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�شاهد زوجته وهي تطعن اأمامه عرب الإنرتنت
ب�شهرها  احل��ام��ل  زوج��ت��ه  م�شاهدة  ���ش��وى  اأم��ري��ك��ي  زوج  ي�شتطع  مل 
النا�شع وهي ًتطعن اأمامه دون اأن يتمكن من حمايتها والدفاع عنها، 
ي���وؤدي اخلدمة  اآ�شيا حيث  غ��رب  الأم��ي��ال يف جنوب  اآلف  يبعد  وه��و 

الع�شكرية.
اق��رب موعد ولدتها  التي  وك��ان جو�شتني بيلي يتحدث مع زوجته 
بال�شوت وال�شورة على في�س بوك عندما هاجمها رجل وقام بطعنها 
يف وجهها وعدة مناطق من ج�شمها وت�شبب لها بعدة ك�شور غري اأنها 
متكنت من التعرف على املعتدي الذي تبني اأنه اجلندي كوري برنارد 

مو�س البالغ من العمر 19 عاماً. 
لها  اأج��رى  حيث  امل�شت�شفى  اإىل  را�شيل  الزوجة  نقل  مت  الفور  وعلى 
جيدة،  ب�شحة  ول��دت  التي  طفلتها  لإن��ق��اذ  جراحية  عملية  الأط��ب��اء 
و�شمحت ال�شلطات للزوج باحل�شول على اإجازة لالطمئنان على �شحة 

زوجته والعناية بالطفلة اإىل حني متاثل والدتها لل�شفاء التام.
تدين  الزوجة  اأن  ادع��ى  ال��ذي  املهاجم  على  القب�س  ال�شرطة  واألقت 
له مببلغ من املال واأودع ال�شجن بانتظار حماكمته بتهمة ال�شروع يف 

القتل وحددت له كفالة بقيمة 60 األف دولر اأمريكي.

التخفيف من امللح للق�شاء على ال�شخري 
ي�شاعد  قد  امللح  الغذائي منخف�س  النظام  اأن  درا�شة جديدة  وج��دت 

على التغلب على ال�شخري.
وذكرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن جتربة كلينيكية جتري يف 
هذه  لختبار  الربازيلية  األيغري  بورتو  دي  كلينيكا�س  دي  م�شت�شفى 
الإن�شدادي  النف�س  انقطاع  يعانون من  الذين  املر�شى  النظرية على 

النومي الذي يت�شبب بال�شخري.
وبداأت التجربة ال�شهر الفائت على 54 مري�شاً حيث �شيتناولون حبة 
مدرة للبول يومياً، اأو ينتقلون اإىل نظام غذائي منخف�س امللح، اأو ل 

يخ�شعون لأي عالج.
وجتري مراقبة مر�شهم بعد اأ�شبوع.

امللح  منخف�س  وال��غ��ذاء  للبول  امل���درة  احل��ب��وب  اأن  الباحثون  ويظن 
الإ�شتهالك  اإن  ويقولون  املر�شى،  عند  امللح  م�شتويات  من  �شيقلالن 
املفرط للملح �شيوؤدي اإىل زيادة ال�شوائل يف اجل�شم، وعندما ي�شتلقي 
يوؤدي  النوم ما  الرقبة خالل  باجتاه  ال�شوائل  تت�شرب هذه  املري�س، 
النف�س  انقطاع  اإىل  وبالتايل  العليا  الهوائية  املجاري  اإىل ت�شييق يف 

الإن�شدادي النومي.
النوم،  لأبحاث  لوغبوروغ  مركز  من  ه��ورن،  جيم  الربوف�شور  وعّلق 
�شتقلل من  ال��ع��الج��ات  ه��ذه  اأن  ه��ي  الفكرة  اإن  وق���ال  ال��درا���ش��ة  على 
انقطاع  ال�شخري  م��ن  التخفيف  وب��ال��ت��ايل  احل��ن��ج��رة  ح��ول  الن��ت��ف��اخ 

النف�س الإن�شدادي النومي«.

