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املعكرونة للوقاية من �سرطان الثدي
�سن  بعد  باملعكرونة  ال�سندوت�سات  ا�ستبدال  اأن  درا�سة جديدة  وجدت 
الثدي. وذكرت �سحيفة ديلي  الإ�سابة ب�سرطان  الياأ�س قد يقي من 
ميل الربيطانية اأن الباحثني يف جامعتي تورونتو وميالنو وجدوا اأن 
النظام الغذائي الغني باخلبز ميكن اأن يزيد خطر الإ�سابة ب�سرطان 
%، لكن الن�سبة تقل عند الن�ساء اللواتي ي�ستبدلن  الثدي بن�سبة 60 
عمر  اأي  يف  ال��زائ��د  ال��وزن  �ساحبات  اأن  تبنينّ  كما  باملعكرونة.  اخلبز 
كان واللواتي يتناولن الكثري من اخلبز يزيد لديهن خطر الإ�سابة 
و�سملت الدرا�سة 11 األف اإيطالية من كافة   .% باملر�س قرابة 50 
�سرطان  اأو  ال��ث��دي  ب�سرطان  اأ���س��ن  منهن   4500 ق��راب��ة  الأع��م��ار، 

القولون وامل�ستقيم و6700 ا�ستخدمن كمجموعة للمقارنة معها.
اأو  لتناول الن�ساء اخلبز  اأن خطر الإ�سابة باملر�س يزيد وفقاً  وتبنينّ 
املعكرونة. وظهر اأن اللواتي يتناولن نظاماً غذائياً غنياً باخلبز وهن 
يف عمر بني 55 و64 يزيد لديهن احتمال الإ�سابة ب�سرطان الثدي 
الفئات  كل  من  الزائد  ال��وزن  ل�ساحبات  وبالن�سبة   .%  60 بن�سبة 
القولون  ل�سرطان  وبالن�سبة   .45% زادت  الن�سبة  ف��اإن  العمرية، 
% عند اللواتي يتناولن  وامل�ستقيم زادت ن�سبة اإ�سابة الن�ساء به 22 

الكثري من اخلبز.

اال�ستماع لالأغنيات خالل 
ممار�سة الريا�سة يزيد فرتتها

وجدت درا�سة جديدة، اأن الإ�ستماع لالأغنيات املف�سلة خالل ممار�سة 
التمارين الريا�سية تزيد من فرتتها 19 دقيقة اإ�سافية.

وذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، اأن اأكرب �سركة معدات وثياب 
بريطانياً  را���س��داً   1600 �ساألت   ، باند  �سويت  بريطانيا  يف  ريا�سية 
ميار�سون الريا�سة بانتظام عن تاأثري املو�سيقى، فقال 6 من بني كل 

10 منهم اإنهم ي�ستمعون لها خالل قيامهم بتمارينهم.
ة التمارين ، يف حني  % اإن املو�سيقى تلهي عن الأمل و�سدنّ وقال 35 
% ت�ساعد على ك�سر الرتابة وت�سمح لهم مبمار�سة املزيد  راآها 28 
% اإىل اأن ال�ستماع للمو�سيقى يزيد من تكرارهم  منها. واأ�سار 27 
من  م��زي��د  رف��ع  باإمكانية  ي�سعرون  اإن��ه��م   %  22 وق���ال  للتمارين، 

الأثقال خالل الإ�سغاء للمو�سيقى.
وظهر اأن املو�سيقى تزيد 19 دقيقة من فرتة التمارين التي ميار�سها 
لت�سبح  دقيقة   39 �ساكنة  اأج��واء  ع��ادة يف  ت�ستغرق  التي  الأ�سخا�س، 
58 يف اأجواء مو�سيقية. وتبنينّ اأن املو�سيقى الراق�سة كانت املف�سلة 

اأكرث، بعدها الروك، والهيب هوب، والبوب، والطبل.

وليام وزوجته يخططان الإجناب طفل ثان 
مل يبلغ الأمري جورج ال�سهر الرابع من العمر حتى بداأ والداه الأمري 
رغبة  ث��ان،  لإجن��اب طفل  التخطيط  ميدلتون  كايت  وزوج��ت��ه  وليام 

منهما يف تاأ�سي�س عائلة كبرية يف اأ�سرع وقت ممكن.
من  مقرب  م�سدر  عن  الأبريطانية  �ستار(  )داي��ل��ي  �سحيفة  ونقلت 
يحبان  وزوجته  وليام  الأم��ري  ان  تاأكيده  بريطانيا  يف  املالكة  العائلة 
كبرية يف  عائلة  لديهما  تكون  ب��اأن  ويرغبان  والدين،  يكونا  اأن  فكرة 

اقرب وقت ممكن.
وذكر امل�سدر ان الوالدين اجلديدين يريدان اإجناب اأخ اأو اأخت جلورج 
وهما  ممكن،  وق��ت  اأ���س��رع  يف  ثانياً  طفاًل  �سينجبان  انهما  واأ���س��اف   .

ينظران يف جدول مواعيدهما لختيار الوقت املنا�سب لذلك .
ي�سار اإىل اأن ميدلتون اأجنبت ابنها الالأول من الأمري وليام يف 23 
م�سنفاً  تلقائياً  وب��ات  ج��ورج،  ا�سم  عليه  واأطلقا  املا�سي،  يوليو  متوز 

ثالثاً على العر�س الربيطاين.

مت�ساح يف.. املطار 
�سيكاغو  م��ط��ار  يف  ال�سلطات  ا�ستنفرت 
اأه������اري ال�����دويل ب��ع��د اك��ت�����س��اف مت�����س��اح 
يتعدى طوله ال�30 �سنتمرتاً يف اإحدى 

ال�سالت املخ�س�سة للركاب.
تريبيون(  )�سيكاغو  �سحيفة  واأف�����ادت 
التم�ساح  مل��ح��وا  ال��رك��اب  ان  الأم��ريك��ي��ة 
بال�سرطة  وات�سلوا  ال�سالمل،  اأحد  حتت 

طلباً للم�ساعدة.
البداية  يف  ظنت  ان��ه��ا  ال�سرطة  وق��ال��ت 
ان ���س��خ�����س��اً م��ا ي��ح��اول ال��ت��الع��ب بهم، 
حقيقة  الأم���ر  اأن  تبني  م��ا  �سرعان  لكن 
ب��اأك��رث من  ال���ذي ق��در ط��ول��ه  والتم�ساح 

30 �سنتمرتاً كانوا يجول باملكان.
لكن بعد وقت، متكن موظفون يف ق�سم 
واأودع يف  التم�ساح  التقاط  الطريان من 
ق�سم ال�سيطرة على احليوانات باملدينة.

واأع���ل���ن���ت ال�����س��ل��ط��ات ع���ن ال��ق��ب�����س على 
لديها  فكرة  ل  اأن  اإىل  م�سرية  التم�ساح 
امل��ط��ار،  داخ����ل  اإىل  و���س��ول��ه  كيفية  ع��ن 
واإمن��ا الأرج���ح هو ان اأح��ده��م ك��ان يفكر 
يف تهريبه وعندما تعذر عليه ذلك اأفلته 

وتركه يجول يف املكان.
اإط��الق التم�ساح  ان��ه �سيتم  اإىل  واأ���س��ارت 
املنا�سب  ال��ط��ب��ي  ال��ع��الج  يتلقى  اأن  م��ا 
ي�سكو من  لأن��ه  اأ�سهر   6 ي�ستغرق  ال��ذي 

�سوء التغذية.

 طريقة القيا�س ال�صحيحة
فهناك  و�سليما،  دقيقا  ال��دم  �سغط  قيا�س  يكون  حتى 

امور ل بد من مراعاتها: 
ال��دم من بداية دخ��ول املري�س  عدم قيا�س �سغط   1-
اإىل الغرفة، بل يجب النتظار لعدة دقائق. خالل هذه 
الدقائق، ي�ساأل فيها عن العرا�س وتاريخه املر�سي وما 
لديه من �سكوى. وبعد ان ي�سعر الطبيب باأن املري�س 

قد ا�سبح هادئا يقوم بقيا�س �سغط الدم. 
-2 ان يكون املري�س جال�سا يف الو�سع ال�سحيح، بحيث 
تكون اليد على م�ستوى القلب. لذا ل بد من ان يكون 

الكر�سي الذي يجل�س عليه و�سنادة اليد منا�سبة له. 
ان يكون لفاف اليد امل�ستخدم منا�سبا حلجم ذراع   3-
امل��ري�����س. ف��ل��و ك���ان ق��ي��ا���س��ه اك���رب او ا���س��غ��ر م��ن حجم 

)حميط( الذراع، فذلك �سيجعل القراءات خاطئة. 
-4 يجب قيا�س �سغط الدم مرتني بينهما فرتة راحة 
ل تقل عن دقيقتني، وان يقا�س يف الذراعني كل مرة. 
ال���دم م��ا بني  ق����راءات �سغط  ف��ق��د يظهر اخ��ت��الف يف 
الذراعني، اأي ان يكون �سغط الدم مرتفعا او منخف�سا 
يف احدهما ب�سكل م�سلل. ويعزوا ذلك اإىل وجود عيب 

خلقي يف ال�سريان الورطي.

ت�صخي�س ارتفاع الكول�صرتول
ان اظهر حتليل الدم ارتفاعا يف م�ستوى الكول�سرتول 
اخلبيث )ال�سار(، فعادة ما يقوم طبيب املركز ال�سحي 

بتحويل ال�سخ�س اإىل طبيب الباطنية. 
منه  �سيطلب  الباطنية  طبيب  م��ع  ل��ه  زي���ارة  اول  ويف 

تكرار اخل�سوع لفح�س الدم )قيا�س 
والكول�سرتول  الكلي  ال��ده��ون  ن�سبة 
ال�����س��ار واحل��م��ي��د وال��ده��ون الثالثية 

الرت��ف��اع يف  ان  م��ن  للتاأكد  ال�����س��ك��ري��ة(، 
ب��اأم��ور  يرتبط  او  موؤقتة  ح��ال��ة  يكن  مل  الكول�سرتول 

معينة. 
وي��ط��ل��ب م��ن امل��ري�����س ات��ب��اع الر�����س����ادات ال��ت��ال��ي��ة قبل 

التحليل: 
- ال�سيام ملدة 12 اإىل 14 �ساعة.

- ان ت��ك��ون اآخ���ر وج��ب��ة ل حت��ت��وي ع��ل��ى ده���ون بن�سبة 
كبرية، فالدم يتاأثر كثريا باآخر وجبة مت تناولها. 

- التوقف عن التدخني خالل مدة ال�سيام. 
البداية  الدهون مرتفعا جدا منذ  اإن كان معدل  لكن، 

فلن يعاد له التحليل، بل يبداأ يف عالجه مبا�سرة. 

عالج الكول�صرتول
باأهمية  امل��ري�����س  توعية  امل��ه��م  فمن  ال��ع��الج،  ب��دء  قبل 
العالج التحفظي، وهو ممار�سة الريا�سة واتباع حمية 
اي�����س��ا ع��الج  ي��ج��ب  ك��م��ا  امل�����س��ب��ع��ة  ال���ده���ون  منخف�سة 
ح���الت ال��ت��ي ت��رف��ع م��ع��دل ال��ك��ول�����س��رتول، مثل مر�س 
ال�����س��ك��ري واع��ت��الل ال��ك��ل��ى وال��غ��دة ال��درق��ي��ة وام��را���س 
الكبد. فقد يكون ذلك كافيا لل�سيطرة على كول�سرتول 
املهم  الدم ب�سكل فعال، مما يغنيه عن العقاقري. ومن 
متابعة الطبيب كل 3 اإىل 4 ا�سهر. وان ف�سلت الطرق 
التحفظية يف خف�س معدل الدهون في�ستعان بالعالج 

العقاقريي. 

معتقد خاطئ
- الع��ت��ق��اد ب���ان ال��ع��ق��اق��ري ه��ي ح��ل ���س��ح��ري، �ستخفي 
المور  تناولها ممار�سة  بعد  للمري�س  املر�س. وميكن 
والتدخني  ال���وزن  زي���ادة  مثل  ال���دم،  �سغط  ترفع  التي 
وتناول الطعمة امل�سرة له. فدور العالج هو امل�ساعدة 
على التحكم يف �سغط الدم وتفادي حدوث امل�ساعفات 
ال��ع��الج  اإن اجل���زء اله���م م��ن  ب��ي��د  اجل��ان��ب��ي��ة للمر�س 
واتباعه  ال�سحية  حلالته  املري�س  مراعاة  على  يعتمد 
لإر�����س����ادات امل���ع���ال���ج.  - ي��ه��م��ل ال��ب��ع�����س اأه��م��ي��ة ت��ن��اول 
العقاقري التي توؤخذ لعالج ارتفاع الكول�سرتول ال�سار 
يف الدم، وذلك لعتقادهم اخلاطئ بانها غري مهمة، او 
انه ميكن تناولها عند الوجبات الد�سمة، بل ان البع�س 
يتوقف بعد �سهر او �سهرين من تناولها، بعد مالحظة 
الطبيب  م��راج��ع��ة  م��ن دون  ال��ك��ول�����س��رتول  ان��خ��ف��ا���س 

لعتقادهم باأنهم �سفوا.
العقار  بتناول  اللتزام  اأهمية  يوؤكدون  الطباء  ان  بيد 
اإىل  وي�سريون  يوميا،  اخلبيث  للكول�سرتول  املخف�س 
النخفا�س  مالحظة  عند  ت��ن��اول��ه  ع��ن  ال��ت��وق��ف  خ��ط��اأ 
تناوله  اإىل  �سيحتاج  فالأغلب  الكول�سرتول.  معدل  يف 
وخا�سة  الرت���ف���اع.  ح���دوث  م��ن  للوقاية  العمر  ط���وال 
وال�سابة  الكول�سرتول  تخزين  على  قابلية  لديه  من 

باأمرا�س القلب.

احلب قد يبداأ بعد اخلم�سني
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تناول الطعام حتت التوتر ال يعني زيادة الوزن 
هناك اعتقاد �سائد لدى الكثريين مفاده اأن الأ�سخا�س الذين يلجوؤون اإىل 
عند  البطاط�س-  و�سرائح  -كاحللوى  اخلفيفة  الوجبات  من  املزيد  تناول 
من  اأك��رث  �سحي  غ��ري  حياتيا  اأ�سلوبا  يتبعون  ع�سبي  توتر  حت��ت  ال��وق��وع 
هذه  ملثل  التعر�س  عند  الطعام  جتاه  �سهيتهم  ترتاجع  الذين  الأ�سخا�س 
املواقف، ومن ثم تزداد اأوزانهم، ولكن درا�سة جديدة تناق�س هذا العتقاد. 
الأملانية  اأجريت بجامعة كون�ستان�س  اأظهرت درا�سة جتريبية حديثة  فقد 
اأن هذا العتقاد لي�س �سحيحا بال�سرورة. حيث مت تق�سيم امل�ساركني اإىل 
الع�سبي  لل�سغط  م�سببة  ملواقف  الدرا�سة  خ��الل  وتعر�سوا  جمموعتني 
ال��ط��ع��ام يف كل  ت��ن��اول  ث��م مت قيا�س م��ع��دل  اأو حم��اي��دة،  اإيجابية  واأخ����رى 
اأن كلتا املجموعتني تعتمد يف حياتها على  اإىل  الباحثون  موقف. وتو�سل 
من  كبرية  كميات  يتناولون  الذين  الأ�سخا�س  يقوم  اإذ  التعوي�س،  مبداأ 
الوقوع حتت توتر ع�سبي بتعوي�س ذلك من خالل الإقالل  الطعام عند 
من تناول الطعام يف املواقف الأخرى التي يعاي�سون فيها اأحداثا اإيجابية.

يف حني يقوم الأ�سخا�س الذين يرتاجع معدل تناولهم للطعام عند الوقوع 
اإيجابية  اأح���داث  معاي�سة  عند  الطعام  م��ن  ب��الإك��ث��ار  ع�سبي  �سغط  حت��ت 
كلتا  اأن  اإىل  الباحثون  تو�سل  كما  وال���س��رتخ��اء.  بالراحة  فيها  ي�سعرون 
يقع  ل  التي  املحايدة  امل��واق��ف  يف  الطعام  كمية  نف�س  تتناول  املجموعتني 

اأفرادها فيها حتت ال�سغط الع�سبي.
باأن  ال�سائد  العتقاد  الدرا�سة يف  اإليها هذه  التي خل�ست  النتائج  وت�سكك 
حتت  الوقوع  عند  الطعام  من  كبرية  كميات  يتناولون  الذين  الأ�سخا�س 
من  ويعانون  �سحي  غري  حياة  اأ�سلوب  بال�سرورة  يتبعون  ع�سبي  �سغط 
ال��وزن. كما حذرت الدرا�سة من مطالبة الأ�سخا�س الذين يكرثون  زيادة 
من الطعام يف مواقف التوتر مبزيد من �سبط النف�س، اإذ ميكن اأن يت�سبب 
ال�سيطرة على  اإ�سايف، مما يفقدهم  ذلك يف وقوعهم حتت �سغط ع�سبي 

�سلوكهم الغذائي على نحو اأكرب.

يكون  التي  باملرحلة  الدم  �صغط  ارتفاع  ملر�س  الأولية  املرحلة  تعرف 
التي  املرحلة  انها  مبعنى  ثابت،  غري  او  خفيفا  الدم  �صغط  يف  الرتفاع 

ت�صبق ت�صخي�س الفرد بالإ�صابة. وخاللها ير�صد املري�س اإىل �صرورة 
الدم  �صغط  بارتفاع  ال�صابة  من  للوقاية  اأم��ور  عدة  اتباع 

ب�صكل ثابت. 
معتدلة،  ريا�صة  ممار�صة  ليت�صمن  احلياة  ا�صلوب  تعديل 

منخف�صة  �صحية  حمية  واتباع  التدخني،  عن  والمتناع 
امللح، مع البتعاد عن كل اأمر يرفع �صغط الدم فقد ينجح 

تاأخري  الأقل  على  اأو  الدم،  ب�صغط  التحكم  يف  ذلك 
بدء العالج العقاقريي. 

يتجاهل  املر�صى  بع�س  ان  ه��ي  امل�صكلة  ولكن 
العالج  ويطلب  حياته،  ا�صلوب  تعديل  اأهمية 

لكون تناول احلبوب ا�صهل.

تقلي�ص تلوث مواقد 
الطهي ينقذ حياة املاليني 
ق���ال���ت درا����س���ة دول���ي���ة ح��دي��ث��ة اإن 
لتقلي�س  ال��ب�����س��ي��ط��ة  الإج��������راءات 
ال���ت���ل���وث ال�������ذي ت�����س��ب��ب��ه م���واق���د 
ال��ط��ه��ي يف ال����دول ال��ن��ام��ي��ة ميكن 
�سخ�س  م��ل��ي��ون  ح���ي���اة  ت��ن��ق��ذ  اأن 
ارتفاع  اإب��ط��اء  يف  وت�ساعد  �سنويا، 
درج������ة ح�������رارة الأر����������س. وت��ل��ع��ب 
من  العديد  يف  دورا  امللوثات  ه��ذه 
الأم���را����س م��ث��ل اأم���را����س اجل��ه��از 

التنف�سي والقلب. 
النامية  الدول  ويطهو كثريون يف 
ال���ط���ع���ام ع���ل���ى ن������ريان م��ك�����س��وف��ة 
الفحم  اأو  الأخ�������س���اب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
مما يعر�س النا�س، وب�سكل اأ�سا�سي 
الن�ساء والأطفال، لأدخنة ميكن اأن 
ت�سبب كل �سيء ابتداء من اأمرا�س 

اجلهاز
التنف�سي اإىل اأمرا�س القلب.

ال��درا���س��ة  ال���دويل  البنك  واأج����رى 
اأو����س���ل���و،  ن��ت��ائ��ج��ه��ا يف  و������س�����درت 
اأ�سد  اأن فر�س قيود  اإىل  وتو�سلت 
�سبيل  على  الديزل  انبعاثات  على 
ال�سيارات ميكن  ع���وادم  م��ن  امل��ث��ال 
 340 ال���ع���امل  ي��ج��ن��ب  اأن  اأي�������س���ا 
األ��ف حالة وف��اة مبكرة �سنويا من 
خالل احلد من ال�سخام وامللوثات 

الأخرى.
اإىل ف��ر���س قيود  ال��درا���س��ة  ودع���ت 
عن  الناجم  التلوث  على  �سارمة 
امل���ي���ث���ان وال�������س���خ���ام. وت��ن��ت��ج ه��ذه 
ال����غ����ازات م���ن اأن�����س��ط��ة ع����دة مثل 
ال���ط���ه���ي وال���ت���دف���ئ���ة وال���ت���ع���دي���ن 
�سناعة  ت�سببه  ال���ذي  والح����رتاق 

النفط والغاز.
جيم  ال���دويل  البنك  رئي�س  وق���ال 
اإن  يونغ كيم يف بيان عن الدرا�سة 
الأ����س���رار ال�����س��ن��وي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
دخان الطهي املنزيل وحده مريعة، 
ميوتون  �سخ�س  م��الي��ني  ف��اأرب��ع��ة 

نتيجة التعر�س لهذا الدخان.
ت�����س��ن��ى  اإذا  اأن������ه  ال���ت���ق���ري���ر  وذك������ر 
ا�ستخدام مزيد من مواقد الطهي 
النظيفة التي ت�ستخدم وقودا اأقل 
�سينقذ  ذل��ك  ف��اإن  اأنظف  اأو وق��ودا 

حياة مليون �سخ�س.
رئي�س  نائبة  كايت  را�سيل  وق��ال��ت 
امل�ستدامة  للتنمية  ال��دويل  البنك 
الهاتف،  ع��رب  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
وخف�سنا  ب�سرعة  حتركنا  اإذا  اإن��ه 
امل��ل��وث��ات امل��ع��روف��ة م��ث��ل ال�����س��خ��ام 
وامل���ي���ث���ان، ف�����س��ن��ت��م��ك��ن م���ن اإب��ط��اء 
معدل ارتفاع درج��ة احل��رارة، مما 

�سيمكننا من اإنقاذ حياة املاليني.
ت�سبب  امل��ل��وث��ات  ه���ذه  اأن  ويعتقد 
وتوؤجج  اأي�سا الحتبا�س احل��راري 
اأن  مي��ك��ن��ه��ا  اإذ  امل���ن���اخ���ي،  ال��ت��غ��ري 
ت�ستقر على اجلليد والثلج وتعجل 

بذوبانهما.

تختلف احلياة بالن�سبة للزوجني بعد اخلم�سني ويعتربها الكثريون من اأخطر املنعطفات يف حياتهم 
.. ترى هل ي�ستمر احلب بعد اخلم�سني؟؟! .. وهل تدوم ال�سعادة التي ارت�سفنا من 

رحيقها يف بداية ال��زواج ؟! وهل من املمكن اأن يكون ال��زواج �سهر ع�سل دائم ؟ 
وهل تظل املودة والرحمة ُترفرف على ع�س الزوجية ؟ هل ما يطلق عليه اأزمة 

اخلم�سني  �سنِّ  اإىل  كالهما  اأو  الزوجني  اأح��د  و�سول  وهي  العمر  منت�سف 
ال�سعادة يف هذه  ت�ستمر  اأن  فكيف ميكن  ؟  العالقة  هذه  ر  ُيدمِّ اأن  ميكن 
املرحلة ؟! وكيف ن�سقي �سجرتها حتى ُتورق ُتثمر وُترفرف الرحمة واملودة 

جنعل  اأن  ميكن  وكيف  العمر؟!  اآخ��ر  وحتى  اخلم�سني  بعد  اأغ�سانها  على 
حياتنا بعد اخلم�سني �سهر ع�سل جديد ؟! 

فى البداية لبد اأن نعرتف اأن ا�ستخداَم لفظ الأزمة لهذه املرحلة ، اأمر خاطئ 
اأن كثرًيا من  اأك��دت  الطبية احلديثة  فالدرا�سات   ، العلمي  املفهوم  ، ويبتعد عن 

املفاهيم والعبارات التي كانت ُت�ستخدم لو�سفها بحالة مر�سية ، قد ثبت عدم �سحتها 
، ولي�س هناك اأ�سا�س علمي لها .. لأنها ت�سري اإىل وجود �سعوباٍت وم�ساكل ل ميكن 

التغلب عليها اأو جتاوزها، وهذا ل يحدث يف منت�سِف العمر.
ذروة  يبلغون  الرجال  اأن  نتائجها  ن�سرت  جديدة  بريطانية  درا�سة  اأظهرت  وق��د 
الرومان�سية يف �سن الثالثة واخلم�سني تقريبا، وذكرت �سحيفة » الديلي تلغراف « 

املحافظة ، التي ن�سرت تفا�سيل الدرا�سة، اأن الرجال يف هذه ال�سن يكونون اأكرث اإملاماً 
بالإمياءات التي تنال اإعجاب الن�ساء مقارنة باأقرانهم من ال�سبان.

وك�سفت الدرا�سة التي اأو�ست على اإجرائها �سركة فندقية بريطانية، والتي �سملت رجال 
ترتاوح اأعمارهم بني 51 و55 �سنة ، اأن ثلث امل�ساركني يف ال�ستطالع فاجاأوا زوجاتهم 

بهدية خالل الفرتة الأخرية ، يف حني كتب %28 من الرجال ق�سائد �سعرية لزوجاتهم، 
وا�سطحب %48 منهم ن�سفهم زوجاتهم يف رحلة اأو يف م�سوار ترويحي خارج املنزل. 

