
جامعة  حلرم  الياباين  الوفد  بها  يقوم  التي  الزيارة 
الإم���������ارات يف م��دي��ن��ة ال���ع���ني م���ن اأج�����ل ب��ح��ث �صبل 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  امل��ت��ب��ادل يف جم��ال  ال��ت��ع��اون 
العلمي والتبادل الطابي والكادميي ، وتاألف الوفد 
الياباين من ممثلني عن 11 جامعة يابانية يرافقهم 
�صعادة �صيجريو ياماجو�صي، ممثًا عن وزارة التعليم 
والثقافة والريا�صة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان، 
اإ�صافة اإىل ممثلني عن مركز التعاون الدويل الياباين 

والذي مت افتتاح مكتبه حديثا يف اأبوظبي.
للتعليم  ال��ي��اب��اين يف معر�س جن��اح  ال��وف��د  وي�����ص��ارك 
اجل��اري  ال�صبوع  يعقد  ال��ذي  والتوظيف  وال��ت��دري��ب 
يف العا�صمة اأبو ظبي ، اإ�صافة اإىل رغبة الوفد الزائر 

اليابانية  اجل��ام��ع��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  مناق�صة  يف 
مقدمتها  ويف  ال��دول��ة  يف  العايل  التعليم  وموؤ�ص�صات 
التعليمي  ال��ت��ب��ادل  �صبل  وت��ط��وي��ر  الإم�����ارات  جامعة 
باأهمية  من اجلانبني  اإدراك��اً   ، البلدين  والثقايف بني 
املوؤ�ص�صات  بني  املثمر  للتعاون  م�صرتكة  روؤي��ة  حتقيق 
من  ال�صتفادة  وحم��اول��ة  البلدين  كا  يف  التعليمية 

التجارب الناجحة يف جمال التعليم والبحث.
، مدير  النعيمي  را���ص��د  ال��دك��ت��ور علي  ���ص��ع��ادة  واأ���ص��اد 
ت�صهده  ال���ذي  امل�صتمر  بالتطور   ، الإم�����ارات  جامعة 
العاقات بني البلدين على ال�صعيد العلمي والثقايف 
خا�صة يف ال�صنوات الأخرية وذلك من خال اجلهود 
ال���ت���ي ب��ذل��ه��ا ال��ق��ائ��م��ون يف ك���ا اجل���ان���ب���ني ل��ت��ع��زي��ز 
والثقافة  والتعليم  القت�صاد  جم��الت  يف  ال�صراكات 

والطاقة.
القت�صاد  اإىل  النتقال  ب��اأن  النعيمي  الدكتور  ون��وه 
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة ي��ت��ط��ل��ب ال���ي���وم ت��وج��ي��ه ك��اآف��ة 
ال���ط���اق���ات واجل����ه����ود ن��ح��و ت��ط��وي��ر ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م 

واله��ت��م��ام احل��ق��ي��ق��ي مب��ج��ال ال��ب��ح��وث وال��درا���ص��ات 
ودعم الباحثني واملبتكرين واأكد ان هذا ما تقوم عليه 
التوجيهات  الإم��ارات من خال  ا�صرتاتيجية جامعة 
نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان  ال�صيخ  ملعايل  امل�صتمرة 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى 
القرن  جامعة  الإم���ارات  جامعة  تكون  ب��اأن  للجامعة 
احل�����ادي وال��ع�����ص��ري��ن يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي و����ص���رورة 
اإىل  للو�صول  ودعمها  اخل��ربات  كاآفة  من  ال�صتفادة 
���ص��ع��ادة �صيجريو  اأع���رب  امل��ن�����ص��ود. م��ن جهته  ال��ه��دف 
بتقوية  ب��اده  واهتمام  حر�س  مدى  عن  ياماجو�صي 
اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ام��ع��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة وجامعة 
ب��ت��ب��ادل اخل����ربات يف  املتعلقة  امل��ج��الت  الإم������ارات يف 
املجالت العلمية والتعليمية �صعياً للم�صاهمة الفعالة 
يف حتقيق الأهداف امل�صتقبلية لكا الطرفني، واأ�صاف 
مع  �صراكاتنا  وتطوير  تقوية  اإىل  دائماً  ن�صعى  قائًا 
الإم����ارات  دول���ة  العلمية والأك��ادمي��ي��ة يف  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
وذلك من خال تبادل اخلربات الأكادميية والطلبة 

واأع�صاء الهيئة التدري�صية اإ�صافة اإىل تعزيز امل�صاريع 
عر�صا  ال��ي��اب��اين  ال��وف��د  وق��دم   . امل�صرتكة  التعليمية 
عن اجلامعات اليابانية واملراكز البحثية فيها ونظام 
التعليم العايل يف اليابان واملوا�صيع املتعلقة بالطلبة 
الدوليني ، و�صهد الجتماع امل�صرتك نقا�صات وتبادل 
يخ�س  عمل  اط��ار  اإىل  للو�صول  �صعياً  النظر  وجهات 

املجالت ذات الهتمام امل�صرتك وكيفية تطويرها.
جدير بالذكر اأن املجتمعني تطرقوا اىل كيفية تو�صيع 
وتطوير برنامج التدريب الدويل امل�صرتك بني جامعة 
الإمارات واجلامعات اليابانية حيث ي�صارك حالياً يف 
العلوم  كلبة  م��ن  10 طلبة  م��ن  ال��ربام��ج فريق  ه��ذا 
تطوير  ل�صركة  التابع  العملي  ال��ت��دري��ب  برنامج  يف 
النفط اليابانية املحدودة )جودكو(، وت�صتقبل جامعة 
 ، والتدريب  للدرا�صة  يابانيني  �صنويا طلبة  الإم��ارات 
عام  الياباين يف اجلامعة  �صاكورا  نادي  اإن�صاء  كما مت 
2008 والذي يركز على التبادل الثقايف بني اليابان 

والدولة. 

جناح الفنون الت�صكيلية على 
هام�ض معر�ض الكتاب

•• العني-الفجر:

ملعر�س  امل�صاحب  الفنون  جناح  يف  الت�صكيليني  الفنانني  من  ع��دد  �صارك 
ببلدية  الهري  مبنطقة  املناطق  خدمات  قطاع  نظمه  ال��ذي  الأول  الكتاب 
العني حيث قدم عدد من الفنانني اإبداعاتهم يف جمال الر�صم اإ�صافة اإىل 
ال�صور الفوتوغرافية والإبداعات الفنية الأخرى التي توقف عندها زائرو 

املعر�س.

جمل�ض الإمارات للتمري�ض �القبالة يعقد 
اجتماعًا ملناق�صة �ثيقة ال�صلوك املهني

للعام  الثالث  اجتماعه  اليوم  والقبالة  للتمري�س  الإم���ارات  جمل�س  يعقد 
املهني  ال�صلوك  وثيقة  ملناق�صة  دب��ي  ال�صحة  هيئة  من  با�صت�صافة   2013
وكذلك التوقيع على وثيقة نطاق مزاولة املهنة ال�صادرة عن اللجنة العلمية 
ع�صوا   14 ع��دده��م  البالغ  املجل�س  اع�صاء  مب�صاركة  وذل��ك  املهنة  مل��زاول��ة 
ممثلني للهيئات ال�صحية واملوؤ�ص�صات ذات العاقة يف دولة المارات ويح�صر 
رئي�صات  من  وع��دد  املجل�س  عن  املنبثقة  اللجان  ومن�صقي  روؤ���ص��اء  الجتماع 
التمري�س الماراتيات. ويتم خال الجتماع مناق�صة خمطط ور�صة العمل 
جمعية  مع  بالتعاون  �صيعقد  ال��ذي  التخ�ص�صي  التمري�س  حول  اخلليجية 
2013 وكذلك  24 و25 نوفمرب  التمري�س الماراتية على مدى يومي 
بالتن�صيق مع منظمة ال�صحة العاملية حيث تدير ور�صة العمل فدوى عفارة 
امل�صت�صارة يف جمال تعليم وتنظيم التمري�س والقبالة. وتهدف ور�صة العمل 
اىل تبادل اخلربات بني دول جمل�س التعاون اخلليجي حول مناذج التمري�س 
اىل  الور�صة  ه��ذه  خ��ال  م��ن  املجل�س  ويطمح  لديها  املعتمدة  التخ�ص�صي 
يف  املتخ�ص�س  التمري�س  مزاولة  لتنظيم  بنموذج  خا�صة  تو�صيات  ا�صدار 
دول جمل�س التعاون اخلليجي. يذكر اأن جلنة التمري�س التخ�ص�صي التابعة 
ملجل�س المارات للتمري�س والقبالة تعمل على و�صع منوذج مع وثيقة نطاق 
املزاولة للتمري�س التخ�ص�صي يف دولة المارات و�صيتم اطاع امل�صاركني من 

دول جمل�س التعاون على هذا النموذج لإبداء الراأي. 
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اأربع خطوات لتطفئ نار الغرية 

اذا كنت �سخ�سا غيورا تنتابك افكار ارتيابية كلما ذكرت زوجتك ا�سم 
زميلها يف العمل، اأو اذا �ساهدتها ت�سلم على زميل درا�سة قدمي 

تتحدث  انها  يف  �سككت  اأو  اجلامعة،  ايام  منذ  ت�ساهده  مل 
بالهاتف مع احد غري �سديقتها، اأو بداأت تت�سبب عرقا اذا 

ابدى �سخ�ص مالحظة لطيفة على مظهر زوجتك، فانك 
بها،  املتحكم  غري  الغرية  ا�سباح  من  عامل  يف  تعي�ص 

والتي �ستدمر عالقتك الزوجية كاي �سلوك �سلبي 
اآخر كاخليانة مثال. فمن اجل حياتك العاطفية 

والزوجية نعطيك اربع خطوات لتجاوز غريتك.

اطلب راأي �سديقك 
ال�����ص��ع��ور ب��ال��غ��رية ���ص��ي��دخ��ل��ك يف م��ت��اه��ة 
داخ���ل���ي���ة، والف�����ك�����ار الرت���ي���اب���ي���ة ���ص��وف 

ت��ت�����ص��خ��م ك��ل��م��ا ادرت���ه���ا اك���رث يف راأ����ص���ك، 
وبالتايل  املوؤامرة  بعقلية  بالتفكري  وتبداأ 
ت�صخم المور ال�صغرية وتعطيها مغزى 

واقعي  غري  هو  مبا  نف�صك  وتقنع  كبريا 
اأو حقيقي.

ال���غ���رية، اط��ل��ب راأي  ل��ل��ن��ج��اح يف جت����اوز 
�صديق مقرب وانتبه لن يكون �صديقك 
وح��دك ل �صديق ال��ط��رف��ني، واأج���ب عن 
ا���ص��ئ��ل��ت��ه ب�����ص��راح��ة، واع���ط���ه ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل 
التي قد ت�صاعده يف ك�صف �صبب �صعورك 
املثال  �صبيل  على  ���ص��األ��ك  ف���اذا  ب��ال��غ��رية، 
خ��ن��ت  ان  ���ص��ب��ق  ه����ل 
وكانت  زوجتك 
اج����اب����ت����ك 
ب������ن������ع������م، 
ف����������ق����������د 
ي�������ك�������ون 
ه���ذا هو 

ان تخونك هي كما  تتوقع  ال�صبب، فانت 
خ��ن��ت��ه��ا، ف���ا ت��خ��ف ع���ن ���ص��دي��ق��ك ذل��ك 
وغالبا �صوف تكت�صف من خال حديثك 
ال���ص��ب��اب ال��ت��ي جتعلك غ��ري ع��ق��اين يف 

افكارك.

انظر اإىل داخلك 
ت��ت��اأم��ل  ان  م��ن��ك  يتطلب  ال��غ��رية  جت����اوز 
ن��ف�����ص��ك يف م�����راآة ذات�����ك، ف�����ص��ب��ب ال��غ��رية 
ق���د ي��ت��ع��ل��ق ب�����ص��ل��وك��ك اك����رث م���ن ���ص��ل��وك 

�صريكتك.
اخترب ال�صياء التي تقدح �صرارة الغرية، 
فلو كان لك تاريخ يف اخليانة اأو ات�صفت 
عاقاتك ال�صابقة بالغدر فانت متيل اإىل 
ال��غ��رية اك���رث م��ن غ����ريك.. ام���ا اذا كنت 
تعاين �صغطا نف�صيا ل�صباب ل تتعلق بها 
�صت�صعر  فانك  املثال،  �صبيل  على  كالعمل 
ال���رج���ال  ب��ق��ل��ة ط��اق��ت��ك اجل��ن�����ص��ي��ة وان 
الآخ����ري����ن ج���ذاب���ون ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ه��ا اك��رث 

منك.

ركز على اجلوانب االإيجابية 
اخلطوة التالية يف جتاوز الغرية هي تقييم 
ع��اق��ت��ك ب��ه��ا، ل��ذل��ك رك���ز ع��ل��ى اجل��وان��ب 
اإىل اجل���وان���ب  ال���ن���ظ���ر  ق���ب���ل  الي���ج���اب���ي���ة 
اما  هناك  ف��ان  اك��رث  كانت  واذا  ال�صلبية 
يف ع��اق��ت��ك��م��ا، وب��امل��ق��ارن��ة ب���ني ال��ع��اق��ة 
احل��ق��ي��ق��ي��ة و���ص��ع��ورك ال��داخ��ل��ي ب��ال��غ��رية 
�صوف ت�صعر بالتوازن والثقة بان الآخرين 

من ال�صعب ان ياأخذوها بعيدا عنك.

اب����ن ع���لى هذا الت���قي����يم ل�صاح عاقتك 
بالغرية،  ال�صخ�صية  م�صاعرك  وجت���اوز 
�صوف  داخ��ل��ي��ة  عملية  ال��غ��رية  ان  واع��ل��م 
اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل��ظ��روف  بال�صتجابة  ت��زي��د 
�صلوكك  امل�����ص��ك��ل��ة يف  ع��ل��ى  ت��ع��رف  ل��ذل��ك 

وعاقتك واعمل على ا�صاحها.

عزز ثقتك بنف�سك 
خطوة  اول  ف��ان  داخلي  ال�صعور  ه��ذا  لن 
لتجاوز الغرية هي العمل على �صخ�صيتك، 
ف��ال�����ص��ع��ور ب��ال��غ��رية م��ن ع��اق��ت��ه��ا ب��اآخ��ر، 
ان��ت  م�صكلتك  ه���و  م��ث��ا،  ع��م��ل  ك��زم��ي��ل 
ل م�����ص��ك��ل��ت��ه��ا، وت��ت��ع��ل��ق ب�����ص��خ�����ص��ي��ت��ك ل 
على  تعمل  ان  عليك  لذلك  ب�صخ�صيتها، 

تعزيز ثقتك بنف�صك.
- خذ وقتا لتذكر نف�صك كم انت �صخ�س 
رائع ومميز، ومعنى اختيارها لك هو انك 
انت�صرت على جميع الرجال الذين كانوا 

حولها.
- ح��ّول جم��ه��ودك ووق��ت��ك نحو ا�صعادها 
وعندما ت��خ��ربك ه��ي ك��م ان��ت رائ���ع، فان 
هذا �صي�صع العاجيب بالن�صبة اإىل ثقتك 

بنف�صك.
على  بالرتكيز  يكون  ال��غ��رية ل  - جت��اوز 
تقوية وحت�صني العاقة فقط، وامنا على 
راأيك بنف�صك يف جميع النواحي، فافخر 
ب��ه��ا، واق�����س وقتا  ال��ت��ي تتميز  ب��ال���ص��ي��اء 
واهتماماتك،  هواياتك  ممار�صة  يف  اكرب 
واأح�����ط ن��ف�����ص��ك ب��ا���ص��خ��ا���س ي�����رون فيك 

�صخ�صا مميزا.

كيف حت�صل على احالم �ا�صحة �ت�صتمتع بها؟ 

اأوًل: كيف تتذكر اأحامك
الكايف  الق�صط  على  ح�صولك  عند  ال��ن��وم:  م��ن  ال��ك��ايف  الق�صط   )1
نهاية  يف  �صت�صتيقظ  فاإنك  طبيعي،  ب�صكل  وا�صتيقاظك  النوم  من 
90 دقيقة، يف هذه احلالة  دائ��رة النوم الأخ��رية التي ت�صل مدتها 
�صت�صتيقظ يف منت�صف حلمك مما ي�صاعدك على تذكره يف احلال، 
بعد ح�صولك على ق�صط غري  اإيقاظك  للمنبه يف  ا�صتخدامك  اأما 

كايف من النوم، فهذا يجعل ا�صتدعاءك للحلم اأمر �صعب.
 2( ا�صبط منبهك على دائرة الت�صعني دقيقة: ا�صبط منبهك لرين 
اإىل الفرا�س، وذلك لزيادة  8 �صاعات ون�صف من ذهابك  اأو   7 بعد 

الفر�صة لروؤية الأحام عند توقف املنبه. 
3( تناول الكثري من املاء املثانة املمتلئة �صتجربك على ال�صتيقاظ 

ليًا، مما ي�صاعدك على ا�صتدعاء الأحام. 

اأنك  نف�صك  الفرا�س اخرب  اإىل  الذهاب  نف�صك قبل  اإىل  4( حتدث 
تريد اأن تتذكر الأحام التي راأيتها ليًا عند ال�صتيقاظ. 

5( �صجل اأحامك عند ا�صتيقاظك يف منت�صف الليل قم بت�صجيل 
ما راأيته من اأحام يف ورقة، قبل حتى اأن تذهب اإىل احلمام اأو قبل 

اأن تتحدث اإىل �صخ�س ما. 

ثانيًا: احللم الوا�سح 
1( املعنى وراء احللم املتكرر عند قيامك يف تذكر كل اأحامك فاإنك 
�صتاحظ اأنك حتلم بنف�س الأ�صياء دائماً، فعلى �صبيل املثال يحلم 
الكثري من النا�س اأنهم لديهم القدرة على الطريان، اأو اأن اأ�صنانهم 
تت�صاقط، يف هذه احلالة عليك اأن حتدد هذه العنا�صر امل�صرتكة يف 

اأحامك ومعرفة مغزاها ومفاتيح تف�صريها.
 2( قم بعمل اختبار واقعي ا�صاأل نف�صك ب�صكل دوري عما اإذا كان ما 
اأنه جمرد حلم،  اأم  اأي هل ميكن حدوثه يف الواقع  متر به واقعي، 
اأو  اأن ترى نف�صك عارياً  اأثناء ا�صتيقاظك، مثل  اأو  �صواء ذلك ليًا 
اأن تت�صاقط اأ�صنانك كلها، فاإذا كانت الإجابة اأن هذا ال�صيء ل ميكن 
حدوثه اأبداً، اإذن اأنت حتلم، اأما اإذا كانت الإجابة عك�س ذلك فاأنت 
يف هذه احلالة م�صتيقظاً، ميكنك اأن ت�صع جدوًل زمنياً للقيام بهذا 

الختبار )مثل اأن تقوم به على راأ�س كل �صاعة(.
بتجربة  �صتمر  فاإنك  حتلم،  اأن��ك  اأدرك���ت  اإذا  بحلمك  ا�صتمتع   )3  
تقوم  التي  الأوىل  امل��رة  ال�صفاف، ويف  اأو  الوا�صح  باحللم  ُيعرف  ما 
فيها بذلك �صتفاجاأ ورمبا ت�صتيقظ، لكن مع التكرار �صتتعلم كيفية 
ما  تغيري  على  وال��ق��درة  بل  ب��ه،  وال�صتمتاع  احللم  حالة  البقاء يف 
اإىل  اأف�صل، وعلى هذا ميكنك تغيري الكوابي�س  اإىل �صيء  حتلم به 
اأحام �صعيدة اأو اأن ت�صتعني ب�صخ�س ما يف احللم على حل م�صكلة 

ما تواجهك.  
اأحام  كيفية احل�صول على  تعلمك  بعد  اأحامك  باختيار  4( قم 
وا�صحة و�صفافة وقدرتك على التحكم بهذه الأحام، حاول الآن اأن 
حتلم مبا تريد، وذلك عن طريق اإخبار نف�صك اأنك تريد حلماً ما 

بعينه عند الذهاب اإىل النوم مبا�صرة.

 ي�سل معدل االحالم التي نراها يف الليلة الواحدة اإىل 5، ي�ستطيع البع�ص تذكر هذه االأحالم والتحكم فيها، بل وا�ستخدامها يف حل م�سكالتهم، يف 

حني اأن الكثري من النا�ص ال ي�ستطيعون ذلك، هذه اخلطوات ميكن اتباعها للتحكم يف اأحالمك.

هل توؤثر نف�صيتك على 
اختياراتك الغذائية؟

تتناول  مل��اذا  اأو  كثرية  خفيفة  وجبات  تتناول  مل��اذا  يوما،  نف�صك  �صاألت  هل 
الذي  ما  لتعي�س؟  تاأكل  اأم  لتاأكل  تعي�س  ي��وم؟ هل  بعد  يوما  الطعام  نف�س 
ال��ذي يدفعك  ما  الآخرين؟  اأم��ام  ب�صرعة لوحدك وببطئ  يدفعك لاكل 

مللئ طبقك يف البوفيه ثم تناول ربعه تقريبا؟
تعالوا معنا لنتعرف على المناط املختلفة لاكل وكيف نتحرر منها:

عا�سق الوجبات اخلفيفة:
ترف�س  ل.  اأم  جائعا  كنت  �صواء   - اليوم  م��دار  على  خفيف  طعام  تتناول   
اتباع احلميات لأنك تعتقد اأن طريقة اأكلك اأف�صل من اي برنامج لفقدان 

الوزن.
بال�صافة اىل وجبتان  ث��اث وجبات طعام  بتناول  الل��ت��زام  احل��ل: ح��اول 
وا�صرب  ال�صوفان(،  كعك  اأو  اجل��زر  اأو  الفاكهة  )مثل  �صحيتان  خفيفتان 

املاء.

عا�سق الوجبات الد�سمة: 
اأن غالبا ما جتد نف�صك  اإل  ال��وزن،  بالرغم من رغبتك اجل��ادة يف خ�صارة 
الطعام  وج��ب��ات  اأو  ال��ف��ائ��دة  قليلة  الأغ��ذي��ة  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ت�صتهلك 

اجلاهزة لاأكل.
احلل: يجب اأن تعمل على زيادة اإحرتامك لذاتك. توقف عن اعتبار الطعام 

جائزة تر�صية للتزامك بربنامج غذائي اأو حتقيق جناح عملي.

املدمن على احلميات: 
كل  جربت  لقد  بالربوتني،  غنية  اأو  بالن�صويات  قليلة  حمية  كانت  �صواء 
احلميات تقريبا. ولكنك ل ت�صتطيع احلفاظ على وزن �صحي اأو على القل 

مظهر �صحي ب�صبب قلة املواد املغذية والرجحة بني حمية واخرى.
احلل: توقف عن العتماد على احلميات الغذائية القا�صية خل�صارة الوزن 
واملغذيات  بالطاقة  ميدك  حياة  ا�صلوب  بربنامج  اللتزام  وح��اول  املوؤقتة، 

وتناول ح�ص�س �صغرية ومتوازنة.

االكول ال�سر�ص: 
ولكنك  �صحية،  طعام  وجبات  وتتناول  نف�صك  على  قوية  �صيطرة  عندك 
تتحول اىل �صخ�س اأخر يف احلفات واملنا�صبات الجتماعية، فتملئ طبقك 
ت�صعر  البيت  ويف  ك��ب��رية،  ب�صراهة  الطعام  تلتهم  ث��م  تقريبا،  �صنف  بكل 

بالذنب واخلزي من نف�صك.
احلل: خفف قوانينك ال�صارمة وا�صمح لنف�صك بتناول بع�س الطعمة التي 
ت�صتهيها حتى ل تقع فري�صة لاغراءات الكبرية يف املنا�صبات الجتماعية.

الزومبي:
رتيبة  حميتك  تاأكل.  مبا  ت�صعر  وبالكاد  ع��ادة،  اأو  كروتني  الطعام  تتناول 

ومملة.
احلل: توقف عن الأكل اأمام التلفزيون اأو لوحدك. اخرت وجبات �صحية، 
بها خ�صار وفواكه اأكرث ون�صويات معتدلة، تناول طعامك يف �صالة املطعم 

وخذ �صديقا معك اذا امكن.

العاطفي:
والن�صغال،  وال��وح��دة  وال�صعادة،  احل��زن  يف  بحتة،  عاطفية  لأ�صباب  تاأكل   

ت�صتعمل الطعام مللئ الفراغ العاطفي الذي ت�صعر به يف تلك اللحظة.
اوق��ات حم��ددة، ول ت�صرتي اي  احل��ل: درب نف�صك على تناول الطعام يف 
املحاة،  والفطائر  والب�صكويت،  ال�صب�س  مثل  اخلفيفة،  الوجبات  من  نوع 
واحللويات وال�صوكولته، واملثلجات، وعندما متر بلحظة اكل عاطفية، لن 

جتد اي منها فتلجئ اىل تناول تفاحة اأو موزة.
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عالج ذهبي
اأ�صبحت منتجات العناية بالب�صرة، التي يدخل الذهب 
معاجلة  اىل  ي�صعى  �صخ�س  لأي  م��ت��اح��ة  تكوينها،  يف 
للحفاظ  فقط  اأو  ال�صيخوخة،  ع��ام��ات  ودرء  ب�صرته 
على ب�صرته �صحية ومتناغمة، اإ�صافة اإىل اأن ا�صتخدام 
على  يقت�صر  يعد  مل  التجميل  جم��ال  يف  اليوم  الذهب 

الأغنياء فقط ويتطلب مبالغ فلكية.
للب�صرة؟  ج��ي��دا  ال��ذه��ب  يعترب  مل���اذا  ت��ت�����ص��اءل��ني:  وق���د 
واجل��واب: ان خ�صائ�س هذا املعدن الأ�صفر قادرة على 
انه  يعني  وه��ذا  اجل��ل��د،  �صطح  على  البكترييا  حم��ارب��ة 
�صتكون لديك ب�صرة �صحية وحممية من حب ال�صباب، 
وا���ص��ط��راب��ات اجل��ل��د الأخ����رى، ال��ت��ي ت�صاهم لح��ق��ا يف 
ظهور عامات جلدية قبيحة على وجهك، ناهيك عن 

تفاوت لون الب�صرة. 
والأكرث من ذلك، فاإن املكونات القوية امل�صادة للبكترييا 
كيميائية  مل��واد  ب�صرتك  تعري�س  م��ن  جتعل  ال��ذه��ب  يف 
قا�صية، مثل اأدوية الب�صرة التي ي�صتخدمها النا�س عادة 
اأم���را لي�س  ال�����ص��وداء،  اأو ع��اج البثور وال���روؤو����س  ل���درء 
�صروريا على الإطاق، ولهذا ال�صبب فاإن الذهب مفيد 

جدا للب�صرة.