�شقيق القتيل يتزوج ابنة القاتلة 
ف��رح عرو�شني �شعوديني من  ال��ذي قلب  امل��اأ���ش��اوي  يوؤثر احل��ادث  مل 
مدينة تبوك اإىل ماأمت، على اإمتام زواجهما بعد اخلالف الذي حدث 
بني اأفراد من عائلتيهما، واأدى اإىل مقتل اأحد اأ�شقاء العري�س واإ�شابة 

�شقيق العرو�س عندما فتح والدها النار ب�شكل ع�شوائي. 
وتبادل الطرفان التهامات بخ�شو�س احلادثة، ففي حني ذكر والد 
العرو�س اأثناء التحقيق اأن اخلالف ن�شب بعد اأن حاول �شقيق العري�س 
دخول القاعة املخ�ش�شة للن�شاء، نفى اآل العري�س ذلك واأكدوا اأن والد 

العرو�س اأ�شر على دخول ال�شالة ب�شحبة اأبنائه.
واأكد �شقيق املغدور اإبراهيم الع�شريي اأن �شقيقه ح�شن الذي قتل يف 
احلادثة متزوج وله ابنتان، ملي�س )4 �شنوات( وزهرة )4 اأ�شهر(، وكان 

حمبوباً من اأهله واأ�شدقائه وزمالئه.
وذكرت �شحيفة عكاظ ال�شعودية اأن تقرير ال�شرطة اأكد اأن املت�شببني 
باإطالق النار هم اأهل العرو�س ولي�س اأهل العري�س كما ذكر يف بيان 
�شابق، وذلك بعد اأن مت ا�شتجواب الطرفني ومت ال�شتماع اإىل �شهادة 

ال�شهود.

منع الوزراء الربيطانيني 
من الآيباد يف الجتماعات

مت ح��ظ��ر ال��������وزراء ال��ربي��ط��ان��ي��ني من 
الإجتماعات  يف  اآي��ب��اد  اأج��ه��زة  ا�شتخدام 
احلكومية احل�شا�شة، ب�شبب خماوف من 

قيام جوا�شي�س اأجانب بالتن�شت عليها.
اأجهزة  اإن  م��ريور  ديلي  �شحيفة  وقالت 
الأم�����ن ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت��خ�����ش��ى م���ن ق��ي��ام 
ت��ق��ن��ي��ات ق����ادرة  ب��ت��ط��وي��ر  اأج��ن��ب��ي��ة  دول 
ع���ل���ى حت���وي���ل ال���ه���وات���ف ال���ن���ق���ال���ة اإىل 
با�شتخدام  اإر�شال  واأجهزة  ميكروفونات 
ف���ريو����ش���ات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر . وا����ش���اف���ت اأن 
الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة تخ�شى 
اأي�شاً من امتالك وكالت ال�شتخبارات 
الأجهزة  حتويل  على  ال��ق��درة  الأجنبية 
م��ن  ل��ل��ت��ن�����ش��ت  اأدوات  اإىل  امل���ح���م���ول���ة 
ي�شمح  ومب����ا  م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا،  ع��ل��م  دون 
بالتن�شت  ال�����ش��ني ورو���ش��ي��ا  ل���دول م��ث��ل 
للحكومة  ال�����ش��ري��ة  الإج��ت��م��اع��ات  ع��ل��ى 
اإىل  ال�شحيفة  وا����ش���ارت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. 
امل�����ش��ارك��ني  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  ال�������وزراء  اأن 
ب���الإج���ت���م���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة احل�����ش��ا���ش��ة 
لل�شوت  ع��ازل��ة  ب�شناديق  ت��زوي��ده��م  مت 
م�شنوعة من الر�شا�س لو�شع هواتفهم 
عند  فيها  املحمولة  واأجهزتهم  النقالة 

اجراء حمادثات ح�شا�شة.

يف عامل يويل اأهمية كربى لفوائد الكافيني وم�شاره، 
يتناولن  اللواتي  اأن  اإىل  اأخ��رياً  اأجريت  درا�شة  اأ�شارت 
اأكواباً عدة من القهوة يومياً ل ي�شعرن بن�شاط موؤقت 
يف  حتى  اأي�شاً  العقلية  �شحتهن  تتح�شن  بل  فح�شب، 
كبري  ج�شدي  جلهد  خاللها  يتعر�شن  التي  الفرات 
ب�شبب التقدم يف ال�شن. فمن بني ن�شاء كثريات تتبعت 
�شنة،   18 يزيد على  الدرا�شة حالتهن ط��وال ما  هذه 
كانت اللواتي تناولن عادة اأعلى ن�شب من الكافيني اأقل 
عقدهن  من  اقرابهن  مع  بالكاآبة  لالإ�شابة  عر�شة 
ال�شابع بنحو %20، مقارنة مبن ا�شتهلكن هذه املادة 