الريا�سة واحلمية ووقف التدخني 
ي�ساعدك على التحكم ب�سغط الدم
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الكثبان الرملية واملياه اجلوفية وال�سرائح االلكرتونية .. درا�سات علمية 
�سارك فيها طلبة املدار�ص واجلامعيون

•• العني-الفجر:
ت�صوير- حممد معني:

درا�سات جيولوجية نفذها طالب وطالبات 
م���دار����س ال��ع��ني مب�����س��ارك��ة ج��ام��ع��ي��ني من 
حماولة  يف  الإم����ارات  بجامعة  ال��دار���س��ني 
الإم���ارات  يف  ال��رتب��ة  طبيعة  على  للتعرف 
وم���ا حت��ت��وي��ه م���ن رم����ال و���س��خ��ور وم��ي��اه 
اإىل ج��ان��ب امل���ع���ادن ل��ي��ك��ون م��ن ب��ني ه��ذه 
به طالب مدر�سة خالد  قام  ما  الدرا�سات 
ب���ن ال��ول��ي��د ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ث���ان���وي ب��اإ���س��راف 
الدكتور �سيد تامر حيث متكن ع�سرة من 
بدولة  الرميلة  الكثبان  درا���س��ة  ال��ط��الب 
الأق��م��ار  ذل���ك  يف  م�ستخدمني  الإم������ارات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ح��ي��ث ق���ام ال��ف��ري��ق ال��ط��الب��ي 
اإىل خ��م�����س م��ن��اط��ق  ب��ت��ق�����س��ي��م الإم��������ارات 
دبي  والعني  اأبوظبي  العني  طريق  �سملت 
وال�سارقة والإمارات ال�سمالية حيث تو�سل 
ال�سائدة  الأن��واع  اأن  اإىل  الطالبي  الفريق 
م���ن ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ي��ل��ة ب���دول���ة الإم������ارات 
وهي  وامل�ستعر�سة  الهاللية  الكثبان  ه��ي 
اإل  الإم�����ارات  مناطق  جميع  على  م��وزع��ة 
الكثبان  بوجود  تتميز  الغربية  املنطقة  اأن 
منطقة  تتميز  ح��ني  يف  امل��رك��ب��ة  الهاللية 
النجمية  الكثبان  بوجود  واأبوظبي  العني 
وه�����ي غ���ال���ب���ا ت���وج���د يف م��ن��ط��ق��ة ال��ي��ح��ر 
وباملقابل تعرف منطقة ال�سارقة بالكثبان 

الرميلة الهاللية املتداخلة واأ�سار الطالب 
ه���ذه  اأن  اإىل  ال��ع��ل��م��ي  امل�������س���رف  وم���ع���ه���م 
املعادن  التعرف على  الدرا�سة متكنهم من 
ا�ستخدامها  ميكن  والتي  للرمال  املكونة 
ال�سرائح  وم��ن��ه��ا  املختلفة  ال�����س��ن��اع��ات  يف 
الطالب  م��ن  ع��دد  اأع��د  كما  اللكرتونية. 
جت���رب���ة ع��ل��م��ي��ة ن��اج��ح��ة ح����ول ال��ت��ك��وي��ن 
ال�سخري والأحفوري جلبل حفيت والذي 
يعود تاريخه اإىل ما يقرب ثالثني مليون 
���س��ن��ة وق����د ا���س��ت��خ��دم ال���ط���الب ال��ت�����س��وي��ر 
ذلك  يف  م�ستخدمني  للحفريات  الدقيق 
امليكرو�سكوب اللكرتوين ليتم من خالله 
والقواقع  الأ���س��داف  بع�س  على  التعرف 
وجود  على  ت��دل  التي  املرجانية  وال�سعاب 
عمق  ي�سل  حفيت  منطقة  يف  ق��دمي  بحر 
100 مرت وت�سل  اإىل   10 املياه فيه من 
درجة امللوحة يف املياه اإىل %35 ، كما اأعد 
جيولوجية  درا���س��ة  الطلبة  م��ن  جمموعة 
امل����وج����ودة يف وادي  ل�����س��خ��ور )اجل����اب����رو( 
الطالب  وت��و���س��ل  )ح��ت��ا(  ال��ق��ور مبنطقة 
اإمكانية ا�ستخدام ال�سخور النارية يف  اإىل 
ر�سف الطرق ذات الأحمال العالية واأ�سار 
الطالب اإىل اإمكانية حتويل هذه ال�سخور 
يف  ي�ستخدم  ال��ذي  احل���راري  ال�سوف  اإىل 
عدد  ا�ستعر�س  كما   .. احل��راري��ة  ال��ع��وازل 
من الطالبات الدرا�سة التي اأعدوها حول 
كلباء  منطقة   �سواطئ  يف  الثقيلة  امل��ع��ان 

واأم���ك���ن ل��ل��ط��ال��ب��ات ال��ت��ع��رف ع��ل��ى بع�س 
ال�ساطئية  ب��ال��روا���س��ب  امل���وج���ودة  امل���ع���ادن 
وال����ت����ي ب����دوره����ا مي���ك���ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ال�����س��ن��اع��ة ومت��ك��ن ع���دد م��ن ال��ط��ال��ب من 
اإع�������داد درا�����س����ة ج��ي��ول��وج��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال�سخور  على  للتعرف  الف�سائية  ال�سور 

والرتاكيب اجليولوجية.

ومتكن عدد من الطلبة من درا�سة بحرية 
العني  م��ن  ب��ال��ق��رب  ت��ق��ع  ال��ت��ي  الق�سي�س 
التعرف على تكوين  اأمكن  الفاي�سة حيث 
هذه البحرية لتوؤكد ال�سور ازدياد م�ساحة 
ال��ب��ح��ري��ة ن��ت��ي��ج��ة ت��دف��ق امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة 
وق���د ن��ف��ذ اح���د ال���ط���الب جت��رب��ة ناجحة 
البحث  يف  الفيزيائية  ال��ط��رق  ل�ستخدام 

املعدنية ..  املياه والبرتول والروا�سب  عن 
ا�ستخدام  م��ن  الطالبات  اإح���دى  ومتكنت 
الرتاكيب  حتديد  يف  املغناطي�سية  الطرق 
ت��واج��د  ع��ل��ى  وت��اأث��ريه��ا  ال�سطحية  حت��ت 
مبزرة  منطقة  منتجع  يف  اجلوفية  امل��ي��اه 
املياه  ان��دف��اع  التعرف على ط��رق  حيث مت 

اجلوفية يف هذه املنطقة.

قدامى اجليولوجيني 
والدار�سني يف دائرة البحث

•• العني-الفجر:

اإىل  اجليولوجيا  خ��رباء  ق��دام��ى  اهتمام  حم��ل  كانت  الدقيقة  احلفريات 
قدامى  اأح��د  واملدار�س حيث حر�س  الباحثني من طلبة اجلامعات  جانب 
ذلك  يف  م�ستخدما  علمي  بيان  تقدمي  على  ال��ب��رتول  جيولوجيا  خ��رباء 
والتي  الدقيقة  احلفرية  ه��ذه  عمر  على  التعرف  لإمكانية  امليكرو�سكوب 
الدار�سني  من  ع��دد  هناك  ك��ان  وباملقابل  ال�سنني  ماليني  اإ لى  ي�سل  رمب��ا 
والدار�سات �سواء باملرحلة الثانوية اأو اجلامعية اأرادوا اأن يثبتوا لأنف�سهم 
قبل الآخرين قدرتهم على التعامل مع التقنيات احلديثة م�ستخدمني يف 
ذلك اأجهزة امليكرو�سكوب ذات الكفاءة العالية ليخرج اجلميع بنتائج علمية 

ت�سكل اإ�سافة جديدة لعامل املعرفة.  

•• العني – الفجر:

�سلطان  اآل  ع��ي�����س��ى  ب���ن  ه����الل  ���س��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
الفالحي رئي�س جمل�س ادرة جمموعة �سركات 
للمجموعة  جديدا  فرعا   ، ومالكها  الفالحي 

عي�سى  جنله  بح�سور  لل�سيارات  الأ�سول  با�سم 
ال�سبعاوي  الفالحي وحممد  �سلطان  اآل  هالل 

مدير عام واحه هيلي مول ،  
ف�������س���ال ع�����ن ع������دد م�����ن امل���������س����وؤول����ني وك���ب���ار 
هالل  �سعادة  واك��د  العني  مبدينة  ال�سخ�سيات 

ب���ن ع��ي�����س��ى ال���ف���الح���ي رئ��ي�����س امل��ج��م��وع��ة اأن 
اأف�سل  الفرع اجلديد ي�سهم فى تقدمي  افتتاح 
اإن اخل��ط��ط  م�����س��ريا اىل  ل��ل��ع��م��الء  اخل���دم���ات 
ف��روع  افتتاح  تت�سمن  للمجموعه  امل�ستقبلية 

اأخرى يف الدولة. 

واحه هيلي مول العني ت�ست�سيف اأحدث مركز خلدمة ال�سيارات
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ما الذي يحدث 
اأثناء ال�سداع الن�سفي

على الرغم من اأن ال�سداع الن�سفي يرتبط دائما بالن�ساء، لكن يف حقيقة 
ب  اأي�سا. من عانى منه وجرنّ %6 من الرجال  الأم��ر يعاين منه ح��وايل 
اأنه �سيدرك ما الذي تق�سده الن�ساء عادة عندما يعانني من  اآلمه، لبد 

اآلم الراأ�س. 
%19 من  فاإن حوايل  الإح�سائيات،  وكما تفيد 

ي��ك��ون��ون غري  ال����داء،  ب��ن��وب��ات ه��ذا  امل�سابني 
كما  طبيعي،  ب�سكل  العمل  على  قادرين 

اأن %07 يعتقدون اأن ال�سداع الن�سفي يوؤثر يف عالقاتهم مع الآخرين.

التوتر والقهوة وال�صوكولتة
الذي  ال�سيق،  هو  الن�سفي  ال�سداع  �سبب  اأن  الأط��ب��اء  اعتقد  اأع��وام  قبل 
اإىل  الدم  ت�سخ  التي  ال�سرايني  ع احلا�سل يف  التو�سنّ تاليا  ي�سبب 
ال��دم��اغ. لكن اخل���رباء ب���داأوا يتخلون ع��ن ه��ذا ال���راأي يف 
م��ا �سبق  ي��ع��ت��ربون  اأدق  ب��ك��الم  اأو  ال��وق��ت احل��ا���س��ر، 
ن�سوء  يف  ت�ساهم  التي  العوامل  من  واح��د  جم��رد 
ال�سداع الن�سفي. خالل التدقيق يف ما يحدث 
داخل اجل�سم اأثناء ال�سداع الن�سفي، يجب 

النطالق يف الواقع من م�سبباته.
الراأ�س يبدو خالل �ساعات قليلة كاأنه 
ال�����س��غ��ط، ب�سبب  اآل�����ة  ي�����س��ب��ه  م���ا  يف 
املنطلقة  ال��ع��وام��ل  م��ن  جم��م��وع��ة 
لدى  اإن  فلنقل  مت�سافر.  ب�سكل 
������س�����اح�����ب�����ه 

يف  م��ا  اأح���دا  لأن  )امل��اي��غ��ري��ن(،  الن�سفي  بال�سداع  لالإ�سابة  جينيا  ميال 
عائلته كان م�سابا به. اأ�سيفوا اإىل ذلك تغيري الطق�س، وكذلك، على �سبيل 
املثال، اأنه حاليا حتت �سغط كبري ويف حالة توتر، وهو ما حتاولون حلنّه 
اأو ال�ستهالك  اليوم،  القهوة خالل  اأك��واب من  من خالل احت�ساء ب�سعة 
يكون  ل  ال��ذي  النوم  على  طبعا  ينعك�س  الأم��ر  ه��ذا  لل�سوكولته.  ال�سره 

جيدا بطبيعة احلال. 
لتغيري  وتاليا  اجل�سد،  يف  تغيري  لإح���داث  ي���وؤدي  ال��ظ��روف  ه��ذه  ت�سافر 
�سيئا  حظكم  ك��ان  اإذا  ال�سريوتونني.  وحت��دي��دا  الهرمونات،  اإن��ت��اج  عملية 
على  تنعك�س  ال��ت��ي  املفاجئة  التغيريات  على  خا�سة  بح�سا�سية  وول���دمت 
نظام اأع�سابكم، فاإن ذلك �سي�ساعد على النطالق يف ما ي�سبه الرحلة اإىل 

جهنم.

حالة ت�صبه ال�صكتة الدماغية
من  العديد  يربط  ال��ذي  الع�سبي  بالناقل  ُي��ع��رف  م��ا  ه��و  ال�سريوتونني 
ميكن  ع��ام  كمفتاح  ره  ت�سونّ خيايل  ب�سكل  وميكن  اجل�سد.  يف  امل�ستقبالت 
الذي  امل�ستقب.ل  على  يعتمد  تاأثريه  املختلفة.  الأق��ف��ال  لفتح  ا�ستعماله 
ق��ادرا يف بع�س احل��الت على مقاومة ن�سوء  اإذا كان  يرتبط به، وبالتايل 

ال�سداع الن�سفي، يكون يف احلالت الأخرى قابال للقمع ب�سكل فعال. 
لكن اإذا حدثت احلالة الأوىل، يت�سبب ال�سريوتونني يف ت�سييق ال�سرايني. 
وكلما كانت ال�سرايني التي تزود الدماغ بالدم اأ�سيق، تقلنّ�ست كمية الهواء 
اأن ت�سبه حلظة  اإليه، ما يوؤدي اإىل حدوث احلالة التي ميكن  التي ت�سل 
يف  الت�سو�س  اأع��را���س  تظهر  حتديدا  املرحلة  ه��ذه  يف  الدماغية.  ال�سكتة 
ما  ال��دم يطال غالبا  تزويد  احل��د من  بالهالة، لأن  ُيعرف  ما  اأو  ال��روؤي��ة 

يعرف بالف�س الفذايل للدماغ، حيث يوجد مركز النظر.
اأنحاء  باقي  اإىل  بائ�سة  اإ���س��ارات  وير�سل  باملقاومة،  ال��دم��اغ  يبداأ  بالطبع 
الأوك�سجني.  كميات  ل��زي��ادة  وف��وري��ة  ما�سة  بحاجة  اأن��ه  مفادها  اجل�سد 
ال��دم.  �سخ  يف  للم�ساعدة  كبرية  ب�سرعة  ال�سرايني  ع  تتو�سنّ لذلك  نتيجة 
الأوعية  �سريع وكبري ج��دا، وت�سبح ج��دران  ب�سكل  يتم  ع  التو�سنّ لكن هذا 
الدموية اأكرث نفاذية، وتت�سرب منها �سوائل اأكرث اإىل الأن�سجة املحيطة. 
بهذه الطريقة ين�ساأ التورم الذي ي�سغط على النهايات الع�سبية املحيطة، 

ويثريها، ويت�سبب يف ال�سعور بالأمل.
اإل اأن النظريات احلديثة ت�سيف اإىل ما �سبق، اأنه ل ميكن الو�سول 
الدماغ،  ول��دمت بفروق دقيقة معينة يف  اإذا  اإل  اإىل هذه احلالة 
وهذه حتديدا تت�سبب يف الإفراط يف احل�سا�سية على املوؤثرات 
الكيمياوية  اإىل �سل�سلة التفاعالت  املحيطة، ما يوؤدي تاليا 

املو�سوفة اأعاله.

 وخز اآلف بالإبر خلف العينني، الراأ�س ينب�س، جوانب الراأ�س تبدو كاأنها ُت�صَغط باآلة �صغط، وتنعدم 
الروؤية، اأي �صوء اأو �صوت قوي ي�صاعف الأمل. فجاأة تتحدث م�صاكل يف الكالم، وت�صنج يف اليد.. اإنه 

اإذًا ال�صداع الن�صفي. 
هذه بع�س الأجوبة على ما يجري يف اجل�صد اأثناء الإ�صابة بهذه الوعكة ال�صحية. 

 االأغذية املقلية بني الرباءة واالتهام
معظم  يجمع  التي  املقلية  الأ�صناف  مو�صوع  الواجهة  اإىل  يقفز  والريجيم  ال�صحية  الأغذية  عن  احلديث  حني 
لل�صحة.. فهل هي حقيقة  املوؤذية  اأو  ال�صارة  الأ�صناف  راأ�س قائمة  اأنها ترتبع على  واملتخ�ص�صني على  اخلرباء 

ه������ل 
ت�ستحق املقليات كل هذه ال�سمعة ال�سيئة وكل هذه التهامات التي حتملها ن�سبة عالية من امل�سوؤولية عن البدانة واأمرا�سها 

والكولي�سرتول وتوابعه، مبا فيها النوبات القلبية واجللطات الدماغية وغريها الكثري؟
احلقيقة التي تك�سفها الدرا�سات والتجارب احلديثة توؤكد اأن العالقة بني الأ�سناف املقلية وامل�ساكل ال�سحية ل تزال يف 

حاجة اىل مزيد من التو�سيح من اأجل اإزالة الغمو�س الذي يعرتيها.
ففي حني تربط غالبية هذه الدرا�سات بني الأ�سناف املقلية والبدانة وال�سكري والنوبات القلبية، اأظهرت درا�سة اأجريت 
اأي فرق بني ع�ساق  اأنه ل يوجد  اأخ��رياً يف ا�سبانيا، التي يعرف �سعبها على م�ستوى العامل باأنه عا�سق لالأ�سناف املقلية، 
)املقايل( واأعدائها من حيث الإ�سابة على املدى الطويل بالنوبات القلبية اأو املوت املبكر. وقد �سملت الدرا�سة اأكرث من 

اأربعني األف �سخ�س بالغ من اجلن�سني.
ويف درا�سة اأمريكية اقت�سرت على البدينات، تبني اأن اللواتي كن يتناولن الأ�سناف املقلية حققن نتائج اأف�سل من غريهن 

على م�ستويات الإن�سولني يف دمائهن.
الدهن  اأو  الزيت  نوع  على  يعتمد  الإثنني  بني  احليادية  اأو  والفائدة  ال�سرر  بني  النتائج  اختالف  اإن  ثالثة  درا�سة  تقول 

امل�ستخدم يف عملية القلي.
ففي ا�سبانيا حيث اأجريت درا�سة الأربعني األف �سخ�س تبني اأن النا�س هناك ي�ستخدمون زيت الزيتون اأو زيت عباد ال�سم�س 
يف عمليات القلي، يف حني اأن امل�ساركات البدينات يف التجربة الثانية كن ي�ستخدمن زيت الزيتون املكرر والبكر )اأول قطفة(، 
اأ�سنافاً  املقلية بالبدانة وال�سكري والنوبات واجللطات فكانوا يتناولون  التي ربطت الأ�سناف  امل�ساركون يف التجارب  اأما 

مقلية باأنواع من الزيوت �سرعان ما تتك�سر باحلرارة لت�سبح جمموعة من الزيوت التحويلية ال�سارة بال�سحة.
وبالإ�سافة لنوع الزيت امل�ستخدم يف عملية القلي هناك عامل مهم اآخر هو طريقة القلي نف�سها واملدة التي ت�ستغرقها، وهل 

يعاد ا�ستخدام الزيت يف القلي اأكرث من مرة، وما كمية امللح امل�ساف اإىل الأ�سناف املقلية.
من الوا�سح اأن امل�ساألة يف حاجة اىل مزيد من الدرا�سات والتجارب للوقوف على احلقيقة بعيداً عن الأحكام والتهامات 
امل�سبقة، فالبطاطا املقلية على �سبيل املثال ل تزال متثل لغزاً حقيقياً بالن�سبة خلرباء التغذية الذين يحاولون جتزئة هذا 

حنفيات املطبخ..
 مالذ للجراثيم

 
لكن  وتعقيمها،  واملغا�سل  واحل��م��ام��ات  املطبخ  ط���اولت  تنظيف  ال�سهل  م��ن 
حني احلديث عن احلرب بني الإن�سان واجلراثيم ل بد من فتح العيون على 
احلقيقة املرة، ف�سيدة البيت التي تخو�س هذه احلرب عليها اأن تتذكر اأنها 
اأ�سلحتها فتاكة فلن تقدر على  اأمام مليارات اجلراثيم، ومهما كانت  واحدة 

قهرها متاماً، لكن يف الإمكان احلد من اأ�سرارها.
الأذى،  اأو  ال�سرر  ت�سبب  ل  اجلراثيم  من   99 % قرابة  ان  احل��ظ  حل�سن 
لكن الواحد يف املائة املتبقية ميكن اأن تكون مزعجة ورمبا خميفة، لأنها قد 
ت�سبب جملة من امل�ساكل ال�سحية ابتداء من �سيالن الأنف اأو التهاب العينني، 

وانتهاء بعدوى ميكن اأن تهدد احلياة.
اأنك تعرفني الأماكن التي تتواجد فيها اجلراثيم وتتكاثر،  رمبا تت�سورين 
واملالذ  املف�سلة  البيئة  ت�سكل  اأح��د  بال  اأماكن قد ل تخطر على  لكن هناك 
الأماكن  اإىل هذه  الإ���س��ارة  زاويتنا هذه  و�سنحاول يف  الكائنات،  لهذه  الآم��ن 
اآمنة  بيئة  على  واحلفاظ  اجلراثيم  ه��ذه  خطر  لإبعاد  الآمنة  الطريقة  مع 

و�سحية.
اأنواع الكائنات احلية  فاجلراثيم، واملق�سود هنا البكترييا والفريو�سات وكل 
وحتت  ال�سيارة  يف  املكتب..  ويف  البيت  يف  م��ك��ان..  ك��ل  يف  م��وج��ودة  الدقيقة، 

الأظافر وبني ال�سعر، بل ويف الغرف املعقمة بامل�ست�سفيات اأي�ساً.
اجلراثيم  ملنع  احلنفية  فتحة  يف  امل�سفاة  ي�سبه  ما  يوجد  اأن��ه  حتماً  تعلمني 
اأو على الأق��ل عرقلة م��روره��ا، لكن هل  امل��رور  امل��اء من  املحتمل وجودها يف 
تتجمع  حيث  اجل��راث��ي��م،  لهذه  اآم��ن��اً  م���الذاً  ت�سكل  امل�سفاة  ه��ذه  اأن  تعلمني 
اأفراد  اإليك واإىل  وتتكاثر يف بيئة رطبة بانتظار الفر�سة ال�سانحة للو�سول 

اأ�سرتك؟
الطب  كلية  يف  الدقيقة  الأح��ي��اء  علوم  اأ�ستاذة  رينولدز  كيلي  الربوفي�سورة 
التابعة جلامعة اأريزونا تقول اإن هذه اجلراثيم ت�سبح قادرة مع الوقت على 
املاء من  التجمع لبناء ما ي�سبه اجلدار الذي يغلق امل�سفاة، وعندما يتدفق 
جديد قد يتك�سر هذا اجلدار الذي ت�ستحيل روؤيته بالعني املجردة، و�سرعان 

ما ي�سل اإىل اأمعاء كل من يف البيت.
تن�سح هذه املتخ�س�سة بتنظيف امل�سفاة مرة كل اأ�سبوع.. اإخراجها من مكانها 
باملاء وال�سابون وترك ماء احلنفية  ال�سعب ومن ثم تنظيفها  بالأمر  لي�س 
اإع��ادة امل�سفاة اإىل مكانها.. العملية لن حتتاج لأكرث من دقيقة  يجري قبل 

اأو دقيقتني.
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العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/781   مدين جزئي              
املحفوظي جمهول حمل  علي حممد  احمد خمي�س    -  1 عليه/  املدعي  اىل  
القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3313.16 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/11 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/761   مدين جزئي              
رب��ي��ع اجلنيبي جم��ه��ول حمل  النوبي  رب��ي��ع  �سلطان    -  1 عليه/  امل��دع��ي  اىل  
القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   10550.73( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 ال�ساعة 8:30 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/733   مدين جزئي              
ال�سويدي  جمهول حمل  �سامل حممد  �سقر ح�سن    -  1 عليه/  امل��دع��ي  اىل  
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات ل��الت�����س��الت املتكاملة ) ����س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املتناع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره  )6563.96 درهم( 
ب��واق��ع 12% من  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ساعة   2013/11/11
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/498   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سركة ماك�س ميديا م ح ) ذ.م.م( جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   35013.75( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/721   مدين جزئي              
الكعبي جمهول حمل  ك��وي  �سامل  احمد  �سامل عبيد    -  1 عليه/  املدعي  اىل  
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات ل��الت�����س��الت املتكاملة ) ����س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
 6411.60( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���س��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ي��وم الثنني  لها جل�سة  ال�سداد.   وح��ددت  ال�ستحقاق وحتى مت��ام  تاريخ  من 
لذا فانت مكلف   ch2.D.17 املوافق 2013/11/11 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/499   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سركة ماريتامي �سوليو�سنز ميدل اي�ست  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   45188.38( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 ال�ساعة 8:30 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/643   مدين جزئي              
القايدي   جمهول حمل  اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سيف عبداهلل �سامل حممد 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات ل��الت�����س��الت املتكاملة ) ����س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
 7959.32( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���س��ده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد.  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
لذا فانت مكلف   ch2.D.17 املوافق 2013/11/13 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/530   مدين جزئي              
جمهول  الطنيجي   اب��راه��ي��م  حممد  ح�سني  حممد    -  1 عليه/  امل��دع��ي  اىل  
حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8770.57 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
متام ال�سداد. حددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 ال�ساعة 8:30 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/785   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سعيد حمتوت �سعيد �سامل الرا�سدي   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3828.14 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/11 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/793   مدين جزئي              
-  علي طيفور احمد متيم  جمهول حمل القامة مبا   1 املدعي عليه/  اىل  
ان املدعي /�سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   17316.66( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/11 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/792   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سهيل حمد اله يزداين بور   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   11942.82( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/13 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/796   مدين جزئي              
�سلح  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه/ 1 -  حممد علي حممد  اىل  
ان املدعي /�سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   14451.41( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  ح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/773   مدين جزئي              
اىل  امل��دع��ي عليه/ 1 -  ع��ب��داهلل حممد علي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
حممود  وميثله:  ����س.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  /�سركة  امل��دع��ي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره )3643.50 دره���م( 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/11 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/535   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  هند عبداهلل ابراهيم كياي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره )8225.59 دره���م( 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/11 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/478   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سركة �ستيفري لري جاجد- م  ح  )ذ.م.م(      جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4737.96 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/13 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/615   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سركة مينك بروبارتي انرتيرايز وميثلها يف التعاقد/ حممد 
الطاف حممد افتاب  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت 
الدعوى  اق��ام عليك  ابوجريدة قد  ���س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب   ( املتكاملة 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )3.680.49 
ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى مت��ام  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(  
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا فانت مكلف باحل�سور او   ch2.D.17 2013/11/13 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/732   مدين جزئي              
جمهول  اجتبي  را���س��د  مفتاح  خمي�س  �سعيد  را���س��د    -  1 عليه/  امل��دع��ي  اىل  
حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5850.09  درهم(  
ال�سداد  مت��ام  وح��ت��ى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
الربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم 
لذا فانت مكلف   ch2.D.17 املوافق 2013/11/13 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/650   مدين جزئي              
حمل  جمهول  املحروقي  �سقاط  م�سلم  �سليم  م�سلم    -  1 عليه/  املدعي  اىل  
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات ل��الت�����س��الت املتكاملة ) ����س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
  9.594.79( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  �سده  امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم(  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد 
الثالثاء  املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  اتعاب  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
لذا فانت مكلف   ch2.D.17 املوافق 2013/11/19 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/477   مدين جزئي              
ان  ان��ك  جمهول حمل القامة مبا  -  �سركة ريبوت�سن  املدعي عليه/ 1  اىل  
حممود  وميثله:  ����س.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  /�سركة  امل��دع��ي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   15223.94( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/618   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  عماد عواد جنم عبداهلل اجلنابي  جمهول حمل القامة 
�����س.م.ع( وميثله:  املتكاملة )  ل��الت�����س��الت  امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   15.296.17( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة   2013/11/19 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد.  متام 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/788   مدين جزئي              
الزعابي  ال��ب��زي  حممد  يو�سف  نا�سر  عبدالرحمن    -  1 عليه/  امل��دع��ي  اىل  
املتكاملة  لالت�سالت  الم��ارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  اب��وج��ري��دة  ����س.م.ع( وميثله: حممود حجاج ع��زب   (
)10453.91دره������م(  وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
ب��واق��ع 12% من  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة القانونية  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ساعة   2013/11/13
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/517   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سركة الجنحة التنفيذية - م.ح- ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   14076.78( وق��دره 
بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8:30 ال�ساعة   2013/11/19 امل��واف��ق 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على الق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/505   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سركة ) ال بيه جلوبال �سوليو�سن( م ح - ذ.م.م جمهول حمل 
وميثله:  �����س.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�سالت  الم����ارات  /�سركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج  حممود 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   7823.24( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها 
لذا   ch2.D.17 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/537   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  عيد حممد احمد �سهيل املزروعي جمهول حمل القامة 
�����س.م.ع( وميثله:  املتكاملة )  ل��الت�����س��الت  امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )3850.02 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/19 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
            اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2506 عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ حممد رفيق عبدال�سبحان اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: احللم 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  الذهبي 
م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه/ احللم الذهبي للمقاولت العامة ذ.م.م 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/11/6 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة العمالية   �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/10/30
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2282 عم جز- م ع- ب- اظ

عرب  عليه:  مدعي  بنغالدي�س   اجلن�سية:  عبدالكالم  ح�سني  انور  مدعي/ 
احلقول للطاقة والن�ساءات اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية  املطلوب اعالنه/ عرب احلقول للطاقة والن�ساءات اجلن�سية: المارات   
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/06
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/453 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
طالب  نا�سر  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�سية:  الدويل  التجاري  البنك  مدعي/ 
املعمري واخرون اجلن�سية: المارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية  حممد علي 
مبلغ  993647.53 درهم املطلوب اعالنهما/1- طالب حممد علي املعمري  2- نا�سر 
طالب حممد علي املعمري اجلن�سية: المارات    عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
املوافق 2013/11/12 موعدا  الثالثاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/363 جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ فوزية في�سل زوجة امين مبخوت و�سيد حممد ال�سيد عبدالواحد ال�سريكني 
يف �سركة ا�س ام للتجارة وا�سترياد املعدات اجلن�سية: المارات   مدعي عليه: حممد 
عقد  من  �سريك  اخراج  الدعوى:  مو�سوع  م�سر  اجلن�سية:  النجار  �سليمان  بهجت 
ال�سراكة   املطلوب اعالنه/ حممد بهجت �سليمان النجار اجلن�سية: م�سر  عنوانه: 
بالن�سر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
يوم الثنني املوافق 2013/11/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
ال�ساعة 6.00 م�ساًء امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الداري 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. 

�سدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/950 جت جز- م ر-ب- ع ن

مدعي/ �سري علي خان حممد مري اجلن�سية: باك�ستان مدعي عليه: موؤ�س�سة العوايل 
حلفر البار املفو�س بالتوقيع حممد �سليمان ابراهيم البلو�سي اجلن�سية: المارات  
موؤ�س�سة  اعالنه/  املطلوب  درهم      43000 مبلغ  مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع 
البلو�سي اجلن�سية:  ابراهيم  �سليمان  بالتوقيع حممد  املفو�س  البار  العوايل حلفر 
وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر   عنوانه:  المارات   
املوافق 2013/11/07 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف  املحكمة يوم اخلمي�س 
 - البتدائية  العني  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �سدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
              اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2501و2532و2013/2531 عم جز- م ع- ب- اظ
جول  دروي�س  علي  2-�سبحان  نيبال  اجلن�سية:  بهادور  �سري   -1 مدعيني/ 
اجلن�سية: باك�ستان 3-غظنفر حممود احمد خان اجلن�سية: باك�ستان   مدعي 
الدعوى:  مو�سوع  المارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  للرخام  حياة  الوائل  عليه: 
اجلن�سية:  ذ.م.م  للرخام  حياة  الوائل  اعالنه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
المارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     
          اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1911 عم جز- م ع- ب- اظ

مدعي/ هو�سان احمد عزيز الرحمان اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: �سماء 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  وال�سيانة  للمقاولت  الر�سد 
وال�سيانة  للمقاولت  الر�سد  اعالنه/�سماء  املطلوب  عمالية  م�ستحقات 
ال�سطب( حيث  بالتجديد من  بالن�سر)  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  العامة 
املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان 
2013/11/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
امام الدائرة الوىل ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/10/20
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ   2013/11/5     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدم املواطن /ر�صا ح�صني ح�صن فرزانه /بطلب اىل حمكمة 
ابوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه من )ر�سا( 

اىل )را�صد(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور باملحكمة 

خالل 30 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
امل�ست�سار/عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي االبتدائية

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

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3162   عمايل جزئي            
����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاولت  النجم احلقيقي    -  1 املدعي عليه/  اىل  
الدعوى  اق��ام عليك  املدعي /فارزاند علي حممد �سريف  قد  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8079 درهم( وتذكرة عوده 
    .)2013/151835( ال�سكوى  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ 
ال�ساعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/11/10  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3495   عمايل جزئي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  البو�سي لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م   جمهول 
اق��ام عليك  برا�سانان   قد  برا�سانان  /ب��رات��اب��ان  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
دره��م(   20556( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامها  دره��م(   4000( وق��دره��ا  وع��ودة  ق��دوم  وت��ذك��رة 
      .)2013/151507( ال�سكوى  رق��م  بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���س��م��ول 
ال�ساعة 8:30 �س مبكتب  املوافق 2013/11/24  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 

)علما بان الدعوى اجلت اداريا(.
ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/3220   عمايل جزئي            
ذ.م.م جمهول  الكهروميكانيكية  امللكي  الوقت  �سركة    -  1 عليه/  املدعي  اىل  
حمل القامة مبا ان املدعي /تيبو �سلطان عبدالعلي  قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7873 درهم( وتذكرة عوده 
    .)2013/151484( ال�سكوى  رقم   . وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/11/17 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.)علما بان الدعوى اجلت 
اداريا(  

ق�سم الق�سايا العمالية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                          اىل املدعي عليها/ موتايان للخدمات الفنية �س.ذ.م.م

العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/11/6 ال�ساعة 

  8:30

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة 

اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
3584/2013/13
3585/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
�سيد عامل بديع الزمان

ميلون بيباري عبداملنان بيباري 

مبلغ املطالبة
5720 درهم  + تذكر العودة
5104 درهم  + تذكر العودة

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليه/ جي ا�س �سالون رجايل  جمهول حمل القامة 
اأدن��اه وحددت  املذكورة  العمالية  الدعاوي  اقاموا عليكم  املدعيني قد  باأن  نعلنكم 

املحكمة لها جل�سة املوافق 2013/11/17 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل بال�سافة 
اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة)علما بان الدعوى 

اجلت اداريا( 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
3939/2013/13
3940/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 �سكيل �سردار خمتار �سردار

عمران خان لل زاعدا

مبلغ املطالبة
43091 درهم  �سامل تذكر العودة
35009 درهم  �سامل تذكر العودة

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                          اىل املدعي عليها/ �ستار ب�سكران لالعمال الكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م   
جمهول حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة 

اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/11/10 ال�ساعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
اىل  بال�سافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة  
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
2951/2013/13
2946/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 طارق اقبال خادم ح�سني
عمر خادم خادم ح�سني

مبلغ املطالبة
770 درهم  �سامل تذكر العودة
770 درهم  �سامل تذكر العودة

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1257 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- وا�سل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )�س.ذ.م.م(   
طالب  ح�سني  �ساهد  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ح�سني    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكبدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )15016( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 954  املحكمة 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1173 تنفيذ عمايل
���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  �سفيق  املنفذ �سده/1- حممد  اىل 
نوا�س      رب  كا�سف  حممد  حافظ  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )12290(  به  املنفذ 
فان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   751 مبلغ  اىل  ب��ال���س��اف��ة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقكم  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/585   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  خلفان حممد جمعه عبيد ال�سام�سي   جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات ل��الت�����س��الت املتكاملة ) ����س.م.ع( 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود  وميثله: 
 3782.73( وق���دره  مبلغ  للمتنازع  ي���وؤدي  ب��ان  ���س��ده   امل��ت��ن��ازع  ب��ال��زام  املطالبة 
القانونية بواقع %12  املحاماة والفائدة  دره��م(   والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد.  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
لذا فانت مكلف   ch2.D.17 املوافق 2013/11/19 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/666   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  �سالمة را�سد )زوجة( �سعيد �سيف �سهيل نايع النيادي     
املتكاملة  لالت�سالت  الم��ارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  اب��وج��ري��دة  ����س.م.ع( وميثله: حممود حجاج ع��زب   (
وق��دره  مبلغ  للمتنازع  ي��وؤدي  ب��ان  �سده   املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4384.79(
بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة   2013/11/19 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/690   مدين جزئي              

اىل  املدعي عليه/ 1 -  بدر بن �سعيد حممد ال�سعدى   جمهول حمل القامة 
�����س.م.ع( وميثله:  املتكاملة )  ل��الت�����س��الت  امل��دع��ي /���س��رك��ة الم����ارات  ان  مب��ا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالزام املتنازع �سده  بان يوؤدي للمتنازع مبلغ وقدره )5916.84 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
 2013/11/19 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال�����س��داد.  وحتى مت��ام 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/598   مدين جزئي              
اىل  املدعي عليه/ 1 -  حممد احمد عبداهلل هادي   جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سركة الم��ارات لالت�سالت املتكاملة ) ���س.م.ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
ي��وؤدي للمتنازع مبلغ وق��دره )4410.49 دره���م(   والر�سوم  ب��ان  املتنازع �سده  
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
 2013/11/19 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  ال�����س��داد.  وحتى مت��ام 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/602   مدين جزئي              

اىل  امل��دع��ي عليه/ 1 -  م��رمي ع��ب��داهلل را���س��د جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
حممود  وميثله:  ����س.م.ع(   ( املتكاملة  لالت�سالت  الم���ارات  /�سركة  امل��دع��ي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  ع��زب  حجاج 
وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  امل��دع��ي عليه مببلغ وق���دره )4578.08 دره���م( 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
 8:30 ال�ساعة   2013/11/19 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد. 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا   ch2.D.17 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/626   مدين جزئي              

1 -  حممود حممد عبدالوهاب اخل���ويل   جمهول حمل  املدعي عليه/  اىل  
القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   16318.18( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة   2013/11/19 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال�سداد.  متام 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     
  اعادة   اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/469   مدين جزئي              
اي��ه تيكنولوجيز - م ح   جمهول حمل  اي��ه  امل��دع��ي عليه/ 1 -  �سركة )  اىل  
القامة مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �س.م.ع( وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة  عزب  حجاج  حممود 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9143.92 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/11/19 ال�ساعة 8:30 �س 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا املدنية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10937 بتاريخ 2013/11/5     

 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر
باأن  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  البناء   ملقاولت  الزيدي  �سامل   عليه/ابو  املدعي  اىل 
املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها جل�سة يوم 

الحد بتاريخ  2013/11/24 ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
بثالث ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة)علما بان الدعوى تاأجلت اداريا( 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
3985/2013/13
3981/2013/13
3984/2013/13
3986/2013/13
3982/2013/13
3983/2013/13
3987/2013/13
3989/2013/13
3988/2013/13

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�سم املدعي
 حممد عبداحلي ابيل الدين

�سابان ح�سني اروؤوف علي
ابراهيم حممد علي عظم

زهري ال�سالم مبارك ح�سني
حممد خور�سيد ابو اخلري

حممد يو�سف علي حممد �سديق الرحمن
�سوبوز مياه انور ح�سني

حممد معني الدين عبدالروؤوف
حممد �ساه جهان حممد �سفيع احمد

مبلغ املطالبة
18692 درهم �سامل تذكرة العودة
23100 درهم �سامل تذكرة العودة
19896 درهم �سامل تذكرة العودة
20080 درهم �سامل تذكرة العودة
19757 درهم �سامل تذكرة العودة
22860 درهم �سامل تذكرة العودة
21100 درهم �سامل تذكرة العودة
18058 درهم �سامل تذكرة العودة
22694 درهم �سامل تذكرة العودة
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�سايف درهم  مليون  3ر202 

 اأرباح تربيد بارتفاع 21 يف املائة
•• اأبوظبي-وام: 

21 يف  اأرب��اح ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي تربيد ن�سبة  ارتفع �سايف 
املائة حمققا 3ر202 مليون درهم اإماراتي خالل الأ�سهر الت�سعة املنتهية 
دره��م  م��ل��ي��ون  6ر167  م��ع  م��ق��ارن��ة  وذل���ك   ..  2013 �سبتمرب   30 يف 
خ��الل نف�س ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي. وذك���رت ال�سركة ال��ت��ي تتخذ من 
املوحدة  املالية  اأبوظبي مقرا لها ام�س يف تقريرها الذي ت�سمن نتائجها 
للربع الثالث من عام 2013..اأن ارتفاع حجم اخلدمات اجلديدة املقدمة 
التمويل  تكاليف  وانخفا�س  الت�سغيلية  الكفاءة  للعمالء وحت�سن معدلت 
اأبرز العوامل التي وا�سلت تعزيز الأداء املايل القوي ل� تربيد .  كانت من 
واأو�سحت اأن اأبرز الإجن��ازات املالية خالل الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 30 
�سبتمرب 2013 ..�سملت اإرتفاع اإيرادات اأعمال وحدة املياه املربدة الأ�سا�سية 
بواقع اأربعة يف املائة حمققة 9 ر775 مليون درهم اإماراتي خالل الأ�سهر 
العام  من  الفرتة  نف�س  خالل  دره��م  مليون  6ر747  مع  مقارنة  الت�سعة 
املا�سي. كما ارتفعت الأرباح الت�سغيلية لوحدة املياه املربدة الأ�سا�سية اأربعة 
يف املائة لت�سل 4 ر266 مليون درهم اإماراتي مقارنة مع 9ر255 مليون 
درهم خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي. ووا�سلت تربيد توجهها نحو 
اإجمايل  بذلك  فانخف�س  الأ�سا�سية  غري  لالأعمال  التدريجي  التقلي�س 
الإيرادات اثنني يف املائة لي�سل 5 ر826 مليون درهم اإماراتي مقارنة مع 
842 مليون درهم خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي. وارتفعت الأرباح 
املائة  يف  خم�سة  وال�ستهالك  والإه���الك  وال�سرائب  الفوائد  خ�سم  قبل 
حمققة 379.7 مليون درهم اإماراتي مقارنة مع 2ر362 مليون درهم 
التمويل  تكاليف  �سايف  وانخف�س  املا�سي.  العام  من  الفرتة  نف�س  خ��الل 
ن�سبة 14 يف املائة لي�سل 111 مليون درهم اإماراتي مقارنة مع 6ر128 
الإجن���ازات  اأب��رز  اأم��ا  املا�سي.  العام  الفرتة من  نف�س  دره��م خ��الل  مليون 
الت�سغيلية خالل الأ�سهر الت�سعة فت�سمنت..اإرتفاع حجم خدمات التربيد 
بواقع  العام  الثالث من  الربع  للعمالء خالل  توفريها  التي مت  اجلديدة 
يف  لل�سركة  الفعلية  التربيد  ق��درة  وارتفعت   . تربيد  ط��ن   16.150
تربيد  طن  403ر829  لت�سل  املائة  يف   8.1 بواقع  املنطقة  دول  �سائر 
4ر5  كما ارتفعت قدرة التربيد الفعلية لل�سركة يف دولة الإم��ارات بواقع 
ال�سعودية  تربيد  �سركة  تربيد..وبداأت  طن  224ر635  لت�سل  املائة  يف 
العربية  اململكة  يف  امل���ايل  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م��رك��ز  حم��ط��ة  و���س��ي��ان��ة  ت�سغيل 
ال�سعودية. وقال وليد املقرب املهريي رئي�س جمل�س اإدارة تربيد يف معر�س 
لتعزيز  والرامية  تعتمدها  التي  ال�سيا�سة  النتائج..اإن  ه��ذه  على  تعليقه 
منو اأعمال وحدة املياه املربدة الأ�سا�سية قد وا�سلت حتقيق نتائج قوية .. 
واأ�ساف ننظر بتفاوؤل اإىل فر�س منو قطاع تربيد املناطق على املدى البعيد 
ونتطلع للعمل عن قرب مع عمالئنا يف دول املنطقة لتقدمي حلول التربيد 
املوفرة للطاقة مما ي�سهم يف دفع عجلة النمو امل�ستدام يف املنطقة . بدوره 
اأ�سار جا�سم ح�سني ثابت الرئي�س التنفيذي ل� تربيد اإىل اأن اجلمع بني منو 
اأ�سهم يف حت�سني  التمويل  امل��ربدة وتخفي�س تكاليف  املياه  اأعمال  اإي��رادات 
الذي  اإىل الإجن��از  العام. ولفت  الت�سعة الأوىل من  الأ�سهر  الأرب��اح خالل 
�سهدته ال�سركة موؤخرا من خالل بدء العمل على ت�سغيل و�سيانة حمطة 
مركز امللك عبداهلل املايل يف اململكة العربية ال�سعودية وهي توفر اليوم ما 
يقارب 830 األف طن تربيد يف خم�س دول خليجية ما يجعلها اأبرز مزود 

خلدمات تربيد املناطق يف املنطقة . 

اآينوك للزيوت ت�ستعر�ص منتجاتها 
خالل معر�ص دبي الدويل لل�سيارات

•• دبي -وام:

ال�سديقة  املركبة  اينوك  زي��وت  من  منتجاتها  للزيوت  اينوك  ت�ستعر�س 
للبيئة بروتك خالل فعاليات معر�س دبي الدويل لل�سيارات الذي يفتتح 
ال��دويل  دب��ي  م��رك��ز  يف  اجل���اري  ال�سهر  م��ن  التا�سع  حتى  وي�ستمر  ال��ي��وم 
يف  اينوك  ل�  التنفيذي  الرئي�س  خ��وري  �سعيد  وذك��ر  واملعار�س.  للفعاليات 
ت�سريح �سحايف له اليوم اأن اينوك للزيوت �ست�سلط ال�سوء خالل م�ساركتها 
كراع لأبرز معر�س لل�سيارات يف املنطقة على املزايا التي تتمتع بها منتجات 
زيوت بروتك مبا يلبي احتياجات ال�سائقني على تنوعها ف�سال عن اإلقاء 
ال�سوء على امل�ساهمة الفعالة لزيوت املحركات اخل�سراء ال�سديقة للبيئة 
لثقافة  اينوك على الرتويج  واأك��د حر�س  اأكرث نظافة.  لبيئة  يف الرتويج 
اأخ�سر  التي تتما�سى يف امل�سمون والأه��داف مع روؤي��ة اقت�ساد  ال�ستدامة 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خطها  التي  م�ستدامة  لتنمية 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل . 

م�سرف االإمارات االإ�سالمي يطلق 
حملة لتحويل العمالت اخلليجية

•• دبي-الفجر: 

الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  اأح���د   ، الإ���س��الم��ي  الإم����ارات  م�سرف  اأع��ل��ن 
الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ام�س عن اإطالقه حلملة خا�سة 
جمل�س  دول  منطقة  ع��م��الت  ت�ستهدف  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال��ع��م��الت  بتحويالت 
2013، ويت�سمن  20 نوفمرب  التعاون اخلليجي. وي�سري العر�س حتى 
العمالت  التي تت�سمن  التحويالت  ر�سوم على  اأ�سعار خا�سة بدون  توفري 
والدينار  الُعماين  والريال  ال�سعودي  الريال  املنطقة وهي:  اخلم�س لدول 
اأن  للحملة  ع  املتوقنّ ومن  القطري.  والريال  الكويتي  والدينار  البحريني 
يعتزمون  ممن  الدولة  يف  املقيمني  من  النطاق  وا�سع  اهتماماً  ت�ستقطب 
حتويل الأموال اإىل بلدانهم، حيث �سيكون مبقدورهم ال�ستفادة من اأ�سعار 
ع��رب هذه  الإ���س��الم��ي  الإم����ارات  ��ره��ا م�سرف  ي��وفنّ ال��ت��ي  ال�سرف اخلا�سة 
عقيل،  في�سل  قال  املنا�سبة،  وبهذه  ر�سوم معامالت.  دفع  وب��دون  احلملة، 
الإم���ارات  م�سرف  يف  ال���رثوات  واإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي-الأف��راد  الرئي�س  نائب 
الإ�سالمي : يعدنّ حتويل العمالت الأجنبية جانباً هاماً من جوانب احلياة 
يف دولة الإم��ارات، وذلك ب�سبب وجود �سريحة وا�سعة من املقيمني الذين 
دول��ه��م.  اإىل  ال��ن��ق��دي  ال��ت��ح��وي��ل  بعمليات  وي��ق��وم��ون  ال���دول���ة،  يف  يعملون 
اإمكانية  مع  معامالت  ر�سوم  دف��ع  ب��دون  احلملة  ه��ذه  نطلق  اأن  وي�سعدنا 

ال�ستفادة من اأ�سعار خا�سعة للح�سومات يف جميع فروعنا. 

غرفة عجمان ت�صتقبل وفدًا من جمهورية قريغيز�صتان

اإعادة الت�سدير لب�سائع قريغيز�ستان عرب عجمان يف 2010 بلغ 10 % من حجم التجارة باالإمارات

 بدء فعاليات معر�ص �سوق ال�سفر العاملي بلندن مب�ساركة قطاع ال�سياحة يف اأبوظبي

•• عجمان- الفجر :

ا�ستقبلت غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
وف�������داً م����ن ج���م���ه���وري���ة ق��ريغ��ي��ز���س��ت��ان 
ب���ه���دف ب��ح��ث ال���ع���الق���ات الق��ت�����س��ادي��ة 
ب���ني اجل��ان��ب��ني وت��ع��زي��ز اأط����ر ال��ت��ع��اون 
اخلارجية وفتح اأبواب الإ�ستثمار لرجال 
الأعمال، بالإ�سافة لفتح اأ�سواق جديدة 
وال���رتوي���ج ل�����س��ن��اع��ات الإم������ارة وت��ب��ادل 
ال���ق���درات  ي���ع���زز  مب���ا  والأف�����ك�����ار  الآراء 

الإقت�سادية للطرفني.
اأح��م��د  ب��ن  ���س��امل  ���س��ع��ادة  اإ�ستقبل  ح��ي��ث 
النعيمي، النائب الثاين لرئي�س جمل�س 
�سيلبون  ���س��ع��ادة   ، ع��ج��م��ان  غ��رف��ة  اإدارة 
ال��ربمل��ان  رئي�س  نائبة  بيكوفا،  �سلطان 
اأملاز بيك باتري  ، و�سعادة  بقريغيز�ستان 
ب��ي��ك��اف ،رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��دف��اع والم����ن ، 
القن�سل   � الييف  اأوم���ور  قوبان  و�سعادة 
ال���ع���ام ، و����س���م ج���ان���ب غ���رف���ة ع��ج��م��ان 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الظفري  نا�سر 
وع��ب��داهلل   ، الع�����س��اء  ودع���م  التخطيط 
لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��رزوق��ي  عمر 
وعبيد  وامل��ع��ام��الت،  الع�سوية  خ��دم��ات 
ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  م���دي���ر   � امل���ط���رو����س���ي 
مبقر  وذل��ك  بعجمان،  احل��رة  باملنطقة 
غرفة عجمان.  ورحب �سامل النعيمي يف 
، وقدم لهم  الزائر  بالوفد  اللقاء  بداية 
التي  الت�سهيالت  اأه���م  ع��ن  ع��ام��ة  روؤي���ة 
للم�ستثمرين  عجمان  حكومة  تقدمها 
ل��ه��م  ورج���������ال الأع������م������ال ، م���و����س���ح���اً 
والتي  لعجمان  الإقت�سادية  التوجهات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  تاأتي 

املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  بن  حميد 
الأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان، وم��ت��اب��ع��ة �سمو 
ويل   ، النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ 
عهد عجمان، يف كافة املجالت ال�سناعية 
حر�س  وم���دى  وال�سياحية  وال��ت��ج��اري��ة 
يف  اخلارجي  بالتعاون  الر�سيدة  القيادة 
اإت�سال  قنوات  وفتح  القت�سادي  املجال 
الإجتماع  وخ��الل  خ��الل��ه.  م��ن  متعددة 
اأه���م  ي�����س��رح  ت�سجيلي  ف��ي��ل��م  ع��ر���س  مت 
عجمان  غرفة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 
ومنت�سبيها  اأع�سائها  من  للم�ستثمرين 
ل��دف��ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وم���وائ���م���ة ذل��ك 
كما  الإ�سرتاتيجية،  الدولة  اأه��داف  مع 
ق���دم���ت م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل�����رة ن��ب��ذة 
وت�سهيالتها  خدماتها  اأه��م  ع��ن  كذلك 
وكيفية تذليل العقبات لرجال الأعمال 

التعريف  اىل  بالإ�سافة  وامل�ستثمرين، 
مبقومات عجمان يف �ستى املجالت �سواء 
ال�سياحية اأو البنية التحتية وغريها من 

املقومات التي تتميز بها اإمارة عجمان.
من جانبها قدمت مرمي ال�سرفاء � اأمني 
عام جمل�س �سيدات اعمال عجمان، نبذة 
بعجمان  الأع��م��ال  ���س��ي��دات  ع��ن جمل�س 
م��و���س��ح��ة ال���دع���م ال����الحم����دود ال���ذي 
وكيفية  بعجمان  ال��ع��ام��ل��ة  امل����راأة  ت��ل��ق��اه 
ت��ي�����س��ي��ري اع��م��ال��ه��ن م���ن خ���الل تنظيم 
منتجات  ل��ت�����س��وي��ق  امل��ت��ن��وع��ة  امل���ع���ار����س 
���س��ي��دات الع��م��ال مب��ا ي��رق��ى لأعمالهن 
اللقاء  وخ��الل  طموحاتهن.  من  ويزيد 
اأو����س���ح ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ف��ت��اح ف���رح عن 
البلدين من خالل  العالقات بني  عمق 
الأرقام  اأن  والتجارة منوها  الإح�ساءات 

العام  وحتى   2007 العام  من  تفاوتت 
حجم  زيادة  اإمكانية  يوؤكد  مما   2010
البلدين  التجارة مبا ي�سب يف م�سلحة 
الإم���ارات مع  واردات  اأن حجم  وك�سف   ،
جمهورية قريغيز�ستان بلغت ما يقارب 
ن�سف مليون درهم خالل العام 2007 
اأكرث من ن�سف مليار  بينما و�سلت اإىل 
اأن  2010، واأو���س��ح  دره��م خ��الل العام 
حجم التجارة يتفاوت من عام لأخر مما 
اإمكانية تطوير تلك التجارة  ي�سري اىل 
وفقا ملرئيات رجال الأعمال يف البلدين ، 
وقد بلغت ن�سبة اإعادة الت�سدير لب�سائع 
قريغيز�ستان عرب عجمان اىل بقية دول 
2010 م��ا يعادل  ال��ع��ام  ال��ع��امل خ��الل 
دول��ة  ع��رب  ال��ت��ج��ارة  ت��ل��ك  م��ن   10%
الم��ارات ، كما �سهد حجم جت��ارة اإع��ادة 

ت�سدير الب�سائع القريغيز�ستانية عرب 
 12.5% ب��ل��غ م��ع��دل��ه  ع��ج��م��ان من�����واً 
ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   2012 ال���ع���ام  خ����الل 
لتطوير  ف��ر���س��ة  مي��ث��ل  مم��ا   ،2011

اإعادة الت�سدير بني البلدين.
م��ن ج��ان��ب��ة ���س��ك��ر ال��وف��د ال���زائ���ر غرفة 
وتقدمي  ال�ستقبال  ح�سن  على  عجمان 
هذا العر�س الوا�سح عن عجمان والذي 
بني  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م  ت��ع��زي��ز  يف  �سي�سهم 
قام  كما   ، القريب  امل�ستقبل  يف  البلدين 
ال��وف��د ال���زائ���ر ب��ع��ر���س لأه����م امل��ق��وم��ات 
التي تتميز بها جمهورية قريغيز�ستان 
املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  وكذلك   ،
اأو ال��زراع��ي��ة  ه��ن��اك ����س���واء ال�����س��ي��اح��ي��ة 
على  حر�سهم  م��وؤك��دي��ن  ال�سناعية  اأو 
زي�������ادة ال���ت���ع���اون م����ع الإم����������ارات ع��ام��ة 
وعجمان خا�سة وقدمت �سعادة �سيلبون 
ال��ربمل��ان  رئي�س  نائبة  بيكوفا،  �سلطان 
عجمان  لغرفة  الدعوة  بقريغيز�ستان، 
ورج�������ال الع����م����ال ل����زي����ارة ج��م��ه��وري��ة 
على  كثب  ع��ن  والإط���الع  قيزغيز�ستان 

اهم الفر�س ال�ستثمارية هناك.
ويف خ���ت���ام ال��ل��ق��اء اأ����س���ار ���س��ع��ادة ���س��امل 
اإتفاقية  لإع���داد  مناق�سة  عن  النعيمي، 
ت������ع������اون ب������ني ع����ج����م����ان وج����م����ه����وري����ة 
قريغيز�ستان بهدف توطيد اأطر التعاون 
بني الطرفني وربط رجال العمال بني 
البلدين مبا يزيد من حجم ال�ستثمارات 
وامل�ساريع التجارية بني الطرفني، وقدم 
���س��ع��ادة ���س��امل ال��ن��ع��ي��م��ي درع�����اً ت��ذك��اري��ا 
للوفد الزائر يف ختام اللقاء كما مت اخذ 

ال�سور التذكارية.