يحارب التجاعيد
الذهب  يفيد  كيف  اأف�����ص��ل  ب�صكل  نفهم  اأن  اأردن����ا  واإذا 

الب�صرة، فدعونا نعرف كيف يعمل هذا العن�صر فعليا. 
يف  امل�صاركة  اخللوية  العمليات  بتن�صيط  ال��ذه��ب  يقوم 
الإلكرتونات  تكون  ان  ال�صروري  الب�صرة، فمن  جتديد 
اأكرث  جلد  اإن��ت��اج  يف  لت�صاهم  للغاية،  ن�صطة  والأي��ون��ات 

�صحة والتقليل من اخلطوط الدقيقة والتجاعيد. 
تعيد  ال��ذه��ب  بع�س خ�صائ�س  ف���اإن  ذل���ك،  على  ع���اوة 
مرونة اأن�صجة اجللد، ومن ثم حتافظ عليها عن طريق 
ال��وق��ت نف�صه، ف��اإن  ال��ك��ولج��ني، ويف  ا���ص��ت��ن��زاف  اإب��ط��اء 
اخل�صائ�س الأخرى للمعدن تعجل بتجديد اليا�صتني 
مثل  اجل��ل��د،  يف  ال�صيخوخة  ع��ام��ات  مل��ح��ارب��ة  امل��ن��ه��ار 
الرتهل واخلطوط الدقيقة الوا�صحة، وبهذه الطريقة 
ميكنك احل�����ص��ول ع��ل��ى اإج��اب��ة ل�����ص��وؤال��ك: ك��ي��ف ميكن 
ب�صرة  مينحك  فهو  للب�صرة؟  مفيدا  يكون  اأن  للذهب 
لينة واأكرث ثباتا، اإىل جانب �صد اجللد بطريقة مميزة.

يقلل االلتهابات 
الكثري من النا�س الآن يعانون من الحمرار والنتفاخ، 
عندما يتعلق الأمر بب�صرة الوجه، وذلك نتيجة لعوامل 
تقليل  على  تعمل  العاجية  ال��ذه��ب  وق���درة  خمتلفة، 

الل��������ت��������ه��������اب. 
وم��ن��ذ اك��ت�����ص��اف ذل���ك الأم����ر ج���رى اإن���ت���اج ال��ع��دي��د من 
امل�صتح�صرات ملعاجلة هذه احلالت، اإ�صافة اإىل معاجلة 
املعاجلة  املنتجات  بع�س  اأن  كما  ال�صن.  يف  التقدم  بقع 
مبكونات الذهب الن�صطة ت�صاعد يف عاج حالت �صحية 
اأجزاء  اأو  حمددة ت�صيب اجللد، �صواء كان ذلك للوجه 

اأخرى من اجل�صم. 
وهكذا، عندما يتعلق الأمر مبعرفة الفائدة التي ميكن 
للذهب اأن يحققها، فاإن الأمر ل يقت�صر على التجميل 

فقط، بل ميتد اإىل اأغرا�س دوائية اأخرى.

اللوؤلوؤ.. زينة وعالج 
مكان،  كل  يف  الن�صاء  ترتديها  كا�صيكية  زينة  ال��اآل��ئ 
وجتمع بني اجلمال والب�صاطة، وعندما ي�صتخدم اللوؤلوؤ 
عن  خمتلفة  لي�صت  النتائج  ف��اإن  التجميل،  منتجات  يف 

املعدن الأ�صفر. 
وي��ع��ود ت��اري��خ ا���ص��ت��خ��دام ك��رمي ال��ل��وؤل��وؤ اىل عهد اأ���ص��رة 
مينغ يف ال�صني القدمية. ومنذ اآلف ال�صنني، ا�صتخدم 
ال�صينيون ال�صدف للحفاظ على �صحة اجللد والتوهج 
كتابه  يف  مينغ،  دينا�صتي  الكاتب  ذك��ر  حيث  ال�صبابي، 
اأن جد  ال�صهري عن مادرة ماديكا،  ال�صيني  الكا�صيكي 
ال�����ص��دف كان  اأن  اأو���ص��ح  ���ص��ي��زن،  ال��ط��ب، يل  ال�صني يف 
بحالة  الب�صرة  وجعل  �صحيا  اجللد  )لإب��ق��اء  ي�صتخدم 

جيدة واإزالة حب ال�صباب(.
واأم����ا ح�����ص��ارات اأم���ريك���ا اجل��ن��وب��ي��ة ال��ق��دمي��ة، م��ا قبل 
اأ���ص��داف  م�صحوق  ت�صتخدم  ك��ان��ت  ف��ق��د  ك��ول��وم��ب��و���س، 
للعيوب  ك��ع��اج  ال��ل��ي��م��ون  ع�صري  م��ع  ج��ي��دا  م�صحوقة 
والندوب وحب ال�صباب، كما كان ي�صتخدم كرمي اللوؤلوؤ 
كعاج للجلد ح�صريا لاأباطرة يف امرباطورية الأنكا 
القدمية، حيث كان من ال�صعب لعامة النا�س احل�صول 
الأ�صداف، لنهم كانوا يعي�صون يف اجلبال. ومنذ  على 
اأواخر عام 1800 �صجلت مئات الآلف من ال�صهادات، 
التي تثبت اأن كرمي اللوؤلوؤ كان العن�صر الرئي�صي للعناية 

باجلمال يف جميع اأنحاء اآ�صيا واأمريكا الاتينية.

اأم اللوؤلوؤ 
عبارة  ال��ل��وؤل��وؤ،  اأم  با�صم  اأي�صا  وامل��ع��روف  ال��ل��وؤل��وؤ،  ع��رق 
عن مادة بلورية تكون موؤثرات ب�صرية قزحية الألوان 
الع�صوية  امل���ادة  فهو  ال�صدف  واأم���ا  ال��ل��وؤل��وؤ،  اىل  تعزى 
او  التطفلي  ال��ت��داخ��ل  ال��رخ��وي��ات خ��ال  تفرزها  ال��ت��ي 
زرع النواة، وهو مادة قوية ومرنة خفيفة و�صفافة، مما 
ي�صمح لل�صوء باملرور من خال �صطحها، ويخلق توهجا 

خفيا على �صطح اللوؤلوؤ.
فوائد كرمي اللوؤلوؤ 

الفوائد التي توفرها املكونات املوجودة يف تركيبة كرمي 
اللوؤلوؤ، جتعله منتجا معروفا للغاية للعناية بالب�صرة. 
الأح��م��ا���س  على  يحتوي  ل��ل��وؤل��وؤ،  املنتج  امل��ح��ار  اأن  كما 
ت�صفي وحتافظ على اخلايا  التي  الأ�صا�صية  الأمينية 

يف اجل�صم الب�صري. 
ول �صك يف اأن النق�صان يف اأي واحدة من هذه الأحما�س 
اأن ي��ج��ع��ل اجل��ل��د خ�صنا  الم��ي��ن��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة، مي��ك��ن 
كرميات  تطوير  على  الباحثون  عمل  وق��د  ومتجعدا، 
اللوؤلوؤ  مكونات  خمتلف  اأن  مبداأ  على  ا�صتنادا  الب�صرة 
ميكن اأن حتفز الن�صطة الأي�صية من املادة الوراثية يف 
اخللية، احلم�س النووي و)اآر اإن اأي(، وبالتايل ميكنها 

تعزيز وت�صريع جتديد اخلايا.

التق�سري
اع��ت��م��ادا ع��ل��ى م���ا ت��ق��ول��ه ال�����ص��رك��ة امل�����ص��ن��ع��ة، يحتوي 
اأو  كرمي اللوؤلوؤ على الأ�صداف البحرية وق�صور املحار 
ميكرونني،  ح��وايل  قطرها  ليبلغ  ت�صحق  وهي  اللوؤلوؤ، 
كونكيولني  ي�صمى  بروتني  على  الق�صور حتتوي  وه��ذه 
اإزالة خايا اجللد امليتة وينظف  الع�صوي، يعمل على 

التق�صري،  فوائد  اإىل  وبالإ�صافة  عميقا،  تنظيفا  امل�صام 
يف  ي�صاعد  ان  وميكن  امل�صام،  ينظف  اللوؤلوؤ  ك��رمي  ف��اإن 

منع حب ال�صباب.

تفتيح لون الب�سرة
ال�صدف اآخر بروتني ع�صوي وارد يف كرمي اللوؤلوؤ، وهو 
اللوؤلوؤ، وهو  نراه يف  الذي  اللوين  التقزح  امل�صوؤول عن 
على  التبيي�س  ت��اأث��ري  وينتج  ال��ل��وؤل��وؤ،  ك��رمي  يف  عن�صر 
من  احل��د  يف  ي�صاعد  ان  ميكن  التاأثري  وه��ذا  ب�صرتك، 
والندبات،  ال�صم�س  بقع  اأو  ال�صن  التقدم يف  بقع  ظهور 

مما يجعل الب�صرة تبدو اأكرث اإ�صراقا وحيوية.

املرطب
ت�����ص��ي��ف ال�����ص��رك��ات امل�����ص��ن��ع��ة ل��ك��رمي ال���ل���وؤل���وؤ م��ك��ون��ات 
ا���ص��اف��ي��ة ال��ي��ه، م��ث��ل زي���ت ال��زي��ت��ون وزي����ت اجل��وج��وب��ا 
وزيت الأفوكادو، ومكونات الرتطيب التي تنعم وتلني 
ب�صرتك، مثل زيت بذور اجلزر وحم�س الهايلورونيك، 
وتعطي فوائد اإ�صافية. فزيت بذور اجلزر ي�صاعد على 
اإزالة ال�صموم من �صطح اجللد، ويعمل على حتفيز منو 
عن�صر  فهو  الهايلورونيك  حم�س  اأم��ا  جديدة،  خايا 
عملية  اآث���ار  اإب��ط��اء  على  وي�صاعد  ال�����ص��ام،  الن�صيج  يف 

حر�ص العديد من احل�سارات املختلفة على ا�ستخدامهما على مر القرون

الذهب �اللوؤلوؤ.. عناية فائقة للب�صرة �جتديد �صبابها
معظم   ا�ستخدمت  �سنني،  ومنذ  الواقع،  ففي  جديدا،  �سيئا  لي�ص  بالب�سرة  العناية  منتجات  يف  كعن�سر  الذهب  ا�ستخدام 

�سيغة  ت�ستند  وجماال.  مرونة  اأكثثر  وب�سرة  �سبابا،  اأكثثر  مظهر  على  للح�سول  الذهب  القدمية  احل�سارات 
م�ستح�سرات التجميل احلديثة، التي ابتكرها العلماء والباحثون للعناية بالب�سرة، ويكون الذهب عن�سرا فيها، 
على تركيبة املنتجات ال�سينية القدمية، واأي�سا على التي كانت ت�ستخدمها الن�ساء يف احل�سارة الفرعونية، 
ككليوباترا وغريها، وعلى و�سفات معلمي الهند القدماء املتخ�س�سني يف اجلمال وال�سحة.  ولي�ص هناك اأدنى 
�سك يف ان الذهب مفيد للب�سرة، خا�سة اذا اأخذنا بعني االعتبار حر�ص العديد من احل�سارات املختلفة على 
ا�ستخدامه على مر القرون، فامل�سريون اعتقدوا اأن فيه قوى �سفاء جتعله عالجا جلميع اأنواع االأمرا�ص 
ب�سرة  للح�سول على  الذهب اخلال�ص  ا�ستخدمت  كليوباترا  ان  والروحية، ويعتقد  والعقلية  اجل�سدية 
متاألقة. كما ا�ستخدمه الرومان لعالج االآفات اجللدية والقروح، اأما يف الطب ال�سيني القدمي فكان الذهب 

�سر الب�سرة ال�سابة، ويف يومنا هذا ت�ستخدام اأوراق الذهب يف عالج الب�سرة وجتديد �سبابها.

اطلعي على كّل جديد واأطلبي ن�سيحة اخت�سا�سي

كيف تختارين اف�صل انواع الكرميات لب�صرتك
يكفي اأن متّري بني رفوف متجر العطور لتالحظي كّم الكرميات الهائل املعرو�ص للبيع: كرميات ع�سوية وغري ع�سوية، 

اإىل  ال�سبيل  ما  الهوية...  �سعبية وثالثة جمهولة  واأخرى  لليل، كرميات من ماركات معروفة  واأخرى  للنهار  كرميات 
اختيار اأف�سل االأنواع ومعرفة مدى فاعليتها على ب�سرتك؟

عند احلديث عن الكرميات، يتبادر اإىل الذهن: عالجات مرطبة، م�سادات التجاعيد، اأقنعة، م�سل، كرميات احلماية من 
ال�سم�ص، كرميات منّحفة... ي�سعب اأحيانًا اختيار االأف�سل اإن مل تكوين من اأهل االخت�سا�ص والدراية يف جمال اجلمال. 

مل يعد خافيًا على اأحد اأن خرباء التجميل ال يتمتعون دائمًا باملو�سوعية وغالبًا ما مييلون اإىل ماركة معينة. يتمحور 
ال�سوؤال االأ�سا�سي حول ال�سعر اأو ن�سب النوعية/ ال�سعر. تتعدد نقاط االختالف بني كرمي عناية ُيباع يف املحال 

التجارية وكرمي عايل النوعية، ويختلف تاأثري كّل منهما على اجليب. لكن هل ت�سمل نقاط االختالف 
فاعلية كّل منهما اأي�سًا، وما ال�سبيل للتاأكد من ذلك؟ ي�سعب احل�سول على جواٍب واحد يف هذا ال�سدد، 

لذا من االأف�سل جمع املعلومات بعيدًا عن تاأثري االإعالنات ووعودها التي ال تكون �سادقة دائمًا.

اأطلبي ن�سيحة اخت�سا�سي
وم�صتوى  العميقة  الب�صرة  طبيعة  معرفة  من  بّد  ل 
ال��ت�����ص��خ��ي�����س ن�صبة  ي�����ص��م��ل  ت��رط��ي��ب��ه��ا و���ص��م��اك��ت��ه��ا. 
خارجي،  )عمل  اأخ��رى  وظ��روف��اً  لل�صم�س،  التعّر�س 
الت�صخي�س  ه��ذا  اأن  اإل  ال��ط��م��ث...(.  انقطاع  حمل، 
ل��ه بانتظام  ال�����ص��روري اخل�����ص��وع  وم��ن  اأب��دي��اً  لي�س 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن ال��ت��ق��دم ال���ذي حتققه ال��ب�����ص��رة، يف ظ��ّل 
ع��وام��ل الطق�س اخل��ارج��ي��ة ال��ق��ا���ص��ي��ة: ب���رد، ت��ل��وث، 

تدخني، اأ�صعة ال�صم�س... 

ت��ف�����ص��ل خ��ب��رية ال��ت��ج��م��ي��ل ع���ام���ات جت���اري���ة عالية 
اأخرى  تف�صل  حني  يف  �صهرية،  ماركات  من  النوعية 
م�صتح�صرات ُتباع يف ال�صيدليات ل ت�صبب ح�صا�صية. 
الت�صخي�س  ه��ذا  يعطي  اأن  م��ن  مينع  �صيء  ل  ولكن 

فكرة اأولية عن الختيار الأن�صب.
 

اطلعي على كّل جديد
ُيخل�س بع�س الن�صاء لنوٍع واحد من الكرميات طوال 
ين�صحون  ل  الخت�صا�صيني  اأن  العلم  مع  حياتهن، 
ب��ذل��ك، يف ظ���ّل ت��غ��رّي ح��اج��ات ال��ب�����ص��رة ال��ده��ن��ي��ة مع 
اأح���دث  اأن تطلعي ع��ل��ى  ب���ّد م��ن  ل��ذل��ك، ل  ال���وق���ت. 
عنا�صره  لتحديد  كرمي  كّل  ومكونات  امل�صتح�صرات 

الفاعلة.
يتمتع كرمي النهار وحميط العينني باأهمية كربى، 
من ثم يحّل كرمي الليل وكرمي املحافظة على �صباب 
بجزٍء  يعّو�س،  م�صًا  يكون  ما  غالباً  ال��ذي  الب�صرة 
كبري، تعب ال�صنني غري القابل للت�صحيح. ل تن�صي 
اأن املختربات جتري اأبحاثاً جديدة بانتظام ما يعني 

تطوراً اأكرب، وابتكار عنا�صر فاعلة جديدة. 

ماركات اأجنبية
حتظى املاركات الأجنبية باإقبال كبري، ل �صيما تلك 
م �صمن مفهوم جديد: عنا�صر فاعلة، نتائج  التي ُتقدَّ
ذلك  ج��دي��دة...  ع�صوية  م��ارك��ات  لاهتمام،  مثرية 
رهناً  يبقى  النجاح  اأن  اإل  تناف�صية ج��داً،  باأ�صعار  كله 

بالوقت.

حني جُتربين على االختيار
يتعلق  �صيما يف ما  بّد من الختيار، ل  النهاية ل  يف 

بكرمي النهار، اأ�صا�س الب�صرة اجلميلة.

اختاري وفقًا لب�سرتك
• ب�����ص��رة ج���اف���ة: حت��ت��وي ال��ك��رمي��ات امل��رط��ب��ة على 
غالباً  املياه.  يف  الزيت  اأو  الزيت  يف  املياه  م�صتحلبات 
ُتخ�ص�س  فيما  للنهار  اخلفيفة  الكرميات  تكون  ما 

الكرميات املكثفة لليل. 
• ب�صرة دهنية وخمتلطة: اختاري لها كرميات غنية 
بالزنك وفيتامني B اأو نباتات حتّد من ن�صاط الغدد 
الدهنية. ول بّد من اأن تكون الكرميات خفيفة علماً 

اأنها ل ترتك اأي اأثٍر على البثور.
 • ب�صرة ح�صا�صة: اختاري لها كرميات خا�صة مهدئة 

وم�صادة لالتهابات.
املختلفة  ال��ك��رمي��ات  اأن����واع  تتقبل  ع��ادي��ة:  ب�����ص��رة   •
من  اأف�صل  ت��ك��ون  اخلفيفة  ال��ك��رمي��ات  اأن  العلم  م��ع 

غريها. 
وح�صا�صيتها

يف مطلق الأحوال، ين�صح الخت�صا�صيون با�صتعمال 
حجمها  ي��ك��ون  وب����اأن  ح�صا�صية،  ت�صبب  ل  ك��رمي��ات 
ت��دوم ط��وي��ًا، ل �صيما ح��ني ل حتتوي  ف��ا  �صغرياً 
ع��ل��ى م���واد ح��اف��ظ��ة، ل��ذل��ك ل ب���ّد م��ن الن��ت��ب��اه اإىل 

الطريقة التي ُتعتمد ل�صتعمال علبة الكرمي.
م�صتح�صرات  ا�صتعمال  جتنبي  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع����اوًة 
حتتوي على كميات كبرية من املواد املنظفة للعناية 
ال�صلب  اأو  ال�صائل  ال�صابون  �صيما  ل  الوجه،  بب�صرة 

وهام ال�صتحمام.

واحلالة ال�سحية
امليتيل  ومنها  ال��ب��اراب��ني  الأح����وال  مطلق  يف  جتنبي 

والإيتيل بارابني.  خافاً ملا هو �صائد، ل ُيعترب �صراء 
كرمي يحتوي على مر�صحات واقية من اأ�صعة ال�صم�س 
لها.  بانتظام  تتعر�صني  كنت  اإذا  اإل  ���ص��دي��دة  ف��ك��رًة 
ا�صتعمال  اأن  اعلمي  ال�صم�س  تتجنبني  كنت  ح��ال  يف 
املر�صحات يومياً يطرح م�صاكل، مع الوقت، يف قدرة 
الب�صرة على التحمل. ُيعترب حميط العينني �صعيفاً، 
ن���ظ���ارات �صم�صية  ب���ارت���داء  ي��ن�����ص��ح الأط���ب���اء  ل��ذل��ك 
اإذا كنت  اأو  العطل  اأيام  وا�صتعمال مر�صحات �صم�صية 
اأو يقت�صي عملك مت�صية  املناطق احل��ارة  من �صكان 
وقت طويل يف اخلارج. ا�صتعمال كرمي ملحيط العينني 

اأ�صا�صي متاماً كا�صتعمال كرمي مرطٍب للنهار. 

ال تن�سي:
ويزيد  الوجه �صاحباً  التدخني لأن��ه يرتك  جتّنب   •

من حدة التجاعيد. 
اأن  ي��وؤك��دن  الأزي���اء  فعار�صات  نومك،  اإىل  انتبهي   •

النوم اأف�صل احللول للعناية بالب�صرة!

م�ساألة متعة
الب�صرة  اإىل  بالن�صبة  ال��ك��رمي  ت��رك��ي��ب��ة  اأن  �صحيح 
اإهمال  ينبغي  ل  لكن  مهمة،  منه  املنتظرة  والنتائج 
ورائحته  واخلفيف  اجل��دي��د  ال��ك��رمي  مبلم�س  املتعة 
اإىل  ُت�صاف  العملية...  اأو  الراقية  وعلبته  العطرة 
املرتبطة مباركة معينة،  الجتماعية  ال��دللت  ذلك 
اإق�صاء  ينبغي  ول  اأجنبية...  اأو  حملية  كانت  ���ص��واٌء 
امل��ع��ج��زة يف  ال��ك��رمي  الأم،  رائ��ح��ة  العاطفي:  ال��ع��ام��ل 
الكرمي  اختيار  اأن  تاأكدي  ال�صدد  ه��ذا  يف  العائلة... 
ل  معايري  على  اإمن��ا  املنطق،  على  يعتمد  ل  الأن�صب 

تتقنها الن�صاء جميعهن.

�صنَتان قبل �صورة 
الثدي التالية

هل تخ�صعني ل�صورة الثدي كل �صنة؟ يختلف اجلواب باختاف املجموعة 
الطبية التي تتبعني تو�صياتها. تذكر اجلمعية الأمريكية لل�صرطان اأن 
على كل الن�صاء اللواتي تخطني �صن الأربعني اخل�صوع لفحو�س الثدي 
للتاأكد من عدم الإ�صابة بال�صرطان مرًة كل �صنة، يف حني اأن مراكز �صبط 
الوقاية  خلدمات  اخلا�صة  الأمريكية  والقوة  منها  والوقاية  الأمرا�س 
ي�صتطعن  وال�صبعني  والرابعة  اخلم�صني  �صن  بني  الن�صاء  اأن  اإىل  ت�صري 
ُن�صرت يف جملة  درا�صة  �صنَتني. لكن  الفحو�س مرًة كل  اخل�صوع لهذه 
اخل�صوع  �صواب  توؤكد  الإنرتنت  �صبكة  على  لل�صرطان  الوطني  املعهد 
للفحو�س كل �صنَتني يف حالة َمن تخطني اخلام�صة وال�صتني من العمر. 
ام��راأة  األ��ف   140 الثدي يف حالة  �صرطان  نتائج  الدرا�صة  تناولت هذه 
اأن َمن خ�صعن ل�صورة  66 و89 �صنة(. فتبنّي  اأعمارهم بني  )ت��رتاوح 
اإيجابية خاطئة  نتائج  للح�صول على  اأك��رث عر�صة  �صنة كن  الثدي كل 
اخلطر  ه��ذا  اأن  اإل   ،48% بنحو  خ��ط��اأً(  بال�صرطان  الإ���ص��اب��ة  )تاأكيد 
على  ع��اوة  �صنَتني.  ك��ل  لها  خ�صعن  َم��ن  حالة  يف   29% اإىل  ت��راج��ع 
ذلك، جاء احتمال اكت�صاف حالة متقدمة من �صرطان الثدي مماثًا يف 
الفئتني. اإذاً، اأظهرت الدرا�صة اأن امل�صنات قد يح�صلن على نتائج مماثلة، 
انتظرن  اإن  خ��اط��ئ،  اإيجابي  لت�صخي�س  تعر�صهن  احتمال  ت��راج��ع  م��ع 
اإ�صافية للخ�صوع ل�صورة الثدي. لكن هذا يبقى يف النهاية قراراً  �صنة 
�صخ�صّياً. فعليك اأن تقّيمي عوامل اخلطر يف حالتك وت�صت�صري طبيبك 

قبل اأن حت�صمي اأمرك.