بكميات حمدودة.
���ش��ّك��ل��ت ال��ق��ه��وة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رية من 
كي  كثريات  ن�شاء  اإليه  جل��اأت  م�شروب  اأب��رز  الكافيني 
اأك��رت  وكلما  واحليوية،  الن�شاط  من  مبزيد  ينعمن 
املراأة من القهوة ازداد احتمال متتعتها ب�شحة عقلية 
 Archives جملة  يف  الدرا�شة  ه��ذه  ُن�شرت  جيدة. 

.  of Internal Medicine
ي��ذك��ر ال��دك��ت��ور األ���ربت���و اأ���ش��ريي��و امل�����ش��رف ع��ل��ى ه��ذه 
الدر�شة: )قد متدك كمية �شئيلة من القهوة بالن�شاط 
وال�شعادة، اإل اأنها قد حتافظ اأي�شاً على �شحة الدماغ 
على الأمد الطويل( اأكد اأ�شرييو اأن نتائج هذه الدرا�شة 
اأنها قد تقلل من خماوف  اأ�شاف  اأولية، لكنه  ل تزال 
منت�شف  يف  اأ�شبحن  ال��ل��وات��ي  ال��ق��ه��وة  على  امل��دم��ن��ات 

الدرا�شة  يف  امل�شاركات  �شن  متو�شط  بلغ  فقد  العمر. 
الباحثون  ب���داأ  ح��ني   ،1996 ع���ام  وال�����ش��ت��ني  ال��ث��ال��ث��ة 
يدر�شون مدى انت�شار مر�س الكاآبة بني هوؤلء الن�شاء.

الأوبئة  علم  يف  متخ�ش�س  بروف�شور  اأ�شرييو،  يو�شح 
هارفرد:  جامعة  يف  العامة  ال�شحة  كلية  يف  والتغذية 
)ما من �شبب يدفع النا�س اإىل التقليل من ا�شتهالكهم 
اأ�شرف  تزعجهم(.  امل���ادة  ه��ذه  كانت  اإن  اإل  الكافيني، 
اأ�شرييو اأي�شاً على درا�شة ربطت عام 2003 ا�شتهالك 
باركن�شون  مبر�س  الإ�شابة  احتمال  بتدين  الكافيني 
بني الرجال، ل الن�شاء. لكن هذه الدرا�شة اأثارت القلق 
الإ�شابة  احتمال  اأن  اأظهرت  فقد  كثريات.  ن�شاء  لدى 
�شرب  م��ن  ي��ك��رن  ال��ل��وات��ي  ب��ني  ارت��ف��ع  بالباركن�شون 

القهوة ويتبعن عالجاً بالهرمونات البديلة.
اك��ت�����ش��اف  اإىل  الأخ�����ري  �شعيهم  يف  ال��ب��اح��ث��ون  اع��ت��م��د 
)درا�شة  على  والكاآبة  الكافيني  ا�شتهالك  بني  الرابط 
 Nurses’ Health Study املمر�شات(  �شحة 
الطويلة الأمد قدمت نحو 53739 امراأة �شاركت يف 
هذه الدرا�شة ال�شخمة تقارير دورية عن عادات اأكلهن 
طوال 14 �شنة. �شحيح اأن الدرا�شة �شملت ن�شاء مررن 
الباحثون  ب���داأ  ح��ني  لكن  ال��ك��اآب��ة،  م��ن  ب��ح��الت  �شابقاً 
باحت�شاب معدل الكاآبة عام 1996، مل تكن اأي منهن 