•• لندن-وام:

بداأت يف العا�سمة الربيطانية لندن ام�س 
فعاليات الدورة ال� 34 من معر�س �سوق 
ال�سفر العاملي التي ت�ستمر حتى اخلمي�س 
للمعار�س  اك�����س��ل  وذل����ك مب��رك��ز  امل��ق��ب��ل 
وامل���وؤمت���رات مب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة كبرية 
من الفنادق واملنتجعات الفاخرة واملعامل 
واملرافق الرتفيهية اجلديدة والفعاليات 
هيئة  وت��ق��ود  اأب��وظ��ب��ي  حتت�سنها  ال��ت��ي 
م�ساركة  وال��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي 
31 جهة  82 عار�سا ميثلون  ب�  الم��ارة 

م���ن ���س��رك��ائ��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ني ه����ذا ال��ع��ام 
يف ه���ذا احل���دث ال���ذي يعترب اأح���د اأك��رب 
ال�سياحة  ع��امل  فى  املتخ�س�سة  املعار�س 
فيه  ي�سارك  حيث  الدولية  ال�ساحة  على 
 184 م���ن  ع��ار���س��ة  اآلف ج��ه��ة  خ��م�����س��ة 
ادارة  النعيمي مدير  دول��ة. وقال مبارك 
ال���رتوي���ج اخل���ارج���ي يف ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي 
هذه  م��ن  الكثري  ان  والثقافة  لل�سياحة 
ج��دي��دة  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�سياحية  ال��ربام��ج 
بالكامل ولذلك فهي توفر اآفاقا جتارية 
ال�سياحيني  ���س��رك��ائ��ن��ا  ل��ق��اع��دة  ج��دي��دة 
التو�سع ..م�سريا اىل ان هذه  الآخ��ذة يف 

للوجهات  الرتويج  بهدف  تاأتي  امل�ساركة 
على  الرتكيز  مع  اأبوظبي  يف  ال�سياحية 
ام���ت���الك الإم��������ارة ل��ل��ك��ث��ري م���ن امل��ع��امل 
ال�سياحية اجلديرة بالتعرف عليها اليوم 
اأكرث من اأي وقت م�سى ول�سيما يف ظل 
وفرة املنتجعات والفنادق ومناطق اجلذب 
ال�سياحي والرحالت ال�سياحية اجلديدة 
ال��ت��ي مت اإط��الق��ه��ا م��ن��ذ ان��ت��ه��اء ال����دورة 
امل��ا���س��ي��ة مل��ع��ر���س ���س��وق ال�����س��ف��ر ال��ع��امل��ي. 
لتعريف  الهيئة  تطلع  النعيمي  واأب���دى 
ال�������س���رك���اء اجل�����دد ب���امل���ع���امل ال�����س��ي��اح��ي��ة 
اجلديدة يف اأبوظبي وتقدمي اآخر الأخبار 
معهم  الهيئة  ت��رت��ب��ط  مل��ن  وامل�����س��ت��ج��دات 
ب�سراكات قدمية بغية حثهم على تقدمي 
اىل  م�سريا   .. ال�سياحية  الباقات  اأف�سل 
العرو�س  على  �سترتكز  الهيئة  ان جهود 
ا�ست�سافة  اأث���ن���اء  ت��ق��دمي��ه��ا  ال��ت��ي مي��ك��ن 
الإم��������ارة ل���� ���س��ب��اق ف��ول��ف��و ل��ل��م��ح��ي��ط��ات 

خ��الل ف��رتة اأع��ي��اد امل��ي��الد وراأ����س ال�سنة 
ق��ري��ة  ���س��م��ن   2015-2014 مل��و���س��م 
الوجهة ال�سياحية على كورني�س اأبوظبي 
ال�ساحر. وقال ان هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
وال��ث��ق��اف��ة ���س��ت��ق��وم ب��ال��رتوي��ج ل��ع��دد من 
�ستحت�سنها  التي  الرئي�سية  الفعاليات 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل بوابتها على  اإم����ارة 
���س��ب��ك��ة الإن����رتن����ت ك��م��ا ���س��ت��ق��وم ج��زي��رة 
الأخرية  التو�سع  لعملية  بالرتويج  يا�س 
ال��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا م��ن��ط��ق��ة م��ر���س��ى ي��ا���س و 
وم��ن جهتها تطلق جمموعة  م��ول  يا�س 
ال��ت��ج��اري��ة من  ع��الم��ت��ه��ا  ���س��ي��زن��ز  �سيتي 
العامل  م�ستوى  على  جن��وم  اخلم�س  فئة 
يتميز  ال���ذي  روز  روي���ال  ف��ن��دق  و�سيغدو 
ببنائه امل�سمم با�سلوب العمارة الباروكي 
حقيبة  �سمن  الأول  الفندق  اأبوظبي  يف 
كما  اجل��دي��دة.  التجارية  ال��ع��الم��ة  ه��ذه 
�سيقوم فندق �سوفيتيل كورني�س اأبوظبي 

بطرح عرو�س جديدة ان�سجاما مع جودة 
ال�سياحية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال��ف��ن��دق  خ��دم��ات 
التي تقدمها الإم��ارة وي�ستمل ذلك على 
الرتاثية  املواقع  لزيارة  خم�س�سة  باقة 
مثل م�سجد ال�سيخ زايد الكبري ورحالت 
ال�������س���ف���اري ال�������س���ح���راوي���ة ف�������س���ال ع��ن 
لريا�سة  املميزة  العرو�س  من  جمموعة 
ق��ري��ة  اإدارة  ���س��ت�����س��ل��ط  ف��ي��م��ا  اجل���ول���ف 
الوجهة ال�سياحية ال�سوء خالل املعر�س 
ب��اق��ات ريا�سة اجل��ول��ف وال��رح��الت  على 
ال�������س���ح���راوي���ة. اأم������ا ف���ن���دق ����س���ريات���ون 
�سالة  املعر�س  ل���زوار  ف�سيقدم  اأبوظبي 
املقبل  العام  افتتاحها  �سيتم  التي  النادي 
ت��راث  ق��ري��ة  ت�����س��ارك  الأوىل  ول��ل��م��رة   ..
العاملي  ال�سفر  �سوق  يف  العربية  الليايل 
يف  كبرية  بح�سة  ال�ستئثار  اإىل  وتتطلع 
�سوق ال�سياحة لالأفراد وال�سركات �سمن 

الإمارة.
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انطالق اأعمال موؤمتر 

الفران�سايز العاملي غدًا 
••اأبوظبي -وام: 

تبداأ غدا الأربعاء يف اأبوظبي اأعمال موؤمتر الفران�سايز العاملي الذي تنظمه 
غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي وت�ستمر فعالياته ملدة يومني مب�ساركة 400 

�سخ�س من دولة الإمارات وعدد من دول العامل.
كما ي�سارك يف اأعمال املوؤمتر روابط وجمعيات الفران�سايز يف دولة الإمارات 
وك��وري��ا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  العربية 
والأجنبية  الوطنية  امل�����س��ارف  ممثلي  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وم�سر  اجلنوبية 
عدد  جانب  اىل  الفران�سايز  م�ساريع  بتمويل  واملهتمة  الدولة  يف  العاملة 

كبري من اأ�سحاب ال�سركات العاملية املانحة حلقوق الفران�سايز .
ويتحدث يف املوؤمتر عدد من روؤ�ساء جمعيات وروابط الفران�سايز واملفكرين 
التنفيذي  الرئي�س  زمي��ر  �سانتال  ال�سيدة  منهم  العامليني  والأك��ادمي��ي��ني 
واملدير  الرئي�س  اإ�ساك�سون  اإم  ومي�سيل  للفرن�سايز  الفرن�سية  للجمعية 
ال�سريك يف موؤ�س�سة اإن�سايت املتخ�س�سة يف الفران�سايز والربوفي�سور جون 
يف  الكتب  لأ�سهر  وموؤلف  الفران�سايز  مو�سوعات  يف  حما�سر  اأ�سهر  هيز 
هذا املجال ودكتور حامت زكي ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية امل�سرية لتنمية 
الفران�سايز . ورحب �سعادة حممد هالل املهريي مدير عام غرفة اأبوظبي 
ال�سركات  وك��ذل��ك  امل��وؤمت��ر  وفعاليات  اأع��م��ال  يف  واملحا�سرين  بامل�ساركني 
امل�ساركة يف معر�س الكتالوجات الذي يقام بالتزامن مع املوؤمتر ومب�ساركة 

وال�سديقة. ال�سقيقة  الدول  من  عدد  من  �سركة   15
اجلهود  اإط��ار  يف  العاملي جاء  الفران�سايز  موؤمتر  تنظيم  اأن  املهريي  واأك��د 
التي تبذلها الغرفة لتعزيز دور الفران�سايز يف عملية التنمية القت�سادية 
يف اإمارة اأبوظبي وتوفري فر�س مميزة لرواد الأعمال املواطنني لال�ستثمار 
اأن  اأبوظبي  غرفة  ع��ام  مدير  وق��ال  وامل��ج��الت  القطاعات  م��ن  العديد  يف 
اأهمية الفران�سايز تعود اإىل كونه اأحد اأهم الو�سائل املهمة لدعم وتطوير 
امل�����س��روع��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة وت��وف��ري ق��ط��اع��ات وجم����الت ج��دي��دة 
لال�ستثمار اأمام ال�سباب ورواد الأعمال حيث يعمل هذا النظام على اإيجاد 
فر�س عمل وم�سروعات �سغرية ناجحة وتقدمي اخلربات الفنية واملهارات 
الإدارية املتطورة حيث يوفر النظام كذلك اآلية عمل متكاملة تغطي كافة 
اجلوانب التجارية بدءا من الت�سغيل واملبيعات والت�سويق والتدريب وكلها 

عوامل ت�سهم يف اإجناح وا�ستمرار م�سروعات الفران�سايز .
جهودها  اإط���ار  يف  املتخ�س�س  امل��وؤمت��ر  لهذا  اأبوظبي  غرفة  تنظيم  وي��اأت��ي 
ال�ستثمار  بيئة  وتوفري  والآليات  الأن�سطة  من  النوع  هذا  ودع��م  لتطوير 
والأعمال الالزمة والتجارية التي حتقق له النجاح وكذلك التوعية ون�سر 
املعرفة بكل ما يتعلق به وتعزيز اليجابيات وحفظ حقوق امل�ستثمر املحلي 
يف الفران�سايز وحمايته من اأي اأ�ساليب وممار�سات غري �سليمة كما تهدف 
الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  رواد  ت�سجيع  اإىل  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  تنظيم  م��ن  الغرفة 
ك���اأداء  ب��ه  ال��وع��ي  ون�سر  الفران�سايز  م�ساريع  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  و  ل��ل��دخ��ول 
لتنمية ال�ستثمار والأعمال وتوفري الفر�س لإيجاد مبادرات ناجحة بني 
ال�سغرية  امل�ساريع  واأ�سحاب  املواطنني  الأعمال  ورواد  الأجنبية  ال�سركات 
يف  العاملية  واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  على  التعرف  وكذلك  واملتو�سطة 
اأطر ر�سمية وقانونية ترعى  اإيجاد  جمال الفران�سايز والعمل كذلك على 
وتدعم ن�ساط الفران�سايز يف اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات العربية املتحدة 

عامة من خالل التعاون مع �سركات الفران�سايز العاملية.

التعاون ي�سارك يف  احتاد غرف 
اجتماع غرفة التجارة العربية

 •• الدمام-وام: 

اإحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي عبدالرحيم  اأمني عام  ي�سارك 
ن��ق��ي يف اج��ت��م��اع��ات ال����دورة 115 ملجل�س الحت����اد ال��ع��ام ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة 
الدوحة  يف  الأربعاء  غدا  يعقد  ال��ذي  العربية  للبالد  والزراعة  وال�سناعة 
ويتزامن   . اجل��دي��دة  املرحلة  حتديات  بني  العربي  القت�ساد  �سعار  حتت 
50 عاما على  الجتماع مع احتفالية غرفة جتارة و�سناعة قطر مبرور 
اإن�سائها و بح�سور عدد كبري من ال�سيوف من داخل وخارج دول جمل�س 
التعاون اخلليجي ويف مقدمتهم روؤ�ساء غرف دول املجل�س والغرف العربية 
اإ�سافة اإىل عدد من امل�سوؤولني وال��وزراء القطريني يف فندق جراند حياة 
املنا�سبة غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة قطر  ب��ه��ذه  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��دوح��ة وه��ن��اأ 
لدورها يف خدمة ودعم حركة القت�ساد و يف دعم اإحتاد غرف دول جمل�س 
بناء  يف  عام  ب�سكل  كذلك  وتعاونها  امل�سرتكه  وفعالياته  اخلليجي  التعاون 
عالقات وجناحات مع اجلهات والهيئات احلكومية بدول جمل�س التعاون 
الفاعل  لالإ�سهام  اخلا�س  القطاع  اأم��ام  اخل�سبة  البيئة  لتهيئة  اخلليجي 
 115 اأن الجتماع للدورة  يف م�سرية العمل القت�سادي ككل . وقال نقي 
العربية  للبالد  والزراعة  وال�سناعة  التجارة  لغرف  العام  الحت��اد  ملجل�س 
العام  بينها م�سروع برنامج عمل الحتاد  املوا�سيع من  �سيبحث عددا من 
2014 والو�سع  لغرف التجارة وال�سناعة والزراعة للبالد العربية لعام 
وم�سروع  اجل��اري  العام  الأوىل من  الت�سعة  الأ�سهر  خ��الل  امل��ايل لالحتاد 
اإىل تقرير القت�ساد  2014 بالإ�سافة  التقديرية لالحتاد للعام  املوازنة 
ال��ع��رب��ي ب��ني حت��دي��ات امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة وال��ع��ق��ب��ات امل��ت��ج��ذرة م��رت��ك��زات 
الإ�سالح والآفاق حتى عام 2015 الذي يتناول عددا من املحاور من بينها 
القت�ساد العربي اأمام مرحلة جديدة و الجتاهات اجلديدة يف ال�ستثمار 
فيما   2015 عام  والتوقعات حتى  النامية  ال��دول  ويناق�س �سعود  العاملي 
يتناول حمور التجارة العاملية يف -2013 2014 تاأثري كل من التباطوؤ 
واحلماية التجارية واآفاق التجارة العاملية. واو�سح المني العام لالحتاد اأن 
اجتماع اجلنة ال�ست�سارية �سيبحث درا�سة ا�سرتاتيجية عمل الحتاد خالل 
الفرتة من 2013 اإىل 2017 حيث �ستعر�س نتائج الدرا�سة على اجتماع 
جمل�س الحتاد وتت�سمن ال�سرتاتيجية الروؤية الر�سالة والأهداف وخطة 
العمل وتطوير ال�سورة العامة لالحتاد وزاوية التكامل القت�سادي العربي 
والندماج وتو�سيع جمالت العمل امل�سرتك مع الغرف العربية واحتاداتها 
وتو�سيع جمالت التعاون مع الغرف امل�سرتكة. كما يبحث الجتماع حمور 
والتحديات  النمو  م��ع��دلت  ت��ف��اوت  يف  العربي  القت�سادي  امل�سهد  تباين 
الأ�سا�سية كالبطالة والأمن الغذائي و�سعف ال�سفافية والفتقار اإىل النمو 
املتوازن ويناق�س حمور النعكا�سات على حركة ال�ستثمار التاأثري امل�ستمر 
واملتباين للتحولت الإقليمية واملعوقات الهيكلية جتاه ال�ستثمار اخلا�س 

و اأ�سا�سيات الإ�سالح.

ات�ساالت حت�سل على �سهادات دولية يف �سوابط تقدمي اخلدمة واأمن 
املعلومات ملراكز البيانات وحلول اخلدمات املدارة وخدمات اال�ست�سافة 

مالية الوطني االحتادي تناق�ص م�سروع قانون الغ�ص التجاري

م�ساركة ناجحة جللفار يف معر�ص النجاح للتوظيف باأبوظبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لالت�سالت  الإم�����ارات  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
ات�������س���الت ع���ن ح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى ���س��ه��ادة 
الدولية  للموا�سفات   ISAE 3402
يف ت�����س��م��ي��م وف���ع���ال���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع 
ال�سوابط والجراءات اخلا�سة بتقدمي 
وم��واق��ع  لبيانات  ال�ست�سافة  خ��دم��ات 
ال�����س��رك��ات وح��ل��ول اخل��دم��ات امل����دارة يف 
م���راك���ز ب��ي��ان��ات��ه��ا ومي���ث���ل ه����ذا ال��ن��ج��اح 
ال��دوؤوب  ات�سالت  ل�سعي  فعلية  ترجمة 
اأعلى درجات الأم��ان يف تعاملها  لتوفري 
مع �سالمة اأمن املعلومات حيث ح�سلت 
ات�������س���الت ال���ع���ام امل��ا���س��ي ع��ل��ى ���س��ه��ادة 
 ISO-IEC 27001:2005
املعلومات  اأم���ن  ادارة  بنظام  واخل��ا���س��ة 
امل����دارة ومتكنت هذا  حل��ل��ول اخل��دم��ات 
العام من تو�سيع نطاق ال�سهادة لت�سمل 

مراكز البيانات وخدمات ال�ست�سافة .
اأما �سهادة ISAE 3402 فتعد اإحدى 
اأهم �سهادات املوا�سفات العاملية ل�سمان 
جميع  تطبيق  وفعالية  ت�سميم  �سالمة 
����س���واب���ط واج��������راءات ت���ق���دمي اخل��دم��ة 
وال�������س���ادرة م���ن ق��ب��ل امل��ج��ل�����س ال����دويل 
مل���ع���اي���ري ال���ت���دق���ي���ق وت����اأك����ي����د م��ط��اب��ق��ة 
 International( امل���وا����س���ف���ات 
 Auditing and Assurance
 Standards Board(IAASB
وت����ق����دم ت���ق���اري���ر ����س���م���ان م���وث���ق���ة م��ن 
اإج��راءات و�سوابط  طرف م�ستقل حول 

•• دبي-وام:

عقدت جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 
وال�سناعية للمجل�س الوطني الحتادي 
العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف  ام�س  اجتماعا 
ب��دب��ي ن��اق�����س��ت خ��الل��ه م�����س��روع ق��ان��ون 
التجاري  الغ�س  مكافحة  ب�ساأن  احت��ادي 
. واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة خ����الل اج��ت��م��اع��ه��ا 
الظاهري  را�سد  �سلطان  �سعادة  برئا�سة 
رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى ال����درا�����س����ة ال��ت��ي 
ب�ساأن  للمجل�س  العامة  الأمانة  اأعدتها 
ال��ه��دف من  ال��ق��ان��ون ت�سمنت  م�����س��روع 
الجتماعية  ونتائجه  واأ�سبابه  امل�سروع 
والقانونية. كما ناق�ست اللجنة اجلدول 
املقارن وديباجة م�سروع القانون ومادته 
الأوىل وقررت ا�ستكمال مناق�سته خالل 
اج��ت��م��اع��ه��ا ال����ق����ادم. ح�����س��ر الج��ت��م��اع 
اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ���س��ع��ادة ك���ل م���ن علي 
وم��روان  اللجنة  مقرر  النعيمي  عي�سى 
اأح����م����د ب����ن غ��ل��ي��ط��ة واأح����م����د ع���ب���داهلل 
الزعابي  عبداهلل  وعبدالعزيز  الأعما�س 
وحممد �سعيد الرقباين. وبينت املذكرة 
ظاهرة  اأن  القانون  مل�سروع  الإي�ساحية 
الغ�س التجاري تعترب من اأكرث الظواهر 
يف  املحلية  الأ�سواق  ا�ستقرار  تهدد  التي 
التهديدات  اأي دولة وحتمل الكثري من 
ل�سحة امل�ستهلكني و�سالمتهم ويتعر�س 
الق����ت���������س����اد الإم��������ارات��������ي ك����غ����ريه م��ن 
الأ���س��رار  لبع�س  العاملية  القت�ساديات 
التجاري  الغ�س  ممار�سات  عن  الناجتة 
وبجانب ذلك يتعر�س القت�ساد الوطني 
خل�سائر غري مبا�سرة تتمثل يف التكلفة 
التي تتحملها ميزانية الدولة من اأجل 
الغ�س  ملكافحة  ال��الزم��ة  الآل��ي��ات  توفري 
التي  ال�سحية  املخاطر  اأي�سا  التجاري 
واملنتجات  ال�سلع  لها م�ستهلكو  يتعر�س 

ما  وه��و  املوؤ�س�سات  يف  اخل��دم��ات  تقدمي 
املوؤ�س�سة  الثقة يف قدرات  العمالء  مينح 
ISO- واإج���راءات���ه���ا.  وت��ع��ت��رب ���س��ه��ادة

اأه���م  م���ن   IEC 27001:2005
اأنظمة  يف  العاملية  امل��وا���س��ف��ات  ���س��ه��ادات 
)ISMS( ومتثل  املعلومات  اأمن  اإدارة 
واحدة من اأف�سل مناذج املمار�سات التي 

ت�سمن حماية معلومات العمالء.  
اأقيم يف  ويف حفل ت�سلم ال�سهادات الذي 
نائب رئي�س  دروي�����س،  اأح��م��د  ت�سلم  دب��ي 
�سهادة  ال��ع��م��الء،  خ��دم��ات  هند�سة  اأول، 
من   ISO-IEC 27001:2005
بريان باك�سرت من �سركة لويدز وت�سلم 
خالد ال�سحي، مدير تنفيذي اأول، حلول 
 ISAE3402 اخلدمات املدارة، �سهادة
من مايكل غرين من اإيرن�ست اآند يونغ.  
بح�سولها  ات�����س��الت  اأن  دروي�����س  وق���ال 
ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��ه��ادة ت��ق��دم م��ي��زة ف��ري��دة 
لعمالئها بخا�سة مع تنامي اأهمية اأمن 
املعلومات واللتزام باملوا�سفات الدولية 
فهذه ال�سهادة توؤكد لعمالئنا و�سركائنا 
قدرتنا على تزويدهم باأف�سل اخلدمات 

يف ظل كل الظروف 
اآن��د  اإيرن�ست  م��ن  غ��ري��ن  مايكل  واأث��ن��ى 
ي��ون��غ ع��ل��ى ج��ه��ود ات�����س��الت وال��ت��زام��ه��ا 
مبا   ISAE3402 م��ع��اي��ري  ب��ت��ب��ن��ي 
ي�����س��م��ن ����س���الم���ة ت�����س��م��ي��م وف��ع��ال��ي��ة 
ت���ط���ب���ي���ق �����س����واب����ط ت����ق����دمي خ����دم����ات 
امل���دارة.  اخل��دم��ات  وح��ل��ول  ال�ست�سافة 
لويدز  م��ن  باك�سرت  ب��راي��ان  ق��ال  بينما 

املغ�سو�سة واملقلدة والفا�سدة الأمر الذي 
يفقد املجتمع ن�سبة من طاقته الب�سرية 

وقدرته على الإنتاج. 
واأك�������دت امل����ذك����رة اأن�����ه ن��ت��ي��ج��ة حل��ر���س 
احلكومة على اأهمية مكافحة املمار�سات 
امل�����س��ب��ب��ة ل��ل��غ�����س ال���ت���ج���اري وامل��رت��ب��ط��ة 
ب���ه���ا ف���اإن���ه���ا ت��ع��م��ل يف اإط�������ار م��ن��ه��ج��ي��ة 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ���س��ام��ل��ة يف ه��ذا 
امل���ج���ال وق����د ع���م���دت م��ن��ذ ���س��ن��وات اإىل 
والتنظيمية  الت�سريعية  البنى  تطوير 
الهيئات  م��ن  العديد  واأ�س�ست  ال��الزم��ة 
امل�ستويني  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  والأج����ه����زة 
امل��ح��ل��ي والحت������ادي وج��ه��زت��ه��ا ب��اأح��دث 
التقنيات واأ�ساليب العمل املتطورة التي 
ت���اأدي���ة دوره����ا بفاعلية  ت�����س��اع��ده��ا ع��ل��ى 
وكفاءة يف مواجهة هذه الظاهرة. وبينت 
املذكرة انه ونظرا لأن القانون الحتادي 

غاية  و�سيلة يف  تعد  املطبقة  املعايري  اأن 
ج��ودة  وحت�سني  الأداء  ملراقبة  الأهمية 
للعمالء  امل��ق��دم��ة  واخل��دم��ات  املنتجات 
ISO- م��ت��ط��ل��ب��ات وي�����س��م��ن حت��ق��ي��ق 
اأنها  ات�سالت  لعمالء   IEC27001
تختار اأف�سل ال�سوابط الأمنية املنا�سبة 

حلماية بياناتهم واأ�سولهم واإدارتها. 
ق�سم  اأن  ال�سحي  قال خالد  ومن جانبه 
ح���ل���ول اخل����دم����ات امل��������دارة ي��ف��خ��ر ب����اأن 
اإج���راءات���ه وع��م��ل��ي��ات��ه ال��ه��ادف��ة حلماية 
م���ع���ل���وم���ات امل�������س���ت���خ���دم وب���ي���ان���ات���ه مت 
وف��ق  م��ن �سالمتها  وال��ت��اأك��د  اخ��ت��ب��اره��ا 
اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة وه���ذا م��ا مينح 
امل�����س��رتك��ني ال�����س��م��ان وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة ب��اأن 

بياناتهم ومعلوماتهم احليوية حممية. 
امل���دارة يف  ويقدم ق�سم حلول اخل��دم��ات 
ات�����س��الت ط��ي��ف��اً وا���س��ع��اً م��ن اخل��دم��ات 
واملحولت  التوجيه  اأجهزة  اإدارة  ت�سمل 
وال�����س��ب��ك��ات ال���دول���ي���ة وا����س���ع���ة ال��ن��ط��اق 
واإدارة   )Global WAN(
ال��ت��ه��دي��دات امل��وح��دة وج����دران احلماية 
ال����ن����اري����ة واحل����م����اي����ة م����ن ال��ق��ر���س��ن��ة 
الإل����ك����رتون����ي����ة ال���ت���ي ت���ه���دف لإي���ق���اف 
اخل����دم����ات وح��ج��ب��ه��ا وال���ت���ي ت���ع���رف ب� 
ال�����س��ب��ك��ات  اأم�����ن  واإدارة   )DDoS(
والت�������س���الت امل���وح���دة امل�����دارة وم��راك��ز 
ال��ب��ي��ان��ات وال���س��ت�����س��اف��ة. وب��الإ���س��اف��ة 
ت���وؤم���ن  اخل�����دم�����ات  ه������ذه  ت����ق����دمي  اإىل 

احل��ل��ول امل����دارة م��ن ات�����س��الت امل��راق��ب��ة 
م��دار  على  الفني  وال��دع��م  ال�ستباقية 
ال�������س���اع���ة م����ن خ�����الل م���رك���ز ع��م��ل��ي��ات 
العمليات  اأم��ن  ومراكز  العمالء  �سبكات 
املجهزة باأحدث التقنيات والتي يديرها 
اأعلى  فنيون متخ�س�سون موؤهلون على 
امل�����س��ت��وي��ات يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

والت�سالت. 
وبتحقيقها لهذه املعايري تربز ات�سالت 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي خ���دم���ات ت��واك��ب 
اأعلى املعايري الدولية وتوفر اأعلى قيمة 
وحلول  ال�ست�سافة  خل��دم��ات  م�سافة 
لعمالئها من  املقدمة  امل��دارة  اخلدمات 

املوؤ�س�سات وال�سركات.