مـــــــــــــــر�أة

24

اخلميس  -   31  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10934
Thursday   31    October   2013  -  Issue No   10934



اخلميس  -   31  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10934
Thursday   31    October   2013  -  Issue No   10934 25

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/721  جتاري كلي                
اىل املدعى عليه  / 1 - اجنحة ال�صقر لتجارة الكهربائيات- �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/القو�س املن�صور للتجارة- �س.ذ.م.م وميثله: احمد 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  املطرو�صي  �صامل  بن  ماجد  �صيف 
بندب خبري متخ�ص�س مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها 
 ch2.E.22 جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2013/11/19 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
الق��ل.ويف حالة  ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�شم الق�شايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/591  مدين كلي                
ان��ف��رادي جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اك��رب  اىل املدعى عليه  / 1 - عبداحلليم 
عبيد  �صقر  وميثله:عبيد  اخل��ت��ال  ع��ب��داهلل  اح��م��د  ع��ب��داهلل  املدعي/�صعيد  ان 
بو�صت    قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�س مع 
الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم 
ch2.E.21 لذا فانت  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  املوافق 2013/11/10  الحد 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�شم الق�شايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/834  مدين جزئي                

ان  القامة مبا  النمر جمهول حمل  احمد عبدالقادر   -  1  / عليه   املدعى  اىل 
املدعي/الحتاد الوطني- �صركة ال�صمان العامة لل�صرق الدنى وميثله: �صمري 
حليم كنعان   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )13800 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد .  وحددت لها جل�صة 
لذا   ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  ال�صاعة  املوافق 2013/11/6  الربعاء  يوم 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا املدنية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/808  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه  / 1 - رودل��ف ج��واد عبدالعزيز ج��ودة  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه ب�صداد مببلغ وقدره )17665.68 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 2.49% �صهريا من 
يوم  لها جل�صة  التام.  وحددت  ال�صداد  ال�صتحقاق احلا�صل 2011/12/20 وحتى  تاريخ 
الثاثاء املوافق 2013/11/19 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا فانت مكلف 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل)امرت بتق�صري امل�صافة ل�صبوع(.
ق�شم الق�شايا التجارية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/224  عقاري كلي                  
اىل املدعى عليه  / 1 -ن�صرين علي ادامبريا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

جكجيت جوري وميثله: حممد علي �صلمان املرزوقي     قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد البيع وال�صراء املحرر بني املدعيه واملدعي عليه 
وال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره )434.103.00 درهم( والفائدة بواقع 9% من 
املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/28 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�شم الدعاوي العقارية          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
        اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1093 جت جز- م ت- ب-اأظ

الحدب  علي  حممد  فار�س  ميثلها/  ذ.م.م  اجلب�س  لعمال  الرباءة  مدعي/ 
اجلن�صية: المارات مدعي عليه: �صركة الفن والبداع للتجارة ذ.م.م اجلن�صية: 
املطلوب  درهم   36000 وقدرها  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  المارات 
اعانه/ �صركة الفن والبداع للتجارة ذ.م.م اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر  
حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 
ال�صاعة 8.30  باحل�صور  فانت مكلف  لذا  الدعوى،  لنظر  2013/11/13 موعدا 
او  �صخ�صيا  الكائنة  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
     اعادة   اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/763 جت جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/ عبدال�صام فالكات ح�صني اجلن�صية: الهند مدعي عليه: رفيق فالييا  
مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  الهند  اجلن�صية:  كونهاماد  بارامبات 
اجلن�صية:  كونهاماد  بارامبات  فالييا   رفيق  اعانه/  املطلوب  درهم   70000
وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  الهند 
املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
الكائنة �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/22
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10933 بتاريخ   2013/10/30     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/341 جت جز- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �صركة المارات لات�صالت املتكاملة �س م ع اجلن�صية: المارات   مدعي عليه: 
العميم اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية  عبدالرزاق �صامل غازي 
مببلغ 12.027.76 درهم   املطلوب اعانه/  عبدالرزاق �صامل غازي العميم اجلن�صية: 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  الطلبات(   تعديل  بالن�صر)ب�صحيفة  عنوانه:  المارات 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/27 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة  البتدائية 
ايام على  امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة  و�صورا 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
        اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2012/335  مد  كل- م ر-ب-اأظ

رمزي  عمار  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  مطر  بخيت  حمد  مدعي/ 
جزماتي اجلن�صية: �صوريا  مو�صوع الدعوى: نقل ملكية ال�صيارة + التعوي�س 
مببلغ 30000  درهم  املطلوب اعانه/  عمار رمزي جزماتي اجلن�صية: �صوريا 
عنوانه: بالن�صر)بالطلبات املعدلة و�صحيفة الدعوى املتقابلة(  حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة دائرة الق�صاء �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/20
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
        اعال ن احلكم يف الدع�ى املدنية اجلزئية رقم 2013/590- العني

املدعي عليه: فادي ادوار احلداد/�صوري
العنوان: بالن�صر

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت   2013/10/30 املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك 
/�صوري  ال�صمان  حممد  قا�صم  ل�صالح:  اعاه  بالرقم  املذكورة  الدعوى 
ادوار  فادي   : عليه  املدعى  بالزام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
والزمته  درهم  الف  اربعني  وقدره  مبلغ  للمدعى  ي�صدد  بان  احلداد- 
مب�صاريف الدعوى. حكما قابا لا�صتئناف خال 30 يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لت�صلمك هذا امل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 

املوافق 2013/10/30م.
القا�شي/ جمال احل�شني برودي

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
       اعالن حكم 

يف الدع�ى رقم 2013/1280 ح نف�س- م ر-ب- اأظ
اىل املدعي عليه: زينب علي م�صطفى الغفاري- الردن العنوان: ن�صرا

نعلمك انه بتاريخ املوافق 30/اكتوبر 2013م قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة اعاه مبثابة احل�صوري ل�صالح ق�صي حممد خليل 
وتتحمل  املدعي  لوالده  البن ) حممد(  ب�صم ح�صانة  يلي:  بنات- مبا 
املدعى عليها الر�صوم وامل�صاريف. حكما قابا لا�صتئناف خال  املقرر 

قانونا. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/10/30م.
خالد �شعيد الرا�شدي
قا�شي حمكمة اب�ظبي االبتدائية

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2011/746   جتاري جزئي              
اىل املحكوم عليه /1- �صركة جاك�صي للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل القامة  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2012/7/18 يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح/ �صركة اي تي ايه لتجفيف املياه ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )13100 درهم- ثاثة ع�صر الف ومائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 
يف  واحلا�صلة  ال�صتحقاق(  ت��اري��خ  باعتبارها   ( الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9
. حكما مبثابة  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم   500 و  وامل�صاريف  وبالر�صوم   2011/8/7
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
    اعالن رقم 2013/523 بالن�شر

موؤ�ص�صة  اعانه:  املطلوب  نهيان   ال  حمدان  بن  حممد  ال�صيخ   : املدعى 
بالن�صر  العنوان:  ال�صام�صي   العامة/حممد علي  حمد  لل�صيانة  اوربيت 
مب��ا ان امل��دع��ي رف��ع ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اه وح��دد ي��وم الث��ن��ني املوافق 
2013/11/18 موعدا لنظرها لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 12 ظهرا 
امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وعليك ايداع مذكرة بالرد و�صورا منها بعدد اخل�صوم لدى 

ق�صم التح�صري وذلك خال خم�صة ايام من تاريخ ت�صلم العان.
   قلم املنازعات االيجارية              

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�س املنازعات االيجارية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
        اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/39 جت جز- م ر-ب- ظ ف

مدعي/ منظور ح�صني �صابر ح�صني اجلن�صية: باك�صتان  مدعي عليه: رانا �صجاد 
علي حممد اجلن�صية: باك�صتان مو�صوع الدعوى: مطالبة ماليةوقدرها 13000 
عنوانه:  باك�صتان     اجلن�صية:  حممد  علي  �صجاد  رانا  اعانه/  ملطلوب  درهم 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
الثنني املوافق 2013/11/4 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة الظفرة البتدائية الكائنة   
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ 2013/10/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة الظفرة االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعالن ب�رود التقرير بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/195  جتاري جزئي                
اىل املدعى عليه/1- ويل نون تكنيكال �صريفي�صز ) ���س.ذ.م.م(   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / الطريق الذهبى لعمال الكهروميكانيكية 
)�س .ذ.م.م( وميثله: ريا�س عبداملجيد حممود الكبان نعلنكم بان املحكمة 
قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2013/10/29 يف الدعوى املذكورة اعاه. 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�صيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة   2013/11/26 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�صة 

ch1A.1 للتعقيب على التقرير. 
ق�شم  الق�شايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/67 تنفيذ جتاري
 2011/452 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ  الق�صية:  مو�صوع 
�صاما  دره���م(   1687230( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد  كلي  جت���اري 
فلك  �صركة   -1/ ���ص��ده  املنفذ  اع��ان��ه  امل��ط��ل��وب  وامل�����ص��اري��ف.   للر�صوم 
���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة- مو�صوع الع��ان: نعلنكم  القاب�صة 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن املنقولت الكائنة 
ال�صركة، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا وفاء للمبلغ  مبقر 

املبني اعاه.
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3732  عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه / 1 - �صركة طيب للمقاولت /ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حممد �صهيل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ال�صكوى  يف  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   29963( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
العمالية ال�صادرة من مكتب وزارة العمل بدبي رقم 2013/153569.  . وحددت 
لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي  
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3465  عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه / 1 - �صركة ال�صهيل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
ال��دع��وى  اق���ام عليك  ق��د  اح��م��د  ال��رح��م��ن نظري  املدعي/عتيق  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عوده  درهم(وتذكرة   22574( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
    .)2013/151932( ال�صكوى  رق��م  وامل�����ص��اري��ف   وال��ر���ص��وم  دره���م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق 2013/11/13 ال�صاعة 8.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�صور  فانت مكلف  لذا  القا�صي  
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/4158  عمايل جزئي                  

جمهول  ع  م  ���س  لاألبان  املتحدة  كايبارا  �صركة   -  1  / عليه  امل��دع��ى  اىل 
عليك  اق��ام  قد  ج��ول   ا�صرف  املدعي/عبدالرحمن  ان  القامة مبا  حمل 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )72244 درهم(

ال�صكوى  رق��م  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
)2013/155560(.    وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/11/27 
ال�صاعة 8.30 �س مبكتب القا�صي  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
ق�شم الق�شايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/3084  عمايل جزئي                  
اىل املدعى عليه / 1 - فالكون اوف �صور للخدمات البحرية �س.ذ.م.م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/مانيللي مارتني كريانزا    قد اقام عليك الدعوى 
وت��ذك��رة  دره���م(   17100( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
املعجل  بالنفاذ  و�صمول احلكم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(  عوده مببلغ )4000 
الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    .)2013/150673( ال�صكوى  رق��م  باكفالة. 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2013/11/6 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2013/3739  عمايل جزئي                  

اىل املدعى عليه / 1 - ان ايه ا�س لاعمال الكرتوميكانيكال �س .ذ.م.م  جمهول 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  م��ام��ود  نيل  املدعي/ابوالقا�صم  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عوده  وتذكرة  دره��م(   9113( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  والرو�صم  دره��م(   2000( مببلغ 
ال�صكوى )2013/151774(.  وحددت لها  التام. رقم  لل�صداد  الق�صائية  املطالبة 
القا�صي   مبكتب  ���س   8.30 ال�صاعة   2013/11/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
ق�شم الق�شايا العمالية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/2374 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ ���ص��ده/1- مطعم روب��ي��ان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عليكم  اأق��ام  قد  ال�صيد   حممد  احمد  حممد  تامر  التنفيذ/  طالب 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )21634( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�صافة 
املحكمة  املحكمة. وعليه فان  اىل مبلغ )1249 دره��م( ر�صوم خلزينة 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/848 جت جز- م ت- ب-اأظ

عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  والعان  للدعاية  الدليل  �صركة  مدعي/ 
�صركة بيورتي العقارية واخرون اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة 
مالية بقيمة 65000 درهم  املطلوب اعانه/ �صركة بيورتي العقارية   اجلن�صية: 
المارات  عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/14 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة 
الثالثة ب� حمكمة ابوظبي  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  مكلف باحل�صور 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الكائنة  البتدائية 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى  بدفاعك و�صورا 

بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية
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اأخبارال�صاعة : الإمارات متتلك ر�ؤية 
�ا�صحة �م�صوؤ�لة ب�صاأن الطاقة

•• اأبوظبي-وام:

ال�صاعة حر�س الدولة على ال�صتخدام الأمثل للطاقة  اأخبار  اأكدت ن�صرة 
تنويع  على  حر�صها  اإىل  اإ�صافة  التقدم  واأ�صا�س  التطور  ع�صب  باعتبارها 
م�صادرها ملواجهة اأي تقلبات تنال من اأمنها واحلفاظ على ا�صتقرار اأ�صواق 
النفط العاملية وحتت عنوان روؤية اإماراتية وا�صحة وم�صوؤولة حول الطاقة 
قالت اإنه يف كلمته اأم�س الول اأمام اجلل�صة الفتتاحية للموؤمتر ال�صنوي 
والبحوث  للدرا�صات  الإم���ارات  مركز  ينظمه  ال��ذي  للطاقة  ع�صر  التا�صع 
ال�صرتاتيجية برعاية كرمية من الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
رئي�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
الوقود  عنوان  حتت  الإ�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات  الإم���ارات  مركز 
�صهيل  معايل  قدم  مقبلة  هيدروكربونية  ث��ورة  التقليدي  غري  الأحفوري 
روؤي��ة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  الطاقة يف  وزي��ر  امل��زروع��ي  حممد 
الطاقة  بق�صية  يتعلق  فيما  نف�صه  الوقت  يف  وم�صوؤولة  وا�صحة  اإماراتية 
مركز  ي�صدرها  التي  الن�صرة  واأو�صحت  العنا�صر.  من  ع��دد  على  تنطوي 
اأن  العنا�صر  هذه  اأول  ..اأن  ال�صرتاتيجية  والبحوث  للدرا�صات  الإم���ارات 
دولة الإمارات العربية املتحدة توؤمن باأن الطاقة هي ع�صب التطور واأ�صا�س 
التقدم ومن ثم تعمل دائما على ال�صتخدام الأمثل لها من ناحية واكت�صاف 
م�صادر جديدة لها من ناحية اأخرى وذلك من اأجل ا�صتدامة التنمية لأنه 
اأنه  العنا�صر  اأن ثاين  واأ�صافت  الطاقة.  ل تنمية حقيقية من دون توافر 
على الرغم من اأن دولة الإمارات العربية املتحدة دولة نفطية فاإن هذا مل 
مينعها من اتباع �صيا�صة تنويع م�صادر الطاقة حتى تكون اآمنة يف مواجهة 
اأي تقلبات اأو تغريات ميكن اأن تنال من اأمن الطاقة لديها ويف هذا ال�صياق 
ال�صلمية  لا�صتخدامات  الطاقة  لإنتاج  الإم��ارات��ي  النووي  امل�صروع  ي��ربز 
املجال  ه��ذا  يف  الدولية  اجلهود  وبقيادة  بل  املتجددة  بالطاقة  والهتمام 
وهذا يوؤكد حر�س القيادة الر�صيدة على النظر اإىل امل�صتقبل وتاأمني اأ�صباب 

واإمكانات التنمية لاأجيال القادمة خا�صة فيما يتعلق بالطاقة. 
واأ�صارت اإىل اأن ثالثها النظر مب�صوؤولية اإىل اأ�صواق النفط العاملية واحلر�س 
العاملي  القت�صاد  ا�صتقرار  على  يحافظ  مبا  الأ���ص��واق  ه��ذه  ا�صتقرار  على 
الإنتاجية  اإىل رفع طاقتها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ت�صعى  ولذلك 
من النفط اخلام لت�صل اإىل 3.5 مليون برميل يوميا يف عام 2017 وذلك 
لتلبية الزيادة يف الطلب على الطاقة على امل�صتوى العاملي. ونوهت باأن هذه 
النظرة الإماراتية امل�صوؤولة اإىل ق�صية الطاقة اأكدها كذلك �صعادة الدكتور 
ج��م��ال �صند ال�����ص��وي��دي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز الإم�����ارات ل��ل��درا���ص��ات والبحوث 
ال�صرتاتيجية يف كلمته الرتحيبية يف املوؤمتر حينما اأ�صار اإىل اأن ر�صالة دولة 
الإمارات العربية املتحدة الإن�صانية نحو اأمن الطاقة وم�صتقبلها يف العامل 
هي التي عززت ثقة املجتمع الدويل مبكانتها ودورها يف هذا املجال وهو ما 
عرب عن نف�صه يف اختيارها مقرا للوكالة الدولية للطاقة املتجددة اإيرينا . 
وقالت اأخبار ال�صاعة يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن رابع هذه العنا�صر هي 
العلمية  الدرا�صة  الطاقة من خال  اأي م�صتجدات يف جمال  التعامل مع 
الدقيقة التي متكن من اتخاذ القرار ال�صحيح والتوجه ال�صليم وهذا ما 
و�صح من تاأكيد معايل وزير الطاقة اأن القلق من تاأثري الغاز ال�صخري يف 
اأ�صواق النفط مبالغ فيه لأ�صباب خمتلفة اقت�صادية وبيئية وغريها بل اإن 
التطور يف هذا املجال ميكن اأن تكون له اآثار اإيجابية يف ا�صتقرار اأ�صعار الغاز 

على النحو الذي ي�صاعد على تو�صيع جمالت ا�صتخدامه.

بر�ج تعر�ض اأحدث منتجاتها يف املوؤمتر 
الد�يل ال�صاد�ض للمواد اجليو�صناعية

•• اأبوظبي-وام:

بالأن�صجة  اخل��ا���ص��ة  امل��ت��ط��ورة  ح��ل��ول��ه��ا  اأح����دث  ب���روج  ���ص��رك��ة  ا�صتعر�صت 
ال�صناعية الأر�صية امل�صنوعة من البويل اإثيلني يف املوؤمتر الدويل ال�صاد�س 
للمواد اجليو�صناعية يف ال�صرق الأو�صط الذي اختتم يف اأبوظبي وا�صتقطب 
موؤمتر املواد اجليو�صناعية يف ال�صرق الأو�صط الذي نظمه املركز الأملاين 
اأب��وظ��ب��ي..ال��ع��دي��د م��ن اخل���رباء  للبا�صتيك حت��ت رع��اي��ة ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
حماية  وتطبيقات  املدنية  الهند�صة  يف  وال��دول��ي��ني  املحليني  واملخت�صني 
التقنيات  اأح��دث  على  واطلعوا  واخل���ربات  الأف��ك��ار  تبادلوا  الذين  الرتبة 
الأول  النائب  ال�صويدي  ه��زمي  وق��ال  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف  اخلا�صة  واملنتجات 
للرئي�س التنفيذي لل�صرق الأو�صط واأفريقيا.. اإن م�صاركتنا كراع باتيني 
يف املوؤمتر توفر لربوج فر�صة ا�صتعرا�س حلولنا البا�صتيكية املبتكرة التي 
ت�صهم يف حماية البنى التحتية املدنية وال�صناعية وحماية البيئة املحيطة 
املعزز  اإثيلني  البويل  من  ب��روج  �صركة  تنتجها  التي  احللول  اأن  واأ���ص��اف   .
تتوافق متاما مع اخل�صائ�س التي تتميز بها الأن�صجة ال�صناعية الأر�صية 
الطرقات  يف  ل�صتخدامها  مثالية  وتعترب  وال�صابة  املتانة  ناحية  م��ن 
واأف�صل  البحرية  وامل��راف��ق  النفايات  ومكبات  املائية  وال��ق��ن��وات  والأن��ف��اق 
و�صلبة  مرنة  اأر�صية  �صناعية  اأن�صجة  لت�صنيع  ا�صتخدامها  ممكن  م��واد 
ال�صديدين  واحل���رارة  ال�صغط  ظ��روف  يف  املمتاز  واأدائ��ه��ا  مبتانتها  تتميز 
مقاومة  على  قدرتها  بف�صل  املحيطة  البيئة  حماية  يف  بفاعلية  وت�صاهم 
ال�صداأ والتاآكل وحماية خزانات املياه والرتبة من التلوث . وقدم عدد من 
ممثلي �صركات الأعمال الهند�صية املحلية والعاملية امل�صاركة خال املوؤمتر 
وحلول  النقل  مب�صاريع  اخلا�صة  التحتية  البنية  على  رك��زت  حما�صرات 
زيادة الرقعة اخل�صراء يف املدن والتطبيقات والبحوث اخلا�صة بالأن�صجة 
واملطارات  والطرق  احلديدية  ال�صكك  يف  امل�صتخدمة  الأر�صية  ال�صناعية 
واملوانئ والأنفاق ومكبات النفايات وحماية البيئة وموا�صيع اأخرى. كما مت 
تنظيم معر�س تقني على هام�س املوؤمتر ا�صتعر�صت فيه ال�صركات امل�صاركة 
ال�صناعية  بالأن�صجة  اخلا�صة  الثمانية  الفئات  يف  وخدماتها  منتجاتها 
الأر�صية اإ�صافة اإىل اأنظمة اإدارة املياه و اأنظمة مياه الرت�صيح و حلول الري 

و �صوابط التعرية وغريها.

غرفة عجمان تدعم ا�صت�صافة الإمارات ملعر�ض اإك�صبو العاملي 2020 يف دبي
•• عجمان ـ الفجر:

ت���وؤك���د غ���رف���ة جت�����ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان دع��م��ه��ا 
ملعر�س  الإم��ارات  ا�صت�صافة  ملف  لدعم  املتوا�صل 
اإك�����ص��ب��و ال��ع��امل��ي 2020 يف دب���ي، ك��م��ا ت��وؤك��د على 
اأهمية اإ�صت�صافة هذا احلدث العاملي وما �صي�صيفة 
�صيزيد  وكيف  خ�صو�صا،  ودب��ي  عموما  ل��اإم��ارات 
من اإزدهار وتطور القت�صاد الماراتي وليوؤكد اأن 
المارات قادرة مبقوماتها اأن ت�صت�صيف مثل هذه 

الأحداث العاملية والتاريخية .
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���ص��ر  وث��م��ن 
التخطيط ودعم الع�صاء بغرفة عجمان ، اجلهود 
الكبرية التي تقوم بها كافة اإم��ارات الدولة لدعم 
اإ���ص��ت�����ص��اف��ة ه����ذا احل����دث م���ن خ����ال امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال��رتوي��ج لهذا  والأف����راد يف  احلكومية واخل��ا���ص��ة 
احلدث بكافة الحداث والفعاليات الدولية، المر 

الكبري  التطور  م��دى  اأج��م��ع  للعامل  يظهر  ال��ذي 
الذي ت�صهده الإمارات وكيفية جذب الأنظار اليها 
كربى  تناف�س  باتت  التي  مبقوماتها  والتعريف 

الدول املتقدمة يف كافة مناحي احلياة.
ال��ذي �صيعود على اقت�صاد  النفع  واأك��د على مدى 
هذا  باإ�صت�صافة  دب��ي  ف��وز  ح��ال  ككل يف  الم����ارات 
���ص��اء اهلل وخ��ا���ص��ة يف جم��ال  اإن  ال��ع��امل��ي  احل����دث 
األ���ف فر�صة   277 اأك���رث م��ن  ال�����ص��ي��اح��ة وت��وف��ري 
ع��م��ل ب���ن���اء ع��ل��ى ت��وق��ع��ات اخل�����رباء ����ص���واء داخ���ل 
اأو خارجها وكذلك ما �صيعود على كافة  الإم��ارات 
انه �صيكون املرة الوىل  �صرائح املجتمع، خ�صو�صاً 
الأو�صط عموما ودولة  ال�صرق  للمعر�س مبنطقة 

الإمارات خ�صو�صاً. 
واأ������ص�����اد امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ق���ط���اع ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وكافة  عجمان  حكومة  بجهود  الع�����ص��اء،  ودع���م 
ملف  اإ�صت�صافة  دع��م  يف  خا�س  ب�صكل  موؤ�ص�صاتها 

ب��ت��وج��ي��ه��ات من  وال���ت���ي ج����اءت   ،2020 اإك�����ص��ب��و 
النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اهلل،  رع���اه  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ، ويل عهد 

عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي. 
الكامل  عجمان  غرفة  دع��م  الظفري  نا�صر  واأك��د 
قامت  الغرفة  اأن  مو�صحا  دب��ي،   2020 لإك�صبو 
وتقوم بالرتويج للحدث عن طريق كافة م�صاركات 
الدولية  وامل��وؤمت��رات  باملعار�س  اخلارجية  الغرفة 
ال��غ��رف��ة وم��را���ص��ات��ه��ا الداخلية  وك��ذل��ك مب��وق��ع 
ع��ن ط��ري��ق مطبوعات  وال���رتوي���ج   ، واخل��ارج��ي��ة 
ال��غ��رف��ة وو���ص��ع ���ص��ع��ار اإك�����ص��ب��و دب���ي 2020 على 
مبنى الغرفة بجانب تعريف املتاعملني ومنت�صبي 
�صيعود  وم��ا  ال�صت�صافة  باأهمية  الغرفة  واع�صاء 
منها من تطور واإزدهار القت�صاد الماراتي ، جعل 

المارات حمط انظار العامل.

نظمتها اقت�سادية راأ�ص اخليمة 

ند�ة املوا�صفات �املقايي�ض تناق�ض تطبيق موا�صفات قطاع املباين �الإن�صاءات 

مبادلة للبرت�ل تبداأ الإنتاج يف حقل ر�بي للغاز يف اأند�ني�صيا

هيئة الأ�راق املالية �ال�صلع توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دبي

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ح�صور ال�صيخ حممد بن كايد القا�صمي 
التنمية القت�صادية براأ�س  رئي�س دائرة 
اخل��ي��م��ة ن��ظ��م��ت��ال��دائ��رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
واملقايي�س  للموا�صفات  الم���ارات  هيئة 
ن������دوة ح�����ول )دور  امل���ا����ص���ي  ال����ث����اث����اء 
اأداء  حت�صني  يف  واملقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات 
القت�صاد والتناف�صية ( يف م�صرح غرفة 

جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة .

القائمة  دي��ة  ب��ن  حممد  عائ�صة  وق��ال��ت 
الدائرة  يف  بالوكالة  العام  املدير  مبهام 
وتوعية  تثقيف  اإىل  ه��دف��ت  ال��ن��دوة  اأن 
املجتمع عامة وجمتمع الأعمال خا�صة 
ح����ول اأن���ظ���م���ة امل���وا����ص���ف���ات وامل��ق��اي��ي�����س 
يف  واأهميتها  ودول��ي��ا  اإقليميا  املعتمدة 
ال�صوء  ،اإلقاء  القت�صادية  التنمية  دعم 
ع��ل��ى م���ف���ردات ه���ذه الأن��ظ��م��ة واآل��ي��ات��ه��ا 
القطاعات  �صتى  يف  والفنية  القانونية 
الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ال���ص��اف��ة اإىل ال��ن��ظ��ر يف 

واقع وجود وتطبيق مثل هذه الأنظمة 
على م�صتوى الإمارة والدولة بالتن�صيق 

بني اجلهات املخت�صة .
يف اجلل�صة الأوىل التي تراأ�صها د. جمال 
والإح�صاء  ال��درا���ص��ات  اإدارة  بلوطمدير 
ب��راأ���س  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  يف 
حماور  ثاثة  امل�صاركون  ناق�س  اخليمة 
رئ��ي�����ص��ة ه���ي : امل��وا���ص��ف��ات وامل��ق��اي�����ص�����س 
تطبيق  واأهمية  ورقابية  قانوينة  روؤي��ة 
والأن�صاءات  املباين  قطاع  يف  املوا�صفات 

ب��ال���ص��اف��ة اىل اجل�����ودة وال�����ص��ام��ة يف 
املوا�صفات القيا�صية.