تعاين عوار�س كاآبة وا�شحة.
لباحثون ك���������ي ي���ت���م���ك���ن  ا

تاأثريه  الأم��د، ل  الطويل  الكافيني  تاأثري  من معرفة 
اأن قدمت  بعد  �شنتني  النتظار  اإىل  ا�شطروا  الفوري، 
ال��ن�����ش��اء ت��ق��ري��ره��ن ال��غ��ذائ��ي ق��ب��ل اأن ي���ب���داأوا ب��در���س 
من  اأي�شاً  حتققوا  الفرة،  تلك  يف  العقلية.  �شحتهن 
التدخني،  مثل  ال��ي��وم��ي��ة،  وع��ادات��ه��ا  ام����راأة  ك��ل  �شحة 
مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة، ال��و���ش��ع ال��ع��ائ��ل��ي، وامل�����ش��ارك��ة يف 
الن�شاطات الجتماعية ويف فرة الأربع �شنوات التالية، 
�شاأل الباحثون الن�شاء مرتني على الأقل عما اإذا عانني 
ب�شكل  للكاآبة  م�شادة  عقاقري  بتناول  ب��داأن  اأو  الكاآبة 

منتظم خالل ال�شنتني املا�شيتني. 
َمن  ب��ني  يرتفع  ال��ت��دخ��ني  اإدم����ان  اح��ت��م��ال  اأن  �شحيح 
لل�شمنة  اأقل عر�شة  اأنهن  اإل  بانتظام،  القهوة  ي�شربن 
ذلك،  على  ع��الوة  والكول�شرول  ال��دم  �شغط  وارتفاع 
و�شف الدكتور �شيث اأ. بركوفيتز يف مقال له ُن�شر اأي�شاً 
 Archives of Internal Medicine يف 
ا�شتهالك  عن  �شاملة  درا�شة  اأول  باأنها  الدرا�شة  ه��ذه 
ُتعترب  ل��ذل��ك،  العقلية.  الن�شاء  �شحة  تقيم  ال��ق��ه��وة 
ب��رك��وف��ي��ت��ز، طبيب  وف���ق  الأه��م��ي��ة(،  )ب��ال��غ��ة  نتائجها 
التابع  الطبي  املركز  يف  الباطني  الطب  يف  متخ�ش�س 

جلامعة كاليفورنيا ب�شان دييغو.
وبخالف العتقاد ال�شائد، اأظهر عدد من الدرا�شات اأن 
تناول القهوة قد يفيد القلب والأوعية الدموية ويقلل 

من خطر ال�شكتة الدماغية. 
ف�������ش���اًل ع����ن ذل������ك، رك�����ز ال����ع����دد ال��ق��ل��ي��ل م��ن 
ارتباط  تناولت  التي  الأخ��رى،  الدرا�شات 
القهوة بالكاآبة، على الرجال اأو 
وقد  ان��ت��ح��روا.  اأ�شخا�س  على 
رب��ط��ت ه���ذه ال��ك��اف��ي��ني بتدين 
ال��ك��اآب��ة والن��ت��ح��ار. لكن  ن�شب 
للكاآبة  التعر�س  خطر  اأن  مبا 
ي��ب��ل��غ ال�����ش��ع��ف ب���ني ال��ن�����ش��اء، 
م��ق��ارن��ة ب��ال��رج��ال )ع��ل��م��اً اأن 
احتمال النتحار اأقل بني 
ي��وؤك��د معدو  ال��ن�����ش��اء(، 
هذه الدرا�شة اأن فهم 
تاأثري الكافيني يف 

هاتف ذكي ب�شا�شة مقو�شة لـ ) اإل جي (
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ينحر �شخ�شا اعتدى على ابنته
من  �شخ�س  بنحر  الريا�س  ال�شعودية  العا�شمة  يف  باك�شتاين  واف��د  ق��ام 

جن�شيته لأنه اعتدى على ابنته.
�شكل  اجلثة  اكت�شاف  اإن  ال�شعودية  الإلكرونية  املر�شد  �شحيفة  وقالت 

غمو�شا قبل متكن قوات الأمن من معرفة القاتل. 
املواطنني عن وجود  اأح��د  من  ال�شرطة بالغاً  تلقي  اإىل  التفا�شيل  وتعود 

جثة ملقاة حتت �شجرة بالقرب من �شياج مطار امللك خالد الدويل.
بعد النتقال اإىل املوقع، تبني اأن اجلثة ل�شخ�س يف منت�شف العقد الثاين 
و�شوهد  بال�شتيكي،  بغطاء  ملفوفة  الباك�شتاين  ال��زي  يرتدي  العمر،  من 
ب��اأداة حادة واإ�شابة دامية يف جنبه الأي�شر وفوق حاجبه  اأثر نحر  برقبته 