رقم 4 ل�سنة 1979 يف �ساأن قمع الغ�س 
والتدلي�س يف املعامالت التجارية مل يعد 
يتم�سى مع الأو�ساع احلالية فكان لزاما 
اأن يتم تطويره وت�سمينه بع�س الأحكام 
والأو�ساع  التطورات  ملواكبة  اجلوهرية 
اأو  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  احلا�سلة 
الإق��ل��ي��م��ي اأو ال����دويل ومب���ا ي��ت��واءم مع 
ان�سمت  التي  الدولية  التفاقيات  بنود 

اإليها الدولة. 
وا�ستمل م�سروع القانون على 24 مادة 
تناولت التعريفات ونطاق �سريان القانون 
والأف���ع���ال ال��ت��ي ت��دخ��ل يف ح��ك��م الغ�س 
التجاري وحكم اإعادة ال�سلع املغ�سو�سة اأو 
الفا�سدة اأو املقلدة اإىل م�سدرها اأو الأمر 
غر�س  اأي  يف  ا�ستعمالها  اأو  ب��اإت��الف��ه��ا 
اآخ�����ر ت���ك���ون ���س��احل��ة ل���ه وح���ك���م م�سك 
وت�سكيل  الإل��زام��ي��ة  التجارية  ال��دف��ات��ر 

التجاري  الغ�س  ملكافحة  العليا  اللجنة 
وحت����دي����د اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا واإج���������راءات 
الفرعية  واللجان  قراراتها  من  التظلم 
يف ك���ل اإم������ارة وحت���دي���د اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا 
يف  ال�سلح  اإج���راء  يف  دوره���ا  وبالتحديد 
امل��خ��ال��ف��ات. ك��م��ا ت��ن��اول��ت امل�����واد اإج����راء 
التحفظ على ال�سلع امل�سبوطة والإفراج 
عائدات  اإليها  ت��ورد  التي  واجل��ه��ة  عنها 
ارتكاب  على  امل��ق��ررة  والعقوبات  ال�سلح 
اأو ال�سروع فيها  جرمية الغ�س التجاري 
وعقوبة الغ�س اأو ال�سروع يف غ�س اأغذية 
الإن�سان اأو احليوان اأو العقاقري الطبية 
املنتجات  اأو  ال��زراع��ي��ة  احل��ا���س��الت  اأو 
ال�سلع  ح��ي��ازة  عقوبة  واأي�سا  الطبيعية 
املغ�سو�سة اأو الفا�سدة اأو املقلدة مع العلم 
بذلك وحكم الت�سرف يف ال�سلع املتحفظ 
عليها بدون اإذن ال�سلطة املخت�سة وحكم 

اأو العقاقري  اإتالف الأغذية  اأو  م�سادرة 
والأدوات  امل��ن��ت��ج��ات  اأو  احل��ا���س��الت  اأو 
التجاري  الغ�س  جرمية  يف  امل�ستخدمة 
ال�سحف  يف  ال�سادر  احلكم  ن�سر  وحكم 
ال��ي��وم��ي��ة واإج�����راء اإغ����الق امل��ن�����س��اأة التي 
ارت��ك��ب��ت فيها ج��رمي��ة ال��غ�����س ال��ت��ج��اري 
اآخ�����ر من  اأي ح��ك��م  وع���ق���وب���ة خم��ال��ف��ة 
التنفيذية  ولئحته  القانون  هذا  اأحكام 
ومنح  ل��ه  تنفيذا  ال�����س��ادرة  وال���ق���رارات 
بع�س املوظفني �سفة ماأموري ال�سبط 
ب��اإ���س��دار  اخل��ا���س��ة  والأح���ك���ام  الق�سائي 
جم��ل�����س ال�������وزراء ل��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
يتعار�س  اأو  ي��خ��ال��ف  ح��ك��م  ك��ل  واإل���غ���اء 
القانون  اإل��غ��اء  واأي�سا  القانون  ه��ذا  مع 
الحت��ادي رقم 4 ل�سنة 1979 يف �ساأن 
يف  الن�سر  وحكم  والتدلي�س  الغ�س  قمع 

اجلريدة الر�سمية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

عززت �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 
جلفار كربى ال�سركات امل�سنعة للدواء 
يف املنطقة جهودها ل�ستقطاب العديد 
م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��اب��ة من 
العلمية  والمكانات  الكفاءات  اأ�سحاب 
توطني  ن�سبة  لتحقيق  والأك���ادمي���ي���ة 
يف  ناجحة  م�ساركة  خ��الل  م��ن  عالية 
وال��ت��دري��ب  للتعليم  ال��ن��ج��اح  م��ع��ر���س 
وال��ت��وظ��ي��ف ال�����ذي اح��ت�����س��م��ن م��رك��ز 
فعالياته  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 
مل���دة ث��الث��ة اأي����ام الأخ����رية م��ن اكتوبر 

املا�سي .
وقالت ا�سماء الزعابي مديرة التوا�سل 
يف  امل�ساركة  ان   : الوطنية  ال��ق��وى  م��ع 
ب��دع��م من  ال���ذي مت تنظيمه  امل��ع��ر���س 

لتعك�س  ج���اءت  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
الدولة  جهود  دعم  على  جلفار  حر�س 
يف جم���ال ال��ت��وط��ني وب��خ��ا���س��ة م��ب��ادرة 
اأب�������س���ر ان���ط���الق���ا م���ن ق��ن��اع��ة را���س��خ��ة 
راأ���س  هو  الوطني  العن�سر  ان  مفادها 
الدافعة لتمكني  املال احلقيقي والقوة 
ال�سناعة الوطنية من حتقيق التنمية 
امل�������س���ت���دام���ة وال���ط���م���وح���ات امل��ط��ل��وب��ة 
وتر�سيخ مكانتها حمليا واقليميا عامليا 
بالن�سبة   : قائلة  ال��زع��اب��ي  وت�سيف   .
ل�سركة  وف��ر  اأبوظبي  معر�س  ف��ان  لنا 
جلفار فر�سة مثالية لاللتقاء بال�سباب 
الذين  الم���ارات  جميع  م��ن  املواطنني 
اأ���س��م��اءه��م ك��راغ��ب��ني يف �سغل  ���س��ج��ل��وا 
خم��ت��ل��ف ال��وظ��ائ��ف امل��ت��وف��رة مب��واق��ع 
ج��ل��ف��ار وال���ت���ي ل ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى راأ�����س 
ت�سمل م�سنع جبل علي  اخليمة وامنا 

ومكتب اأبوظبي . واأكدت ان جلفار التي 
يف  للدواء  امل�سنعة  ال�سركات  اأكرب  تعد 
م�ستح�سر  مليون  تنتج  حيث  املنطقة 
ي��وم��ي��ا ت��ت��وزع يف اأك���رث 40 ب��ل��دا ح��ول 
ال���ع���امل حت���ر����س ع��ل��ى ت����رك اأب���واب���ه���ا 
مفتوحة على الدوام جلميع املواطنني 
ت��ت��واءم مع  ال��ذي��ن يحملون م��وؤه��الت 
جهودها ال�سناعية و منذ م�ساركتها يف 
مبادرة اأب�سر جنحت يف تعيني عدد كبري 
امل�ساركة يف  ان  املواطنني مو�سحة  من 
معر�س جناح ل تعني حم��دودة فر�س 
بانتهائه  الأب�����واب  واغ��الق��ه�����������ا  ال��ع��م��ل 
وامن����ا ن��وؤك��د ا���س��ت��م��راري��ة ال��ب��ح��ث عن 
امل��زي��د م��ن ال��ك��ف��اءات امل��واط��ن��ة ل�سغل 
الوظائف يف اأق�سام جلفار املختلفة لكل 
م��ن ي��اأن�����س يف نف�سه ال��ك��ف��اءة وال��ق��درة 

على العمل .

موؤ�س�سة االإمارات ت�ست�سيف املوؤمتر الدويل 
للطاقة النووية اجلديدة االأ�سبوع القادم

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية معايل �سهيل حممد املزروعي وزير الطاقة ت�ست�سيف موؤ�س�سة الإمارات 
املوؤمتر  الإم��ارات  بدولة  ال�سلمي  النووي  للربنامج  املطورة  اجلهة  النووية  للطاقة 
خالل  اأبوظبي  يف  كارلتون  ريتز  بفندق  وذل��ك  اجل��دي��دة  النووية  للطاقة  ال���دويل 
الفرتة من 11 اىل 14 نوفمرب اجلاري. و�سي�سارك يف املوؤمتر عد من املتخ�س�سني 
العامليني من اأكرث من 40 دولة حول العامل ملناق�سة فر�س التعاون لتطوير برامج 
اإىل مناق�سة جميع جوانب  اإ�سافة  العامل  والقائمة حول  النووية اجلديدة  الطاقة 
�سناعة  يف  الرئي�سيون  ال��ق��رار  �سناع  امل��وؤمت��ر  و�سيح�سر  ال��ن��ووي��ة.  الطاقة  ت�سغيل 
الطاقة النووية و�سناع �سيا�سة الطاقة من جميع اأنحاء العامل وموؤ�س�سات تنظيمية 
واملوردون واملتخ�س�سون يف ال�ست�سارات القانونية و�سركات متويل امل�ساريع. و�ستقدم 
دول��ة تعمل على  اأول  املجال كونها  املتحدة خرباتها يف هذا  العربية  الم��ارات  دول��ة 
تطوير برنامج نووي جديد منذ ثالثة عقود حيث مت و�سف برنامج الإمارات النووي 
ال�سلمي باملعيار الذهبي كمثال يحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تخطط للبدء 
يف تطوير برامج مدنية للطاقة النووية.  واأعرب معايل �سهيل حممد املزروعي وزير 
الطاقة عن تطلعه ل�ست�سافة كبار امل�سوؤولني يف �سناعة الطاقة النووية يف اأبوظبي 
وقال  العامل.  اأنحاء  يف  النووية  الطاقة  قطاع  تواجه  التي  املهمة  املوا�سيع  ملناق�سة 
معاليه ان دولة الإمارات متتلك الكثري من اخلربات التي تود م�ساركتها خا�سة يف 
اخلربة  لكت�ساب  كبرية  فر�س  اأي�سا  ولدينا  النووية  الطاقة  قطاع  تطوير  جم��ال 
واملعرفة من الدول الأخرى التي متتلك برامج نووية ل�سمان احلفاظ على مكانة 
الربنامج ليظل معيارا حتتذي به باقي الدول. وتوجد اليوم اأكرث من 430 حمطة 
الطاقة  باملائة من   12.3 ن�سبة  لتوليد  العامل  اأنحاء  دول��ة يف   30 تعمل يف  نووية 
الكهربائية حول العامل اإ�سافة اإىل وجود 71 حمطة نووية قيد الإن�ساء يف 14 دولة 
ف�سال على وجود 40 دولة اأخرى تدر�س حاليا اإمكانية تطوير برامج نووية خا�سة 
التنفيذي  الرئي�س  احلمادي  اإبراهيم  حممد  املهند�س  �سعادة  ق��ال  جانبه  من  بها. 
ملوؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية اإن الطاقة النووية هي واحدة من اأف�سل م�سادر 
الطاقة فهي توفر طاقة كهربائية اآمنة وموثوقة و�سديقة للبيئة دون اأية انبعاثات 
كربونية ومبا اأن العديد من الدول بداأت بال�سعي لال�ستثمار يف حتقيق ال�ستدامة 
ال��ربام��ج وف��ق��ا لأع��ل��ى معايري  اأن تنفذ ه��ذه  امل��ه��م  والأم���ن يف جم��ال الطاقة فمن 
الطاقة  �سناعة  ل��دى  ان  واأ���س��اف  والكفاءة.  وال�سفافية  واجل��ودة  والأم��ن  ال�سالمة 
لذا  امل�ستمر  بالتح�سني  واللتزام  التعاون  جمال  يف  طويال  تاريخا  العاملية  النووية 
فاإن املوؤمترات الدولية املنعقدة مثل املوؤمتر الدويل للطاقة النووية اجلديدة تقدم 
فر�سا فريدة للخرباء يف جمال الطاقة النووية لتعلم اأف�سل املمار�سات يف ال�سالمة 

واجلودة والكفاءة.
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معر�ص دبي الدويل لل�سيارات 2013 ينطلق اليوم

جمارك دبي تطلق دورة تدريبية متقدمة يف تقدير قيمة الذهب واملجوهرات 

•• دبي-الفجر:

ت�سهد  التي  دب��ي،  �سوب  الأن��ظ��ار  تتجه 
ع�سرة من  الثانية  ال��دورة  افتتاح  اليوم 
معر�س دب��ي ال���دويل ل��ل�����س��ي��ارات، اأك��رب 
ح���دث م��ن ن��وع��ه يف ال�����س��رق الأو����س���ط، 
والذي يقام للمرة الأوىل �سمن فعاليات 
اأعلن  ال���ذي   ، لل�سيارات  دب��ي  مهرجان 
اإطالقه حتت رعاية كرمية  عن  حديثاً 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن  �سمو  من 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���س��د 
دبي  جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 

الريا�سي.
وي��ج��ت��م��ع احل�����دث ال�����ذي ي���ب���داأ ال��ي��وم 
وي�����س��ت��م��ر مل�����دة خ��م�����س��ة اأي�������ام ح���ت���ى 9 
ال�����س��ي��ارات من  ���س��ن��اع��ة  رواد  ن��وف��م��رب 
ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال���ع���امل يف م���رك���ز دب��ي 
م�ساحة  على  وي��ق��ام   ، العاملي  ال��ت��ج��اري 
65،000 مرت مربع، ويعر�س م�سنعو 
منها  �سيارة   600 من  اأك��رث  ال�سيارات 
لأول  اإطالقها  �سيجري  جديدة   108
يف  والعامل،  املنطقة  �سعيدي  على  مرة 
وقت يتوقع فيه القائمون على املعر�س 
ا�ستقبال ما يزيد عن 100،000 زائر 

من اأنحاء املنطقة.
النائب  مريماند،  لوه  تريك�سي  ��دت  واأكنّ
التجاري  دب��ي  مركز  يف  للرئي�س  الأول 
ال��ع��امل��ي، اجل��ه��ة امل��ن��ظ��م��ة مل��ع��ر���س دب��ي 
ق��ط��اع  اإدراك  اإن  ل��ل�����س��ي��ارات،  ال�����دويل 
ال�����س��ي��ارات ال��ع��امل��ي ل��الأه��م��ي��ة ال��دول��ي��ة 
يرتبنّع  التي  املرموقة  واملكانة  الكبرية 
املعر�س عندها، قد باتت اليوم يف اأو�سح 
القيا�سي  ال��رق��م  اإىل  م�سرية  ���س��وره��ا، 
اختاروا  الذين  العامليني  ال�سانعني  من 
فح�سب،  �سياراتهم  لعر�س  ل  احل���دث، 
واإمن���ا ل��الإط��الق ط��رز ج��دي��دة ومن��اذج 
لأول  عنها  يك�سفون  امل�ستقبل  ل�سيارات 
م���رة، وه���و م��ا اع��ت��ربت��ه ل���وه مريماند 

دلل����ة ع��ل��ى الأه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة ملنطقة 
لدى  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 

تلك ال�سركات.
امل��ع��ر���س ممن  امل�ساركني يف  اأب���رز  وم��ن 
�سيطلقون طرزاً حديثة ل�سيارات �سوف 
العامل،  ُتعر�س لأول مرة على م�ستوى 
اأوك�����و، وب���راب���و����س، وب���وج���ات���ي، وب��ي��اك، 
ودب��ل��ي��و م���وت���ورز، ودي���ڤ���ورل���و، ورول����ز-
روي�س، و�سبانيا جي تي اإيه، وكيا، ولند 
روڤر، وني�سان. كما �سيجري اإطالق طرز 
املنطقة  �سعيد  على  م��رة  لأول  اأخ���رى 
اأ�ستون مارتن،  ب���ارزة ه��ي  م��ن ع��الم��ات 
وب��ور���س��ه،  واأوب�����ل،  واأودي،  واإن��ف��ي��ن��ي��ت��ي، 
اإم دبليو، وتويوتا، وجاجوار، وجي  وبي 
اإم ���س��ي، وج���ي���ب، و���س��ف��رول��ي��ه، وف����ورد، 
بنز،  ومر�سيد�س  وكاديالك،  وف��رياري، 
وم����زرات����ي، وم����ك����الرن، وم��ت�����س��وب��ي�����س��ي، 

وهيونداي.
و����س���ي�������س���ه���د امل����ع����ر�����س اأي���������س����اً ع���ر����س 

خلم�سة  م�ستقبلية  منوذجية  اإ�سدارات 
�سركات  من  ال�سيارات  من  ط��رازاً  ع�سر 
بينها اأ�ستون مارتن، واإنفينيتي، وبي اإم 
 ،16 دبليو، وتويوتا، وجاغوار، وديڤيل 
وزينڤو، وفورد، وفوك�س ڤاجن، ولكز�س، 
وت�سارك  وهيونداي  وني�سان،  ولينكون، 
م��رة عالمات  لأول  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  يف 
ح�سرية  ط��رز  بت�سنيع  معنية  جت��اري��ة 
من ال�سيارات، و�سيارات ريا�سية خارقة، 
املدينة،  داخ��ل  للقيادة  عملية  و�سيارات 
اأو الثالث عجالت،  ودراجات العجلتني 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ڤ��ي  اآر  �سنينغريه  م��ن��ه��ا 
وت�سريي، وجيه اإيه �سي، واأوبل، ورمبيل 

�سايكل، و�سوزوكي ودراجات ياماها.
امل��ع��ر���س،  ي�ست�سيف  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�سمن فعالياته املتنوعة وامل�سوقة، املزاد 
العام لأرقام اللوحات املميزة لل�سيارات، 
واملوا�سالت  الطرق  هيئة  تقيمه  ال��ذي 
ب���دب���ي، وت���دع���م���ه ل���ك���ز����س، وذل�����ك ي��وم 

امللتقى  ق��اع��ة  ن��وف��م��رب يف   7 اخل��م��ي�����س 
مبركز دبي التجاري العاملي.

ال��دويل  دب��ي  معر�س  فعاليات  و�ستمتدنّ 
دبي  ط��رق��ات  اإىل  ال��ع��ام  ه��ذا  لل�سيارات 
دب��ي  م��وك��ب  �ست�سهد  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ال�ستعرا�سي ، وهو مبادرة من موؤ�س�سة 
ل��ل��م��ه��رج��ان��ات وال��ت��ج��زئ��ة �سمن  دب����ي 
ف��ع��ال��ي��ات م���ه���رج���ان دب����ي ل��ل�����س��ي��ارات، 
و���س��ت�����س��ارك ف��ي��ه م��ئ��ات م���ن ال�����س��ي��ارات 
واملعدلة  والقوية  الفاخرة  وال��دراج��ات 
اأنحاء  املوكب  و�سيجوب  والكال�سيكية، 
ب���اأب���رز م��ع��امل��ه��ا، تتقدمه  الإم�����ارة م����اراً 
جمموعة �سيارات �سرطة دبي الريا�سية 
�سيارة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ف��ائ��ق،  الأداء  ذات 
ب�سباق  اخلا�سة  اإنفينيتي  م��ن  ب��ل  ري��د 

الفورميول 1.
اأن ي��ن��ط��ل��ق م���وك���ب دب��ي  امل���ق���رر  وم����ن 
نوفمرب   8 اجلمعة  ي��وم  ال�ستعرا�سي 
لقي  وقد  ع�سراً،  والرابعة  الثالثة  بني 

ت��رح��ي��ب��اً ك���ب���رياً م���ن اأن���دي���ة ال�����س��ي��ارات 
ب��دع��ٍم من  ��ة اجلمهور، وه��و يقام  وع��امنّ
�سرطة دبي وهيئة الطرق واملوا�سالت، 
اأع��ل��ن��ت اأن ح��رك��ة امل���رور يف م�سار  ال��ت��ي 
اإىل  ال�سائقني  داعية  تتاأثر،  قد  املوكب 

اتخاذ طرق بديلة خالل تلك ال�ساعة.
لل�سيارات  ال��دويل  دب��ي  معر�س  ويزخر 
ب��ف��ع��ال��ي��ات ت��رف��ي��ه��ي��ة م�����س��وق��ة وم��ث��رية 
بطولة  نهائيات  اأب��رزه��ا  م��ن  لالهتمام 
ريد ُبل كار بارك درفت 2013 املثرية، 
ومب�ساركة  �سفروليه  برعاية  تقام  التي 
اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة، ي�سعون  ���س��ائ��ق��ني م��ن 
للظفر بلقب ملك التفحيط . كما تقيم 
قيادة  ل��ت��ج��ارب  وع���راً  م�����س��م��اراً  ني�سان 
م  ُت�سمنّ فيما  ال��دف��ع،  رباعية  �سياراتها 
لالأن�سطة  خ��ارج��ي��ة  منطقة  ه��ي��ون��داي 
م�����س��ت��وح��اة م���ن ك���اأ����س ال���ع���امل 2014 
التي تقام يف الربازيل. وتنظم برييللي 
ويلز م�سابقة لأ�سرع  لالإطارات وجملة 

عملية تبديل لإطارات �سيارة.
ل��الإط��ارات  بريج�ستون  �سركة  وت��رع��ى 
لل�سيارات  ال����دويل  دب���ي  م��ع��ر���س  دورة 
الإط��ارات  �سركة  �سعار  العام حتت  لهذا 
ت�سكيلة  ال�سركة  و�ستعر�س   ، الر�سمية 
ال�سوء  م�سلنّطة  الإط���ارات  من  جديدة 
عامل  يف  املبتكرة  التقنيات  اأح���دث  على 
الإط������������ارات. وق�����د اخ����ت����ريت اإي����ن����وك ، 
امل��م��ل��وك��ة م��ن ح��ك��وم��ة دب���ي م��ن جانب 
الر�سمية  الت�سحيم  زي��وت  �سركة  اآخ���ر، 
ل��ل��م��ع��ر���س وي��ف��ت��ح امل��ع��ر���س اأب����واب����ه يف 
يوم  م�ساء   10 وحتى  م�ساًء   6 ال�ساعة 
 11 ال�ساعة  ومن  نوفمرب،   5 الثالثاء 
الأرب��ع��اء  ي��وم  م�ساء   10 وحتى  �سباحاً 
6 نوفمرب، اأما يوما اخلمي�س واجلمعة 
 11 بني  اأبوابه  فيفتح  نوفمرب  و8   7
���س��ب��اح��اً و11 م�����س��اء، وي��ف��ت��ح يف ال��ي��وم 
الأخ�����ري ال�����س��ب��ت 9 ن��وف��م��رب ب���ني 11 

�سباحاً و10 م�ساء. 

مركز االأمن الغذائي يف اأبوظبي 
و�سركة اأجيليتي يوقعان مذكرة تفاهم

•• اأبوظبي-وام:

و  التعاون  لتفعيل  تفاهم  اأجيليتي مذكرة  و�سركة  اأبوظبي  الغذائي  الأم��ن  وقع مركز 
اجلهود  توحيد  اإىل  امل��ذك��رة  تهدف  بينهما.  القائمة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز 
امل�سرتكة بني الطرفني لتعزيز اآليات العمل املتعلقة مبنظومة الأمن الغذائي ل�سمان 
الطوارئ  ح��الت  يف  التعامل  و�سال�سة  اأبوظبي  لإم���ارة  الغذائية  الإم����دادات  ا�ستمرار 
والأزم������ات ل���س��ي��م��ا ال��ت��ع��اون يف جم���ال ت��ط��وي��ر واإع������داد اخل��ط��ط وت��ق��دمي اخل��دم��ات 
الغذائي يف وقت الأزم��ات والطوارئ. وقع املذكرة معايل  اإىل مركز الأمن  اللوج�ستية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  ال��ب��واردي  اأحمد  حممد 
مركز الأمن الغذائي اأبوظبي و�سعادة خدمي عبد اهلل الدرعي نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
ابوظبي وهي   - اأجيليتي  �سركة  فاإن  التفاقية  لبنود  ووفقا   . اأبوظبي  اأجيليتي  �سركة 
الأزم��ات  حال  يف  العاملية..�ستلتزم  اللوجي�ستية  اخلدمات  تقدمي  يف  متخ�س�سة  �سركة 
والطوارئ باإعطاء الأولوية يف تقدمي اخلدمات اللوج�ستية اإىل املركز يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة بهدف تركيز اجلهود نحو حتقيق روؤى الطرفني وامل�ساهمة يف تطبيق 

ا�سرتاتيجيات الأمن الغذائي على م�ستوى اإمارة اأبوظبي. 
بني  امل�سرتك  والتن�سيق  واأط��رال��ت��ع��اون  و�سوابط  ���س��روط  التفاهم  م��ذك��رة  واأو���س��ح��ت 
املوؤ�س�ستني يف جمالت التدريب اللوج�ستي مبا يخدم �سيا�سات الأمن الغذائي يف الدولة 
بالإ�سافة اإىل تقدمي الدرا�سات واملعاينات والتعاون يف املجالت ذات ال�سلة مثل ال�سحن 
والتجارب  التدوير  اإدارة  وخ��دم��ات  املخاطر  وت��وق��ع  امل��خ��زون  واإدارة  وامل��خ��ازن  والنقل 
املجدولة وغري املجدولة و�سالمة املخزونات واإعداد اخلطط البديلة . وبهذه املنا�سبة 
اأبوظبي..اإن  الغذائي  الأم��ن  اإدارة مركز  العلي ع�سو جمل�س  اأحمد  �سعادة خليفة  قال 
توقيع املذكرة الذي مت على هام�س الجتماع الثالث ملجل�س اإدارة مركز الأمن الغذائي 
بينهما  القائمة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  وتعزيز  دعم  على  الطرفني  من  حر�سا  جاء 
تاأتي  اأن هذه اخلطوة  واأ�ساف   . الطرفني  امل�سرتكة بني  وتوحيد اجلهود  فعال  ب�سكل 
لإمارة  الغذائية  الإم��دادات  ا�ستمرار  �سمان  الغذائي عرب  الأم��ن  ا�سرتاتيجية  لتفعيل 
اأبوظبي وال�ستفادة من البنية التحتية واخلدمات اللوج�ستية وحت�سني نوعية اخلدمات 
املقدمة ل�سريحة املتعاملني يف الإمارة مبا يتما�سى مع �سيا�سة وا�سرتاتيجية الطرفني 
وحتقيق تطلعاتهم امل�ستقبلية ونوه العلي باأنه مت اأي�سا اإقرار العديد من النقاط املهمة 
اإدارة املركز والتي �سيكون من �ساأنها تفعيل دور املركز يف  واحليوية يف اجتماع جمل�س 
اإدارة الأمن الغذائي واملخزون ال�سرتاتيجي يف الإمارة. واأكد اأن اإدارة املركز تعمل على 
عدد من املبادرات وامل�ساريع التي �ستعزز الوعي املجتمعي جتاه الأمن الغذائي كما اأنه 
�سيتم الرتكيز على دعم امل�ساريع التنموية والإنتاجية التي تخدم اأهداف املركز يف هذا 
الإطار. يذكر اأن مركز الأمن الغذائي اأبوظبي هو مركز مت اإن�ساوؤه عام 2010 بقرار 
من املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي لي�سرف على و�سع ال�سيا�سات والت�سريعات اخلا�سة 
بالأمن الغذائي يف الإمارة ويطبق ا�سرتاتيجياتها اخلا�سة بهذا املجال كما ي�ساهم يف 

دعم الزيادة يف الإنتاج املحلي الزراعي والرثوة احليوانية والرثوة ال�سمكية.