ال��دك��ت��ور  ال��ث��ان��ي��ة  اجلل�صة  ت��راأ���س  فيما 
زياد الع�صويل خبري اقت�صادية يف غرفة 
جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة حيث متت 
مناق�صة حمورينو هماتوحيد املوا�صفات 
اخلليجية واأهمية املوا�صفات واملقايي�س 

يف تعزيز تناف�صية التجارة اخلارجية .
مكتب  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  م���رمي  وبح�صب 
ت�صعى  ال���دائ���رة  اأن  امل��وؤ���ص�����ص��ي  الت�����ص��ال 

•• اأبوظبي-وام:

بدء  ع��ن  للبرتول  مبادلة  �صركة  اأعلنت 
نحو  على  الطبيعي  الغاز  اإن��ت��اج  عمليات 
الطبيعي  ل��ل��غ��از  روب���ي  ح��ق��ل  يف  م�صتقر 
نحو  اإن���ت���اج  �صيتم  ح��ي��ث  اإن��دون��ي�����ص��ي��ا  يف 
الغاز للبيع  250 مليار قدم مكعب من 
حقل  عمر  م��دى  على  املحلية  ال�صوق  يف 
ال���غ���از وك���ان���ت ���ص��رك��ة م��ب��ادل��ة ل��ل��ب��رتول 
وه�����ي ����ص���رك���ة ع���امل���ي���ة ت���اب���ع���ة ومم��ل��وك��ة 
مبادلة  للتنمية  املبادلة  ل�صركة  بالكامل 
قد ف��ازت بعقد تطوير حقل روب��ي للغاز 
خ��ال  م���ن  ومت���ل���ك   2011 ي��ون��ي��و  يف 
باملئة   70 اإندوني�صيا  التابعة يف  �صركتها 
من ح�ص�س العمل وهي ال�صركة امل�صغلة 
مل�صروع �صيبوكو . وتتقا�صم �صركتا توتال 
اإن��ب��ك�����س ���ص��اوث  اأن����د ب���ي ���ص��ي��ب��وك��و و  اإي 
الثاثني  بالت�صاوي  امل��ح��دودة  ماكا�صار 
باملئة املتبقية من احل�ص�س. واأكد معايل 
امل��زروع��ي  ف��ار���س  ب��ن حممد ف��رج  �صهيل 

�صركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  الطاقة  وزير 
الإنتاج يف حقل  بدء  اأن  للبرتول  مبادلة 
اإجناز مهم  اإندوني�صيا هو  روبي للغاز يف 
امل�����ص��روع  ج���دا لل�صركة ح��ي��ث مي��ث��ل ه���ذا 
اإماراتية يف جمال  ل�صركة  ا�صتثمار  اأكرب 

الطاقة يف هذا البلد. 
م�صروع  يف  الإن���ت���اج  اأن  معاليه  واأ����ص���اف 
حقل روبي للغاز هو جت�صيد جلي لقدرات 
امل�������ص���روع الأول  ي��ع��ت��رب  ال�����ص��رك��ة ح��ي��ث 
لل�صركة �صمن حمفظة م�صاريعها العاملية 
والذي قامت باإجناز كل املهام فيه و�صمن 
ال�صتك�صاف  م��ن  اب��ت��داء  امل��راح��ل  جميع 
الإنتاج.  ثم  التطوير ومن  اإىل  والتقييم 
واأك��دت مبادلة للبرتول يف بيان �صحفي 
اأنه مت النتهاء من اأعمال الإن�صاء  اليوم 
يف م�صروع روبي للغاز ب�صكل اآمن و�صمن 
امليزانية املحددة واجلدول الزمني املحدد 
العام  الأخ��ري من  الربع  ال��ذي ينتهي يف 
اجل��اري. ونفذت �صركة مبادلة للبرتول 
مع �صركائها توتال و اإي اأند بي �صيبوكو 

هذا  امل��ح��دودة  ماكا�صار  �صاوث  اإنبك�س  و 
مليون   500 ي��ق��ارب  با�صتثمار  امل�صروع 
دولر اأمريكي لهذه املرحلة من امل�صروع. 
و�صيتم توريد الغاز امل�صتخرج من م�صروع 
روبي اإىل �صركة بي تي بوبوك كاليمانتان 
حيث  للغاز  امل�صرتية  اجلهة  وهي  تيمور 
لاأ�صمدة  م�صنع  اإقامة  يف  �صت�صتخدمه 
الوطني  الغذائي  الأم���ن  لربنامج  دعما 
موريتزيو  قال  جانبه  من  اإندوني�صيا  يف 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  لن��وت�����ص��ي 
م��ب��ادل��ة ل��ل��ب��رتول ان ه���ذا امل�����ص��روع يعد 
للبرتول  مبادلة  ل�صركة  حقيقيا  اإجن��ازا 
وم�������ص���روع لإن����ت����اج ال���غ���از ي��ع��م��ل ب��ك��ام��ل 
اإندوني�صيا بل عرب  طاقته لي�س فقط يف 

حمفظتنا ال�صتثمارية كلها. 
لذا فاإن النتهاء من تطوير امل�صروع على 
نحو فعال وخال الوقت املحدد و�صمن 
امليزانية هو اأمر يف غاية الأهمية و وفقا 
لأعلى معايري الأمان وال�صامة املعروفة 
عامليا. وهناأ لنوت�صي امل�صاهمني يف اإجناز 

هذه املرحلة من املم�صروع من خال 10 
مايني �صاعة عمل وحتقيق �صجل مثايل 
معايري  اإىل  ن�����ص��ب��ة  وال�����ص��ام��ة  ل���اأم���ن 
وال��غ��از  النفط  ق��ط��اع  يف  احل��ال��ي��ة  الأداء 
العاملي. وقال انه مت تطوير م�صروع روبي 
اأولويات  مع  ين�صجم  ب�صكل  البداية  منذ 
�صيتم  ح��ي��ث  الإن���دون���ي�������ص���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
حملية  �صركة  اإىل  امل�صتخرج  ال��غ��از  بيع 
�صاهم يف  ال��ذي  الأم��ر  الأ�صمدة  لت�صنيع 
وذل��ك  اأك���رب  ب�صرعة  بامل�صروع  النهو�س 

بهدف دعم القت�صاد الإندوني�صي.
اإن���ت���اج اأول دف��ع��ة م���ن ال���غ���از من   وج����اء 
م�����ص��روع روب���ي يف اأع���ق���اب جن���اح مرحلة 
الربط واملتابعة التي متت باأمان وفعالية 
الإنتاج  اآب��ار  وبالتوازي مع عمليات حفر 
الأرب�����ع�����ة يف ح���ق���ل روب������ي وال����ت����ي ب�����داأت 
يف  البحرية  املن�صات  تركيب  با�صتكمال 
جميع  و���ص��ي��دت   .  2013 ي��ون��ي��و  ���ص��ه��ر 
الت�صنيع  �صاحات  �صمن  املن�صات  مرافق 
يف اإن���دون���ي�������ص���ي���ا وذل������ك خ�����ال ال���ف���رتة 

ن���دوات خال   3 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل نظمت 
هذا العام، خ�ص�صت يف جمال القت�صاد 
على  ال�صوء  ت�صليط  بغية  وال�صتثمار 
امل���ج���الت ال���ص��ت��ث��م��اري��ة والق��ت�����ص��ادي��ة 
ل����دى اجل��م��ه��ور وامل��ع��ن��ي��ني، ك��م��ا ت�صع 
ال���دائ���رة ن�����ص��ب اع��ي��ن��ه��ا ال��رتك��ي��ز على 
تطبيق ا�صرتاتيجيها يف تنظيم الن�صاط 
وترويجة  ودعمه  ومتابعته  القت�صادي 
والتوا�صل  الع���ام  و�صائل  خمتلف  يف 

الجتماعي .

مار�س  اإىل   2011 �صبتمرب  من  املمتدة 
اجل��وان��ب  وح����دات  ب��ن��اء  ومت   .  2013
ال��ع��ل��وي��ة مل��ن�����ص��ة راأ������س ال��ب��ئ��ر ال��ث��اث��ي��ة 
ومن�صة الحتواء واملعاجلة يف بيندينغان 
بينما مت تركيب  التوايل  و هانديل على 
البئر  راأ����س  ملن�صة  ال��ف��ولذي��ة  ال�����ص��رتات 
ال��ث��اث��ي��ة وم��ن�����ص��ة الح���ت���واء وامل��ع��اجل��ة 
يف ب��ات��ام . ك��م��ا مت ت��رك��ي��ب خ��ط اأن��اب��ي��ب 
�صطح  كيلومرتا حتت   312 يبلغ طوله 
ل��ريب��ط م��ن�����ص��ة روب����ي باملحطة  ال��ب��ح��ر 
ال��غ��از  حم��ط��ة  يف  ل��ل��م��ع��اجل��ة  املخ�ص�صة 
اإي  توتال  تديرها  التي  �صينيباه  الربية 
2012. وت��دي��ر  ن��ه��اي��ة ع���ام  اأن����د ب��ي يف 
اأ�صول وعمليات تغطي  للبرتول  مبادلة 
ب�صكل  اجلغرايف  الرتكيز  مع  بلدا   12
ال�����ص��رق الأو���ص��ط  اأ���ص��ا���ص��ي ع��ل��ى منطقة 
واأفريقيا وو�صط وجنوب �صرق اآ�صيا. وبلغ 
حجم اأعمال الإنتاج يف ال�صركة نهاية عام 
من  ب��رم��ي��ل  األ���ف   378 ن��ح��و   2012

املكافئ النفطي يوميا.

•• ابوظبي-وام:

وقعت هيئة الأوراق املالية وال�صلع مذكرة 
تعزيز  ت�صتهدف  دب��ي  جامعة  م��ع  تفاهم 
اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون يف جم���ال ال���ص��ت�����ص��ارات 
املهنية والدعم والتطوير املوؤ�ص�صي ب�صكل 
عام ويف جمال التنمية الب�صرية والإدارية 
والجتماعية ب�صكل خا�س. وقع التفاقية 
���ص��ع��ادة حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة احل�����ص��ري ن��ائ��ب 
املوؤ�ص�صية  ل��ل�����ص��وؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
وامل�صاندة بالهيئة و�صعادة الدكتور عي�صى 
حممد ب�صتكي مدير جامعة دبي بح�صور 
عدد من املديرين وامل�صوؤولني من الهيئة 
التوقيع  وعقب  اجلامعة.  كليات  وعمداء 
اأن  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اأك��د 
حر�س الهيئة على توقيع مذكرة التفاهم 
ياأتي ترجمة لروؤيتها يف تعزيز العاقات 
مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني ودعم اأوا�صر 
امل��وؤ���ص�����ص��ات العلمية  اأف�����ص��ل  ال��ت��ع��اون م��ع 
وال��ب��ح��ث��ي��ة يف داخ�����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا 
العلمية  املناهج  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  وتعظيم 
املعتمدة حمليا وعامليا لدى هذه املوؤ�ص�صات 
ب��غ��ر���س دع����م اخل���ط���ط ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
والت�صغيلية للهيئة والرتقاء باأداء كوادها 
امل��ع��اي��ري العلمية  اأف�����ص��ل  ال��ب�����ص��ري��ة وف���ق 

مبا  والتقنية  املوؤ�ص�صية  بنيتها  وتطوير 
ل��ل��دول��ة  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  يعك�س روؤي����ة 
يف ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة الإب�����داع وال��ت��م��ي��ز وتبني 
اأف�صل املمار�صات العاملية ويعمل يف الوقت 
ذات��ه على حتقيق اأه���داف روؤي��ة الإم���ارات 
الهيئة  ان  احل�صري  واأ�صاف    .2021
امل��دع��وم  امل��ع��رف��ة  اقت�صاد  باأهمية  ت��وؤم��ن 
بتكنولوجيا املعلومات يف ابتكار منهجيات 
والكوادر  العقول  يف  وال�صتثمار  متطورة 
العمل  �صوق  رفد  الب�صرية مبا ميكن من 
املت�صارع التغيري يف جمال الأ�صواق املالية 
وتنمية  عموما  امل��ايل  والقطاع  خ�صو�صا 
امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة امل��ب��دع��ة وامل��وؤه��ل��ة وف��ق 
م��ع��اي��ري اجل�����ودة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���س 
العمل  م��ت��ط��ل��ب��ات  لتلبية  ال��ه��ي��ئ��ة  عليها 
التفاهم  مذكرة  �صعت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
البحث  ب��ني  ال��ف��ج��وة  اإىل ج�����ص��ر  امل��وق��ع��ة 
جمال  يف  العملية  والتطبيقات  العلمي 
وتنظيمها  املالية  الأ���ص��واق  على  الرقابة 
ث���روة  اإىل  امل����ع����ارف وامل�����ه�����ارات  وحت���وي���ل 
جانبه  من  ونوعي.  ا�صرتاتيجي  ور�صيد 
اعرب الدكتور عي�صى ب�صتكي عن �صعادته 
الأوراق  هيئة  م��ع  امل���ذك���رة  ه���ذه  ب��ت��وق��ي��ع 
املالية وال�صلع والتي تاأتي يف اإطار حر�س 
اجلامعة على اإبراز قدرات طابها وتعزيز 

يف  بالعمل  ومت��ي��زه��م  ا�صتفادتهم  ف��ر���س 
امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة والأ����ص���واق امل��رم��وق��ة.. 
ك��م��ا ت��ك��ر���س ج��ام��ع��ة دب���ي ب��ه��ذا ال��ت��وق��ي��ع 
ر�صالتها القائمة على تعزيز بيئة جمتمع 
دول��ة  واخل��دم��ات احلكومية يف  الأع��م��ال 
الإمارات ورفدها باخلربات الازمة التي 
املوارد  دور  وتفعيل  العمل  �صوق  يحتاجها 
التميز  نحو  ودفعها  احلكومية  الب�صرية 
والقيادية  واملالية  الإداري���ة  املمار�صات  يف 
وت���و����ص���ي���ع دائ�������رة ت���اأث���ريه���ا يف امل��ج��ت��م��ع 

القت�صاد  تنمية  يف  امل�صاهمة  وب��ال��ت��ايل 
معريف.  جمتمع  ايل  طريقه  يف  الوطني 
اأن ج��ام��ع��ة دب���ي بنت  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  ول��ف��ت 
التعليمية  براجمها  ج��ودة  على  �صمعتها 
والإب��داع يف طرحها حيث تتما�صى جميع 
امل�����واد ال��درا���ص��ي��ة م���ع اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات 
دول��ي��ا..  ب��ه��ا  امل��ع��رتف  التعليم  وم��ع��اي��ري 
موؤكدا على ال�صتمرار باتباع نهج اجلودة 
هيئة  املهمة مع  ال�صراكة  من خال هذه 
حماية  يف  املتمثلة  مهمتها  ودع��م  الأوراق 

املناخني  وت��وف��ري  ال��دول��ة  يف  امل�صتثمرين 
للتعامل  املائمني  وال�صتثماري  املعريف 
املذكرة  بنود  وتوؤكد  املالية.   الأ�صواق  مع 
على تعزيز م�صرية الهيئة نحو التميز يف 
الإداري��ة واملالية والقيادية من  املمار�صات 
الهيئة  بالتعاون مع  خال قيام اجلامعة 
وال����دورات  التدريبية  ال��ربام��ج  اإع����داد  يف 
املتخ�ص�صة ملوظفي الهيئة كما تقدم لهم 
اجل��ام��ع��ة ك��ذل��ك خ�����ص��وم��ات ع��ل��ى تكلفة 
ور�صوم الدورات التنفيذية واملنح الدرا�صية 
ملوظفي  اجلامعة  متنحها  التي  اجلزئية 
احلكومة الحتادية الراغبني يف اللتحاق 
ب��ربام��ج ال��ب��ك��ال��وري��و���س وامل��اج�����ص��ت��ري كما 
ال�صتفادة  فر�صة  الهيئة  ملوظفي  تتيح 
ال��ب��ي��ان��ات  م��ن مكتبة اجل��ام��ع��ة وق���واع���د 
واملواد العلمية املتاحة لديها. وتتيح هيئة 
وفقا  دب��ي  جامعة  لطلبة  املالية  الأوراق 
للتدريب  فر�صا  التفاهم  م��ذك��رة  لبنود 
بحيث  ال��ت��خ��رج  بعد  وال��ت��وظ��ي��ف  العملي 
ت��ق��وم اجل��ام��ع��ة ب��رت���ص��ي��ح امل��ت��م��ي��زي��ن من 
خريجيها لان�صمام اإىل برنامج التمكني 
احل��ق��ي��ق��ي ل��ل��ك��ف��اءات ال��ب�����ص��ري��ة امل��واط��ن��ة 
�صري الذي تنظمه الهيئة اأو للعمل لديها 
مبا�صرة بعد ا�صتيفائهم ال�صروط املطلوبة 

ل�صغل الوظيفة .
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غرفة راأ�ض اخليمة توقع اتفاقية 
تعا�ن مع غرفة جتارة ��صناعة برلني

•• راأ�س اخليمة-وام:

وقع �صعادة يو�صف عبيد النعيمي رئي�س غرفة جتارة و�صناعة راأ�س اخليمة 
برلني.. جت��ارة  لغرفة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  في�صنهوتار  كري�صتيان  و 
اتفاقية تعاون تهدف اإىل تعزيز العاقات التجارية وال�صناعية بني برلني 
وراأ�س اخليمة. وقال يو�صف النعيمي اإن التفاقية تاأتي اإدراكا من قبل كا 
الغرفتني فر�صة زيادة العاقات القت�صادية بني رجال الأعمال واملهتمني 
اأن  املمكن  التي من  املعلومات  تبادل  التفاق على  اإىل  البلدين..اإ�صافة  يف 
ورج��ال  ال�صناعيني  ب��ني  الثنائية  التجارة  ع��اق��ات  م��ن  مزيد  اإىل  ت���وؤدي 
الأعمال واأ�صحاب امل�صاريع من املنظمتني بطريقة منا�صبة. ن�صت التفاقية 
وفر�س  القت�صادية  الآف��اق  ب�صاأن  املهتمني  امل�صاريع  اأ�صحاب  اإط��اع  على 
تو�صيع العاقات التجارية اخلارجية الثنائية بالإ�صافة اإىل حماولة دعم 
كل منهما الآخر للو�صول اإىل هدف زيادة التبادل القت�صادي بني البلدين 
اتفاقية  ت�صمنت  كما  البلدين  وفود من كا  ا�صت�صافة  اإمكانية  ومناق�صة 
طرق  عن  والتوفيق..ف�صا  التحكيم  ممار�صات  من  كل  يف  املعرفة  تعزيز 
الأعباء واحلواجز  التجارية وتكثيف اجلهود لإزالة  املنازعات  اأخرى حلل 
املتبادلة  الثقة  لتعزيز  ت��داب��ري  ات��خ��اذ  يف  ال�صروع  اإىل  التجارية..اإ�صافة 

وال�صفافية اإىل اأق�صى حد ممكن. 

حمافظ �صمان لال�صتثمار توزع اأرباحًا 
نقدية عن الربع الثالث من 2013 

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت ���ص��م��ان ل��اإ���ص��ت��ث��م��ار ال�����ص��رك��ة ال��ع��ام��ل��ة ب��ق��ط��اع ال���ص��ت��ث��م��ار واإدارة 
ال�صنة  اأرب��اح نقدية قيا�صية لربع  توزيع  ام�س عن  الإم��ارات  ال�صناديق يف 
اخلام�س ع�صر على التوايل ملحفظة �صمان الثانية لأ�صهم الإمارات. وقامت 
1.5 درهما لل�صهم عن الربع  اأرباح نقدية بقيمة  املحفظة بدفع توزيعات 
4.59 يف املائه يف  2013 حمققة بذلك عائدا �صنويا بن�صبة  الثالث من 
نهاية 30 �صبتمرب 2013 وقد بلغ �صايف قيمة اأ�صول املحفظة 123.13 
درهم لل�صهم. كما قام �صندوق �صمان اخلام�س اأي�صا بدفع توزيعات اأرباح 
يعادل  م��ا  وه��و   2013 م��ن  الثالث  ال��رب��ع  ع��ن  دره��م   1.5 بقيمة  نقدية 
4.25 يف املائه من ريع توزيعات الأرب��اح ال�صنوية. وقامت حمفظة  ن�صبة 
�صمان الإ�صامية بدفع توزيعات اأرباح بقيمة 1.5 درهم لل�صهم ما يعادل 
الرئي�س  ال�صنوية. وقال �صهاب قرقا�س  الأرب��اح  املائه من  3.47 يف  ن�صبة 
قوية  دورة  خ�صم  يف  حاليا  ال�صركة  اأن  لاإ�صتثمار  ل�صمان  التنفيذي 
�صتوا�صل حتقيق نتائج اإيجابية ..منوها باأن ال�صوق ل تزال متتلك الكثري 
من اجلاذبية للم�صتثمرين بعيدي النظر. من جانبه اأ�صاف �صهزاد جناب 
مدير اأول اإدارة الأ�صول والإ�صت�صارات يف �صمان لاإ�صتثمار اأنه على الرغم 
من العوائد القوية التي �صهدتها ال�صوق حتى الآن فمن ناحية التقييمات 
لتزال ال�صوق الإماراتية على وجه اخل�صو�س من بني اأرخ�س اأ�صواق املال 
الثالث من  الربع  اأداء قويا خال  الإماراتية  الأ�صواق  واأظهرت  باملنطقة. 
اإرتفع  فيما  املائه  21 يف  بن�صبة  امل��ايل  دبي  �صوق  اإرتفع موؤ�صر  العام حيث 

موؤ�صر �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية بن�صبة 6 يف املائه.

�صمان ال�صتثمار تقدم 6 مليارات د�لر �صمانات 
للم�صتثمرين �امل�صدرين بالد�ل العربية يف 5 �صنوات

•• اأبوظبي-وام:

ل�صمان  العربية  للموؤ�ص�صة  الرتاكمية  للعمليات  الإجمالية  القيمة  بلغت 
ال�صتثمار وائتمان ال�صادرات بنهاية عام 2012 نحو 9.5 مليار دولر بعدما 
حققت منوا مطردا يف عملياتها من 626.4 مليون دولر عام 2008 اإىل 
نحو 1.7 مليار دولر عام 2012 وبقيمة 6 مليارات دولر خال ال�صنوات 
اخلم�س الأخرية منها 4.7 مليار ل�صمان ائتمان ال�صادرات وبن�صبة 74.3 
يف املئة من الإجمايل و1.4 مليار دولر ل�صمان ال�صتثمار وبن�صبة 25.7 يف 
املئة من اإجمايل عمليات ال�صمان خال الفرتة. واأكدت �صمان وهي موؤ�ص�صة 
عربية دولية ت�صم يف ع�صويتها 21 دولة عربية وعددا من الهيئات العربية 
والدولية يف تقرير عن �صناعة ال�صمان ودورها يف تعزيز التجارة وال�صتثمار 
�صمن ن�صرتها الف�صلية الثالثة لعام 2013 اأنها جنحت على مدار نحو اأربعة 
عقود كاأول موؤ�ص�صة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات �صمان ال�صتثمار 
امل�صتثمرين وامل�صدرين  اإف��ادة عدد كبري من  التجارية يف  �صد املخاطر غري 
املتنوعة  العامل من خدماتها  العربية وع��دد كبري من دول  ال��دول  يف جميع 
وبدرجات متفاوتة �صواء الأقطار العربية والأجنبية امل�صدرة لا�صتثمار اإىل 

الدول العربية وكذلك امل�صتوردة لل�صلع من الدول العربية. 

ال�صند�ق  م�صاهمات  حجم  د�لر  مليار   18
الكويتي للتنمية القت�صادية العربية

•• نيويورك-وام:

جمال  يف  الدولية  وامل�صاعي  اجلهود  دع��م  ا�صتمرارها  الكويت  دول��ة  اأك��دت 
امل�صتدامة  التنمية  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  من���وا  والأق�����ل  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  مت��ك��ني 
وقال  ال��دول.  لهذه  الغذائي  الأم��ن  لتحقيق  والريفية  الزراعية  والتنمية 
حم��م��د ح��ف��ي��ظ ال��ع��ج��م��ي ع�����ص��و وف���د دول����ة ال��ك��وي��ت ال���دائ���م ل���دى الأمم 
الثانية  القت�صادية  اللجنة  املا�صية  قبل  الليلة  اأم���ام  كلمته  يف  املتحدة 
املعنية ببند التنمية الزراعية والأمن الغذائي املتفرعة من الدورة ال� 68 
للجمعية العامة لاأمم املتحدة..اإن م�صاهمات ال�صندوق الكويتي للتنمية 
القت�صادية العربية منذ تاأ�صي�صه عام 1961 بلغت نحو 18 مليار دولر 
ا�صتفادت منها حتى الآن حوايل 100 دولة اإ�صافة اإىل امل�صاهمات الأخرى 
وكالة  ونقلت  وال��دول��ي��ة.  الإقليمية  التنموية  وال�صناديق  املوؤ�ص�صات  يف 
زي��ادة  ق��ررت  الكويت  دول��ة  ق��ول��ه..اإن  العجمي  كونا عن  الكويتية  الأن��ب��اء 
م�صاهماتها الطوعية ال�صنوية لعدد من الوكالت وبرامج و�صناديق الأمم 
املتحدة رغبة منها يف دعم الأن�صطة الإن�صانية وتعميق تعاونها امل�صرتك مع 
املنظمات والهيئات الدولية ذات ال�صلة..متمنني زيادة دعم املجتمع الدويل 
نحو البلدان النامية مل�صاعدتها يف مكافحة اجلوع و�صوء التغذية لتحقيق 

الأهداف المنائية لاألفية بحلول عام 2015. 