الأي�شر، ومل يعر معه على ما يثبت هويته.
متكنت التحريات من حتديد هوية القتيل، ومن ثم قامت بتحليل جميع 

عالقاته الوظيفية واخلا�شة.
م��ن جن�شية  الأ�شخا�س  اأح��د  ال�شبهة يف  تركز  ع��ن  اجل��ه��ود  اأ���ش��ف��رت  وق��د 

ال�شحية يف العقد الرابع من العمر.
تبني اأن املتهم قام بالإبالغ، لدى مركز �شرطة العزيزية، عن تعر�شه ل�شلب 
مبلغ مايل عائد لل�شركة من قبل عدة اأ�شخا�س، واأدعى اأنه متكن من طعن 

اأحدهم.
مت القب�س على املت�شل. وباإجراء جل�شات حتقيق مو�شعة معه، اأقر باأنه هو 

القاتل، ب�شبب اإقامة املجني عليه عالقة حمرمة مع ابنته يف بالدهم.
هذا  ح��ول  معه  للتفاهم  ال�����ش��ي��ارة  يف  معه  القتيل  اأرك���ب  اإن���ه  املتهم  وق���ال 
ب��ادره بطعنة مبفك حديدي،  املجني عليه، على حد قوله،  املو�شوع، لكن 
فقام هو بتوجيه عدة طعنات له يف رقبته ووجهه ب�شكني كانت معه بحجة 

الدفاع عن نف�شه. 
ل�شتكمال  ال��ع��ام،  والدع�����اء  التحقيق  هيئة  واإ���ش��ع��ار  اجل����اين،  اإي��ق��اف  مت 

الإجراءات بحقه متهيداً لإحالته اإىل الق�شاء.

تظهر الدرا�شات اأن الن�شاء اللواتي ي�شربن ما يعادل اأربعة اأكواب 

اندفاعًا  واأقل  للتدخني  عر�شة  اأكرث  يوميًا  اأكرث  اأو  القهوة  من 

للتطوع للأعمال اخلريية واالجتماعية، مقارنة مبن ال يتناولن 

الكافيني. لكن درا�شة جديدة ك�شفت اأن الن�شاء اللواتي ُيكرثن من 

املح�شنات،  بنظرياتهن  مقارنة  مهمة  باأف�شلية  يتمتعن  الكافيني 

فهن اأقل عر�شة للإ�شابة بالكاآبة.

الرائدة  جي  اإل  �شركة  ك�شفت 
يف ع����امل ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة، 

اأح���دث هاتف ذك��ي لديها  ع��ن 
جي فليك�س الذي يتميز ب�شا�شة 

مقو�شة.
واأف��������ادت وك���ال���ة الأن����ب����ار ال��ك��وري��ة 

اجلنوبية )يونهاب( عن اإطالق اإل جي 
هاتفها اجلديد جي فليك�س الذي يتميز 

ب�شا�شته املقو�شة.
من  اجلديد  الهاتف  �شا�شة  اأن  واأو�شحت 

مقو�شة  وهي  بو�شة،   6 بحجم  البال�شتيك 
للداخل من الأعلى والأ�شفل.

ول توجد بالهاتف الذكي اأزرار جانبية حيث ان 
من  اخللفي  اجل��زء  على  موجودة  الأزرار  جميع 

اجلهاز.

احرت�شوا.. للكافيني العديد من الفوائد والأ�شرار

عناكب قاتلة بني 
اأ�شابع املوز

ا�شطرت اأ�شرة بريطانية اإىل ترك 
منزلها بعدما عرت على ع�شرات 
بني  القاتلة  ال��ربازي��ل��ي��ة  العناكب 
ا�شرته من  قد  كانت  م��وز  عنقود 
الربيطانية.  العا�شمة  يف  متجر 
واأ�شارت ربة الأ�شرة، كون�شي تايلور 
الأكر  العناكب  اكت�شفت  اأنها  اإىل 
تاأكل  ك��ان��ت  بينما  ال��ع��امل  يف  فتكاً 