•• دبي-الفجر:

اأط���ل���ق م���رك���ز ال���ت���دري���ب اجل���م���رك���ي يف 
يف  ج��دي��دة  تدريبية  دورة  دب��ي  ج��م��ارك 
تقدير قيمة الذهب واملجوهرات، وذلك 
اإط���ار اه��ت��م��ام ال��دائ��رة ببناء ق��درات  يف 
ومتكينهم  كفاءاتهم  وتطوير  املوظفني 
م���ن ح��م��اي��ة امل��ن��اف��ذ وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة 

امل�سروعة عاملياً باحرتافية عالية.
وي����اأت����ي اإط�������الق ه�����ذه امل�����ب�����ادرة ���س��م��ن 
اأولويات مركز التدريب يف عام 2013 
العمل  بيئة  يف  للمتغريات  وا�ستجابة   ،
ال��دول��ي��ة، ون��ظ��راً ل�سهرة اإم����ارة دب��ي يف 
جت���ارة ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات ع��امل��ي��اً فال 
بد من اإتقان كيفية التعامل مع التجار 
وال���ع���م���الء وت���ق���دي���ر ال��ق��ي��م��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة 
عالية  باحرتافية  وامل��ج��وه��رات  للذهب 
مما ي�ساهم يف حتقيق التناف�سية يف هذا 

املجال.
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت�����س��م��ي��م احل��ق��ي��ب��ة  ومت 
ج��م��ارك  يف  امل�����س��اف��ري��ن  ع��م��ل��ي��ات  اإدارة 
اأجزاء: حقيبة  دبي، وتنق�سم اإىل ثالثة 
والخ��ت��ب��ارات  امل���ت���درب  حقيبة  امل�����درب، 

امل��ب��دئ��ي��ة وال���ن���ه���ائ���ي���ة. وت�����س��ت��م��ل ه��ذه 
الدورة على معلومات وتطبيقات عملية 
يف جم���ال ت��ق��دي��ر ال��ذه��ب وامل��ج��وه��رات 
نتائجها  وق��ي��ا���س  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
مثل: التعرف على املجوهرات املختلفة، 

النفي�سة،  امل���ع���ادن  ال��ث��م��ي��ن��ة،  ال�����س��اع��ات 
الت�سدير  م��ع��ام��الت  ال��ل��وؤل��وؤ،  المل���ا����س، 
وال�سترياد  الت�سدير  بيان  وال�سترياد، 
امل����وؤق����ت، ب���ي���ان امل��ن��ط��ق��ة احل������رة، ب��ي��ان 
ال���ع���ب���ور، وال���ب���ي���ان الإح�������س���ائ���ي ل���دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.
اإدارة  م���دي���ر  ت����وك����ل،  ف����ري����ال  وق����ال����ت 
ي�سعى  امل��رك��ز  اأن  اجل��م��رك��ي،  ال��ت��دري��ب 
لآف���اق  ال��ت��دري��ب��ي��ة  بالعملية  ل��الرت��ق��اء 
ال��ع��امل��ي��ة والح���رتاف���ي���ة ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

التدريب  لأهمية  اأعمق  لفهم  الو�سول 
اإي��ج��اد  يف  وامل�ساهمة  امل��ت��درب��ني  وح��اج��ة 
امل��وؤه��ل��ة يف خمتلف  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر 
جم���الت ال��ع��م��ل اجل��م��رك��ي، م��وؤك��دة اأن 
املركز يحر�س على اإجراء اختبارات قبل 
مدى  لقيا�س  التدريبية  ال��دورات  وبعد 
ومعدل  ال���دورة  م��ن  امل��ت��درب��ني  ا�ستفادة 

ر�ساهم عن النتائج املتحققة. 
يعقوب  ���س��دي��ق��ة  امل��وظ��ف��ة  ت��ك��رمي  ومت 
عمليات  اإدارة  من  اأول  �سابط  اإبراهيم 
اإع��داد  يف  املتميزة  مل�ساهمتها  امل�سافرين 
واحرتافية  بكفاءة  وتنفيذها  احلقيبة 
.. هذا ويويل مركز التدريب اجلمركي 
اه���ت���م���ام���اً ك����ب����رياً ب���ت���اأه���ي���ل امل����درب����ني 
وال�ستفادة من خرباتهم يف  الداخليني 
تنفيذ خمتلف الدورات التدريبية، حيث 
الكوادر  على  كبري  ب�سكل  العتماد  يتم 
الداخلية التي متتلك تخ�س�سات علمية 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وخ���ربات عملية وا���س��ع��ة 
التدريبية  ال��ربام��ج  تنفيذ  على  ال��ق��درة 
الإيجابي  وامل���ردود  العالية  القيمة  ذات 
مم���ا ي�����س��اه��م يف مت��ك��ني امل���ت���درب���ني من 

تطوير مهاراتهم وتعزيز اأدائهم. 

�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع و وول 
�سرتيت لل�سرافة يوقعان اتفاقية تعاون

•• اأبوظبي-وام:

وقع �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع ومركز وول �سرتيت لل�سرافة اتفاقية 
املن�سوية  للم�ساريع  الت�سهيالت  من  حزمة  املركز  مبوجبها  يقدم  تعاون 
اأج��ور  حتويل  ر�سوم  تخفي�س  الت�سهيالت  وت�سمل  ال�سندوق.  مظلة  حتت 
ال�سفراء  الياقات  موؤ�س�ساتهم  يف  الأ�سا�سية  اخلدمات  موظفي  من  العمال 
لدعم قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وتعزيز قدراته التناف�سية. وقع 
اأحمد  اإب��راه��ي��م  امل�ساريع..�سعادة  لتطوير  خليفة  �سندوق  ع��ن  الإتفاقية 
املن�سوري الرئي�س التنفيذي للعمليات يف ال�سندوق..فيما وقعها عن مركز 
وول �سرتيت لل�سرافة الع�سو يف جمموعة بريد الإمارات.. �سلطان املحمود 
املدير التنفيذي للت�سويق واخلدمات امل�ساندة بح�سور عدد من امل�سوؤولني 
والتنفيذيني من اجلهتني. تاأتي التفاقية �سمن اأهداف املركز الرامية اإىل 
وت�سهيل مزاولة  الأعمال  رواد  ال�سركات من  اأ�سحاب  اأم��ام  العقبات  تذليل 
ورف��ع  الأداء  حتفيز  يف  ي�سهم  م��ا  وه��و  م��رن��ة  عمل  بيئة  وف��ق  م�ساريعهم 
اجلودة والإنتاجية يف قطاع الأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. وقال 
املن�سوري يف ت�سريح له بهذه املنا�سبة..اإن توقيع الإتفاقية مع مركز وول 
�سرتيت لل�سرافة �سينعك�س ب�سكل اإيجابي على اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سطة الأع�ساء يف �سندوق خليفة حيث �ستخف�س التكاليف عليهم وهو 
ما يوؤكد اهتمام ال�سندوق بتهيئة بيئة الأعمال للم�ساريع ودعمها املتوا�سل 
الذي  النمو  وحتقيق  للنهو�س  ال�ستثمارية  والفر�س  املبادرات  وا�ستغالل 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ومتكينه من  اإىل قطاع  ي�سكل قيمة م�سافة 

القيام بدوره املن�سود يف دعم القت�ساد الوطني.  

اإدراج �سكني �سادرين عن م�سرف االإمارات 
االإ�سالمي يف نا�سداك دبي بقيمة مليار دوالر

•• دبي-وام:

للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ق��رع 
الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات رئي�س جمل�س اإدارة بنك الإمارات 
دبي الوطني جر�س التداول يف �سوق دبي املايل اليوم احتفال باإدراج �سكني 
الإم��ارات الإ�سالمي يف بور�سة نا�سداك دبي بقيمة  �سادرين عن م�سرف 
اإ�سمية تبلغ 500 مليون دولر لكل منهما اأي ما يعادل ثالثة مليارات و 
670 مليون درهم لكليهما. وبذلك يرتفع اإجمايل قيمة ال�سكوك املدرجة 
يف �سوق دبي املايل ونا�سداك دبي اإىل 12 مليارا و 80 مليون دولر نحو 
اأ�سواق املال يف دبي يف املرتبة الثالثة عامليا.  44.4 مليار درهم مما ي�سع 
ح�سر الحتفالية معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  التنفيذي  املكتب  رئي�س  ال��وزراء 
ورئي�س  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
كاظم  عي�سى  و�سعادة  الإ�سالمي  القت�ساد  قطاع  لتطوير  العليا  اللجنة 
رئي�س جمل�س اإدارة �سوق دبي املايل واأمني عام اللجنة العليا لتطوير قطاع 
القت�ساد الإ�سالمي وه�سام عبداهلل القا�سم نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك 
الإ�سالمي  الإم��ارات  اإدارة م�سرف  الوطني ورئي�س جمل�س  الإم��ارات دبي 
وعبد الواحد الفهيم رئي�س جمل�س اإدارة نا�سداك دبي وحامد علي الرئي�س 
اآل مكتوم يف  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  دبي. وقال  لنا�سداك  التنفيذي 
ت�سريح �سحايف له ام�س اأن حر�س م�سرف الإمارات الإ�سالمي على اإدراج 
دبي مركز  نا�سداك  املنطقة جعل  لهذه  تنتمي  بور�سة عاملية  ال�سكوك يف 
الإدراج الطبيعي ل�سكوكه فبالإ�سافة اإىل بيئتها التنظيمية املتميزة متنح 
البور�سة الأوراق املالية ال�سادرة عن م�سرف الإمارات الإ�سالمي ح�سورا 
امل�سرف  من  املعتمدة  والتو�سع  النمو  ا�سرتاتيجية  دع��م  �ساأنه  من  كبريا 

�سواء حمليا اأم عامليا.  

املفو�سية االأوروبية تعتمد نظام جهاز 
اأبوظبي للمحا�سبة للرقابة على املدققني

•• باري�س-وام:

اعتمدت املفو�سية الأوروبية بقرارها رقم 288 لعام 2013 نظام جهاز 
معادلة  �سهادة  مبنحه  وذل��ك  املدققني  على  للرقابة  للمحا�سبة  اأبوظبي 
لأنظمة الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروب��ي وجاء قرار املفو�سية نتيجة 
عمليات التقييم التي قامت بها املفو�سية مب�ساعدة من املجموعة الأوروبية 
لهيئات الرقابة على مدققي احل�سابات لأنظمة وممار�سات جهاز اأبوظبي 
للمحا�سبة املتعلقة بالتدقيق ومراقبة اجلودة والتحقيق وامل�ساءلة. وبناء 
على هذا التقييم اعتربت املفو�سية نظام جهاز اأبوظبي للمحا�سبة للرقابة 
ع��ل��ى امل��دق��ق��ني م��ع��ادل ل��الأن��ظ��م��ة املتبعة يف ال����دول الأع�����س��اء يف الحت���اد 
بهذه  اجلهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  عبدالرحمن  ريا�س  معايل  وق��ال  الأوروب����ي. 
املنا�سبة: نحن �سعداء جدا بقرار املفو�سية الأوروبية ونفخر باأن نكون جهاز 
املحا�سبة الوحيد يف العامل الذي يحظى بهذا العتماد. وا�ساف معاليه ان 
التنظيمي  بالنموذج  اآخ��ر  دويل  واع��رتاف  بها  نعتز  �سهادة  القرار هو  هذا 
والت�سغيلي املختلف الذي طوره جهاز اأبوظبي للمحا�سبة. ..ومل يكن هذا 
ممكنا من دون التوجيه والدعم الذي حظينا به من القيادة الر�سيدة التي 
اتاحت لنا الفر�سة يف اجلهاز للذهاب اأبعد من اأف�سل املمار�سات املتبعة يف 
ذلك الوقت. ومبوجب قرار املفو�سية مت اعفاء اأعمال التدقيق على �سركات 
رقابة  م��ن  الأوروب���ي���ة  الأ���س��واق  �سنداتها يف  اأو  ا�سهمها  امل��درج��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الأوروب���ي  الحت��اد  يف  الأع�ساء  ال��دول  يف  التدقيق  ملهنة  املنظمة  الهيئات 
احل�سابات  مدققي  على  للمحا�سبة  اأبوظبي  جهاز  رقابة  على  والعتماد 

ومكاتب التدقيق لتلك ال�سركات. 

�سركة اأبوظبي للموانئ تفوز بجائزة اأف�سل م�سغل موانئ لعام 2013
•• اأبوظبي-وام:

 2013 ل��وي��دز  قائمة  بجائزة  للموانئ  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ف���ازت 
ملنطقة  امل��وان��ئ  م�سغلي  فئة  ع��ن   2013 ل��ع��ام  �سركة  كاأف�سل 
اجلوائز  اأرف��ع  من  وهي  الهندية  القارة  و�سبه  الأو�سط  ال�سرق 
يف قطاع اإدارة وت�سغيل املوانئ على م�ستوى العامل. وجاء اإعالن 
فوز �سركة اأبوظبي للموانئ � املطور الرئي�سي للموانئ التجارية 
واملناطق ال�سناعية يف اإمارة اأبوظبي � بلقب اأف�سل م�سغل موانئ 
لهذا العام..تكرميا واعرتافا من قبل جلنة احلكام باجلهد الذي 
بذلته ال�سركة يف التزامها امل�ستمر بالكفاءة الت�سغيلية وت�سهيلها 
لالأعمال التجارية وخدمة العمالء ال�ستثنائية. و�سردت جلنة 
اإعجابهم يف ن�ساطات  ن��ال��ت  ال��ت��ي  ك��ث��ريا م��ن اجل��وان��ب  احل��ك��ام 
�سركة اأبوظبي للموانئ فاأ�سارت اإىل املحطة �سبه الآلية الوحيدة 
واأثنت على جهود  ملناولة احلاويات يف ميناء خليفة  املنطقة  يف 
�سركة اأبوظبي للموانئ يف �سعيها املتوا�سل لتب�سيط الإجراءات 
وتقدمي اخلدمات املبتكرة لعمالئها مثل الت�ساريح اللكرتونية 
موقعها  خ��الل  م��ن  ال�سركة  اأطلقتها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وح��زم��ة 
اللكرتوين..اإ�سافة اإىل البوابات الآلية التي ت�ساهم يف ت�سريع 
عملية الفراج عن الب�سائع امل�سحونة مما يتيح اإجناز الأعمال 
�سركة  متييز  يف  الفاعلة  العوامل  �سمن  و�سنفتها  اأ�سرع  ب�سكل 

اأبوظبي للموانئ عن غريها من م�سغلي املوانئ. وت�سلم �سلطان 
والبيئة  وال�سالمة  وال�سحة  الأنظمة  الرئي�س  نائب  اجلابري 
بوحدة املوانئ اجلائزة ممثال عن �سركة اأبوظبي للموانئ وذلك 
خالل حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم الأ�سبوع املا�سي يف فندق 
التنفيذي  الرئي�س  ال�سام�سي  حممد  وق��ال  دب��ي.  حياة  جراند 
ب��الإن��اب��ة ل�سركة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��م��وان��ئ..اإن ف���وز ���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي 
للموانئ بهذه اجلائزة توؤكد مقدرة ال�سركة على حتقيق اأهدافها 
امل��وان��ئ  وت�سغيل  اإدارة  يف  العاملية  امل��ع��اي��ري  باأف�سل  وال��ت��زام��ه��ا 
وموا�سلة تقدمي اخلدمة املتميزة لعمالئها وتقدمي الت�سهيالت 
اخل��دم��ي��ة ال��ت��ي ت�ساهم يف من��و اأع��م��ال ���س��رك��ائ��ه��ا. واأع����رب عن 
�سعادته بهذا التقدير..م�سريا اإىل التطلع نحو موا�سلة الجناز 
مبا ي�ساهم بالفعل يف حتقيق روؤية اأبوظبي القت�سادية 2030 
الرائد يف �سناعة  املنرب  اليومية  وتعترب �سحيفة قائمة لويدز 
النقل البحري ويقوم على حتكيم هذه اجلائزة نخبة من احلكام 
ال�سرق  ملنطقة  املر�سحني  قائمة  اأن  ذك���روا  ال��ذي��ن  امل�ستقلني 
زي��ادة  لت�سمل  العام  ه��ذا  الهندية طالت  ال��ق��ارة  و�سبه  الأو���س��ط 
قدرها 30 يف املائة من امل�ساركني مقارنة بالعام املا�سي. واأكدت 
جلنة التحكيم على متيز املر�سحني باجلودة ب�سكل ا�ستثنائي واأن 
العاملي  البحري  النقل  جمال  يف  مكانتها  تكت�سب  باتت  املنطقة 

باأ�سلوب جديد ومرونة وا�سحة متيل اإىل الإبتكار.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :169908           بتاريخ :2012/02/28        
با�س������م:  م�سعد للم�ساوي �س.ذ.م.م

وعنوانه : �س ب: 120725 ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية(.
. الواقعة بالفئة: 43 

الكلمات م�سعد للم�ساوي يليها الخت�سار )�س.ذ.م.م( وجميع نقاط املوجودة يف بع�س الحرف ر�سمت كدوائر 
�سغرية ومن ال�سفل بالالتيني كتبت الكلمة Massaad ومن ا�سفلها يف اجلزء المين منها كتبت العبارة 
اجلهة  من  مقب�س  له  طعام  طبق  رفيع  وبخط  �سكل  ر�سم  حجما  اقل  وبخط   )Barbecue )L.L.C

الي�سرى يحوي املقطع Mass من كلمة Massaad والكل باللون البني الغامق وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 177765     بتاريخ :2012/08/09         
با�س������م:  دي ان بي هوليدنغز ال تي دي 

وعنوانه : او ام �سي ت�سامربز ، ويكهامز ، كاي 1 ، روود تاون، تورتول ، اجلذر العزراء الربيطانية 
املنتجات/اخلدمات :

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  مركبات  مزلقات،  �سناعية،  و�سحوم  زي��وت 
املحركات(، مواد اإ�ساءة، �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

الواقعة بالفئة: 4 
العبارة الالتينية GRiP مكتوبة باخلط العري�س بحجم كبري وبطريقة مميزة ور�سمت نقطة حرف ال� 
�سكل قطرة زيت والكل �سمن اطار م�ستدير مكون من قو�سني متقابلني يلتقيان كل بالآخر من  i منها على 

طرفييهما احلادان واجلميع بطريقة مميزة جدا. 
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 167659        بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
. الواقعة بالفئة: 30 

العبارة رامان كال�سيك ومن ا�سفلها بالالتيني العبارة Raman Classic والكل مكتوب بحجم كبري 
وبطريقة مميزة. 

ال�س��رتاطات : دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167651        بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة ا�سكله ومن ا�سفلها بالالتيني الكلمة Eskeleh كالهما مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 167663       بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة تيلكو ومن ا�سفلها بالالتيني Tilco كالهما مكتوبتان بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :     167599      بتاريخ :2012/01/05         
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

العبارة �سورانو كال�سيكي ومن ا�سفلها بالالتيني Sorano Classic والكل بطريقة مميزة
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:  177762    بتاريخ :2012/08/09         
با�س������م:  فوري�س )ميديل اي�ست( �سيفتي برودكت�س )م.م.ح(

وعنوانه : �س.ب:9077 - املنطقة احلرة ، ال�سارقة - المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

نظارات   ، الريا�سية  لاللعاب  واقية  خ��وذ   ، واقية  خ��وذ   ، واحلريق  وال�سعاع  احل��وادث  �سد  �سالمة  احذية 
واقية للحوادث الريا�سية ، نظارات واقية لال�ستعمال يف امل�سانع ، جميعها يف حدود وقوعها بالفئة 9 وغري 

املت�سمنة بالفئات الخرى .
الواقعة بالفئة: 9 

ر�سم مميز لقطعة جلدية عري�سة ذا لون بني فاحت ويف جزئها الي�سر قبل نهايتها يزداد لونها قتامة اىل 
الداخل  افقيا وذات حواف م�سر�سرة ومتقطعة اىل  را�سي، وهي ممتدة  الغامق يف �سورة خط  البني  اللون 
بطريقة غري منتظمة ال�سكل وبها جمموعة من النقاط ال�سوداء املتبعرثة املختلفة �سكال وحجما وكتب يف 
الو�سط الكلمات EURO TEC باخلط العري�س باللون ال�سود ولحرفها حواف رفيعة باللون البي�س 
ال�سكل  يف  تختلف  وه��ي  املموجة  ال�سفراء  اخلطوط  بع�س  داخلها  يف  ر�سم  �سوداء  خلفية  �سمن  واجلميع 

واحلجم واجلميع بطريقة مميزة. 
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167657        بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة زيوا ومن ا�سفلها بالالتيني الكلمة Zeva كالهما مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167653       بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة  بالالتيني  ا�سفلها  وم��ن  العرب  يكتبه  كما  مكتوب   794 العدد  ي�سارها  وعلى  قندكرد�ستان  الكلمة 
ميينها العدد 794 والكل مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة. وعلى   Ghandkurdistan

ال�س��رتاطات : دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 167662       بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة �سابا�س ومن ا�سفلها بالالتيني الكلمة Shabash كالهما مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167717      بتاريخ :2012/01/09        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

املتحدة العربية  وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات 
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج.
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة هيمو ومن ا�سفلها بالالتيني Himo كالهما مكتوبتان بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :177474        بتاريخ :2012/08/02          
با�س������م:  بلو اأبل ميدياكوم )منطقة حرة - ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب502084 ، مدينة دبي لالعالم ، دبي – المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواقعة بالفئة: 35  

ر�سم مميز ميثل �سكل التفاحة باللون الزرق الغامق والزرق الفاحت والبي�س ور�سمت وريقتيها بحجمني 
العالمة  كلمة  كتبت  ال�سفل  وم��ن  ال�ربتقايل  باللون  وهما  اليمنى  م��ن  حجما  اك��رب  الي�سرى  خمتلفني 
والكل  الزرق  باللون   apple الثاين  واملقطع  ال�ربتقايل  باللون   blue الول  املقطع   blueapple

بطريقة مميزة. 
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167656         بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة فريكه ومن ا�سفلها بالالتيني الكلمة Frikeh كالهما مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167596        بتاريخ :2012/01/05         
با�س������م: اي�سي�سان اي�سي �سناعي يف تكريت ايه ا�س 

وعنوانه : او ا�س بي 21 ، كاد منرب 6 ، 38070 – كاي�سري ، تركيا 
املنتجات/اخلدمات :

وقود  ذلك  وق��ود )مب��ايف   ، الغبار  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  ، مركبات  ، مزلقات  �سناعية  و�سحوم  زي��وت 
املحركات( ، مواد ا�ساءة ، �سموع وفتائل ل�ساءة . 

الواقعة بالفئة: 4 
خطني عري�سني مموجني يتجهان اىل العلى على �سكل �سعلة وعلى ي�سارها كتبت الكلمة ISISAN ومن 

ال�سفل خط افقي رفيع والكل باللون الحمر وبطريقة مميزة جدا. 
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 167661       بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

املتحدة العربية  وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات 
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة د�سنه ومن ا�سفلها بالالتيني الكلمة Deshne كالهما مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :     167658      بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج . 
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة باخان ومن ا�سفلها بالالتيني الكلمة Bakhan كالهما مكتوبتان بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :142884          بتاريخ :2010/05/26        
با�س������م:  �سيلو �ستي�سرني برودكت�س برايفيت ليمتد

وعنوانه : 6 وكيل اند�سرتيال ا�ستيت ، والبهات رود ، جوريغاون )�س( – مومبي - الهند
املنتجات/اخلدمات :

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد 
الكتب؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية او لغايات منزلية ؛ مواد 
الفنانني؛ مواد الدهان او التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الثاث(؛ مواد التوجيه او التدري�س 
)عدا الجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )عدا الواردة يف فئات اخرى(؛ حروف الطباعة ؛ الكلي�سيهات 

)الرا�سمات( . 
الواقعة بالفئة:16   

الكلمة الالتينية cello باخلط العري�س باللون البي�س على خلفية رباعية باللون الحمر والكل بطريقة 
مميزة.

ال�س��رتاطات : دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :167655          بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

كالهما   Pazel الكلمة  بالالتيني  ا�سفلها  ومن  نقاط  بثالثة  الباء  حرف  بتعطي�س  مكتوبة  ب��ازل  الكلمة 
مكتوب بحجم كبري وبطريقة مميزة. 

ال�س��رتاطات : دون �سرط .
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :177532         بتاريخ :2012/08/05         
با�س������م:  �سركة �سلوى مطر للتجارة العامة )ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب 40806 ، دبي ، المارات العربية املتحدة 
املنتجات/اخلدمات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  الأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  ت؛  واحللويا  والفطائر  اخلبز  ب؛  احلبو  من 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة: 30 

ر�سم مميز �سبه بي�ساوي ممتد افقيا �سبيه ب�سكل العني مكون من قو�سني متقابلني مر�سومان باللون الحمر 
HASAR باخلط العري�س املميز باللون  ذا حميط داخلي ا�سفر اللون مكتوب فيه وبالالتيني الكلمة 

الحمر واجلميع بطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 167660       بتاريخ :2012/01/08        
با�س������م: ال�سيد/ حممد �سديق م�سطفى غالمي 

وعنوانه : �س. ب: 1752- دبي – المارات العربية املتحدة
املنتجات/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، ال�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
ال�سود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر   واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
. الواقعة بالفئة: 30 

الكلمة وزان ومن ا�سفلها بالالتيني Vazan كالهما مكتوبيان بحجم كبري وبطريقة مميزة.
ال�س��رتاطات : دون �سرط .