م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي يرّتب متوياًل اإ�صالميًا لعقارات يف لندن

ال�صارقة ت�صارك يف معر�ض �صوق ال�صفر العاملي 2013 يف لندن

ي�ستعر�ص الدور احليوي للمراأة يف تطوير منظومة العمل

انطالق فعاليات معر�ض املراأة اخلام�ض ع�صر يف دي�صمرب املقبل

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع����ل����ن م�������ص���رف اأب���وظ���ب���ي الإ����ص���ام���ي، 
جم��م��وع��ة اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة الإ���ص��ام��ي��ة 
بلغت  ال��رائ��دة، عن ترتيب �صفقة متويل 
ق��ي��م��ت��ه��ا 20 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه اإ���ص��رتل��ي��ن��ي 
هاو�س  وي�صتبورن  جتديد  عملية  لتمويل 
الثمانينيات  ، وهو مبنى فاخر من فرتة 
م��ن ال��ع��ق��د امل��ا���ص��ي، وي��ق��ع يف اأح����د اأب���رز 
املواقع يف و�صط لندن، ويجمع بني املكاتب 

وامل�صاحات التجارية.
متويل  عملية  اأول  ال�صفقة  ه��ذه  وتعترب 
ي��ق��وم ب��ه��ا م�����ص��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���ص��ام��ي 
وتعترب هذه  العقاري،  لندن  �صمن قطاع 
بها  ي��ق��وم  ع��م��ل��ي��ة مت��وي��ل  اأول  ال�����ص��ف��ق��ة 
قطاع  �صمن  الإ�صامي  اأبوظبي  م�صرف 
فيه  تركز  وق��ٍت  يف  وتاأتي  العقاري،  لندن 
مكانة  تعزيز  على  الربيطانية  احلكومة 

لندن كمركز للتمويل الإ�صامي. 
ويف حديث له مع كبار القادة ال�صيا�صيني 
ورج����ال الأع���م���ال ي���وم ال��ث��اث��اء امل��ا���ص��ي، 
ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ربي��ط��اين ديفيد 
اأن��ه حري�س على وق��وف لندن  ك��ام��ريون، 
ك���اإح���دى  وك����والمل����ب����ور  دب�����ي  اإىل ج���ان���ب 
الإ���ص��ام��ي  للتمويل  ال��ك��ربى  ال��ع��وا���ص��م 
ال�صفقة  ه���ذه  ت�صميم  مت  وق���د    . ع��امل��ي��اً 
ل��ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع اح��ت��ي��اج��ات امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ال��ه��ادف��ة اإىل ال���ص��ت��ح��واذ ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات 
وجتديدها  املرتفعة،  القّيم  ذات  امل��رتف��ة 

وب��ي��ع��ه��ا ل��ل��م�����ص��رتي��ني ال��ع��امل��ي��ني. ون��ظ��راً 
و�صط  يف  ال��ع��ق��ارات  على  امل��رت��ف��ع  للطلب 
من  م�صتثمرين  ي�صم  ائتاف  قام  لندن، 
دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ب�����ص��راء 
املا�صي بهدف حتويلها  العام  العقارات يف 
اإىل �صقق �صكنية فاخرة خال فرتة زمنية 

مدتها ثاثة اأعوام.
يف  ال��داع��م��ة  الت�صريعية  البيئة  ظ��ل  ويف 
على  تعمل  والتي  الربيطانية،  العا�صمة 
ت�صجيع تنمية التمويل الإ�صامي ، يعمل 
تطوير  على  الإ�صامي  اأبوظبي  م�صرف 
من  وذل��ك  بريطانيا،  يف  اأع��م��ال��ه  وتنمية 
للم�صتثمرين  مت���وي���ات  ت��وف��ري  خ����ال 
امل�صرف  رح��ب  وق��د  العقاري.  القطاع  يف 
ب�����ال�����دور ال���ك���ب���ري ال�������ذي ب��������داأت ���ص��ل��ط��ة 
تلعبه  املتحدة  اململكة  يف  املالية  اخلدمات 
يف ت�����ص��ج��ي��ع ق��ب��ول ال��ت��م��وي��ل الإ���ص��ام��ي 
ويف  وخ��دم��ات��ه.  منتجاته  وتنمية  ع��امل��ي��اً، 
ت��ع��ل��ي��ق ل����ه ع���ل���ى امل����و�����ص����وع، ق�����ال ع����ارف 
عثماين، الرئي�س العاملي لقطاع اخلدمات 
امل�صرفية للموؤ�ص�صات يف م�صرف اأبوظبي 
الإ�����ص����ام����ي: ي���رح���ب امل�������ص���رف ب���ال���دور 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ب������داأت ���ص��ل��ط��ة اخل���دم���ات 
املالية يف اململكة املتحدة تلعبه يف ت�صجيع 
وتنمية  عاملياً،  الإ�صامي  التمويل  قبول 
منتجاته وخدماته. �صهد قطاع العقارات 
ليتفوق  مرتفعة  طلب  م��ع��دلت  لندن  يف 
الأخ���رى خال  الأ���ص��واق  على نظرائه يف 
بف�صل  وذل���ك  امل��ا���ص��ي��ة،  القليلة  الأع����وام 

ال�صكنية  ال��ع��ق��ارات  على  الكبري  الإق��ب��ال 
العامليني.  امل�صرتيني  قبل  م��ن  ال��ف��اخ��رة 
ويقدر م�صرف اأبوظبي الإ�صامي اأهمية 
بناء �صراكات ا�صرتاتيجية مع امل�صتثمرين 
ال��ذي ميكّننا  الأم��ر  العاملية،  الأ���ص��واق  يف 
م��ن ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق اخل���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات 
ال��ت��ي ن��وف��ره��ا ع���امل���ي���اً، وت���ق���دمي ل��ف��ر���س 
وغ��ريه��ا  ل��ن��دن  يف  لعمائنا  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
اأن  اإىل  العاملية.  وي�صار هنا  الأ���ص��واق  من 
م�صرف اأبوظبي الإ�صامي كان قد افتتح 
مكتباً له يف وان هايد بارك بلندن يف �صهر 
2012، بهدف خدمة عمائه  مايو عام 
من دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة ممن 
وال��ذي  دول��ي��ة،  واأع��م��ال  ميتلكون م�صالح 
يتخذون من لندن مقراً لأعمالهم ، مبا يف 
ذلك التمويل املنزيل وال�صتثمارات. وكان 
م�صرف  اأول  الإ�صامي  اأبوظبي  م�صرف 
ا�صامي اماراتي، ي�صتلم ترخي�صاً ملزاولة 
بذلك  ليكون  املتحدة،  اململكة  يف  اأعماله 
�صاد�س م�صرف ا�صامي يتوافق مع اأحكام 
لندن.  يف  بالكامل  الإ�صامية  ال�صريعة 
وتعترب لندن مركزاً مهماً لل�صكوك حيث 
مت ا�صدار �صكوك ت�صل قيمتها لنحو 30 
110 مليار درهم(،  مليار دولر )حوايل 
الإ���ص��دارات مدرجة  اأن كافة هذه  ويذكر 
اأول  امل����ايل، وم���ن �صمنها  ل��ن��دن  ���ص��وق  يف 
اإ�صدار ل�صكوك هجينة يف العامل، والذي 
اأب��وظ��ب��ي الإ���ص��ام��ي يف  اأ���ص��دره م�صرف 

العام 2012.

العو�صي  ثريا  �صركات  جمموعة  تنظم 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جم��ل�����س ���ص��ي��دات اأع��م��ال 
الإم���������ارات وب���دع���م م��ب��ا���ص��ر م���ن احت���اد 
امل��راأة  معر�س  وال�صناعة  التجارة  غرف 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  ع�صر   اخلام�س 
العاملي، القاعة رقم 6، خال الفرتة ما 

بني 11-14 دي�صمرب املقبل. 
ل�صل�صلة  ام��ت��داداً  امل��ع��ر���س  ه��ذا  ويعترب 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ���ص��ّط��ره��ا يف ال����دورات 
ال�����ص��اب��ق��ة واأك�������رب ح�����دث ن�����ص��ائ��ي ع��ل��ى 
الدولة يقّدم من خاله قراءة  م�صتوى 
والنجاحات  الإجن�����ازات  لباقة  م�صّرفة 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل��������راأة يف ق���ط���اع امل����ال 
والأع�����م�����ال. وت���ه���دف ال������دورة احل��ال��ي��ة 
للمعر�س اإىل اأن تكون من�صة ت�صتعر�س 
املراأة  اإليه  الذي و�صلت  املتقّدم  امل�صتوى 
الإن��ت��اج  جم���ال  يف  كفائتها  �صعيد  ع��ل��ى 
يف  ال��ب��ارزة  واإ�صهاماتها  املتميز  والأداء 
النمو القت�صادي. ونافذة  قيادة قاطرة 
بني  ات�صال  قنوات  وفتح  دوره��ا  لتفعيل 
���ص��ي��دات الأع����م����ال، ت�����ص��اه��م يف ت��ط��وي��ر 
الأم��وال،  من  ت�صخ مزيداً  اأعمال  �صبكة 

لتح�صني �صورة امل�صهد القت�صادي.

•• ال�شارقه-وام: 

ت�صارك هيئة الإمناء التجاري وال�صياحي 
يف ال�������ص���ارق���ة يف م��ع��ر���س ����ص���وق ال�����ص��ف��ر 
والذي  التوايل  العا�صر على  للعام  العاملي 
ت�صت�صيفه لندن خال الفرتة من الرابع 
اإىل ال�صابع من �صهر نوفمرب املقبل ويجمع 
املعر�س نخبة من �صناع قطاعي ال�صياحة 
وجهات  جانب  اإىل  ال��ع��امل  ح��ول  وال�صفر 
وخ��دم��ات��ي��ة  �صياحية  وم��وؤ���ص�����ص��ات  ع��امل��ي��ة 
وفنادق ومنتجعات دولية ويرتاأ�س حممد 
الإم��ارة  وف��د  الهيئة  رئي�س  النومان  علي 
ال����ذي ي�����ص��م مم��ث��ل��ني ع���ن ك���ل م���ن هيئة 
مطار ال�صارقة الدويل و جمموعة فنادق 
ال�صارقة  رامادا  وفندق  الوطنية  ال�صارقة 
بجانب  لل�صياحة  ت���ورز  لينك  واآراب���ي���ان 
مركز ال�صارقة الإعامي. وت�صارك الإمارة 
330مرتا مربعا يجمع  بجناح م�صاحته 
الرتاثي والع�صري وي�صم  الت�صميم  بني 

جمموعة اأغذية ��زارة الزراعة 
الإيرلندية تبحثان تعزيز تعا�نهما

•• اأبوظبي -وام:

بحث �صعادة را�صد مبارك الهاجري رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اأغذية ومعايل �صيمون 
كوفني وزي��ر ال��زراع��ة والأغ��ذي��ة الأي��رل��ن��دي وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه خ��ال زي��ارت��ه��م مقر 
املنتجات  جمال  يف  البلدين  بني  التجاري  التعاون  تعزيز  �صبل  اأبوظبي..  يف  املجموعة 
الأغذية  �صامة  جمال  يف  التعاون  م�صتويات  ورف��ع  اجل��ودة  عالية  واملكونات  الغذائية 
بني  ال��رواب��ط  وتعزيز  بناء  اإىل  ال��زي��ارة  تهدف  املنتجات.  وتطوير  والبتكار  واجل���ودة 
الإيرلندي  الوفد  ا�صتعر�س  فيما  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ودول��ة  اإيرلندا  جمهورية 
اإمكانات ت�صهيل عملية نقل اأحدث التقنيات امل�صتخدمة يف �صناعة منتجات الألبان اإىل 
دولة الإمارات والبحث يف اإمكانيات توفري فر�س التدريب يف جمال ال�صناعات الغذائية 
املجل�س  ال��زائ��ر م�صوؤولني تنفيذيني م��ن  ال��وف��د  اإي��رل��ن��دا. �صم  الأب��ح��اث يف  يف م��راك��ز 
الأيرلندي لاألبان وممثلني عن نخبة من �صركات الألبان الأيرلندية الكربى بجانب 
جمل�س الأغذية الأيرلندي وجمعية موردي احلليب والق�صطة الأيرلندية..اإ�صافة اإىل 
�صعادة باتريك هيني�صي �صفري ايرلندا لدى الدولة وقال الهاجري يف ت�صريح له بهذه 
املجموعة  و�صتعمل  الأيرلندي  الوزير  بناءة مع  اأجرت حمادثات  املجموعة  اإن  املنا�صبة 
اإيرلندا.  يف  الزراعية  واملنتجات  الأغذية  �صناعة  مع  توا�صلها  اإ�صتمرارية  �صمان  على 
اأن �صناعة م�صتقات  اإىل  الفر�س للتعاون بني اجلانبني م�صريا  العديد من  اإىل  واأ�صار 
احلليب يف اإيرلندا تتميز بقوتها .. فيما تعد جمموعة اأغذية من اأبرز ال�صركات العاملة 

يف جمال اإنتاج الأطعمة وامل�صروبات عالية اجلودة يف منطقة ال�صرق الأو�صط.

ج�����اء ذل�����ك خ�����ال امل����وؤمت����ر ال�����ص��ح��ف��ي 
لاإعان عن املعر�س الذي انعقد مبقر 
بدبي  الإم����ارات  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�س 
ثريا  ال�صيدة  املعر�س  منظمة  بح�صور 
ملجموعة  وامل��وؤ���ص�����س  امل���ال���ك  ال��ع��و���ص��ي، 
���ص��رك��ات ث��ري��ا ال��ع��و���ص��ي، ���ص��ع��ادة حميد 
حممد ب��ن ���ص��امل، الأم���ني ال��ع��ام لحت��اد 
غ����رف ال���ت���ج���ارة وال�����ص��ن��اع��ة ب���ال���دول���ة، 
رئي�س  اجلابر،  عبيد  فاطمة  واملهند�صة 
اأع��م��ال  ���ص��ي��دات  اإدارة جم��ل�����س  جم��ل�����س 
الإم������ارات، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملجل�س 

�صيدات اأعمال اأبوظبي.
واأك����د ���ص��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د ب��ن ���ص��امل، 
الأم������ني ال���ع���ام لحت�����اد غ����رف ال��ت��ج��ارة 
ي�صكل  امل��ع��ر���س  اأن  ب��ال��دول��ة  وال�صناعة 
خ���ط���وة اإ���ص��اف��ي��ة ن��ح��و ت��ر���ص��ي��خ امل��ك��ان��ة 
امل��ت��م��ي��زة وامل��ت��ن��ام��ي��ة ل���ل���م���راأة وت��ف��ع��ي��ل 
م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف ال��ف��ع��ال��ي��ات الق��ت�����ص��ادي��ة 
والط�����اع ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة يف 
ه���ذا امل�����ص��م��ار ون��ق��ط��ة ج���ذب مل��زي��د من 
ت�����ص��ج��ي��ع��ه��ن على  ���ص��ي��دات الأع����م����ال يف 
اأن  تنمية وتطوير م�صاريعهن.  واأ�صاف 
احت���اد ال��غ��رف ي��ح��ر���س، يف اإط���ار روؤي��ت��ه 

عددا من املن�صورات واملطبوعات عن اأبرز 
الوجهات واملعامل يف الإمارة توزع على زوار 
والعربية.  الإجنليزية  باللغتني  اجل��ن��اح 
واأكد النومان حر�س الهيئة على حتقيق 
ال�صفر  ���ص��وق  م��ع��ر���س  يف  متميز  ت��واج��د 
ال��ع��امل��ي ه���ذا ال��ع��ام ب��ع��د جن���اح امل�����ص��ارك��ات 
ال�صابقة يف املعر�س التي انعك�صت يف زيادة 
ملحوظة لأعداد ال�صياح الأوروبيني خال 
اأن هذه  الأخ��رية..م�����ص��ريا اىل  ال�����ص��ن��وات 
ال�صارقة  مكانة  تعزيز  يف  ت�صهم  امل�صاركة 
ال�صياحة الأوروبية والعاملية  على خارطة 
وا���ص��ت��ق��ط��اب امل���زي���د م���ن ال�����ص��ي��اح خ��ال 
املعر�س  اأن  واأ���ص��اف  ال��ق��ادم��ة.  ال�����ص��ن��وات 
يعد من�صة مثالية لعر�س تطورات قطاع 
الثقافية  وامل��ق��وم��ات  ال�����ص��ي��اح��ي  الإم�����ارة 
ال���ت���ي جعلت  وال��رتف��ي��ه��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
املنطقة  يف  رائ����دة  �صياحية  وج��ه��ة  منها 
ك��م��ا ي��ف��ت��ح امل��ع��ر���س ال��ف��ر���س اأم�����ام وف��د 
حول  ال�صياحة  �صناع  كبار  للقاء  الإم���ارة 

جهتها،  من  دره��م.  مليار  ال�10  يقارب 
اجلابر،  عبيد  فاطمة  املهند�صة  اأ���ص��ارت 
���ص��ي��دات  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  الإم�������ارات،  اأع���م���ال 
مل��ج��ل�����س ���ص��ي��دات اأع���م���ال اأب���وظ���ب���ي اإىل 
الإم��ارات  اأعمال  �صيدات  جمل�س  حر�س 
ب��امل��راأة  اخلا�صة  امل��وؤمت��رات  تنظيم  على 
وت���ع���زي���ز دوره������ا ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د ال��ث��ق��اف��ة 
املجتمع  اأو���ص��اط  يف  والتميز  وال�صلوك 
امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  م���ن���وه���ًة  والأع������م������ال، 
اأ�ص�س  ت��ر���ص��ي��خ  رئ��ي�����ص��ي��اً يف  ب���ات حم��رك��اً 
ومرتكزات التنمية ال�صاملة ودفع عملية 

النه�صة القت�صادية نحو الأمام.
تهدف  املجل�س  ر���ص��ال��ة  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
م��ن  ري�����ادي�����ة  م���ن���ظ���وم���ة  ت���ط���وي���ر  اإىل 
والبيئة  الأعمال  بقطاع  تنه�س  الن�صاء، 
ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، وت�����ص��اه��م يف اإح����داث اأث��ر 
مبا  املجتمع،  �صرائح  كافة  على  اإيجابي 
املن�صود  ال��ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي�صبو 
الوطني  القت�صاد  احتياجات  تلبية  يف 

�صمن روؤية الإمارات 2021.
ويف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
املالك  العو�صي،  ثريا  ال�صيدة  اأو�صحت 

وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه، ع��ل��ى اإت���اح���ة ال��ف��ر���س 
دعم  من  لتمكينها  للمراأة  ال�صتثمارية 
اأن�����ص��ط��ت��ه��ا ال��ت��ن��م��وي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة واإزال�����ة 
اأن�صطتها  تعرت�س  التي  املعوقات  كافة 
الم��ارات  دول��ة  ا�صتحوذت  القت�صادية. 
على  ال�صابقة  اخلم�س  ال�صنوات  خ��ال 
يف  املعار�س  �صناعة  حجم  من   50%
القيمة  ،وبلغت  الو�صط  ال�صرق  منطقة 
كل  يف  املعار�س  قطاع  حلجم  الجمالية 
م��ن اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي ودب���ي وال�����ص��ارق��ة ما 

ال�صياحية  الوجهات  اأب��رز  وممثلي  العامل 
�صركاء  مع  واللقاءات  الجتماعات  وعقد 
على  والإط���اع  العاملي  ال�صياحي  القطاع 
القطاع.  يف  وامل�صتجدات  التطورات  اآخ��ر 
الهيئة �صتقوم من  اأن  اإىل  النومان  واأ�صار 
ب��ال��رتوي��ج  امل��ع��ر���س  يف  م�صاركتها  خ���ال 
تت�صمن  التي  القادمة  فعالياتها  لأجندة 
اأبرزها  العاملية  املهرجانات  من  جمموعة 
م��ه��رج��ان ال�����ص��ارق��ة امل��ائ��ي خ��ال الفرتة 
دي�صمرب  ���ص��ه��ر  م���ن   21 ح��ت��ى   11 ب���ني 
الزوارق  العامل ل�صباقات  القادم و بطولة 
ال�صارقة  ج��ائ��زة   1 ال��ف��ورم��ول  ال�صريعة 
الكربى 2013 والتي جتري فعالياتهما 
يومي 12 و 13 من �صهر دي�صمرب القادم 
وم��ه��رج��ان اأ����ص���واء ال�����ص��ارق��ة يف ف��رباي��ر 
الأ����ص���واق  اإط�����اع  اإىل  اإ���ص��اف��ة   2014
ال�صياحية  امل�صاريع  اآخ��ر  على  الأوروب��ي��ة 
مكانتها  وت���ع���زز  الإم�������ارة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي 

كوجهة �صياحية عائلية مثالية.

واملوؤ�ص�س ملجموعة �صركات ثريا العو�صي 
، اأن اأهداف املعر�س، يف ن�صخته احلالية، 
وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  روؤى  م����ع  ت���ت���ق���اط���ع 
املجموعة يف اإحداث نقلة نوعية يف تفعيل 
اخلطوط  ر�صم  يف  واإ�صراكها  امل���راأة  دور 
جم��ال  يف  امل��ج��ت��م��ع  مل�صتقبل  ال��ع��ري�����ص��ة 
يف  منطلقاً  تكون  القت�صادية،  ال��ري��ادة 
ودخ��ول عامل  الفكرية  توظيف طاقاتها 
املجموعة  اأن  واأ�صافت  وامل��ال.  القت�صاد 
حجر  امل���ع���ر����س  ي���ك���ون  اأن  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع 
التي  املقومات  كافة  توفري  يف  الأ���ص��ا���س 
تطوير  على  امل���راأة  م�صاعدة  �صاأنها  م��ن 
تفكريها  اآف���اق  وتعزيز  اإب��داع��ه��ا  ملكات 
واإث�������راء ر���ص��ي��ده��ا امل���ع���ريف، ب��اع��ت��ب��اره��ا 
اأح������د ال���رك���ائ���ز الأ����ص���ا����ص���ي���ة يف ع��م��ل��ي��ة 
العو�صي  واأف�����ادت  امل�����ص��ت��دام��ة.  التنمية 
ب��اأن ه��ذا احل��دث ي�صم ع���دداً ك��ب��رياً من 
من  تعر�س  والعاملية،  املحلية  ال�صركات 
املو�صة والأزياء  اأحدث �صيحات  خاله، 
واملنتجات ال�صحية وامل�صتلزمات املنزلية 
واأدوات املطبخ وغريها من املنتجات التي 
وخ�صو�صا  امل���راأة  احتياجات  كافة  تلبي 

املرتبطة باإحتفالت الزفاف. 

جامعة عجمان ت�صارك يف موؤمتر د�يل حول اإدارة امل�صر�عات
•• عجمان ـ الفجر:

يف  امل�������ص���روع���ات  اإدارة  م��ك��ت��ب  ي�������ص���ارك 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا يف 
موؤمتر منظمة اإدارة امل�صروعات الدويل 
يف اأم��ري��ك��ا ال�����ص��م��ال��ي��ة وال�����ذي ي��ق��ام يف 
مب�صاركة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ال��ع��امل، حيث ي�صم  ع��دد كبري من دول 
امل�����ص��روع��ات  اإدارة  خ���رباء  التجمع  ه���ذا 
ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال����ع����امل. وق������ال م��دي��ر 
مكتب اإدارة امل�صروعات، املهند�س حممد 
يف  اجلامعة  م�صاركة  اإن  �صلمان،  �صعيد 
ه��ذا امل��وؤمت��ر ت��اأت��ي انطاقا م��ن حر�س 
العاملية  املنهجيات  ات��ب��اع  على  اجلامعة 
اأح���دث امل��م��ار���ص��ات على  وال��وق��وف على 
خال  م��ن  امل�����ص��روع��ات،  تطوير  �صعيد 
الأكادمييني  بني  العلمي  البحث  تفعيل 
بدورها  وال��ت��ي  اجلامعة،  يف  والعاملني 
متثل بيت خربة ترفد املجتمع باخلرباء 
اإدارة  امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف  ال��ط��رق  واأح�����دث 
امل�صروعات. واأفاد مدير ارتباط الأعمال 
اجل��ام��ع��ة  ومم��ث��ل  امل�����ص��روع��ات  اإدارة  يف 

يف امل���وؤمت���ر، امل��ه��ن��د���س ط���ارق احل��راك��ي، 
ت��ب��ن��ي  ط�����رح  يف  مت��ث��ل��ت  امل�������ص���ارك���ة  اأن 
يف  امل�صتخدمة  ال��ط��رق  اأح���دث  وتطوير 
من  امل�����ص��روع��ات  اإدارة  م��ك��ات��ب  تاأ�صي�س 
العن�صر  على  والرتكيز  احلر�س  خال 
الب�صري، م�صريا اإىل اأن جامعة عجمان 
ل���دورات  املعتمدين  امل��زودي��ن  اأح���د  تعد 
.)PMI ( اإدارة امل�صروعات املتخ�ص�صة

واأو�صح احلراكي يف الورقة التي قدمها 
يف املوؤمتر �صرورة الهتمام بكيفية طرح 
التغيري يف طرق اإدارة امل�صروعات ومدى 
التغيري،  ل��ه��ذا  الب�صري  العن�صر  تقبل 
ي�صمل  ال��ت��غ��ي��ري  ه����ذا  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
تطبيق منهجيات عمل حديثة ومتطورة 
ع��و���ص��ا ع��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اجل���ام���دة التي 

تتجاهل الكادر الب�صري.
اإدارة  منظمة  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  وجت���در 
 ،1969 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت يف  امل�����ص��روع��ات 
اإدارة  اأ���ص�����س وم��ع��اي��ري  ب��و���ص��ع  وت��ع��ن��ى 
املنظمة  املختلفة، وتعد هذه  امل�صروعات 
على  امل�صروعات  اإدارة  ملنهجيات  مرجعا 

م�صتوى العامل.
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جمارك دبي االأوىل اإقليميًا يف تبادل معلومات مكافحة اجلرائم اجلمركية

مدير عام جمارك دبي يبحث تعزيز التعا�ن مع مكتب الريلو بال�صرق الأ��صط

دبي تفوز با�صت�صافة الد�رة العا�صرة للمنتدى القت�صادي الإ�صالمي العاملي يف 2014

ات�صالت تقدم املكاملات الد�لية
 بقيمة  فل�ض �احد للثانية مل�صرتكي �ا�صل

•• دبي-الفجر:

ا���ص��ت��ق��ب��ل ����ص���ع���ادة اأح���م���د ب��ط��ي اأح��م��د 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص�����ص��ة امل��وان��ئ 
عام  مدير  احل��رة  واملنطقة  واجلمارك 
�صعود  بن  في�صل  ال�صيد  دب��ي،  جمارك 
لتبادل  الإقليمي  املكتب  املجي�س مدير 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ال�����ص��رق الأو����ص���ط ) ري��ل��و 

الريا�س (.
ورحب �صعادة اأحمد بطي اأحمد بزيارة 
ال�صيد في�صل بن �صعود املجي�س لدولة 
امل��ت��ح��دة وجل��م��ارك  العربية  الإم�����ارات 
التعاون  اأوج���ه  معه  وا�صتعر�س  دب���ي، 
والعاقات الوطيدة التي تربط الدائرة 
وم��ك��ت��ب ال��ري��ل��و يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط ، 
م���وؤك���داً ���ص��ع��ادت��ه اأه��م��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات يف 
ال��وق��ت احل����ايل ح��ي��ث ت��ع��ت��رب م�����ص��دراً 
مهماً يف العمل اجلمركي، ب�صبب زيادة 
حجم التجارة العاملية، وزيادة الواردات 
وال�������ص���ادرات والإر����ص���ال���ي���ات ال��ع��اب��رة، 
ت�صهد  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ولكون 
من���واً ك��ب��رياً وم��ت��زاي��داً يف ه��ذا امل��ج��ال، 
ومن هذا املنطلق حتر�س الدائرة على 
مكاتب  م��ع  وتوا�صلها  تعاونها  تعزيز 

ريلو يف خمتلف اأنحاء العامل. 
لتبادل  الإقليمي  املكتب  ويعترب  ه��ذا 
ال�����ص��رق الأو���ص��ط التابع  امل��ع��ل��وم��ات يف 
مل��ن��ظ��م��ة اجل�����م�����ارك ال���ع���امل���ي���ة اجل��ه��ة 

•• دبي-وام:

فازت اإمارة دبي با�صت�صافة الدورة العا�صرة 
من املنتدى الإقت�صادي الإ�صامي العاملي 
يعك�س  ج��دي��د  اإجن���از  يف  وذل���ك   2014
اإليها  و�صلت  التي  العالية  العاملية  املكانة 
دول��ة الإم���ارات ويوؤكد دوره��ا القت�صادي 
الرائد يف املنطقة. ومت الإع��ان عن فوز 
اأح��د  يعد  ال��ذي  املنتدى  با�صت�صافة  دب��ي 
اخل��ربات  لتبادل  العاملية  امللتقيات  اأب���رز 
الإ�صامي..  القت�صاد  واملعرفة يف جمال 
خال افتتاح الدورة التا�صعة من املنتدى 

اجل���م���رك���ي���ة امل���������ص����وؤول����ة ع�����ن مت���ري���ر 
والتي  الأع�صاء،  ال��دول  اإىل  املعلومات 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  ت�صمل 
وال��ي��م��ن  الأردن  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال�����ص��ت، 
و����ص���وري���ا ول���ب���ن���ان، ك��م��ا ي���ق���وم امل��ك��ت��ب 
خمتلف  يف  ريلو  مكاتب  مع  بالتن�صيق 
اأنحاء العامل ملنع دخول املواد املمنوعة 
واملقّلدة التي ت�صكل خطرا على �صامة 

اأفراد املجتمع واقت�صاديات الدول.
واأو���ص��ح مدير ع��ام ج��م��ارك دب��ي: اأننا 

زي��ادة  دب��ي حري�صون على  ج��م��ارك  يف 
و�صرعة  املحلية  املكاتب  ب��ني  التفاعل 
املكتب  اإىل  ومتريرها  املعلومات  تبادل 
الإق��ل��ي��م��ي ال��ت��اب��ع مل��ن��ظ��م��ة اجل���م���ارك 
ال���ع���امل���ي���ة، مب����ا ي�����ص��م��ن حت��ل��ي��ل ه���ذه 
عملية  يف  منها  وال�صتفادة  املعلومات 
اجلرائم  ومتابعة  اجلمركية،  املكافحة 

اجلمركية حملياً ودولياً .
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ص����اد ف��ي�����ص��ل ب���ن ���ص��ع��ود 
املجي�س، باجلهود التي تبذلها جمارك 

دبي لت�صريع تبادل املعلومات مع املكتب 
بال�صرق  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ب��ادل  الإق��ل��ي��م��ي 
الأو�صط، وقال اإن جمارك دبي هي من 
كما  ال��ري��ل��و،  ملكتب  الأوائ����ل  املوؤ�ص�صني 
اأن دورها فاعل يف اإبراز عمل الأع�صاء 
ن��ت��ي��ج��ة طبيعية  ال���ع���امل، وه����ذه  ح���ول 
حيث اأن حجم التجارة يف دبي من اأعلى 
اأن  واأك����د  ودول���ي���اً،  اإقليميا  امل�����ص��ت��وي��ات 
انظمة عمل جمارك دبي حمل تقدير 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث و�صلت 

الربيطانية  العا�صمة  يف  حاليا  امل��ق��ام��ة 
حكومة  م��ن  وف��د  فيها  وي�صارك   .. لندن 
دب���ي ب��رئ��ا���ص��ة م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل 
القرقاوي رئي�س املكتب التنفيذي ل�صاحب 
اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
لتطوير  العليا  اللجنة  رئي�س  دب��ي  حاكم 
عددا  يرافقه  الإ�صامي  الإقت�صاد  قطاع 
من اأع�صاء اللجنة ووفد من غرفة جتارة 
و���ص��ن��اع��ة دب����ي. وق����ال م��ع��ايل ال��ق��رق��اوي 
اإط��اق  اإن  املنا�صبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�صريح  يف 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

الإقت�صاد  عا�صمة  دب��ي  مل��ب��ادرة  مكتوم  اآل 
الإ�صامي �صكلت منهاجا وا�صحا جلهودنا 
اخليوط  وو�صعت  القادمة  الفرتة  خال 
ب��داأت  طموحة  لإ�صرتاتيجية  العري�صة 
توؤتي ثمارها. واأ�صاف اأن فوز دبي ب�صرف 
الإ�صامي  الإقت�صادي  املنتدى  ا�صت�صافة 
بتحقيق  اإلتزامنا  يعك�س   2014 العاملي 
خا�صة  القطاعات  كل  يف  العاملية  ال��ري��ادة 
على  وقدرتنا  الإ�صامي  الإقت�صاد  قطاع 
حتقيق الإ�صافة اإىل املنتدى وتنظيم دورة 
اإمكاناتها  تعك�س  املقايي�س  بكل  ناجحة 
واأك��د  العاملية.  ال�صاحة  على  وح�صورها 

القرقاوي اأن ا�صت�صافة هذا احلدث العاملي 
يعد  الأب���رز يف جماله  يعترب  ال��ذي  الهام 
ال��دول��ة ومكانتها  ب��ق��درات  اع��رتاف��ا عامليا 
خا�صة بعد اإطاق اخلطة الإ�صرتاتيجية 
لتطوير ق��ط��اع الق��ت�����ص��اد الإ���ص��ام��ي يف 
حتت  ب��اأن��ه  ثقة  على  اأن���ه  م�صيفا   .. دب��ي 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة  القيادة 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم والإ����ص���راف 
املبا�صر من �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد 
رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد  بن 
نحو  بثبات  ما�صون   .. التنفيذي  املجل�س 
متجددة  عاملية  ومكانة  م�صرق  م�صتقبل 

مل�صتويات عاملية متقدمة بف�صل جهود 
قيادتها وكفاءة موظفيها.

دب��ي  اأن ج��م��ارك  اإىل  امل��ج��ي�����س  واأ����ص���ار 
حققت ول��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل، 
اأع����ل����ى ن�����ص��ب��ة يف ت����ب����ادل امل���ع���ل���وم���ات 
والإخ���ب���اري���ات، ع��ل��ى م�����ص��ت��وى منطقة 
ال�������ص���رق الأو�����ص����ط، ب��ت��ق��دمي��ه��ا 146 
معلومة واإخبارية يف العام املا�صي، نتج 
اأنحاء  العديد من ال�صبطيات يف  عنها 
اإجن���از يج�صد  ال��ع��امل، يف  متفرقة م��ن 
ح��ر���س ال���دائ���رة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 
ملكافحة اجل��رائ��م  وال����دويل  الإق��ل��ي��م��ي 

اجلمركية على اختاف اأنواعها 
هذا وكانت دبي قد ا�صت�صافت يف مايو 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ص��ي الج��ت��م��اع ال�صنوي 
اخل���ام�������س ع�����ص��ر ل��ل��م��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي 
ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب��ال�����ص��رق الأو���ص��ط 
اجلمارك  منظمة  مع  بالتعاون   ، ريلو 
العاملية، مب�صاركة ممثلني عن الدوائر 
واأجنبية، وممثلي  دول��ة عربية   15 يف 
امل��ن��ظ��م��ات اجل��م��رك��ي��ة ح����ول ال���ع���امل، 
منظمة  ع��ن  م��ن��دوب��ون  �صمنهم  وم���ن 
الإقليمية  واملكاتب  العاملية،  اجلمارك 
ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات يف اأوروب�������ا، واآ���ص��ي��ا 
خاله  ومت  واأف��ري��ق��ي��ا،  وال��ب��ا���ص��ف��ي��ك، 
ب��ح��ث ���ص��ب��ل ت�����ص��ه��ي��ل وت�����ص��ري��ع ت��ب��ادل 
اجلرائم  مبكافحة  املتعلقة  املعلومات 

اجلمركية .

يف ق��ط��اع الإق��ت�����ص��اد الإ����ص���ام���ي. واأث��ن��ى 
معاليه على جهود غرفة جتارة و�صناعة 
دبي والتي كان لها كبري الأث��ر يف اختيار 
اأ�صار  املنتدى. من جانبه  دبي ل�صت�صافة 
���ص��ع��ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م م��دي��ر ع���ام غرفة 
الغرفة  وف��د  رئي�س  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة 
يف  للمنتدى  التا�صعة  ال���دورة  يف  امل�صارك 
لندن. اإىل اأن فوز دبي با�صت�صافة املنتدى 
ال��ر���ص��ي��دة ل�صاحب  ل���ل���روؤي���ة  ت��ت��وي��ج  ه���و 
اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو 
التي نقلت دبي اإىل اآفاق وا�صعة من النمو 

والزدهار والتميز القت�صادي .

•• اأبوظبي-الفجر: 

لات�صالت  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  اأعلنت 
للمكاملات  جديدة  تعرفة  عن  ات�صالت 
للثانية  واح����د  ف��ل�����س  بقيمة  ال��دول��ي��ة 
فيها  مب��ا  دول���ة،   135 اإىل  لات�صال 
دول جمل�س التعاون اخلليجي واليمن 
والأردن  وفل�صطني  و�صورية  وال�صودان 
املتحدة  اململكة  اإىل  بالإ�صافة  ولبنان، 
والوليات املتحدة الأمريكية والفلبني 
ومعظم دول اأوروبا، كما تقدم ات�صالت 
تعرفة الت�صال الدويل مقابل فل�صني 
للثانية للمكاملات اإىل 47 دولة اأخرى.

جلميع  املتاحة  اجلديدة  التعرفة  ومع 
امل�صبق وا�صل على  الدفع  عماء نظام 
مدار 24 �صاعة �صيتمكن امل�صتخدمون 
م��ن الت�����ص��ال دول��ي��اً يف اأي وق��ت باأقل 
ك��ل��ف��ة، ح��ي��ث حت��ت�����ص��ب ك��ل��ف��ة امل��ك��امل��ات 
فل�صني  اأو  ف��ق��ط،  واح���د  فل�س  م��ق��اب��ل 
درهم   1.50 اإليها  ي�صاف  ثانية  لكل 

كر�صوم اإعداد للمكاملة. 

وقال خالد اخلويل، الرئي�س التنفيذي 
للت�صويق يف ات�صالت نحن ن�صعى دائماً 
لتزويد عمائنا بالعرو�س املميزة التي 
التعرفة  و�صتوفر  احتياجاتهم.  تلبي 
ال��دول��ة مكاملات  اجل��دي��دة لعمائنا يف 
متنحهم  ع��ال��ي��ة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ق��ي��م��ة  ذات 
ف��رتات حت��دث اأط��ول بتكلفة اأق��ل عرب 

�صبكة ات�صالت املتطورة.
�صتمّكن  اجلديدة  التعرفة  اإن  واأ�صاف، 
م�صرتكي خطوط وا�صل من التوا�صل 
الدائم مع الأهل والأ�صدقاء اأو زماء 
م��دار  على  تكلفة  ب��اأدن��ى  وذل���ك  العمل 

ال�صاعة ويف اأي يوم من اأيام الأ�صبوع. 
وي�صري هذا العر�س اجلديد للمكاملات 
ال���دول���ي���ة ل���ف���رتة حم��������دودة، ومي��ك��ن 
ال�صرتاك به عرب اإر�صال ر�صالة ن�صية 
مت�صمنة   1012 ال��رق��م  اإىل  ق�صرية 
الرقم  على  الت�صال  اأو   1Fils كلمة 
وميكن  التعليمات.  واتباع   )111#*(
الباقة  اىل  بالإ�صافة  العر�س  تفعيل 
امل�صتخدم،  فيها  ي�صرتك  التي  احلالية 
ر�صوم  الر�صوم حمل  �صتحل هذه  حيث 
وميكن  للم�صتخدم،  العتيادية  الباقة 
ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ني ال������ص�����رتاك يف ه���ذا 
ال��ع��ر���س اجل���دي���د وع���ر����س الت�����ص��ال 
ال���������دويل ب���ك���ل���ف���ة الت���������ص����ال امل��ح��ل��ي 
اأدن���ى كلفة لات�صال  م��ن  وال���ص��ت��ف��ادة 

اإىل بلدهم املف�صل.

الحتاد للطريان تت�صلم طائرة 
طراز اإيربا�ض اإيه 320 من اأفالون

•• اأبوظبي-وام:

ت�صلمت �صركة الإحتاد للطريان طائرة من اأ�صل طائرتني طراز اإيربا�س 
�صيتم  الطائرات..فيما  لتاأجري  العاملية  اأف��ال��ون  جمموعة  من   320 اإي��ه 
ت�صليم الطائرة الثانية خال �صهر دي�صمرب القادم كجزء من �صفقة ت�صمل 
راجنا  وق��ال  للتاأجري.  الوطنية  اأبوظبي  �صركة  ومتولها  والتاأجري  البيع 
كارومبوناثان املدير التنفيذي ل�صوؤون الإن�صاء يف �صركة اأفولون يف ت�صريح 
له ام�س اأن الحتاد للطريان اختارت �صركة اأفولون �صريكا لها يف تطوير 
اأ�صطولها من الطائرات حيث يتمتع فريق العمل ب�صجل حافل بالإجنازات 
امل�صهودة يف جمال ت�صميم ال�صفقات املبتكرة لتمويل عمليات البيع واإعادة 
التاأجري.. متطلعا لتعزيز العاقات مع الحتاد للطريان واأبوظبي الوطنية 
يف  اأفالون  تربمها  التي  ال�صفقات  ثالث  هي  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار  للتاأجري. 
ال�صرق الأو�صط بالتزامن مع �صعيها احلثيث لزيادة ح�صورها يف  منطقة 
املنطقة والأوىل التي تربمها اأفولون مع الحتاد للطريان و�صركة اأبوظبي 
الوطنية للتاأجري وت�صكل جزءا مهما من ا�صرتاتيجية تو�صع اأعمال اأفولون 
يف ال�صرق الأو�صط. من جانبه اأكد جيم�س ريجني الرئي�س املايل لاحتاد 
للطريان �صرورة وجود �صريك مرن وموثوق ين�صط يف جمال حلول متويل 
�صعادته  عن  واأع���رب  التطور.  �صريعة  �صوق  يف  ال��ط��ريان  �صركات  اأ�صاطيل 
لتمويل  للتاأجري  الوطنية  واأبوظبي  اأفولون  �صركتي  مع  ال�صفقة  لإجن��از 
اأوىل عمليات الحتاد  اأن هذه  اإىل  اإيربا�س م�صريا  تاأجري طائرتني طراز 
اهلل  عبد  يو�صف  قال  ناحيته  . من  اأفولون  �صركة  الطائرات من  ل�صتام 
يو�صف الع�صو املنتدب يف �صركة اأبوظبي الوطنية للتاأجري اإن تعاون �صركتي 
اأبوظبي الوطنية للتاأجري واأفولون يف متويل بيع واإع��ادة تاأجري طائرتي 
اإيربا�س اإيه 320 و200 ل�صركة الحتاد للطريان يعد اأحد املعامل املهمة 
اأخرى  ال�صركة.. متطلعا لتعزيز العاقات معهم عرب �صفقات  يف م�صرية 
�صركة  اأفولون  اأن  ويذكر  للطريان  عاملي  كمركز  اأبوظبي  مكانة  لرت�صيخ 
ت�صم  عاملية متنامية  بقاعدة عماء  تتمتع  را�صخة  دولية  تاأجري طائرات 
37 �صركة خطوط جوية يف 24 دولة حول العامل واأ�صطول ملتزم موؤلف 

من 179 طائرة وتعترب اأ�صغر �صركة موؤجرة لأ�صطول كبري يف العامل.

غرفة اأبوظبي تبحث تعزيز التعا�ن التجاري 
�ال�صتثماري مع ال�صركات الإيرلندية 

•• اأبوظبي-وام:

غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الكعبي  �صعيد  خلفان  �صعادة  اأك���د 
القت�صادي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  تطوير  اأه��م��ي��ة  على  اأب��وظ��ب��ي  و�صناعة  جت���ارة 
وال�صتفادة من  التعاون  وتو�صيع جمالت  اإيرلندا  وال�صتثماري مع جمهورية 
املعرفة  واقت�صاد  العلمي  والبحث  الإب��ت��ك��ار  جم��الت  يف  الإيرلندية  اخل���ربات 
املو�صع  الجتماع  �صعادته خال  وقال   . واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  وتطوير 
الذي عقد مع معايل �صاميون كوفني وزير الزراعة والأغذية و الرثوة ال�صمكية 
املال  مراكز  اأه��م  من  واح��دة  اليوم  اأ�صبحت  اأبوظبي  اإن  اإيرلندا  جمهورية  يف 
والأعمال يف املنطقة والعامل نتيجة ملا تتمتع به من بنية حتتية متقدمة وبيئة 
ت�صريعية متطورة ومناخ جاذب لاأعمال وال�صتثمار �صجع عدد كبري من رجال 
من  اأعمالهم  واإدارة  �صركاتهم  تاأ�صي�س  على  العاملية  وال�صركات  والأعمال  امل��ال 
اأبوظبي. وقالت الغرفة يف بيان �صحفي ام�س اإن الكعبي قدم خال هذا الجتماع 
الذي ح�صره �صعادة عبداجلبار ال�صايغ و�صعادة عمري الظاهري و�صعادة الدكتور 
املهريي مدير  و�صعادة حممد هال  الغرفة  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  العوم  قا�صم 
الجتماعية  و  القت�صادية  التنمية  خطط  عن  وافيا  عر�صا  ق��دم  الغرفة  ع��ام 
اأبوظبي وعن الإجن��ازات التي حققها اقت�صاد الإم��ارة خال  امل�صتقبلية لإمارة 
اإط��ار  يف  حتقيقها  ياأتي  الإجن���ازات  ه��ذه  اأن  مو�صحا  املا�صية  القليلة  ال�صنوات 
روؤية اأبوظبي القت�صادية 2030 التي تت�صمن خطط و�صيا�صات لتعزيز البيئة 
التناف�صية لاأعمال يف الإمارة وتر�صيخ ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

ومبا ي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة يف الإمارة. 
وتطرق الكعبي يف حديثه اإىل الت�صهيات واخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة العليا 
م�صدر  و  كيزاد  ال�صناعية  خليفة  ومنطقة  املتخ�ص�صة  القت�صادية  للمناطق 
للم�صتثمرين وال�صركات العاملية الراغبة يف العمل وال�صتثمار وال�صتفادة من 
الكعبي رجال الأعمال  . ودعا  اأبوظبي  اإم��ارة  املتاحة يف  اخلدمات والت�صهيات 
يف  وخا�صة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ا�صتثماراتها  تعزيز  اإىل  الإيرلندية  وال�صركات 
من  والتي  القت�صادية  اأبوظبي  روؤي��ة  عليها  تركز  التي  وامل��ج��الت  القطاعات 
وال��رع��اي��ة  وال�صياحة  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  وال��دف��اع  ال��ط��ريان  �صناعات  اأه��م��ه��ا 
ت��ه��دف يف  وال��ت��ي  امل��ال��ي��ة والت�����ص��الت  وال��ن��ق��ل واخل��دم��ات  والتعليم  ال�صحية 
جمملها اإىل حتويل اقت�صاد اإمارة اأبوظبي من القت�صاد التقليدي اإىل اقت�صاد 
املعرفة.  من جانبه اأكد معايل �صاميون كوفني وزير الزراعة والأغذية و الرثوة 
ال�صمكية يف جمهورية اإيرلندا على رغبة باده يف اأن تكون �صريكا ا�صرتاتيجيا 

لدولة الإمارات يف جمال الأمن الغذائي وتوفري الأغذية.

هيئة اأبوظبي لل�صياحة �الثقافة تطلق عر�صها 
الرت�يجي الأ�صخم لز�ار منطقة الواحة 

•• ابوظبي-وام: 

ت��ن��ظ��م ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة ح��ال��ي��ا ع��ر���ص��ه��ا ال��رتوي��ج��ي 
�صمن  وذل��ك   1 الفورمول  ريا�صة  مل�صجعي  نوعه  من  والأق���وى  الأ�صخم 
1 مبنطقة الواحة خال �صباق جائزة الحتاد للطريان  قرية الفورمول 
اأكتوبر   31 املمتدة بني  الفرتة  �صيقام خال  الذي   1 الكربى للفورمول 
بهذا  �صركائها  العديد من  تعاونها مع  وبعد   .2013 القادم  نوفمرب  و3 
اخل�صو�س تعتزم الهيئة ن�صب خيمة ترويجية يف منطقة الواحة لتعريف 
الزوار باأهم فعاليات ومنتجات الوجهة ال�صياحية املميزة لأبوظبي. و قال 
اأبوظبي لل�صياحة والثقافة : جنح  الدرمكي نائب مدير عام هيئة  جا�صم 
1 على مر ال�صنوات يف  �صباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 
اإثبات اأهميته كمن�صة ت�صاركية ناجحة لتفاعل الزوار مع بع�صهم البع�س 
حيث ا�صتقطب العام املا�صي لوحده ما يزيد على 30 األف �صخ�س خال 
اأيام ال�صباق الثاثة وقد بذلنا ق�صارى جهدنا هذا العام لتعريف جمهور 
ال�صباق باجلوانب املتعددة لوجهتنا ال�صياحية املميزة والباقة املتنوعة من 

الفعاليات الرئي�صية التي �صننظمها العام املقبل . 

الحتاد للقطارات توّقع مذكرة تفاهم مع �صركة اآر اإ�ض اإيه للخدمات اللوج�صتية يف دبي
•• اأبوظبي-الفجر:

املُطور  للقطارات،  الحت��اد  �صركة  اأعلنت 
واملُ�������ص���غ���ل ل�����ص��ب��ك��ة ال�����ص��ك��ك احل���دي���دي���ة 
الوطنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ام�س عن توقيع مذكرة تفاهم مع �صركة 
اآر ا�س ايه املتخ�ص�صة يف جمال اخلدمات 
لاأخرية  تتيح  دبي،  ومقرها  اللوج�صتية 
ال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة يف  ا���ص��ت��خ��دام �صبكة 
الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي 
خمتلف  يف  ون�صاطاتها  خدماتها  لتعزيز 
اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة .وت��ت��م��ت��ع ���ص��رك��ة اآر ا���س 
2007، مبكانة  ع��ام  تاأ�ص�صت  التي   ، اي��ه 
وا�صتطاعت  الإم����ارات  دول���ة  يف  مرموقة 
ال���ن���م���و وال���ت���و����ص���ع يف جم�����ال اخل���دم���ات 
اللوج�صتية التعاقدية وال�صحن والتوزيع 

وخدمات اإدارة �صل�صلة التوريد.
ووّقع مذكرة التفاهم كّل من ال�صيد جون 
لل�صوؤون  التنفيذي  املدير  لي�صنيو�صكي، 
ال��ت��ج��اري��ة ب��الإن��اب��ة ع��ن ���ص��رك��ة الحت���اد 
�صاه،  اأج���اي  اأبي�صيك  وال�صيد  للقطارات 
مدير العمليات وتطوير الأعمال يف اآر ا�س 
ايه ، وياأتي التفاق يف ظل خطط التو�صع 
الإقليمية الطموحة التي تبنتها ال�صركة 
وخ�صو�صاً يف جمال نقل املواد الكيميائية 
اخلطرة  امل��واد  وتخزين  والبرتوكيماوية 

من  ال�صركة  و�صتتمكن  اخل��ط��رة.  وغ��ري 
بالقطارات  النقل  خدمات  من  ال�صتفادة 
عند ت�صغيل املرحلة الثانية التي �صرتبط 
ال�صكك احلديدية مبينائي خليفة  �صبكة 
وامل�����ص��ف��ح ب��اأب��وظ��ب��ي وم��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 
اإىل ربطها م��ع احل��دود  اإ���ص��اف��ة  دب���ي،  يف 
ال�����ص��ع��ودي��ة ع��ن��د )ال��غ��وي��ف��ات( واحل����دود 

الُعمانية عند )العني(.
املدير  لي�صنيو�صكي،  ج��ون  ال�صيد  وق���ال 
التنفيذي لل�صوؤون التجارية بالإنابة عن 
واث��ق��ون  نحن  للقطارات  الحت���اد  �صركة 

التي  النقل  ال�صراكة وحلول  اأن هذه  من 
�صبكة  �صتقدمها  ال��ت��ي  ب��ال��ك��ف��اءة  تتمتع 
�صت�صهم  الإم����ارات  يف  احلديدية  ال�صكك 
يف تعزيز خطط �صركة اآر ا�س ايه للتو�صع 
وحت��ق��ي��ق ال��ن��م��و امل�����ص��ت��دام لأع��م��ال��ه��ا يف 
اأن الحتاد للقطارات  اإىل  املنطقة ، لفتاً 
م�صرية  بتعزيز  تاأ�صي�صها  منذ  ملتزمة 
الإم����ارات  دول���ة  الق��ت�����ص��ادي��ة يف  التنمية 
من خال تنويع املوارد القت�صادية فيها، 
�صل�صلة  اإىل  اإ�صافة  املذكرة  ه��ذه  وتعك�س 
وقعناها  التي  ال�صرتاتيجية  التفاقات 

ال��ق��ط��اع��ات  م��ع ع��م��اء ك��ب��ار يف خمتلف 
جناحنا يف هذا ال�صدد . 

اأج��اي  اأبي�صيك  ال�صيد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
الأع��م��ال  وتطوير  العمليات  مدير  ���ص��اه، 
ال�����ص��راك��ة م��ع الحت���اد  اإن  اي���ه  ا����س  اآر  يف 
ل���ل���ق���ط���ارات حت�������ّول ا����ص���رتات���ي���ج���ي ه���ام 
ل�صركتنا ي�صاهم يف تثبيت مكانتنا مزوداً 
اللوج�صتية يف  رائ��داً يف جم��ال اخلدمات 
ال�صكك  وا���ص��ت��خ��دام  واملنطقة،  الإم����ارات 
احتياجات  تلبية  �صيمكننا من  احلديدية 
العماء بكفاءة عالية، ويعّزز من قدراتنا 

علمياتنا  ت��ط��وي��ر  وب��ال��ت��ايل  التناف�صية 
وخدماتنا . 

�صبكة  �صتغطي  امل�صروع،  اكتمال  ومبجرد 
امل��خ�����ص�����ص��ة لنقل  ال�����ص��ك��ك احل���دي���دي���ة، 
الركاب والب�صائع على حد �صواء، م�صافة 
الإم��ارات  1200 كم عرب  تقدر بحوايل 
القت�صادية  التنمية  تعزيز  يف  و�صت�صهم 
وف��ت��ح اآف���اق ج��دي��دة للنقل وامل��وا���ص��ات، 
و�صت�صكل يف الوقت ذاته جزءاً حيوياً من 
يربط  ال���ذي  اخلليجي  ال��ق��ط��ار  م�����ص��روع 

بني دول جمل�س التعاون.