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجاري

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب 2013 العدد 10937



ثقافة وفن�ن

موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم تك�سف براجمها اخلا�سة30
 لنقل وقائع معر�ص ال�سارقة الدويل للكتاب 2013

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير ال�سوئي ت�سارك يف معر�ص عاملي يف فرن�سا 

الناقد ال�سينمائي �سمري فريد يح�سل على جائزة مهرجان دبي ال�سينمائي 

الفيلم االإيطايل ال تزال احلياة )Still Life(  يف مهرجان 
اأبوظبي ال�سينمائي ال�سابع ينال جائزة من فئة اآفاق جديدة 

•• ال�صارقة-الفجر: 

التلفزيونية  ب��راجم��ه��ا  ح��زم��ة  ع��ن  ل��الإع��الم  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  ك�سفت 
والإذاعية اخلا�سة بنقل وقائع واأجواء وفعاليات معر�س ال�سارقة الدويل 
املعار�س  م��رك��ز  اأر����س  على   32 ال����دورة  لإط���الق  ي�ستعد  ال���ذي  للكتاب 
6-16 من  بني  للفرتة  يوماً   11 وت�ستمر  ال�سارقة  اأك�سبو  وامل��وؤمت��رات 

نوفمرب 2013، مب�ساركة حملية واإقليمية ودولية وا�سعة.
من  العديد  لالإعالم  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  التلفزيونية  التغطيات  وت�سمل 
اأوق���ات خمتلفة على فرتتني  التي تبث يف  وامل��ع��ت��ادة  ال��ربام��ج اجل��دي��دة 
اإفتتاح  لفعاليات  �ساملة  تلفزيونية  بتغطية  تبدوؤها  وم�سائية،  �سباحية 
امل��ع��ر���س مت��ت��د ع��ل��ى م���دى ث���الث ���س��اع��ات ون�����س��ف ال�����س��اع��ة لتنقل اىل 
وت�ست�سيف  املعر�س،  لأج��واء  اإ�ستعرا�ساً  مبا�سرة  الهواء  على  اجلمهور 
العديد من �سيوفه وزائريه للحديث عن انطباعاتهم، اإ�سافة اىل ت�سليط 
ال�سوء على الفعاليات امل�ساحبة التي تقام بني اأروقة املعر�س، وت�سمل: 
الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات ركن الطهي، ويت�سمن 
فريق نقل وقائع فعاليات الإفتتاح كاًل من املخرج غازي بقجه جي، ويف 
الفرجاوي،  حممد  و  ال�سويدي،  ماجد  وحممد  ال�سريف،  علي  التقدمي 

اإ�سافة اىل فريق عمل الربنامج.
�سهادات  مثل:  اأخ��رى  برامج  اإىل  ال�سارقة  تلفزيون  م�ساهدو  و�سيتعرف 
من املعر�س ، وهو من اإعداد رعد اأمان، واخراج حممد علوه، يلتقي فيه 
الذي  كتاب  �ساعة  وبرنامج  املعر�س،  عن  للحديث  خمتلفة  ب�سخ�سيات 
يقدمه ك��ل م��ن رمي �سيف، واأح��م��د م��اج��د، وي��خ��رج��ه اأح��م��د ال��ن��زواين، 
وحممد البحراين، الذي ي�ست�سيف موؤلفاً للحديث عن كتابه وجتربته 
خم�س�سني  برناجمني  التلفزيونية  الربامج  قائمة  ت�سم  كما  الأدب��ي��ة، 
واإخ��راج منى  ها�سم،  �سهد  تقدمي  ، وهو من  نقراأ  بعنوان هيا  لالأطفال 
الذي يقدمه جمموعة اطفال، ويخرجه  5 قراءة  عبدالعزيز، وبرنامج 

نا�سر املال.

ويف هذه املنا�سبة قال �سعادة د. خالد املدفع مدير عام موؤ�س�سة ال�سارقة 
ال�ساملة  التغطيات  لتوفري  طاقاتها  بكامل  املوؤ�س�سة  اإ�ستعدت  لالإعالم: 
خلية  اإىل  املوؤ�س�سة  وموظفي  م�سوؤويل  من  املنت�سبون  وحتول  للمعر�س، 
واإذاع��ي��ة  تلفزيونية  برامج  حزمة  على  والإ���س��راف  وتنفيذ  لإع���داد  عمل 
اأحداثه  على  ال�سوء  لت�سلط  املعر�س  اأي��ام  امتداد  على  �ستقدم  خمتلفة 
برامج  وتغطيات  مبتابعات  تلفزيونية  �ساعة  ك��ل  و�ست�سمل  املختلفة، 
املعر�س املختلفة، اإ�سافة اإىل نقل اأجواء وفعاليات املعر�س الأخرى كتوزيع 
املفكرون  يديرها  التي  وال��ن��دوات  اللقاءات  وتغطية  الثقافية،  اجل��وائ��ز 

والأدباء والكتاب، والعديد من الأن�سطة الأخرى اخلا�سة باملعر�س .
من جانبه قال ال�سيدحممد خلف مدير اإذاعة وتلفزيون ال�سارقة: ملعر�س 
الكتاب اأهمية كبرية يف اإ�سرتاتيجيات اإذاعة وتلفزيون ال�سارقة، وقد بذل 
اأجل  من  املختلفة  املعر�س  بتفا�سيل  لالإحاطة  لفتة  جهوداً  موظفونا 
ملا يجري فيه من فعاليات ولقاءات ثقافية، و�سي�سعدنا  نقل �سورة حية 
املعر�س  ودع��م  اآرائهم،  اإىل  والإ�ستماع  بجمهورنا  اللقاء  نف�سه  الوقت  يف 
ال�سارقة  مكانة  مع  ين�سجم  ب�سكل  ليظهر  ال��الزم��ة  الإمكانيات  بجميع 
واملعر�س بو�سفه اأحد اأكرب اأربع معار�س تقام للكتاب على م�ستوى العامل 

.
على �سعيد مت�سل �سيحل �سيوف املعر�س على برامج تلفزيون ال�سارقة 
فوق  وبرنامج  الكتاب،  ح�سرة  يف  وبرنامج  ال���دار،  اأخ��ب��ار  مثل:  املعتادة 
اخلا�س  الخباري  ال�سريط  بتفعيل  ال�سارقة  تلفزيون  و�سيقوم  ال�سطر، 
وت�سجيل  ي��وم��ي��اً،  املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج��ن��دة  وا���س��ت��ع��را���س  ب��امل��ع��ر���س، 
امل�ساحبة، وهناك ن�سيب وافر  الفكرية  وامللتقيات  املهمة  الندوات  بع�س 
املعر�س  من  مبا�سرًة  �سينقل  حيث  ال�سارقة  �سباح  برنامج  يف  للمعر�س 
يومياً، و�سيقدمه كاًل من حممد الفرجاوي ومرمي الها�سمي والربنامج 

من اإخراج رائد الدالتي وريهان عمران.
وعلى �سعيد الربامج الإذاعية، �سي�ستمع اجلمهور اإىل برنامج �ساعة م�سا 
ال�سابط، وماجد  الغفلي، وخالد  واأحمد  الذي يقدمه حممد احلو�سني 

ثقافة  وبرنامج  العبيديل،  ا�سحاق  ومتابعة  تن�سيق  من  وهو  ال�سويدي، 
اأدباء ومثقفني  اإ�سبوعي مبا�سر ي�ست�سيف  اإذاعي  بال حدود وهو برنامج 
من زائري و�سيوف املعر�س للحديث عن اأجوائه املختلفة، والعديد من 
من  والربنامج  اإعالمياً،  املعر�س  دعم  يف  ت�سب  التي  الأخ��رى  الإن�سطة 

اإعداد م�سروع ثقافة بال حدود، وتقدمي �سيخة املطريي.
وتقدم اإذاعة ال�سارقة برامج اأخرى على جناح موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم 
العمر  بيت  برنامج  مثل  الجتماعية  الذاعية  الربامج  بينها  باملعر�س، 
الذي يعده ويقدمه املهند�سان طارق احلمادي، وعبد الكرمي احلو�سني، 
ويتناول كافة خطوات ومراحل بناء امل�سكن بهدف توعية وتثقيف املقبلني 

على بناء م�ساكنهم باأف�سل املمار�سات املتبعة يف هذا املجال.
كما �ستقدم اإذاعة ال�سارقة برنامج �سحي جداُ ، وهو من اعداد وتقدمي د. 
عبد الرحمن م�سيقر، وحوار حممد بن دخني، ويعنى بالغذاء والتغذية 
ال�سليمة، ويتناول موا�سيع خمتلفة لها عالقة بالطعام واأدواته واأ�ساليبه 
والعادات التي يتبعها ال�سخ�س، ويتم تقدميها يف اإطار حريف يهدف لن�سر 
التي  ال�سارة  ال�سحية  العادات  من  الكثري  حول  الوعي  وزي��ادة  الفائدة، 

تغيب عن اأنظار املجتمع لتحقيق اأف�سل فائدة ممكنة.
على �سعيد مت�سل، �سيتعرف جمهور زائري املعر�س اإىل 3 برامج اأخرى 
وه��و من  اأن  يحكى  برنامج  م��ن:  كل  ال�سارقة هي  اإذاع���ة  على  تقدم من 
املتخ�س�سة  الكتب  اأم��ه��ات  خالله  ي�ستعر�س  اأم���ان،  رع��د  وتقدمي  اإع���داد 
ال�سهرية  املواقف واحلكايات  العربي من خالل نقل بع�س  الأدب  بتاريخ 
الزمر،  �سامل  وتقدمي  اإع��داد  من  الف�سيح  النبطي  وبرنامج  والطريفة، 
النبطي يف  ال�سعر  اأ�سهر ق�سائد  يتناول خمتارات من  اأدبي  وهو برنامج 
الإمارات، فيما ت�سَوق اإذاعة القراآن الكرمي من ال�سارقة اإ�سدار برنامج من 
م�ساجد ال�سارقة ، وهو اأول ا�سدار لها تهتم فيه باإبراز التنوع يف التالوات 
8 قراءات خمتلفة للعديد من  القراآنية لأئمة م�ساجد ال�سارقة، وي�سم 
اأئمة م�ساجد خمتلفة يف اإمارة ال�سارقة من املعروفني بال�سوات املتميزة 

يف جمال التالوة.

الدولية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  جائزة  وف��د  ي�سارك 
الذي  ال�سنوي  �سالون دي ل فوتو  ال�سوئي يف معر�س يل  للت�سوير 
من  ال��ف��رتة  خ��الل  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة  يف  فعالياته  تنطلق 
اإطار  امل�ساركة يف  وتاأتي  اجل��اري.  نوفمرب  �سهر  11 من  اإىل  ال�سابع 
اخلطة الرتويجية الدولية التي تنتهجها اجلائزة لالحتكاك باأبرز 
املعار�س  هذه  مثل  يف  امل�ساركني  والأكادميني  والعار�سني  امل�سورين 
اأهمية  امل�ساعد للجائزة  العام  الأمني  الزارعي  واأكدت �سحر  العاملية. 
التواجد يف معر�س يقام يف باري�س لأ�سباب عدة اأبرزها املكانة العاملية 
األ��ف زائ��ر من   70 اأك��رث من  لهذا املعر�س حيث ي��رتدد عليه �سنويا 
التي  واخل��دم��ات  املنتجات  اأح��دث  على  يطلعون  العامل  دول  خمتلف 
ب�سفة  الت�سوير  جم��ال  يف  و�سانع  عار�س   100 من  اأك��رث  يقدمها 

الذي  النجاح  تواجد اجلائزة يف ظل  اأن  اإىل  الزارعي  واأ�سارت  عامة. 
يحققه املعر�س يعزز جناح اخلطة الرتويجية لها هذا العام . واأ�سافت 
اأن اجلائزة ت�ستعر�س خطتها ال�سرتاتيجية واأهدافها وحماور الدورة 
اجلديدة التي حتمل عنوان �سنع امل�ستقبل بالإ�سافة اإىل اإح�سائيات 
الدورة الأوىل والثانية وال�سورة الفائزة ونبذه عن الفائزين يف اإطار 
ال�سرتاتيجي  الهدف  حتقيق  اأن  واأف���ادت   . لهم  الرتويجية  حملتها 
م�سابقاتها  يف  امل�ساركني  امل�سورين  ثقة  تعزيز  ه��و  للجائزة  الأه���م 
باأنف�سهم وملزيد من الحتكاك مع اأبرز امل�سورين على م�ستوى العامل 
تن�سيقية  لقاءات  هناك  اأن  وذك��رت   . القدرات  وتعزيز  امل�ستوى  لرفع 
املوؤ�س�سات  التعاون مع  �سبل  لبحث  اجلائزة  القائمون على  �سيعقدها 
ذات ال�سلة لتحقيق كافة الغايات من هذه امل�ساركة . ونوهت الزارعي 

التي  الرتويجية  الو�سائل  اأح���دث  على  ق��رب  ع��ن  التعرف  ب�����س��رورة 
فن  ال�سوئي  الت�سوير  ان  اعتبار  على  ال�سلة  ذات  املوؤ�س�سات  تقدمها 
اأ�سرارها  ومهنة لها هيئات واأفراد متخ�س�سون حول العامل ميلكون 
�سواء  اأولئك  مع  عالقات  بناء  اأن  اإىل  ال��زارع��ي  ولفتت   . ومفاتيحها 
كانت اأكادميية اأو اإدارية يعد مهمة م�ستقلة يف حد ذاتها �سي�سعى فريق 
العمل وموفدو اجلائزة لتحقيقه خالل هذه الزيارة . يذكر اأن عددا 
من اأع�ساء الوفد املغادر لفرن�سا �سيزور معر�س فوتو باري�س والذي 
امل�سورين  اأ�سهر  يقدمها  ال�سوئي  الت�سوير  الأعمال يف  اأبرز  �سي�سم 
امل�سورين  م�ستويات  على  التعرف  لغر�س  العامل  دول  خمتلف  من 
هذا  و�سط  اجلائزة  عن  للرتويج  بالإ�سافة  قدموها  التي  والأع��م��ال 

التجمع الكبري .

ال��دويل  ال�سينمائي  دب��ي  م��ه��رج��ان  اأع��ل��ن 
ام�����س ع���ن م��ن��ح ج���ائ���زة ت��ك��رمي اإجن�����ازات 
الأم�سية  يف  تقدميها  يتم  التي  الفنانني 
ل��ل��م��ه��رج��ان ك��ل ع���ام للناقد  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
حيث  ف��ري��د  ���س��م��ري  امل�����س��ري  ال�سينمائي 
حتتفي الدورة العا�سرة من مهرجان دبي 
املتميزة  بالإ�سهامات  ال��دويل  ال�سينمائي 
للمبدعني يف �ستى جمالت ال�سينما وذلك 
ال�سينمائيني  ال��ن��ق��اد  م��ن  نخبة  بح�سور 
ال���ع���رب وال���ع���امل���ي���ني. وق�����ال ع��ب��داحل��م��ي��د 
ال�سينمائي  دب���ي  م��ه��رج��ان  رئ��ي�����س  جمعة 
ال��ت��ي  الأوىل  امل����رة  ه���ي  ه����ذه  اأن  ال�����دويل 
متنح فيها جائزة تكرمي اإجنازات الفنانني 
من  ال��ع��ام  ه��ذا  و�ستكون  �سينمائي  لناقد 
�سمري  الكبري  ال�سينمائي  الناقد  ن�سيب 
كبرية  �سينمائية  قامة  يعترب  ال��ذي  فريد 
�ساهمت يف تر�سيخ مكانة ال�سينما امل�سرية 
اأن  م�سيفا  الدولية  املحافل  يف  والعربية 
الكبرية  باإجنازاته  اعرتافا  تقدم  اجلائزة 
امل�سرية  ال�سينما  ���س��ن��اع��ة  خ��دم��ت  ال��ت��ي 
ونوه  عاما.  خم�سني  من  لأك��رث  والعربية 
بدور النقاد الكبري يف �سناعة ال�سينما على 
م�ستوى العامل مبا يقدمونه من حتليالت 
وتف�سريات ور�سد للقيمة الفنية وت�سليط 
ال�سوء عليها لتعريف جمهور ال�سينما بها 
�سجالت  ي�سطرون  الذين  امل��وؤرخ��ون  فهم 
احل��������راك ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ����س���م���ن م���راح���ل 

يتاأثر  لرمبا  باأنه  واأف���اد  املختلفة.  تطوره 
ال�سخ�سية  ح��ي��ات��ه  يف  م��ا  بفيلم  امل�����س��اه��د 
بالن�سبة  متاما  يختلف  ذات��ه  الأم��ر  اأن  اإل 
املو�سوع  يعاي�س  ال��ذي  ال�سينمائي  للناقد 
بتفا�سيله كافة وير�سد توجهاته وطفراته 
باملوهبة  يتمتعون  ال��ن��ق��اد  اأن  اإىل  م�سريا 
املفاهيم  ت��ل��ك  تو�سيح  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي 
ال�سينمائية  احلالة  تف�سري  على  وال��ق��درة 
تقييم  من  ب��دءا  م�ستوياتها  اختالف  على 
روؤية العمل ال�سينمائي اإىل تعريف املجتمع 
ب�سعبية  يحظ  مل  رمب��ا  �سينمائي  مبنجز 
يتمتع  اأن��ه  اإل  ال��ت��ذاك��ر  �سباك  عند  كبرية 
اأع��رب  جانبه  وم��ن  متميزة.  فنية  بقيمة 
الناقد ال�سينمائي �سمري فريد عن �سعادته 
ف��وزه بجائزة تكرمي اجن��ازات  تلقي  بخرب 
ال�سينمائي  دب���ي  م��ه��رج��ان  م��ن  ال��ف��ن��ان��ني 
ك��ان نقطة  املهرجان  ب��اأن  ال��دويل ..منوها 
حتول يف املنطقة جتاه ال�سينما كتعبري عن 
املحوري يف  دب��ي  دور  وتعبري عن  احلداثة 
بالذكر  واجلدير  والعامل.  العربي  العامل 
اأن الكاتب والناقد ال�سينمائي �سمري فريد 
�سينمائيا  ون��اق��دا  كاتبا  املهنية  حياته  ب��داأ 
اإذ   1965 ع���ام  اجل��م��ه��وري��ة يف  ب��ج��ري��دة 
تاأ�سي�س  يف  و���س��اه��م  ع��ام��ا   38 مل���دة  ع��م��ل 
الق�سرية  ل��الأف��الم  ق��وم��ي  م��ه��رج��ان  اأول 
والت�سجيلية عام 1970 وكذلك املهرجان 
ال��ق��وم��ي ل��الأف��الم ال��ط��وي��ل��ة ع���ام 1971 

للنقاد  احتاديني  تاأ�سي�س  يف  اأي�سا  و�سارك 
التحكيم  م���ن جل���ان  ال��ع��دي��د  يف  و����س���ارك 
وه��و   1972 م��ن��ذ  ال��دول��ي��ة  ال�سينمائية 
ع�����س��و يف الحت��������اد ال��������دويل ل��ل�����س��ح��اف��ة 
 .1971 ال�سينمائية / فيربي�سكي / منذ 

ومنحت جائزة تكرمي اإجنازات الفنانني يف 
ال�سابق لعدد من النجوم العرب والعامليني 
حمامة  وف��ات��ن  ال�سريف  عمر  بينهم  م��ن 
وعادل اإمام وجميل راتب و�سباح ومورغان 
و�ساه  بات�سان  واأميتاب  بن  و�سون  فرميان 

�ساهني  ويو�سف  عبدال�سيد  وداوود  روخان 
ونبيل  �سي�سي  و�سليمان  ب��و���س��ارب  ور�سيد 
املالح واأوليفر �ستون وداين غلوفر وتريي 
غيليام ويا�س �سوبرا و�سوبا�س غاي ومايكل 

اأبتد وحممود عبدالعزيز. 

ت��زال احلياة )Still Life( لوبرتو  الإي��ط��ايل ل  الفيلم  ف��از 
ال�سينمائي  اأبوظبي  مهرجان  يف  جديدة  اآف��اق  بفئة  بازوليني 

ال�سابع.
كله:  املهرجان  الفئات على م�ستوى  اأروع  الفيلم على  لقد حاز 
ح��ي��ث ���س��ه��دت ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ق��ارن��ة اأف�����الم مل��خ��رج��ني حمليني 
ال�سرد  بنمط  يتميزوا  خمرجني  خرباتهم،  بداية  يف  ودول��ي��ني 
اجلديد متاما و البحث با�ستمرار عن اأفكار و روؤى جديدة من 

�ساأنها اأن تكون حافز ل�سناعة الفيلم باأكمله .
حقق فيلم ل تزال احلياة )Still Life( جناح بالإجماع من 
قبل كل من جلنة التحكيم واجلمهور الذي �سارك يف املهرجان 

لق�سته املوؤثرة عن احلياة واحلب و احلياة بعد املوت.
تاأليف واإخ����راج اوبرتو  ال��ث��اين م��ن  ت��زال احل��ي��اة ه��و الفيلم  ل 
جوائز  عدة  على  اأي�سا  حاز  ال��ذى   Machan بعد  بازوليني 

اإن اوبرتو بازوليني معروف لكونه واحد من  �سينمائية دولية. 
منتجي الفيلم ال�سهري Full Monty يف عام 1997 .

لقد حققت امل�ساركة الإيطالية يف مهرجان اأبو ظبي ال�سينمائي 
اآف��اق  بفئة  ال��ف��وز  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ملحوظة،  نتيجة  ال��ع��ام  ه��ذا 
اإيطاليني  اأف��الم   7 امل�ساركة بعدد  ، لقد مت  الواقع  ، يف  جديدة 
الأ�سد  Sacro Gra احلائز على جائزة  ، منهم  املهرجان  يف 
 Salvo  ،2013 الذهبي يف مهرجان فيني�سيا )البندقية( يف 
و  لل�سينما  كان  مهرجان  يف  �سينمائيتني  جائزتني  على  احلائز 
الغرب  ذات مرة يف  الأ�سطوري حدث  للفيلم  كان عر�سا خا�سا 
)C’era una volta il West( من قبل �سريجيو ليون 

.
ال�سينمائي  ظبي  اأب��و  مهرجان  يف  احلياة  ت��زال  ل  فيلم  انت�سار 
هو من دون �سك اعرتاف هام ل�سناعة ال�سينما الإيطالية. لقد 

يحتل  و   ،  2007 ع��ام  يف  ال�سينمائي  ظبي  اأب��و  مهرجان  ول��د 
ب�سورة متزايدة وم�ستمرة م�ساحة من الدرجة الأوىل يف امل�سهد 
للمواهب  مم��ت��ازة  ان��ط��الق  نقطة  ي�سكل  و  ال���دويل  ال�سينمائي 

النا�سئة يف العامل العربي ودوليا .
لقد قال ال�سفري الإيطايل جورجو �ستارات�سى لدى دولة الإمارات 
ال�سينما  واأن  النت�سار  بهذا  ج��دا  �سعداء  اإننا  املتحدة  العربية 

الإيطالية ت�سهد حاليا جناح كبري على امل�ستوى الدويل.
الإيطايل يف منطقة  الثقايف  امللحق  بريانتى،  الي�ساندرا   علقت 
احل��ي��اة )Still Life( يف  ت����زال  ان��ت�����س��ار ل  ب�����س��اأن   ، اخل��ل��ي��ج 

مهرجان اأبو ظبي ال�سينمائي ، قائلة:
مهرجان  يف   )Still Life( احلياة  ت��زال  ل  فيلم  انت�سار  اإن   
ت�سدير  مي��ك��ن  ك��ي��ف  اأظ��ه��ر  ق��د  ال�����س��اب��ع  ال�سينمائي  اأب��وظ��ب��ي 

ال�سينما الإيطالية خارج حدود اأوروبا مع نتائج ممتازة .

موؤلفات اأحمد التدمري يف 
معر�ص كتاب ال�سارقة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الثانية  اجل��دي��دة،  ن�سخته  يف  للكتاب،  ال���دويل  ال�سارقة  معر�س  خ�س�س 
اأحمد  د.  واإن��ت��اج  ملوؤلفات  خا�سا  جناحا  غ��دا،  تنطلق  اأن  املقرر  والثالثني، 
جالل التدمري، رحمه اهلل، ي�ستمر طيلة اأيام املعر�س، خالل الفرتة من 

ال�ساد�س اإىل ال�ساد�س ع�سر من ال�سهر اجلاري.
ي�ستمل اجلناح، الذي ت�سرف عليه اأ�سرة الباحث الراحل، على 11 موؤلفا 
يف حقول معرفية خمتلفة، اأجنزها الراحل يف حمطات متباينة من حياته، 
وامل��ج��الت  ل��ه��ا،  ق��دم  اأو  عليها  اأ���س��رف  اآخ��ري��ن  مل��وؤل��ف��ني  كتابا   18 بجانب 
والن�سرات الإخبارية القدمية، التي عمل حتريرها، وجمموعة من الندوات 

والفعاليات الثقافية، التي �ساهم يف تنظيمها.
التدمري، الذي فارق احلياة يف راأ�س اخليمة يف ال�ساد�س ع�سر من دي�سمرب/ 
كانون الأول عام 2012، هو مدير وموؤ�س�س اأول دائرة لالإعالم يف الإمارة. 
و�سغل مواقع خمتلفة يف راأ�س اخليمة، وترك ب�سمات وا�سحة يف احلقول 
الإعالمية والثقافية والرتاثية يف الإمارة، حيث توىل من�سب م�ست�سار يف 
التاريخ  درا�سات يف  الفقيد  �سابقا. وقدم  براأ�س اخليمة  الأم��ريي  الديوان 
بعنوان  كتاب  منها  خمتلفة،  موؤلفات  للراحل  و�سدر  واخلليجي.  املحلي 
الإماراتية  اجلزر  ق�سية  تناول   ، وثائقية  درا�سة  الثالث..  العربية  اجلزر 
���س��ارك يف  ال��ذي   ، اإىل الإجن��ل��ي��زي��ة، وك��ت��اب مملكة هرمز  املحتلة، وت��رج��م 
تاأليفه، ويتكون من جزئني، و مدارات يف حركة الزمن العربي ، و الأخالق 

عند العرب.. قبل الإ�سالم وبعده ، و �ساعر ين�سد .
واأ�س�س التدمري اأول مكتب لالإعالم يف راأ�س اخليمة، بناء على طلب املغفور 
الذي  اهلل،  رحمه  القا�سمي،  حممد  بن  �سقر  ال�سيخ  تعاىل،  اهلل،  ب��اإذن  له 
اأ�سدر يف دي�سمرب عام 1969 مر�سوما اأمرييا باإن�ساء مكتب لالإعالم يف 
الإمارة، برئا�سة ال�سيخ عبد العزيز بن حميد القا�سمي، رحمه اهلل. ون�س 

املر�سوم على تكليف التدمري مبن�سب مدير عام املكتب.
واأ�س�س الفقيد جملة اأخبار راأ�س اخليمة ، يف الأول من يناير كانون الثاين 
امل�سروع  اعرت�ست  التي  وال�سعوبات،  الإم��ك��ان��ات  �سح  رغ��م   ،1969 ع��ام 
لرتى  موؤقتا،  املجلة  اإ�سدار  توقف   1970 ويف  حينها.  الوليد  ال�سحايف 

النور ن�سرة اإخبارية اأخرى حملت ا�سم )الن�سرة الإخبارية 
�سهرية،  ن�سف  ب�سورة  ع��ام��ني  ال�����س��دور  وا�سلت  اخل��ي��م��ة(،  راأ����س  لإم���ارة 
واأحيانا يف اأقل من ذلك. وعاودت جملة راأ�س اخليمة ال�سدور عام 1974، 
�سغل خاللها التدمري رئا�سة حترير املجلة. وا�ستمرت الأخرية يف ال�سدور 
حتى عام 1985، فيما انتقل التدمري لحقا اإىل الديوان الأمريي براأ�س 

اخليمة، كمدير موؤ�س�س ملركز الدرا�سات والوثائق يف الإمارة.
و�ساهم التدمري يف تاأ�سي�س اإذاعة راأ�س اخليمة وتطويرها. و�سبق للباحث 
اإذاع��ة بغداد،  1961م يف  اعتبارا من �سيف  اأن عمل  الراحل  والإع��الم��ي 
للق�سية  خ�س�س   ، فل�سطني  �سوت  ع��ن��وان  حمل  لربنامج  وم��ق��دم  كمعد 

الفل�سطينية حينها، ثم اأحلقه بربامج اإذاعية متنوعة.
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لّذة النجاح تدفعني نحو الأمام والبحث عن كل جديد ومميز

فيفيان مراد: الفن ر�سالة فرح واأمل و�سالم

يارا والتاأجيل 
اأنها بحكم الظروف الأمنية يف  اللبنانية يارا يف حديث لها  الفنانة  بررت 
لبنان واملنطقة تقوم بتاأجيل البومها اجلديد، وعن الذين ي�سككون بهذا 
لت  املو�سوع قالت: )ب�سراحة اآخر همي كالم النا�س وعدم اقتناعهم باأين اأجنّ
اأفعل ما اأجده يف م�سلحتي،  اأن  األبومي جراء الأو�ساع الراهنة، فاأنا علينّ 

لأن اأهم �سيء يف الفن هو التوقيت(.