اأبوظبي ت�صتعر�ض جديد منتجاتها 
ال�صياحية ب�صوق ال�صفر العاملي يف لندن

•• اأبوظبي-وام:

ت�صارك هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة و31 من �صركائها الرئي�صيني هذا العام يف معر�س 
�صوق ال�صفر العاملي الذي يقام يف مركز اإك�صل مبدينة لندن خال الفرتة املمتدة بني 7-4 
نوفمرب القادم و�صتقدم الهيئة 82 منتجا جديدا بهدف تعزيز تفاعلها مع قطاع ال�صياحة 
الدويل. وقال �صعادة جا�صم الدرمكي نائب مدير عام هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة ان 
اآفاقا جتارية جديدة لقاعدة  بالكامل ولذلك فهي توفر  املنتجات جديد  الكثري من هذه 
�صركائنا ال�صياحيني الآخذة يف التو�صع..و �صن�صعى ب�صكل عام للرتويج للوجهات ال�صياحية 
يف اأبوظبي مع الرتكيز على امتاك الإمارة للكثري من املعامل ال�صياحية اجلديرة بالتعرف 
والفنادق ومناطق  املنتجعات  وف��رة  اأي وقت م�صى ول�صيما يف ظل  اأك��رث من  اليوم  عليها 
ال��دورة  انتهاء  منذ  اإطاقها  مت  التي  اجل��دي��دة  ال�صياحية  وال��رح��ات  ال�صياحي  اجل��ذب 
بوجهاتنا  اجل��دد  �صركائنا  لتعريف  نتطلع  واأ���ص��اف  العاملي.  ال�صفر  �صوق  ملعر�س  املا�صية 
ال�صياحية يف اأبوظبي وتقدمي اآخر الأخبار وامل�صتجدات ملن تربطنا بهم �صراكات قدمية بغية 
حثهم على تقدمي اأف�صل باقات احللول ال�صياحية.  و�صترتكز جهودنا على العرو�س التي 
ميكن تقدميها اأثناء ا�صت�صافة الإمارة ل�صباق فولفو للمحيطات خال فرتة اأعياد املياد 
وراأ�س ال�صنة ملو�صم 2014-2015 �صمن قرية الوجهة ال�صياحية على كورني�س اأبوظبي 
ال�صاحر. و�صتقوم هيئة اأبوظبي لل�صياحة والثقافة بالرتويج جلدول الفعاليات الرئي�صية 
التي �صتجري يف الإم��ارة من خال بوابتها على �صبكة الإنرتنت كما �صتقوم جزيرة يا�س 
وجهة الرتفيه الأوىل يف اأبوظبي بالرتويج لعملية التو�صع الأخرية التي �صهدتها منطقة 
مر�صى يا�س ويا�س مول و�صتغتنم جمموعة �صيتي �صيزنز فر�صة امل�صاركة يف معر�س �صوق 
ال�صفر العاملي لاإعان عن اإطاق عامتها التجارية من فئة اخلم�س جنوم على م�صتوى 
الباروكي  العمارة  باأ�صلوب  امل�صمم  ببنائه  يتميز  ال��ذي  روز  روي��ال  فندق  و�صيغدو  العامل 
اجلديدة.  التجارية  العامة  هذه  حقيبة  �صمن  الأول  الفندق  اأبوظبي  العا�صمة  قلب  يف 
وبدوره �صيقوم فندق �صوفيتيل كورني�س اأبوظبي بطرح عرو�س جديدة ان�صجاما مع جودة 

خدمات الفندق واملنتجات ال�صياحية التي تقدمها الإمارة .
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العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1033 جت جز- م ر- ب-ع ن

عليه:  مدعي  المارات   اجلن�صية:  ال�صبو�صي  مرو�صد  علي  خليفة  حمد  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  المارات   اجلن�صية:  جا�س  الفيرب  لعمال  بينونة  موؤ�ص�صة 
بينونة  موؤ�ص�صة  اعانه/   املطلوب  درهم   13400 مببلغ  الطربال  الكراج-  ت�صليح 
اقام  املدعي  ان  بالن�صرحيث  عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  جا�س  الفيرب  لعمال 
موعدا   2013/11/06 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة العني البتدائية الكائنة املركز الداري   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم2013/887 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ �صو تامي للديكور الداخلي ذ.م.م وميثلها ماهر �صليمان عواد الرتابني اجلن�صية: 
وحيد  وميثلها/حممد  ال�صباغ  لعمال  يربود  �صما  موؤ�ص�صة  عليه:  مدعي  المارات 
عبدالقادر امل�صري اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مبلغ 14000 
درهم  املطلوب اعانه/  موؤ�ص�صة �صما يربود لعمال ال�صباغ وميثلها/حممد وحيد 
عبدالقادر امل�صري اجلن�صية: المارات عنوانه: بالن�صر)تعجيل من الوقف( حيث ان 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثاثاء املوافق 2013/11/05 
الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  لذا فانت مكلف باحل�صور  الدعوى،  موعدا لنظر 
الثانية ب� حمكمة العني البتدائية الكائنة املركز الداري   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/290 جت كل- م ر- ب-ع ن

مدعي  المارات   اجلن�صية:  ذ.م.م  والعان  للدعاية  الدليل  �صركة  مدعي/ 
مو�صوع  م�صر   اجلن�صية:  ال�صمايل  حممد  احمد  عبدالقادر  عادل  عليه: 
عبدالقادر  عادل  اعانه/   املطلوب  درهم    117936 مببلغ  مطالبة  الدعوى: 
ال�صحيفة  بالن�صر)باأ�صل  عنوانه:  م�صر  اجلن�صية:  ال�صمايل  حممد  احمد 
الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   )
املوافق 2013/11/04 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
املركز  الكائنة  البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الداري   
بثاثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا 

ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم 2013/1078 جت جز- م ر- ب-ع ن

مدعي/ فورما للنقل الربي وتاجري املعدات وكيا عنها/ ن�صيم باد�صاه طور 
باد�صاه اجلن�صية: المارات مدعي عليه: �صيتي اك�صربي�س للمقاولت اجلن�صية: 
المارات مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 1755 درهم  املطلوب اعانه/  �صيتي 
اك�صربي�س للمقاولت اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام 
 2013/11/05 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/826 ت جتر- م ر-ت - ع ن )
 : �صده  املنفذ  م�صر  اجلن�صية:  احمد   خليفة  حممود  احمد  التنفيذ/  طالب 
عبداهلل ان�س احمد العدل اجلن�صية: م�صر املطلوب اعانه: عبداهلل ان�س احمد 
بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر  عنوانه:  م�صر  اجلن�صية:  العدل 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/234 جت كل- م ر-ب- ع ن   التنفيذ  ال�صند  تنفيذ 
وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/12/9 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الدائرة الوىل  امام  فانت مكلف باحل�صور 
الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/317 ت جتر- م ر-ت - ع ن )
طالب التنفيذ/ عبداهلل ا�صباين اجلن�صية: املغرب   املنفذ �صده : ابراهيم ايت 
اجلن�صية:  القا�صي  ايت  ابراهيم  اعانه:   املطلوب  املغرب  اجلن�صية:  القا�صي 
املغرب عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2013/62 جت جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�صة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/11/14 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور 
او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-العني  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
التنفيذ  اجراءات  لتخاذ  تفاديا  اعاه،   ال�صند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�صطة 

اجلربي.
 القلم التجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/212 ت اجر- م ر-ت - ع ن )
المارات   اجلن�صية:  العقاري  لا�صتثمار  امل�صتقبل  ار�س  التنفيذ/  طالب 
املنفذ �صده : اي بي كويل كت لتح�صيل الديون اجلن�صية: المارات   املطلوب 
عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  الديون  لتح�صيل  كت  كويل  بي  اي  اعانه:  
ال�صادر يف  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  تقدم بطلب  التنفيذ  ان طالب  بالن�صر مبا 
املوافق 2013/11/17 موعدا  الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�صة يوم الحد 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-

العني الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 
اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم التجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/805 ت عمل- م ع-ت - اأظ )
 : �صده  املنفذ  باك�صتان   اجلن�صية:  عمر  حممد  علي  اجمد  التنفيذ/  طالب 
اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات   املطلوب 
اعانه: اخلليج املتحدة للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات  
عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
يف الدعوى رقم 2013/163عم جز- م ع- ب-اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الثاثاء 
امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/05 املوافق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1109 ت عمل- م ع-ت - اأظ )
طالب التنفيذ/ حممد رفيقا عبدالكرمي قا اجلن�صية: بنغادي�س املنفذ �صده : 
حممد م�صتاج ملقاولت التك�صية والر�صيات اجلن�صية: المارات   املطلوب اعانه: 
حممد م�صتاج ملقاولت التك�صية والر�صيات اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر 
مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم 
املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  ب-اأظ   ع-  م  جز-  2013/122عم 
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/7
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1299 ت عمل- م ع-ت - اأظ )
طالب التنفيذ/ حممد جنام الدين عبداملتني اجلن�صية: بنغادي�س  املنفذ �صده 
: عماد رافع ملقاولت التك�صية والر�صيات اجلن�صية: المارات املطلوب اعانه: 
بالن�صر  عنوانه:  المارات   اجلن�صية:  والر�صيات  التك�صية  ملقاولت  رافع  عماد 
الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
رقم 2012/3025 عم جز- م ع- ب-اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء املوافق 
الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/6
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1385 ت عمل- م ع-ت - اأظ )
طالب التنفيذ/ حممد �صيد عام علي احمد اجلن�صية: بنغادي�س املنفذ �صده 
املطلوب  المارات  اجلن�صية:  �س.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  ا�صكوير  ارتيت�صتك   :
المارات   اجلن�صية:  �س.ذ.م.م  الفنية  لاعمال  ا�صكوير  ارتيت�صتك  اعانه: 
عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر 
يف الدعوى رقم 2013/994 عم جز- م ع- ب-اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم الربعاء 
امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/11/6 املوافق 
الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/2342 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �صركة م�صنع فالكون لل�صقالت ذ.م.م اجلن�صية: المارات مدعي عليه: 
�صركة احلبتور ليتون ذ.م.م واخرون اجلن�صية: المارات   مو�صوع الدعوى: 
ندب خبري   املطلوب اعانه/�صركة موري اند روبرت�س كونرتاكتورز ابوظبي 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر   عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  ذ.م.م 
موعدا   2013/11/05 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
ال  مبع�صكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل 
نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1291 جت كل- م ت- ب-اأظ

مدعي/ �صركة الب�صرى لقطع غيار املعدات ذ.م.م  اجلن�صية: المارات  مدعي عليه: 
مو�صوع  المارات  اجلن�صية:  واخرون  العامة  للمقاولت  مكرزل  املزروعي  موؤ�ص�صة 
 267300 وقدره  مببلغ  اليجارية  القيمة  �صداد  مع  ايجارية  عاقة  ف�صخ  الدعوى: 
اجلن�صية:  والتجارة  لان�صاءات  و�صركاه  اكين�صيلري  اعانه/�صركة  املطلوب  درهم 
المارات  عنوانه: بالن�صر)نرفق لكم ن�صخة من تقرر اخلربة املودع للرد والتعقيب ان 
اردمت ذلك(  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء 
املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة  املحكمة التجارية  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  نهيان  ال  مبع�صكر 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
        اعادة  اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/770 ح نف�س- م رب- اأظ

مدعي/ جنم الن�صاء ابراهيم جان اجلن�صية: الهند  مدعي عليه: ابراهيم عمر 
عبداهلل هبه اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: زيادة نفقة و�صداد فواتري 
ماء وكهرباء املطلوب اعانه/ابراهيم عمر عبداهلل هبه اجلن�صية: المارات 
عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  اخلام�صة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
وعليك  وكيل معتمد  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الق�صاء  بدائرة  الكائنة  البتدائية 
املحددة  امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة  ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/20
االح�ال ال�شخ�شية                                                                                                                                    

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/334 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية    
�صامل  حمدان  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�صية:  الوطني  اخليمة  را�س  بنك  مدعي/ 
حممد �صالح املن�صوري اجلن�صية: المارات   مو�صوع الدعوى: ثبوت احلق و�صحة 
احلجز التحفظي 116662 درهم +12% فائدة قانونية املطلوب اعانه/: حمدان �صامل 
بورود  املدعي  بالن�صر)اعان  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  املن�صوري  �صالح  حممد 
التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء 
املوافق 2013/11/06 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة  املحكمة التجارية 
امل�صتنداتك  بدفاعك و�صورا  ايداع مذكرة  بوا�صطة وكيل معتمد وعليك  او  �صخ�صيا 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  

2013/10/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ 2013/10/31     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

القامة  حم��ل  جمهول  واحل��را���ص��ة  لتنظيف  خل��دم��ات  امللكية  عليه/الواحة  امل��دع��ي  اىل 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�صة يوم اخلمي�س بتاريخ  2013/11/14 ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثاث ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل با كفالة 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
4101/2013/13
4102/2013/13
4104/2013/13
4105/2013/13
4093/2013/13
4095/2013/13
4097/2013/13
4098/2013/13
4099/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�صم املدعي
�صهاب الدين فريد الدين

مق�صود الكرمي ب�صري احلق
حممد مانيك ميا حممد عبدالرا�صد

يو�صف ابو احل�صن
حممد كمال مياه حممد مونو

منري ح�صني رفيق ال�صام
م�صعود مياه ح�صن علي

حممد كبري ح�صني قربان
�صم�س العامل تاج ال�صام 

مبلغ املطالبة
10499 درهم �صامل تذكرة العودة
21069 درهم �صامل تذكرة العودة
14936 درهم �صامل تذكرة العودة
26964 درهم �صامل تذكرة العودة
7976 درهم �صامل تذكرة العودة

15287 درهم �صامل تذكرة العودة
11797 درهم �صامل تذكرة العودة
13155 درهم �صامل تذكرة العودة
21499 درهم �صامل تذكرة العودة

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1539 ت اجر- م ر-ت - اأظ )
حمدد       غري  اجلن�صية:  الدحيم  عبدالرحمن  فهد  حممد  التنفيذ/  طالب 
اجلن�صية:  املعلومات  وتقنية  الدارية  لا�صت�صارات  ان�صيتف   : �صده  املنفذ 
املعلومات  وتقنية  الدارية  لا�صت�صارات  ان�صيتف  اعانه:  املطلوب  المارات    
تنفيذ  التنفيذ تقدم بطلب  ان طالب  بالن�صر مبا  اجلن�صية: المارات عنوانه: 
ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�صة يوم الحد املوافق 
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/10 موعدا 
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم االيجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2236 ت عمل- م ع-ت - اأظ )
املنفذ  م�صر   اجلن�صية:  احل�صري  الباز  حممد  ر�صا  ابراهيم  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات    اجلن�صية:  ذ.م.م  للرخام  حياه  الوائل   : �صده 
الوائل حياه للرخام ذ.م.م اجلن�صية: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2013/2496 
اأظ   وحدد لنظره جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/11/11  عم جز- م ع- ب- 
بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  موعدا 
التنفيذ-  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ 

ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/807 ت جتر- م ر-ت - اأظ )
طالب التنفيذ/ عبدالهادي حممد ب�صري �صعيد عناية اجلن�صية: الردن املنفذ 
�صده : علي احمد حممد احمد اللوغاين اجلن�صية: المارات  املطلوب اعانه: 
مبا  بالن�صر  عنوانه:  المارات    اجلن�صية:  اللوغاين  احمد  حممد  احمد  علي 
رقم   الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ب-  ت-  م  جز-  جت   2013/38
الدائرة  امام  باحل�صور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/11/20 موعدا 
بوا�صطة  او  �صخ�صيا  الرئي�صي  باملقر  الكائنة  التنفيذ-ابوظبي   بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1027 ت اجر- م ر-ت - اأظ )
المارات    اجلن�صية:  املن�صوري  هياي  �صامل  عبيد  جابر  التنفيذ/  طالب 
اعانه:  املطلوب  المارات  اجلن�صية:  �صدن  جمموعة   : �صده  املنفذ 
جمموعة �صدن اجلن�صة: المارات  عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم   وحدد لنظره 
جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت 
باملقر  الكائنة  التنفيذ-   بادارة  الوىل  الدائرة  امام  باحل�صور  مكلف 
الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/3 ت جتر- م ر-ت - اأظ )
�صده  املنفذ  المارات    اجلن�صية:  ال�صيارات  لتاأجري  ال�صاهني  التنفيذ/  طالب 
حمدان  اعانه:  املطلوب  المارات   اجلن�صية:  البكري  عاتق  حممد  حمدان   :
حممد عاتق البكري اجلن�صية: المارات   عنوانه: بالن�صر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�صند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/94 جت جز- 
ب �س- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/28 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-

ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند 
اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 القلم التجاري                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/154 ت عام- م ر-ت - اأ ظ )
طالب التنفيذ/ �صركة نيومك�س ل�صناعة اخلر�صانة اجلاهزة اجلن�صية: المارات   
املنفذ �صده : �صركة م�صر طيبة ملقاولت حفر ال�صا�صات ذ م م اجلن�صية: المارات  
املطلوب اعانه: اأحمد ابراهيم احمد املنباوي اجلن�صية: م�صر   عنوانه: بالن�صر 
الدعوى  يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا 
املوافق  الأحد  يوم  لنظره جل�صة  اأظ وحدد  ر- ب-  م  رقم  2011/712 مد جز- 
2013/11/10 موعدا لنظر طلب التنفيذ.. فانت مكلف باحل�صور امام الدائرة 
الوىل بادارة التنفيذ-ابوظبي  الكائنة باملقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 

معتمد لتنفيذ ال�صند اعاه،  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                               

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2012/743 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: التاأمني والتع�ي�س التجاري
�صركة  عليه:  مدعي  المارات   اجلن�صية:  ال�صيارات  لتاجري  ابوظبي  �صما  مدعي/ 
الحتاد للتاأمني اجلن�صية: المارات مو�صوع الدعوى: تعوي�س 123.500 درهم املطلوب 
�صليمان  جميد   -2 باك�صتان  اجلن�صية:  ر�صيد  حممد  احلق  �صياء  1-حممد  اعانهم/ 
عبداهلل علي املازمي اجلن�صية: المارات  3-جمموعة املازمي ور�صيد المارات اجلن�صية: 
المارات عنوانه: بالن�صر)اعان اخل�صم املدخل ن�صرا بورود التقرير( حيث ان املدعي 
املوافق 2013/11/6 موعدا  املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء  اقام الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� 
حمكمة ابوظبي البتدائية الكائنة  املحكمة التجارية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/10/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية

العدد  10934 بتاريخ   2013/10/31     
         اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/534 جت كل- م ت- ب-اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية    
القرم  مدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني اجلن�صية: المارات مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
اجلن�صية:  احلارثي  كوير  عبداهلل  حممد  ملالكها/�صامل  العامة  للمقاولت  ال�صرقي 
فائدة   %12+ درهم   405243 احلجز  و�صحة  احلق  ثبوت  الدعوى:  مو�صوع  المارات 
ملالكها/�صامل  العامة  للمقاولت  ال�صرقي  القرم  اعانه/موؤ�ص�صة  املطلوب  قانونية 
املدعي  بالن�صر)اعان  عنوانه:  المارات  اجلن�صية:  احلارثي  كوير  عبداهلل  حممد 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بورود 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/11 املوافق  الربعاء 
الكائنة   البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  التجارية  املحكمة 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

القل. �صدر بتاريخ  2013/10/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                

   امارة اب�ظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة اب�ظبي االبتدائية



ان�صحاب ت�صاريل هونام
 

ان�صحب املمثل ت�صاريل هونام من دور البطالة يف الفيلم املرتقب )خم�صون 
.Fifty Shades of Grey )درجة للرمادي

للفيلم  املنتجتان  فيت�صرز  وفوك�س  بيكت�صرز  يونيفر�صال  �صركتا  واأ�صدرت 
جديد  بطل  اإيجاد  على  اتفقوا  وهونام  الفيلم  منتجي  اإن  فيه  قالتا  بياناً 
من  ميّكنه  ل  ال��ذي  ال�صاغط  التلفزيوين  ه��ون��ام  مواعيد  ج��دول  ب�صبب 

ال�صتعداد كما يجب لدور كري�صتيان غراي.
ت��وؤدي املمثلة  اأن هونام �صيوؤدي دور غ��راي فيما  ال�صابق  اأعلن يف  وك��ان قد 

داكوتا جون�صون دور اأنا�صتازيا �صتيل.
وي�صعى املنتجون لإيجاد ممثل جديد يحّل مكان هونام.

وكان من املقرر بدء عر�س الفيلم يف اأغ�صط�س 2014 ومل يت�صح ما اإذا 
كان ان�صحاب هونام �صيوؤدي اإىل تاأجيل ذلك.

هايل بريي رائدة ف�صاء
 

اأعلنت �صبكة �صي.بي.اإ�س التلفزيونية الأمريكية اأن املمثلة ال�صمراء هايل 
)كائن(،  )اإك�صتانت(  اجلديد  التلفزيوين  امل�صل�صل  ببطولة  �صتقوم  بريي 
تليفيجن(  )اأمبلني  �صركة  م��ع  بامل�صاركة  باإنتاجه  ال�صبكة  �صتقوم  ال��ذي 

اململوكة للمخرج �صتيفن �صبيلربغ.
و�صتلعب بريي، الفائزة بجائزة اأو�صكار عن دورها يف فيلم )مون�صرتز بال(، 
دور رائدة ف�صاء عادت اإىل ديارها بعد اأن اأم�صت عاما يف الف�صاء وحتاول 
واملنزل  الف�صاء  يف  جتربتها  وت�صبب  وابنها.  زوج��ه��ا  م��ع  التوا�صل  اإع���ادة 

اأحداثا تغّي.ر جمرى التاريخ.
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بطولة ال�سيني اأنتوين وانغ

 )املعركة الأخرية( يحتفي باأ�صطورة )الكونغ فو(

اديت بياف التي �اجهت �حدها كرهها ل�صكلها �ج�صدها

ان  اأجل  القتال، من  باأ�ساطريها يف فنون  ال�سينية وب�سكل يومي، يف تقدمي االفكار لالحتفاء  ال�سينما  تتفنن 
تظل �سورة مقاتلي فنون )الكونغ فو( حا�سرة وبقوة يف ذاكرة ووجدان العامل.

املغامرات  فيلم  ك��ون��غ  ه��ون��غ  م��ن  ال��ق��ادم��ة  ال�صينما  نتاجات  واأح���دث 
والرجل ال�صطورة: )املعركة الأخرية(.

املقاتل  التجربة الخ��رية، لأ�صطورة قتال )الكونغ فو(  وال��ذي يروي 
او )املعلم  املعلم(  با�صم )اجلد  ال�صطوري واجن �صتني، والذي يعرف 
الكبري(، والذي ت�صند اليه بعد حرب هونغ كونغ، مهمة قتالية اخرية، 
وال�صرف...  احلياة  الدفاع عن  اأج��ل  وذل��ك من  يقبلها على م�ص�س، 

وعرفت يومها بانها املحرتفة الأخرية.
اأف��ام  العديد من  كتب  ال��ذي  اي��رك��ايل،  �صيناريو  على  يعتمد  الفيلم 

الأ�صطورة(،  )الرجل  م�صرية  ر�صدت  اأعمال  بينها  من  بل  املغامرات، 
ب��ي��ن��م��ا الخ������راج ت�����ص��دى ل���ه، )ه���ريم���ان ي���و( ال����ذي مي��ت��ل��ك ر���ص��ي��دا 
ال�صينية على وجه  ال�صينما  اأف��ام احلركة واملغامرات يف  �صخما من 

اخل�صو�س.
ال�صيني  النجم  الكبري(  )املعلم  املحورية  ال�صخ�صية  بتقدمي  وق��ام 
انتوين واجن �صو �صاجن، وهو اأحد اأهم ا�صاتذة التمثيل يف هونغ كونغ، 
م�صريين اىل انه ولد من اأب بريطاين واأم �صينية... وقد قدم لل�صينما 

نتاجات �صينمائية ر�صخت ح�صوره ومكانته وقيمته البداعية.

ظلت  الكبري،  املعلم  �صخ�صية  عن  �صابقا  قدمت  التي  الأف���ام  جملة 
تتناول مراحل �صبابه ورجولته، ولكن هذا العمل يذهب اىل مرحلة 
الكرب... وال�صيخوخة... وال�صام النف�صي واجل�صدي... عندما يطلب 

منه ان يخو�س جتربته... او معركته الخرية.
وخري من يت�صدى لهذه ال�صخ�صية، يف هذه املرحلة من تاريخها هو 

انتوين واجن، الذي يتقم�س ال�صخ�صية باحرتاف وح�صور وعمق.
وتكون املواجهة بني املعلم الكبري وتاميذه، يف مقابل بقية الع�صابات 
اأجواء عوامل  التي حتاول ال�صيطرة وا�صاعة الف�صاد، يف تداخات مع 
الليل يف هونغ كونغ، عرب رحلة �صينمائية مليئة باملواجهات... والقتال 

ال�صر�س.
وثمة م�صهديات يف الفيلم تتم يف �صوارع وفوق ال�صطوح يف )هونغ كونغ( 
متثل مرحلة نادرة من اأفام املغامرات وقتال ال�صوارع، يج�صدها جنوم 
الفيلم بالذات املمثل القدير انتوين واجن وهو يتقم�س �صخ�صية املعلم 

الكبري يف نهاية عمره...

�صكتت اديت بياف عن الغناء واغم�صت عينيها عن احلياة يف العا�صر من 
ال�صابعة والربعني من عمرها... لكن  1963، وهي يف  العام  اكتوبر من 
�صوتها مل يخفت بعد خم�صني عاما على وفاتها، وهو ما زال يعد ال�صوت 

الغنائي الن�صائي الفرن�صي الكرث �صهرة.
وكانت اديت بياف اأول فرن�صية تغزو اأمريكا ب�صوتها وباأغانيها، خ�صو�صا 

مع الأغنية التي طارت �صهرتها يف كل اأرجاء العامل )ليف اآن روز(.
ال��ق�����ص��رية وه���ي تغني احل���ب واحل���ي���اة. ه��ي التي  ب��ي��اف حياتها  وام�����ص��ت 
الن�صاء على  كانت لطيفة مع  انها  ينقل عنها  الرجال مل  لعوبا مع  كانت 

الطاق.
ت��ويف يف ح��ادث  ال��ذي  ���ص��ريدان  وك��ان حبها الول لع��ب املاكمة مار�صيل 
اىل  متجها  ي�صافر  ك��ان  بينما   ،1949 العام  يف  طائرته  اأ���ص��اب  ماأ�صاوي 
)ن�صيد احلب(  وفاته  قبل  له  كتبت  ال��ذي  الرجل  وهو  للقائها.  نيويورك 

)ليم اآ لمور( الذي تتخوف يف كلماته من )يوم قد ينتزعك مني(.

حطمت االأرقام
)ب��ي��اف،  اجل��دي��د  ا���ص��دراه  يف  بيلرييه  روب���ري  الفرن�صي  الكاتب  وي�صفها 
الرق��ام  كل  )حطمت  باأنها  فران�صي(  ميت  اآن  )بياف:  فرن�صية(  اأ�صطورة 

القيا�صية: يف الغراء وال�صغف واملعاناة واجلنون وال�صتفزاز(.
التي مل يكن طولها يتجاوز  فهل كان يف ذلك �صعي حمموم لدي��ت بياف 
مرتا واحدا و47 �صنتيمرتا ملواجهة خوفها من الوحدة وكرهها ل�صكلها 

وج�صدها؟
بخاف ما كانت تقول، مل تولد ادي��ت بياف يف �صارع �صعبي يف باري�س يف 
التا�صع ع�صر من دي�صمرب 1915، بل ولدت يف م�صت�صفى جماور للمنطقة 

هذه. 
ومل تكن م�صابة بالعمى على مدى اربع �صنوات يف طفولتها اىل ان جاءها 
ال�صفاء على يد القدي�صة تريزا، كما كانت تقول، بل يف احلقيقة هي )مل 
تكن تعاين �صوى م�صكات ب�صيطة يف النظر ملدة ا�صابيع قليلة( اثر ا�صابتها 

بعدوى، وفقا للكاتب.

طباع غريبة
وال�صطرابات،  باملاآ�صي  مطبوعة  واملهنية  ال�صخ�صية  حياتها  كانت  واذا 
كوفاة طفلتها مار�صيل وهي ابنة �صنتني ووفاة امها اثر تناول جرعة زائدة 
رت اىل جانب هذه املاآ�صي )روحا طريفة  من املخدرات، فاإن اديت بياف طوَّ

وخيال وا�صعا، وطباعا غريبة(.
1963، توفيت اديت بياف اثر ا�صابتها  العام  العا�صر من اكتوبر من  يف 
بنزيف داخلي اثناء وجودها يف جنوب فرن�صا، بعدما انهكها ادمان الكحول 

والعمليات اجلراحية والتهاب املفا�صل.
لتعاليم  امل��خ��ال��ف  عي�صها  من��ط  ب�صبب  دينية  دف��ن  م��را���ص��م  لها  تقم  ومل 
الرحلة  نع�صها يف  رافقوا  بها  املعجبني  اللف من  لكن ع�صرات  الكني�صة. 

الخرية اىل مقربة بري ل�صيز يف و�صط باري�س.

ح�سور قوي
وما زالت اديت بياف حا�صرة يف فرن�صا بالقوة نف�صها، وهو ح�صور يطغى 
كتبت  وه��ي  الفنية.  م�صريتها  راف��ق��ت  التي  الخ���رى  امل��واه��ب  على  احيانا 
اآ  و)ليم  روز(  اآن  بينها )ليف  اعمالها، من  اغنية من  ثمانني  نحو  كلمات 

لمور(.
ومنذ اكرث من ع�صرين عاما، توا�صل اغنية )ليف اآن روز( احتالها قائمة 
حقوق  ا�صحاب  على  اي���رادات  اأك��رب  ت��در  التي  الع�صر  الفرن�صية  الغنيات 
ملكيتها على ال�صعيد العاملي، اإىل جانب اأغنيات دافيد غيتا وفرقة )دافت 

بانك(.
وتنت�صر اغنياتها اليوم يف كل ا�صقاع العامل، )يف الدول الوروبية ورو�صيا 
وامريكا ال�صمالية واليابان، ا�صافة اىل امريكا اجلنوبية وافريقيا(، بح�صب 
املوؤلفني وامللحنني يف فرن�صا، يف  ت��رون مدير جمعية  ما يقول جان نويل 

حديث مع وكالة فران�س بر�س.
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كارينا عيد: املوهبة
 من د�ن درا�صة ل تكفي

مو�صيقية  درا���ص��ة  ن��ت��اج  امل��ت��ع��ددة  م��واه��ب��ك  • ه��ل 
معّمقة اأم موهبة؟

- ي��ج��ب اأن مي��ل��ك الإن�����ص��ان امل��وه��ب��ة، يف الأ���ص��ا���س، 
لأن  امل��ع��م��ق��ة،  املو�صيقية  ال��درا���ص��ة  ع��رب  ل��ي��ط��ّوره��ا 
الدرا�صة  اأن  كما  تكفي،  ل  درا���ص��ة  دون  من  املوهبة 
اأي�صاً. منذ  كافية  تنطلق من موهبة غري  التي ل 
ف��ع��ززوا  موهبتي  اأه��ل��ي  اكت�صف  اأظ���ف���اري،  ن��ع��وم��ة 
درو���س  يف  ت�صجيلي  خ��ال  م��ن  املو�صيقية  ثقافتي 
البيانو، و�صافرت بعدها اىل اأمريكا حيث تخ�ص�صت 

يف التوزيع املو�صيقي واملو�صيقى الت�صويرية.
املو�صيقية؟ اأعمالك  ت�صفني  • كيف 

اإن�صانية  حالة  عن  تعرّب  اأغنياتي  من  اأغنية  كل   -
معينة، عن م�صهد ما، لذلك املو�صيقى التي اأقدمها 

�صادقة ونابعة من وجداين.
اإ�صقاط  عملية  اأم  �صخ�صية  جت��ارب  تعك�س  هل   •

لتجارب الخرين؟
لق�ص�س  اأن��ه��ا جت�صيد  ع��ن  م��ع��اً، ف�صا  الث��ن��ان   -

اإن�صانية ن�صادفها يف حياتنا اليومية ونتاأثر بها.
حلناً  اأو  كاماً  التكرار  يف  الوقوع  تخ�صني  األ   •

اأو توزيعاً؟
لأوزع  يق�صدونني  وملحنني  �صعراء  مع  اأتعامل   -
التوزيع.  تنويع على �صعيد  ثمة  بالتايل  اأعمالهم، 
فريق  اأ�صت�صري  اخلا�صة،  اأغ���ايّن  اإىل  بالن�صبة  اأّم���ا 
اأع��م��ايل اجل��دي��دة يف ال�صوق لئا  عملي قبل ط��رح 

اأقع يف التكرار.
مروان  الفنان  مبوهبة  موهبتك  البع�س  �صّبه   •
خ����وري ال����ذي ي��غ��ن��ي م��ن اأع��م��ال��ه اخل��ا���ص��ة وي��ق��دم 

اأغاين كا�صيكية رومان�صية، فما راأيك؟
اأف���رح بت�صبيهي  ل��ذا  ف��ن م���روان خ���وري،  اأع�صق   -
ب��ف��ن��ان ���ص��ام��ل م��ث��ل��ه. ت��ت�����ص��م ���ص��خ�����ص��ي��ة ك���ا منا 
طبيعة  على  ينعك�س  م��ا  والإح�����ص��ا���س،  بال�صفافية 

العمل الفني ونوعه.
فهل  الفني،  الو�صط  عن  �صنوات  ب�صع  غبت   •

اختلف واقعه لتقرري العودة؟
الأم��ور  وت��غ��رّيت  ال�صابق،  عن  ما  نوعاً  اختلف   -
جل��ه��ة ت���ط���ّور امل��و���ص��ي��ق��ى. ل��ك��ن��ن��ي مل اأع����د ل��ه��ذا 
ي�صتعّد، قبل  ان�صان  بل لأن كل  بالذات،  ال�صبب 
التحدي  م��ق��دار  على  ليكون  امل��ع��رك��ة،  خ��و���س 
ر  الذي يواجهه. هكذا فعلت اأنا، اإذ كنت اأحت�صّ
ت��ع��م��ي��ق ثقافتي  ع���رب  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ن��وات  يف 
وق��ادرة  قوية  لأ�صبح  نف�صي،  وتطوير  الفنية 

الإي��ج��اب��ي��ة  الفنية  معركتي  خ��و���س  ع��ل��ى 
الو�صط  على  �صورة  باأبهى  والإط��ال��ة 

الفني.
ال��ث��ق��اف��ة  اإىل  ت��ن��ظ��ري��ن  ك���ي���ف   •

املو�صيقية العربية؟
- تعجبني. اإمنا حملياً، ثمة تهمي�س 

وكرامة  وكرامتها  اللبنانية  لاأغنية 
الفنان اللبناين خميبة لاآمال.

• هل اأ�صبحت جزءاً من الو�صط الفني اأم تعي�صني 
يف عاملك اخلا�س؟

اأفكر بطريقة  اإمن��ا  الفني،  الو�صط  ج��زء من  اأن��ا   -
م��غ��اي��رة ع���ن ال��ف��ن��ان��ني الآخ����ري����ن، اأت�����ص��رف على 

�صجّيتي واأعي�س حياة طبيعية وب�صيطة.
على  ال��ع��رب��ي  الجتماعي  ال��و���ص��ع  انعكا�س  م��ا   •

نوعية الأعمال الفنية؟
- تطالعنا ظواهر فنية غريبة، من فرتة اإىل اأخرى، 
الظاهرة  ه��ذه  ارتبطت  مثا،  �صنوات،  ب�صع  فمنذ 
اآخر  عن�صراً  راهناً  ن�صهد  لكننا  الن�صائي،  بالعن�صر 
ف��ك��راً  اللبنانية  الأغ��ن��ي��ة  م�صتوى  ت���دين  اإىل  اأدى 
وم�صموناً، ورّخ�س معنى احلب واملراأة، ما اأزعجني، 

ف�صا عن عملية ال�صتن�صاخ والتكرار.
ال�صاعر،  امللحن،  الفنان،  من  كل  يحفظ  كيف   •

املوزع، حقه يف ظل ال�صتن�صاخ الغنائي؟
- حتفظ )�صا�صيم( حقوق الفنانني وفق 

معايري حمددة، �صمعت اأخرياً اأنها 
نا�صطة، لكن اأ�صوة بالقوانني 

اإىل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، حت���ت���اج 
ب������ع�������������س ال�������وق�������ت 

ل��ت��اأخ��ذ جم��راه��ا 
الطبيعي.

م�����زج�����ت   •  
امل���و����ص���ي���ق���ى 

ال����ع����رب����ي����ة 

مو�صيقي  بلون  التميز  اإىل  ت�صعني  ه��ل  بالغربية، 
معني؟

العربية  املو�صيقى  م��زج  ���ص��رارة يف  ه��ادي  �صبقني   -
بالغربية، فغّرب املو�صيقى ال�صرقية و�صّرق املو�صيقى 
الغربية، وبالتايل ل�صت ال�صّباقة، اإمنا لدّي هويتي 

اخلا�صة ونكهتي يف الكتابة املو�صيقية.
و)حلو  الغرام(  )ديو  م�صل�صلي  جرنيك  قدمت   •
ال����غ����رام(، واأغ��ن��ي��ة )ب��ت��ع��رف ���ص��و) يف ف��ي��ل��م )ح��ب��ة 

لولو)، ما الذي دفعك اإىل تكرار التجربة؟
كارلو�س  ب�صوت  حبّينا(  )ق�صتنا  اأغنية  جنحت   -
عازار، لذا اأحّب القيمون على م�صل�صل )حلو الغرام( 
ت��ك��رار ال��ت��ج��رب��ة فنجحت ه���ذه الغ��ن��ي��ة اأك���رث من 
فيلم  يف  �صو)  )بتعرف  اأغنية  اإىل  بالن�صبة  الأوىل. 
)حبة لولو)، كان الهدف من خالها اأن اأ�صاهم يف 

ت�صويق الفيلم وجنحنا.
وبني  بينك  الفني  الن�صجام  هذا  �صر  • ما 

كارلو�س عازار؟
- اأث���ب���ت ك��ارل��و���س ن��ف�����ص��ه ممثا 
ت��ع��اون��ن��ا، لكنني  ق��ب��ل  وم��غ��ن��ي��اً 
رمب��ا دع��م��ت ���ص��ورت��ه الفنية 
اأك�����رث ومل��ّع��ت��ه��ا م���ن خ��ال 
اإب�������راز  يف  م�������ص���اه���م���ت���ي 
اأج�����م�����ل ال����ن����ق����اط يف 

�صوته و�صخ�صيته.
ت�����ص��ع��ني  ه�����ل   •
اإع������ط������اء  اإىل 
معينة  هوية 
ل���ل���ف���ن���ان 

الذي تتعاونني معه؟
واإعطاء  جديد،  تعاون  اأي  يف  التغيري  اإىل  اأ�صعى   -
عن  ليتمّيز  ال��ت��وزي��ع  يف  اخلا�صة  هويته  ف��ن��ان  ك��ل 
كارلو�س،  اإىل  بالن�صبة  ���ص��واه.  ي�صبه  ول  الآخ��ري��ن 
رمب���ا ي��ع��رتف ه��و ب����دوري ال��ك��ب��ري يف ر���ص��م هويته 
)ق�صتنا  بعد  عنها  ت��اه  ب��اأن��ه  اأ�صعر  التي  اخل��ا���ص��ة، 
هذه  يف  ي�صتمر  اأن  واأمتنى  اليها  عاد  لكنه  حبينا(، 
ال�صورة، واأنا �صاأدعمه يف م�صريته هذه، �صواء تعاون 

معي اأم مل يتعاون.
عمل  الفني  ال��و���ص��ط  يف  ال�صمود  ه��ل  ب��راأي��ك،   •

بطويل؟
الفنانة و���ص��م��وده��ا بطولة  امل����راأة  - ط��ب��ع��اً، و���ص��رب 

اأكرب.
اختيار  �صبب  وما  )اأن��ا(  األبومك  انطاق  متى   •

هذا العنوان؟
العنوان لأن الألبوم كله من نتاجي  - اخرتت هذا 
اخلا�س، كاماً وحلناً وتوزيعاً وغناًء، و�صي�صّم 7 اأو 
8 اأغنيات على اأن ي�صدر يف الأ�صهر القليلة املقبلة. 
ف�صا عن اإ�صدار اأغنية جديدة قبل اإطاق الألبوم 

وكليب.
اللبنانية؟ باللهجة  كلها  الأغنيات  • هل 

الفنية، توزيعاً  اأغنية خليجية ت�صبه هويتي  - ثمة 
وك��ام��اً وحل��ن��اً. وق���د اخ���رتت ه���ذه اللهجة لأن��ه��ا 
اإحدى اأجمل اللهجات العربية، وتعنيني مو�صيقياً، 
خ�صو�صاً اأن األفاظها جميلة ومقافل كلماتها رائعة 

وخمارج حروفها معرّبة ورومان�صية.
جديدك؟ • ما 

- اأتعاون مع جنم )اأراب ايدول( وائل �صعيد يف اأغنية 
�صاأوؤلف  كذلك  ولبنان.  اخلليج  يف  �صت�صدر  جميلة 

مو�صيقى ت�صويرية و�صارات لأفام �صينمائية.
املقبلة؟ للمرحلة  • وا�صرتاتيجيتك 

- اأثق بفريق عملي، لكنني ل اأعمل وفق ا�صرتاتيجية 
معينة، لأن الوطن العربي يعي�س يف ميزان متقلب، 
بالتايل ل ميكن و�صع خطة ملدى بعيد، رغم اأنني 

حددت نهائية �صورتي الفنية.

موهبتها  طثثّورت  ومغنية،  ومّوزعة  وملحنة  مو�سيقية  موؤلفة 
الغربية  املو�سيقى  متزج  اأعماال  فقدمت  املو�سيقية،  بالدرا�سة 

والعربية بطابع كال�سيكي رومان�سي.
 الفنانة اللبنانية كارينا عيد عادت اإىل الو�سط الفني غناًء، 
م�ستكملة م�سريتها يف التلحني والكتابة والتوزيع، وهي ت�ستعّد 
الإطالق األبومها اجلديد )اأنا( يف امل�ستقبل القريب. عن اأعمالها 

اجلديدة وم�سريتها الفنية كان معها هذا احلوار:

جنى �اأغنيتان
اأن  اللبنانية على  اأغنيتني، الأوىل باللهجة  الفنانة جنى لطرح  ت�صتعد 
لت�صويرها  اإحداهما  اختيار  ويتم  اللخليجية،  باللهجة  اأغنية  تتبعها 
خ���ارج ل��ب��ن��ان. جنى ج���اءت م��ن ب��ني اأه���م 03 ف��ن��ان��اً يف ال��وط��ن العربي 

يحظون بن�صبة متابعني على موقع التوا�صل الجتماعي.

ليلى اإ�صكندر
 تغني )انثرب(

ت�صتعد الفنانة ليلى ا�صكندر لإ�صدار اأغنية جديدة باللهجة اخلليجية 
مي�صاء  اإنتاج  من  وهي  �صوي�صرا،  يف  ت�صويرها  مت  وقد  )انثرب(  بعنوان 
امل��راأة  )لعبة  م�صل�صل  املا�صي  رم�صان  يف  ليلى  �صاركتها  التي  مغربي 

رجل(.

ليلى اإ�صكندر
 تغني )انثرب(
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اكت�صاف طبقة جديدة 
يف قرنية العني

باحثون  باكت�صاف  توكد  الأكادميية،  العيون  طب  جملة  يف  درا�صة  ُن�صرت 
بريطانيون طبقة جديدة لقرنية العني، وهي الطبقة ال�صاد�صة.

واأطلق علماء يف جامعة  العني،  قرنية  اكت�صفت طبقة جديدة �صمن  فقد 
اإىل  ا�صتناداً   Dua دوا  ا�صم  الطبقة اجلديدة  على  الربيطانية  نوتنغهام 

ا�صم الباحث الذي اكت�صفها.
تطبيقات  له  �صتكون  القرنية  اأن�صجة  عمق  يف  اجلديدة  الطبقة  اكت�صاف 
حت�صني  يف  كبري  ب�صكل  اجل��راح��ني  ف�صي�صاعد  ه��ام��ة،  وجراحية  عاجية 

النتائج بالن�صبة للمر�صى الذين يخ�صعون لعملية زرع اأو ترقيع القرنية.
كما اأنه �صيجعل العمليات اأ�صهل واأكرث اأماناً، اإ�صافة اإىل اأن هذا الكت�صاف 
مثل  القرنية،  اأم��را���س  اأع��را���س  من  العديد  حتديد  يف  تاأثري  له  �صيكون 
ذوي  املر�صى  ل��دى  ال�صوائل  ت��راك��م  ب�صبب  يح�صل  ال��ذي  القرنية  انتفاخ 
اإىل  يرجع  حدوثه  �صبب  اأن  الآن  يرجحون  فالعلماء  املخروطية،  القرنية 

�صق ومتزق يف طبقة دوا احلديثة.

الزعرت يعالج فقدان ال�صم 
�مر�ض �صلل الرعا�ض �الزهامير

الذين  ال��روم��ان  عرفه  ال��ذى  ال��زع��رت  ان  حديثة  طبية  درا���ص��ة  ك�صفت 
ال�صتحمام  م��ي��اه  ف��ى  وي�صتخدمونه  ال��ه��واء  لتنقية  يحرقونه  ك��ان��وا 
التى  والل��ت��ه��اب��ات  وال�صلل  ال��رب���س  يعالج  فهو  للقتال  خروجهم  قبل 
ي�صتخدمونه فى عاج  كانوا  ال�صاد�س ع�صر  القرن  وفى  القمل  ي�صببها 
لدغة الأفاعى كما جعل الربوف�صور الفرن�صى هرنى – جوابو اجلراح 
واملتخ�ص�س فى عاج ال�صرطان يهتم به ويركز فى درا�صاته لا�صتفادة 

منه فى جمال الطب.
فقد اكت�صف اأن الزعرت ين�صط عمل ال�صم الذى يعتربفقدان الإح�صا�س 
به العامات الأوىل فى مر�س �صلل الرعا�س والزهامير كما اأنه يحتوى 
كذلك  ال���دم،  جتلط  عملية  ف��ى  املفيد  والكال�صيوم  ك   فيتامني   على 
احلديد والزنك واملاغن�صيوم كذلك يحتوى على فيتامني  اأ  الهام للنظر 

وفيتامني ه� امل�صئول عن اخل�صوبة.
اإليه  امل�صاف  الزعرت  من  فنجان  بتناول  الفرن�صى  الربوف�صور  وين�صح 

الع�صل فى ال�صباح حلماية املعدة من �صوء اله�صم. �سويف تاملان ترتدي زيًا م�سنوعًا من ال�سوكوالته خالل عر�ص لالأزياء يف افتتاح �سالون دو �سوكوال ال�سنوي يف باري�ص. )يو بي اآي(

امل�سم�ص يقوي الب�سر

الكبد احليواين يف  الغذائية  امل�صم�س يعادل قيمته  اأن  اإىل  تو�صل باحثون 
�صنع كريات الدم احلمراء يف الدم، كما اأن امل�صم�س ي�صاعد يف تن�صيط حدة 
الإب�صار، ويزيد من قوة اجل�صم الدفاعية �صد الأمرا�س لوجود فيتامني 

“ايه” فيه بن�صب عالية جداً.
اأنه  كما  ال��دم،  بفقر  للم�صابني  ج��داً  امل�صم�س مفيد  اأن  الباحثون  واأو���ص��ح 
جيد  ومكافح  لل�صهية  ف��احت  وه��و  اجللد  وخايا  والأوردة  لاأع�صاب  مقٍو 

لاإم�صاك ومهدئ لاأع�صاب ومزيل لاأرق.
ويو�صف امل�صم�س لاأ�صخا�س الذين يبذلون جهداً ذهنياً؛ وذلك لإحتوائه 

على عن�صرين مهمني للمخ وهما الفو�صفور واملاغن�صيوم. 

من مكت�سف معدن اليورانيوم ؟

الكيميائي الملاين مارتن كابروت هو مكت�صف اليورانيوم .

ملاذا اطلق ا�سم منخف�ص القطارة علي تلك اجلهة الواقعة يف 

�سحراء م�سر الغربية ؟

لنه ينخف�س عن �صطح البحر مبقدار 134 مرتا .

اىل اي قبيلة ينتمي جميل بثينة ؟

ينتمي جميل بثينة ايل قبيلة عذرة وهو اهم �صاعر فيها ،وقبيلة عذرة 

ين�صب اليها ق�صائد احلب العذري امل�صهور ب�صدة الع�صق والعفة .

• هل تعلم اأن الرازي اأول من ا�صتخدم اخليوط يف اجلراحة 
• هل تعلم اأن اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا 

• هل تعلم اأن اأن اأ�صعة الليزر اأقوى من اأ�صعة ال�صم�س باأربع مرات
• هل تعلم اأن اللغة املالطية هي اأكرث اللغات تاأثراً باللغة العربية

• هل تعلم اأن العنرب ي�صتخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم اأن اأول من اأ�صاروا اإىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب

• هل تعلم اأن - الراأراأة - تعني حتريك العينني و اإدارتهما لت�صديد النظر على الهدف
• هل تعلم اأن اجلاذبية على القمر ت�صاوي �صد�س اجلاذبية على الأر�س

• هل تعلم اأن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم اأن عدد بحور ال�صعر هو : �ص�تة ع�صر بح�راً

• هل تعلم اأن �صوء ال�صم�س ل يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م
• هل تعلم اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�صقط يف بحر و�صيع لطفا 

على �صطحه
• هل تعلم اأن قلم الر�صا�س م�صنوع من اجلرافيت 

• هل تعلم اأن الة الإ�صطرلب اآلة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب 
• هل تعلم اأن اول حيوان �صار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور

• هل تعلم اأن اول ان�صان حاول الطريان هو من ا�صل عربي وا�صمه عبا�س بن فرنا�س

كان هناك رجل يتنكر يف ثياب الهائمني يف حب اهلل فكانت النا�س تلجاأ اليه ليباركها من املر�س ومن اإحدى 
الع�صابات التي كان يطلق عليها الع�صابة ال�صوداء لأنهم كانوا يت�صحون بال�صواد فا ترى منهم غري عيون 
بارزه �صريرة ي�صلبونهم ما ميلكون واأحيانا يختطفون اإحدى البنات ثم يجدها النا�س وقد قتلت ورميت يف 
اجلبل بعد ايام من اختطافها .. ا�صتمر احلال هكذا مع هذه القرية ال�صعيفة ياأتي افراد الع�صابة ي�صرخون 
طالبني ماًل وغاًل وحيوانات ثم يختفون حتى جاء وقت اقرتب احد ال�صباب من ابيه وقال ابي اريد ان 
واق�صم اين عندما  القرية  واع��ظ  ي�صبه �صوت  الع�صابة  زعيم هذه  ان �صوت  ب�صيء يف �صدرى..  اأ�صرح لك 
�صمعته ظننته هو فانا ابداً مل ارحت اليه فنظر الأب العجوز وقال كان يف �صدري هذا ال�صئ ومل ا�صتطع البوح 
واأ�صدقائه  ال�صاب  ا�صتمر  �صراً  ياأتون  ودعهم  حتب  من  اأ�صدقائك  من  واجمع  اذه��ب  كثرياً  نتكلم  لن   .. به 
يجتمعون �صراآً لعدة ايام وكل يوم يزداد عددهم واتفق اجلميع على خطة نتطلب احلر�س التام ويف اليوم 
املنتظر كان احد احلمالني يجر عربته وعليها كمية كبرية من الق�س ف�صقطت على الأر�س وتفرقت وامتاأ 
املكان بها كان املكان هو مركز مرور اأفراد الع�صابة انه مكاناً �صيق ملدخل �صاحة وا�صعة هي القرية و�صوقها 
جاء من �صكب الزيت على الق�س وبع�س املواد التي ت�صتعل وجاء من ذر البارود ووقفوا على املدخل ال�صيق 
ليمنعوا خروج النا�س وهنا اندلعت النريان فجاأة من حتت اأرجلهم لتطوقهم بخيولهم التي �صرخت و�صهلت 
كثريا واألقت بهم على الأر�س و�صط النريان وقاموا يجرون م�صرعني ليطفئوا النار التي اأم�صكت بهم و�صط 
به واعظ  فاذا  النريان  به  اأم�صكت  الذي  راأ�صه  رباط  نزع زعيمهم عنه  القرية وحني  �صباب  طلقات ر�صا�س 
القرية وهنا فقط عرف النا�س ما ع�صوا فيه من خداع وغ�س يومها مل ينجو احد من تلك الع�صابة بل حر�س 

ال�صباب على قتلهم جميعاً وقتل ذلك الكابو�س الذي عا�صوا فيه زمناً. 

واعظ القرية

�شهيل حممد عبد�هلل
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

طارق تامر فتحي فايد
مبولوده  فتحي  تامر  ال�ستاذ  رزق 

الأول اأ�سماه طارق جعله اهلل قرة 

عني والديه واألف مربوك

عبد�لرحمن يا�رس �شعالن
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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�ميان يا�رس �شعالن
متفوقة يف درا�ستها.. ومتعاونه مع 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ا�صطرابات النوم تزيد خطر الوفاة بال�صرطان
ك�صفت درا�صة اأمريكية اأّن ا�صطرابات النوم املرتبطة بالتنف�س كال�صخري تزيد من 

احتمال الوفاة ب�صبب ال�صرطان.
ونقلت �صحيفة ›ديلي تلغراف‹ الربيطانية عن باحثني من كلية الطب 
اإّن الأ�صخا�س  الأمريكية  ›وي�صكون�صن‹  وال�صحة العامة يف جامعة 
التنف�س  يف  ا�صطرابات  من  يعانون  الذين  الدرا�صة  يف  امل�صاركني 
غريهم  من  اأ�صعاف  بخم�صة  اأك��رث  معر�صني  كانوا  النوم  اأثناء 

للوفاة ب�صبب ال�صرطان .
وقال الباحثون اإّن هذا الرابط قد يعود اإىل م�صاكل يف التنف�س 
توؤدي اإىل عدم ح�صول اجل�صم على كمية كافية من الأك�صيجني 

)نق�س متقطع بالأك�صيجني اأو ما �صاعد على منو الأورام عند فئران م�صابة ب�صرطان 
اجللد اأجريت عليها اختبارات علمية.

واأفادت الدرا�صة اأّن نق�س الأك�صيجني قد يحفز ولدة اأوعية دموية تغذي الأورام، وهي 
اأجريت  التي  الأبحاث  بيانات  العلماء  الدموية‹وراجع  الأوعية  ›توّلد  ب  تعرف  عملية 

حول مو�صوع م�صاكل النوم منذ 22 �صنة، والتي �صملت 1522 م�صكلة.
النوم  يف  طفيفة  ا�صطرابات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  اأّن  اإىل  ال��درا���ص��ة  واأ���ص��ارت 
معر�صون 0.1 مرة اأكرث للوفاة ب�صبب ال�صرطان من الأ�صخا�س الذين ل يعانون منها، 
وتت�صاعف الن�صبة عند الذين يعانون من ا�صطرابات معتدلة يف النوم، فيما ت�صل اإىل 

4.8 مرات عند الذين يعانون من ا�صطرابات حادة.