ميلي�سا يف
 )من مني خايف(

اأطلقت الفنانة اللبنانية ميلي�سا األبومها اجلديد )من مني خايف( الذي  
ك(، )�سيدي  اأبرزها: )ول يوم(، )�سو ما ب��دنّ ي�سم جمموعة من الأغنيات 
من�سور(، )وين برتوح(، )اأنا عا�سقاك(، )على بايل(، )لو بتكون(، )مننّك 
)Akon،Nanana العاملي  الفنان  مع  )ديو  نا�سيني(  )يلي  حبيبي(، 
و)لو بتكون( )�سورتهما( وتفكر بت�سوير اأغنية )من مني خايف(، اإل اأنها 

مل ت�ستقرنّ بعد على املخرج الذي �ستتعاون معه.

اأع���ل���ن م���ه���رج���ان ت�����روب ف�����س��ت اأراب����ي����ا ل���الأف���الم 
عن   ،twofour54 تنظمه  ال���ذي  الق�سرية، 
م�����س��ارك��ة جن��م ال��ب��وب رام���ي ع��ي��ا���س يف فعاليات 
املهرجان بدورته الثالثة، حيث �سيوؤدي بع�ساً من 
اأ�سهر اأغانيه اأمام اجلمهور امل�سارك على كورني�س 

اأبوظبي، وذلك يوم اجلمعة 8 نوفمرب 2013. 
بداأ رامي م�سواره الفني يف العام 1996 حيث ملع 
على  فيه  فحاز  الفن،  ا�ستوديو  برنامج  يف  جنمه 
النجاحات،  بعدها  ل��ت��ت��واىل  ال��ذه��ب��ي��ة،  امل��ي��دال��ي��ة 
ويطلق ع���دداً م��ن الأغ���اين امل��ن��ف��ردة والأل��ب��وم��ات 
ال�سعيدين  على  ملحوظاً  جن��اح��اً  حققت  ال��ت��ي 
اأغنية  رام��ي  اأع��م��ال  اأب��رز  وم��ن  والعاملي.  العربي 
حبيتك اأنا و قلبي مال و رائع و يا م�سهر عيني . 

وتعليقاً على م�ساركته يف فعاليات مهرجان تروب 
ف�ست اأراب��ي��ا، ق��ال رام��ي: اإن��ه لأم��ر رائ��ع اأن اأك��ون 
ج��زءاً من ه��ذا احل��دث املميز ال��ذي يوفر ل�سباب 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا م��ن�����س��ة لإظ���ه���ار م��واه��ب��ه��م وحت��ق��ي��ق 
ط��م��وح��ات��ه��م، ح��ي��ث ن�����راه ي�����س��ج��ع الإب����ت����ك����ار... 
ب��اإخ��ت�����س��ار اإن���ه م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ن��ح��ت��اج اىل 
�سناعة  لتطوير  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  منها  مزيد 
اأع�ساء  ملقابلة  قدماً  واأتطلع  والرتفيه.  الإع��الم 
جلنة التحكيم وفريق تروب ف�ست ولتاأدية بع�س 
الأغ�����اين ال��ت��ي ي��ح��ب��ه��ا ج��م��ه��وري م��ب��ا���س��رة على 

كورني�س اأبوظبي. 
و���س��وف ت��ق��وم ال��ن��ج��م��ة امل�����س��ري��ة ي�����س��را، امل��دي��رة 
امل�����س��ارك��ة ل�����دورة امل���ه���رج���ان ه����ذا ال���ع���ام، وجل��ن��ة 

التحكيم املوؤلفة من امل�ساهري يف �سناعة ال�سينما، 
النهائيات  يف  امل�ساركة   16 ال���  الأف��الم  مب�ساهدة 
والتي �ستعر�س للمرة الأوىل، حيث �ستختار منها 
املتابع  اجلمهور  اأم��ام  مبا�سرة  الفائزين  اللجنة 
ح��دث مميز وجم��اين.  اأبوظبي يف  كورني�س  على 
�ستقدم  والإث�����ارة،  امل��زي��د م��ن الرتفيه  ولإ���س��اف��ة 
اأبي را�سد ليلة املهرجان  اللبنانية ريا  الإعالمية 

للعام الثالث على التوايل.
جتدر الإ�سارة اإىل ت�ساعف عدد الأف��الم املقدمة 
هذا  اأراب��ي��ا  ف�ست  ت���روب  م��ه��رج��ان  يف  للم�ساركة 
العام مقارنة بالعام املا�سي، حيث مت تقدمي اأفالم 
عالية اجلودة من 29 دولة خمتلفة من �سمنها 

عربية. دولة   18

• كيف تقينّمني الأ�سداء على اأغنيتك اجلديدة )عذاب احلب(؟ 
لذا  امل�ستمع،  اإىل  وقريب  حقيقي  وكالمها  واقعية  فالأغنية  ممتازة،   -

اخرتتها  وقد  لإطالقها،  الأول  اليوم  منذ  جناحاً  حققت 
من بني اأغنيات كثرية عر�سها علي �سعراء وملحنون، 

على مدى �سنة ون�سف ال�سنة، لأنها الوحيدة التي 
اأي  م  اأق��دنّ اأقنعتني، فاأنا حري�سة يف خياراتي ول 

عمل جديد اإل يف حال لم�س م�ساعري.
• ما اأبرز مميزات الأغنية؟

امل��م��ت��ن��ع، وه��ذا  ال��ن��وع ال�سهل  - ه��ي م��ن 
م��ا ج��ذب��ن��ي اإل��ي��ه��ا، ف��ال ي��ج��د امل�ستمع 

�سعوبة يف فهمها، وي�ستطيع تردادها 
لدى �سماعها للمرة الأوىل. هنا ل 
بد من التنويه باللحن املميز الذي 
اأ�سفى روحاً خا�سة على الأغنية، 
ما  والع�سري،  اجلديد  والتوزيع 
اأج��واء مميزة وخمتلفة.  ر لها  وفنّ

توقعاتي  ت��ذه��ب  مل  هلل  احل��م��د 
�������س������دًى وج�����������اءت الأغ����ن����ي����ة 

متكاملة.
مي��ي��ز  م�����ا  اإن  ي����ق����ال   •  

اإح�سا�سها  م��راد  فيفان 
ال�سادق بالغناء!

- اأ���س��م��ع ه���ذا ال��ك��الم 
واأفتخر به، لأن  كثرياً 
م����ا م����ن اأغ���ن���ي���ة ت�����س��ل 

اإىل امل�ستمع يف حال مل 
اأداوؤه��ا باإح�سا�س  ينب�س 

القلب،  م��ن  ن��اب��ع  جميل 
واأي  اأنا ح�سا�سة بطبعي، 
يفرحني  اأن  ممكن  �سيء 

اأوؤدي  وح��ني  يحزنني،  اأو 
اأع��ي�����س احل��ال��ة  اأغ��ن��ي��ة  اأي 

مت�����ام�����اً، م�����ن ه���ن���ا اخ���ت���ار 
ت��ل��ك ال��ت��ي اأ���س��ع��ر ب��ه��ا ل��دى 

ال�����س����ت����م����اع اإل����ي����ه����ا ل��ل��م��رة 
متاماً  اأع��رف  لأنني  الأوىل، 

اأن ه���ذا الإح�����س��ا���س ال�����س��ادق 
�سي�سل اإىل امل�ستمع مبا�سرة.

ردود  م����ع  ت��ف��اع��ل��ت  • ك���ي���ف   
الفعل على الأغنية؟

- ب����ف����رح ك����ب����ري، وق�����د ت��ل��ق��ي��ت 
ات�سالت تهنئة رغم اأن ال�ساحة 
الفنية لي�ست يف اأح�سن حالتها، 

وحني اأكون يف مكان عام يقرتب 
مني النا�س للتعبري عن اإعجابهم 

اجلميل  وب��الإح�����س��ا���س  ب��الأغ��ن��ي��ة 
الذي يفتقدوه يف اأغاٍن كثرية. هذا 

هو النجاح بحد ذاته. 
ت�سري  ان��ت�����س��اراً،  �سبقتها،  التي  والأغ��ن��ي��ات  )اأي����ام(  حتقيق  غ��رار  على 
املرتبة الوىل  )عذاب احلب( يف الطريق نف�سه، وقد احتلت 
اأم(،  اأف  )�ستار  تون�س(، كذلك يف  اأم  اأف  يف )موزاييك 
املرتبة الأوىل عرب )جر�س �سكوب  اأبو ظبي واأي�ساً 
اأف اأم( ب��ريوت... واأتوقع لها مزيداً من النجاح يف 

الأيام املقبلة.
م�سوؤولية  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  يحملك  م���دى  اأي  اإىل   •

للم�ستقبل؟
- امل�سوؤولية موجودة يف كل خطوة اأقوم بها، �سواء يف 
وغريها،  واخلا�سة  الجتماعية  حياتي  يف  اأو  عملي 
ف��اأن��ا اخ�����س��ى اخل��ط��وات ال��ن��اق�����س��ة، ل���ذا اأت�����رونّى قبل 
ة  ل��ذنّ ��ي.  وف��ننّ حياتي  يخ�سنّ  ج��دي��د  اأي  على  الإق����دام 
النجاح التي اأعي�سها اليوم متنحني دفعاً نحو الأمام 
وال��ب��ح��ث ع��ن ك��ل ج��دي��د ومم��ي��ز، ك��ذل��ك مينحني 
ة واأماًل جديداً، وهنا ل بد يل  �سغفي بالفن قونّ
من  ي�ساعدين  ال��ذي  العمل  فريق  �سكر  من 
وراء الكوالي�س، ويتعامل معي ب�سدق لذا 

اآخذ بتوجيهاته.
 • هل الذكاء عند الفنان العامل 

الأول لتحقيق ا�ستمراريته؟
- ال��ذك��اء ه��و ���س��الح يف ميادين 
التميز  احلياة كافة، ول ميكن 
الفن  لي�س  اف��ت��ق��اره.  ح���ال  يف 
مبتذلة  ا�ستعرا�سات  د  جم���رنّ
ودل�����ع وغ���ريه���ا م���ن الأم�����ور 
التي ل طعم لها ول لون، بل 
اأعمال ناجحة وراقية حتافظ 
ع��ل��ى م�����س��ت��واه وت��دف��ع ب��ه نحو 
اأك��ن فنانة ذكية  الأم���ام. ل��و مل 
مل��ا حققت ه��ذا ال��ن��ج��اح، واأمت��ن��ى 
راقية  ا���س��ت��م��راري��ة  على  احل��ف��اظ 

تليق بي وباأذن امل�ستمع.
 • هل تاأخذين بن�سائح املحيطني 

بك يف خياراتك؟
النهاية  يف  اإمن���ا  اإل��ي��ه��ا،  اأ�سغي   -
اأعود اإىل نف�سي لأنني اأعرف ماذا 
ب�سوتي  يليق  ال���ذي  وم���ا  اأري����د 
قوتي  ن��ق��اظ  واأدرك  وب�سكلي، 
وكيفية اإظهارها ب�سكل منا�سب 
واأع�����م�����ل ع���ل���ى حت�����س��ني ن��ق��اط 

�سعفي... 
ب��ال��ل��ون  نف�سك  ه��ل حت�����س��ري��ن   •
الرومن�سي الذي يغلب على اأغنياتك؟
الأل���ون  نف�سي يف  اإث��ب��ات  اأري����د  ب��ل  - ل، 
اإمكانات  امتلك  لأن��ن��ي  ك��اف��ة،  الغنائية 
املقبلة  واأعمايل  �سوتية تخولنّني ذلك، 

تت�سمن مواويل واأغنيات اإيقاعية وطربية... التنويع �سروري يف م�سرية 
الفنان، ومن ي�ساهدين يف احلفالت والأعرا�س التي اأحييها يلم�س قدرتي 

على تقدمي اأكرث من لون ولهجة.
 • هل تعتربين اأن من يوؤدي لوناً غنائياً واحداً لي�س ناجحاً؟

الرومن�سي  اللون  ينجح يف  ب�سوته، فمن  يليق  ما  اختيار  الفنان  على   -
ى على ملعب غريه وبالتاأكيد  ي نف�سه فيه واأل يتعدنّ فح�سب عليه اأن يقونّ
�سيحقق جناحاً، اأما الفنان القادر على اأداء األون غنائية خمتلفة ويح�سر 
بالتمتع بخاماته  ي�سمح للجمهور  نف�سه ول  بلون واحد فهو يظلم  فنه 

ال�سوتية املختلفة. 
 • كيف تقيمني ال�ساحة الفنية اليوم يف ظل الأو�ساع ال�سيئة التي يعي�سها 

بع�س الدول العربية؟
- اأ�سعر باأ�سف مل�ساهد الدمار والقتل والت�سرد، ووجع الأطفال والأمهات 
ز التي ن�ساهدها يومياً عرب �سا�سات التلفزة، لكن الفن ر�سالة فرح  والعجنّ
واأمل و�سالم، علينا األ ن�ست�سلم مهما ق�ست الظروف، فنحن �سعب ياأبى 
املوت ويريد احلياة. �سحيح اأن ثمة �سحاً يف احلفالت والإ�سدرات الفنية، 

لكن الياأ�س ممنوع والفن ال�سحيح ي�سل اإىل النا�س يف الأحوال كافة.
اف يف )ع��ذاب احل��ب( وه��ل ثمة  كيف تقينّمني تعاونك مع �سليم ع�سنّ  •  

تعاونات اأخرى؟
الأغنية  واأعماله ت�سبهه، وبعد جناح هذه  �سليم فنان �سادق وح�سا�س   -
ثمة حت�سريات جديدة بيننا، فهو يعرف ماذا يليق ب�سخ�سيتي و�سوتي.

• ماذا عن الديو الذي �سيجمعك باملو�سيقار ملحم بركات وكيف ت�سفني 
هذه اخلطوة؟

واع��ت��ربه حمطة مهمة يف  اجل��دي��دة،  ال�سنة  ال��ن��ور يف مطلع  �سيب�سر   -
حياتي املهنية، فقد اختارين ملحم بركات من بني فنانات كثريات، لأنه 

مل�س �سدق اإح�سا�سي يف الأداء، وهذه �سهادة اعتز بها.
 • اأخربينا عن لقب �سفرية الطفولة والأمومة الذي نلِته.

- كرث �سككوا بهذا اللقب ومل يعرفوا اأنني ح�سلت عليه يف 12 نوفمرب 
2012، وقد ا�ستندت )املنظمة الدولية حلقوق الإن�سان( يف منحي اإياه 
على اأعمال خريية اأقوم بها منذ �سنوات بعيداً عن الأ�سواء. ميتعني عمل 

اخلري، واأنا اقوم به لأر�سي ربنّي ولي�س اأي �سخ�س اآخر.
حلقوق  املفو�سية  رئي�س  ب�سخ�س  ر�سمياً  تكرميي  على  املنظمة  اأ�سكر   
و�ساأ�ستلم  فيني�سيا،  فندق  �ساهد يف حفلة يف  العامل  حممد  يف  الن�سان 
جوار ال�سفر الدبلوما�سي يف العا�سر من د�سيمرب املقبل يف دبي، واأ�ستعدنّ 
املنظمة يف  البابا يف زيارة ر�سمية مع رئي�س  الفاتيكان للقاء  اإىل  لل�سفر 

19 من ال�سهر اجلاري، و�ساألتقي البابا يف 22 منه.
• هل حتملني ر�سالة اإليه وما م�سمونها؟

�سدد  يف  ونحن  ب��ه،  اللقاء  بعد  م�سمونها  ع��ن  �ساأعلن  اإمن��ا  بالطبع،   -
حت�سري اأغنية يف هذا املجال.

• ما اأبرز الن�ساطات التي �ستقومني بها �سمن لقبك هذا؟ 
على  تركيزي  و�سيكون  حاجاتها،  على  واأطلع  منكوبة  مناطق  ���س��اأزور   -

بلدي لبنان بالدرجة الأوىل. 
• هل من لقاء مادي لهذا اللقب؟

- بالن�سبة اإيل اأعمل من دون مقابل مادي خالفاً لفنانني عامليني. 
• ما جديدك الفني؟

-  اأح�سر لأغنية باللهجة العراقية.
• وماذا عن حفلة راأ�سة ال�سنة؟

 - مبدئياً �ستكون يف فندق )كورال بيت�س( مع الفنان معني �سريف.

اأغنية جديدة، لقب �صفرية الطفولة والأمومة ، ديو مع املو�صيقار ملحم بركات... هذه اأبرز ن�صاطات فيفيان مراد، 
اأو التعامل مع الق�صايا الجتماعية. حول حمطاتها  اأداء الأغنيات  والقا�صم امل�صرتك بينها ال�صدق، �صواء يف 

اجلديدة وم�صاريعها امل�صتقبلية، كان معها هذا احلوار:

البوب �صتار رامي عيا�س يغني يف مهرجان تروب ف�صت اأرابيا 2013

عيا�ص وريا اأبي را�سد ي�ساركان النجمة ي�سرا و�سائر 
اأع�ساء جلنة التحكيم يف مهرجان تروب ف�ست اأرابيا 
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احلام�ص النووي يوؤثر 
يف العواطف

ذكر باحثون اأمريكيون اأن �سرنّ ال�سعادة الزوجية يكمن يف احلم�س النووي، 
بعد اأن اكت�سفوا جيناً م�سوؤوًل عن التحكم يف ال�سريوتونني الذي يحدد كم 

توؤثر العواطف يف العالقات.
وقال الباحث روبرت ليفين�سون يف دورية )العاطفة( اإن الغمو�س كان يحوم 
الزواج  العاطفي يف  على اجلونّ  زاً  الزوجني مركنّ اأحد  الذي يجعل  حول ما 
الكت�سافات اجلينية اجلديدة  اأن  اإىل  اآخر غري مهتم، م�سرياً  يكون  فيما 

ت�سرح كيف تختلف اأهمية العواطف باختالف الأ�سخا�س.
يف  الر�سا  بني  رابطاً  بريكلي،   - كاليفورنيا  جامعة  من  الباحثون  ووج��د 
العالقة ومتغري جيني )األيل( يعرف ب�HTTLPR-5 ويرث الأ�سخا�س 

ن�سخة من هذا ال�األيل من كلنّ من الوالدين.

الع�سل م�ساد للجراثيم 
اأي م��ادة يف العامل ت�سبه الع�سل يف  اأن��ه ل يوجد  اأو�سح ع��دد من الأط��ب��اء 
خوا�سها املطهرة، حيث يتميز الع�سل بوجود م�سادات للجراثيم من النوع 
بوا�سطة   hydrogen peroxide م��ادة  النحل  يفرز  ،كما  ال��ق��وي 

اأنزميات خا�سة، وهذه املادة معروفة بخ�سائ�سها املعقمة.
كما اأثبتوا بعد جتارب ا�ستمرت ع�سرين عاماً اأن الع�سل له طاقة كبرية يف 

عالج الإم�ساك املزمن، وبدون اأية اآثار جانبية.
تاأثري مذهل يف عالج احلروق والتقيح، وميكن تطبيقه مبا�سرة  وللع�سل 
يزيل  بل  امل��وؤذي��ة،  البكرتيا  على احل��روق فيعمل على ترميم اجللد وقتل 
اآثار احلروق فتجد الع�سو املحروق بعد العالج بالع�سل عاد كما كان دون 

اآثار اأو ندوب.
وحريت بع�س اأنواع اجلراثيم باحثي الوليات املتحدة الأمريكية حيث مل 
يجدوا لها عالجاً، ولكنهم اليوم يحاولون ا�ستخال�س امل�سادات احليوية 
املوجودة يف الع�سل لتعقيم امل�سايف حيث يوؤكدون اأنها من اأف�سل امل�سادات 

احليوية.
وتقول اإحدى الباحثات: حتى الآن مل نتعرف على الطريقة التي ا�ستطاع 
داخل  مركباً  اأن  الأغلب  على  لكن  البكترييا،  مقاومة  خاللها  من  الع�سل 
الع�سل ا�سمه methylglyoxal يتفاعل مع مركبات اأخرى مل نعلمها 
�ساللت  اإن��ت��اج  من  البكترييا  ق��درة  تعطيل  على  ق���ادراً  ليكون  الآن،  حتى 

جديدة قادرة على مقاومة امل�سادات احليوية. هانا هارت خالل ح�صورها جوائز يوتيوب املو�صيقية 2013 يف مدينة نيويورك. )اأ ف ب(

العنب 
حتتوي املائة غرام من 
العنب على %75 من 
وزنه ماء و7 غرامات 

غلوكوز وغرام 
غ���رام���ا  و16  ده������ون 
ون�سف  ك��رب��وه��ي��درات 
غرام بروتني وع�سرين 

 C مليغرام فيتامني
واف�سل انواع العنب كبري احلجم وابي�س اللون. 

فوائده: 
- من�سط للع�سالت والع�ساب وجمدد للخاليا وطارد لل�سموم. 

- غذاء �سريع اله�سم. 
الكبدية  واحل�ساة  والبوا�سري  والقب�س  اله�سم  �سوء  ح��الت  يف  مفيد   -

واحل�ساة 
البولية. 

- من�سط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�سرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�سرطان. 
- للم�سابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

• يطلق اأ�صم الكّحال على؟
- طبيب العيون

هو خمرتع التل�صكوب؟ • من 
- غاليليو

لل�صالم؟ كرمز  احلمامة  ر�صم  من  اول  • من 
- بيكا�سو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�صئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�سر

افر�صت؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�صري؟
- اإىل اللغة الرتكية

• عمان عا�سمة الردن.. كان يطلق عليها ا�سم فيالدلفيا يف العهد الروماين
• التاأمل يوميا ملدة 15 دقيقة يخف�س ارتفاع �سغط الدم.

• ي�ستطيع العقرب ال�سوم لثالث �سنوات متتالية
• ين�سج العنكبوت خيطا طوله 30 مرت

• اجلامو�س ل ينام لكنه فقط يغم�س عينيه
• ي�ستطيع الفاأر اأن يقطع با�سنانه انابيب الر�سا�س، وعوازل ال�سالك الكهربائية

50 مليون خلية يف حني تولد 50  20 بليون خلية، متوت منها يف كل ثانية  يتكون ج�سم الن�سان من   •
مليون خلية جديدة.

• اأجمل قرب هو قرب )تاج حمل( يف الهند.
• منارة ال�سكندرية يف م�سر من العجائب ال�سبع قد اندثرت.

• يطلق )اأر�س الكنانة( على م�سر. وقد اطلقه عمرو بن العا�س لنها حمفوظه بني �سحراوين كما حتفظ 
الكنانة ال�سهام.

• للحوت ثقوب زوجية او فردية اعلى الراأ�س يتنف�س بها ويتجه اإىل �سطح املاء، والنافورة التي يطلقها من 
اعلى الراأ�س هي عبارة عن الزفري.

كان هناك امراأة ت�ستمتع دائما بالكذب ..نعم ل ت�ستطيع اأن تعي�س اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�سرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�سول من النا�س رغم ثرائها .. كانت تقول انها مري�سة وتتظاهر باملر�س ليعطف النا�س 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �سحتها وقالت �سفاين اهلل بف�سل حليب عنزة من ي�سربه يعطيه اهلل 
ال�سفاء بل ال�سحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�س بذلك ال�سباب ين�سج منك فهلل النا�س وجاء 
كل موي�س ويائ�سا اليها يريد بع�س حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم 
وتبيعهم احلليب ب�سعرا عايل جدا وا�ستمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �سيء 
تقول يجب ان ت�ستمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�س اي من املر�سي بالتح�سن املنتظر ويف ويف نف�س 
الوقت مر�ست هي اي�سا وبدا املر�س ياكل يف ج�سدها و�سعر اجلميع فجاءمن ي�سالها ملاذا لتتناولني حليب 
عنزاتك ال�سافية العافية فكانت تقول انا ل�ست مري�سة بل اناحزينة فقط فابي مري�س واريد ال�سفر لروؤيته 
..فاح�س احدهم برغبتها يف الهرب ف�سرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�سنعاء..حليب 
هذه العنزة ليفعل �سيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�سبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت 
كاذبة وان مل تردي يل نقودي �ساأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�سكت ل�سكت لكن 
اجلميع بداأوا مبطالبتها باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�سطرت املراأة لرد الموال ايل ا�سحابها 
وهي نادمة علي خل�سارتها تلك الموال مما زادها مر�سا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب 
او حتي ل�سراء طلباتها فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�سوؤاآل عليها رمبا ا�سابها مكروه وبالفعل عندما 
فتحت الباب ودخلت وجدتها تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال 
كثرية و�سع حاكم البلدة يده عليها وحول دارها ايل دار لاليتام بني لها ملحقا وا�سعا وو�سع الموال رهن 
ت�سرف �سفوة من افا�سل املدينة حتي يعو�س علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�سرفه لوجه اهلل رمبا رحم 

اهلل روحها وادخلها اجلنة .

املراأة البخيلة 

احمد �شيف املزروعي
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.

را�شد املزروعي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه.. 
يف  مهند�ص  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حمدان �شيف املزروعي
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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الرمي عتيق املزروعي
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.

اال�سخا�ص الذين يبت�سمون يتمتعون 
بقلب جيد

خالل  يبت�سمون  الذين  ال�سخا�س  على  اجريت  حديثة  امريكية  درا�سة  اك��دت 
ل �سربات القلب. تعر�سهم لالإجهاد النف�سي يتمتعون بانخفا�س يف معدنّ

كان�سا�س  بجامعة  بر�سمان  و���س��ارة  ك��راف��ت  ت���ارا  الباحثتان  ال��درا���س��ة  اج��ري��ت 
�س لإجهاد نف�سي من  م خالل التعرنّ الأمريكية، و�سملت 169 �سخ�ساً، اأن التب�سنّ

�ساأنه اأن ي�ساعد على �سحة القلب ويخفف من �سرعة نب�ساته.
و�سملت الدرا�سة مرحلتني، الأوىل تدريبية والأخرى اختباريه. وخالل املرحلة 
وجه  تعابري  على  منها  كل  ب��ت  درنّ 3 جمموعات  اإىل  امل�ساركون  م  ق�سنّ التدريبية 

خمتلفة.

القيام  امل�ساركني  م��ن  طلب  الخ��ت��ب��ار،  مرحلة  ويف 
املهام، والذي مل يكونوا على  باأن�سطة متعددة 

لتكون  مت  �سمنّ الأن�سطة  اأن  هو  به  علم 
جمهدة.

اأعطيت  ال��ت��ي  املجموعة  اأن  وت��ب��نينّ 
لت  �سجنّ م،  بالتب�سنّ التعليمات  لها 
بعد  اأق���ل  قلب  �سربات  م��ع��دلت 

النتهاء من الأن�سطة املجهدة.