املوز يف منزلها يف لندن.
ال�شن  ل�شحيفة  ت��اي��ل��ور  وق���ال���ت 
املوز  ا�شبع  رمت  اإنها  الربيطانية 
على  تزحف  العناكب  ملحت  بعدما 
اأن���ه���ا ك��ان��ت  ج��ل��ده��ا، م�����ش��رية اإىل 
من  �شكل  اأن��ه��ا  ال��ب��داي��ة  يف  تعتقد 

اأ�شكال الفطر.
واأو�شحت اأنها عندما نظرت اإليها 
عن كثب، �شاهدت بقعاً م�شحكة”، 
قبل اأن تركز نظرها عليها جمدداً 
�شقت  فتاكة  عناكب  اأنها  لتكت�شف 
طريقها اإىل الطاولة وبع�شها كان 

يتجول على ال�شجادة.
الذي ي�شم  الكي�س  اأخ��ذت  ولحقاً 
واأبلغتهم  ال�شوبرماركت  اإىل  امل��وز 
عليها  ف��ع��ر���ش��وا  ال���ع���ن���اك���ب،  ع���ن 
�شراء  ق�شيمة  �شكل  على  تعوي�شاً 

بقيمة 10 جنيهات ا�شرلينيه.
لهذه  ���ش��وراً  اأر���ش��ل��ت  بعدما  ولكن 
�شركة  اإىل  ال�����ش��غ��رية،  امل��خ��ل��وق��ات 
معنية باحل�شرات، مت اإبالغ الأ�شرة 
الذي  املنزل  ب�شرورة اخل��روج من 
اج��ت��اح��ت��ه ال��ع��ن��اك��ب ال��ربازي��ل��ي��ة 

اجلوالة.
لالأرقام  غيني�س  مو�شوعة  وكانت 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ق���د اأ�����ش����ارت يف ال��ع��ام 
2010 اإىل اأن العناكب الربازيلية 
العناكب  اأخطر  من  تعد  اجل��وال��ة 

يف العامل.
الأح��ي��ان  بع�س  يف  عليها  وي��ط��ل��ق 
ا�شم عنكبوت املوز”، ذلك اأنها تكون 
خمتبئة بني ثمار وا�شجار املوز يف 

اأمريكا الو�شطى والالتينية.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن حمالت 
دف���ع  اإىل  ا����ش���ط���رت  ���ش��ي��ن��زب��ريي 
العناكب  املنزل من  تنظيف  تكلفة 
تكاليف  اإىل  بالإ�شافة  الربازيلية 
اإق����ام����ة الأ������ش�����رة يف اأح������د ف���ن���ادق 

العا�شمة الربيطانية.
وع������ربت ���ش��ل�����ش��ل��ة ����ش���وب���رم���ارك���ت 
واعتذارها  اأ�شفها  عن  �شينزبريي 
ل��الأ���ش��رة، م�����ش��رية اإىل اأن��ه��ا ع��ادة 
م���ا مت���ار����س رق���اب���ة ���ش��ارم��ة على 
املراحل،  امل�شتوردة يف كل  املنتجات 
بدءاً من احل�شاد حتى نقل املنتج، 

وهذا الأمر يبدو غريباً ونادراً«. 
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احلديقة ت�شت�شيف املوؤمتر ال�شنوي عام 2015 

حديقة احليوانات بالعني ت�شارك باملوؤمتر ال�شنوي لالحتاد العاملي حلدائق احليوان والأحياء املائية يف الوليات املتحدة
•• العني - الفجر:

�شارك وفد من حديقة احليوانات بالعني 
م����وؤخ����راً يف امل���وؤمت���ر ال�����ش��ن��وي ل��الحت��اد 
العاملي حلدائق احليوان والأحياء املائية 
للحيوانات  دي��زين  اأقيم يف مملكة  ال��ذي 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  اأورلن����دو  مبدينة 
200 وفد  اأك���ر م��ن  وذل���ك اإىل ج��ان��ب 
املائية  والأح��وا���س  من حدائق احل��ي��وان 
وامل�����راك�����ز امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ه�����ذا امل���ج���ال 
ناق�س  ال���ع���امل، ح��ي��ث  اأن���ح���اء  م��ن جميع 
امل�شاركون اأبرز التحديات امل�شركة التي 
ت���واج���ه ب���رام���ج امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأن�����واع 
ال����ن����ادرة وامل����ه����ددة ب���الن���ق���را����س، واأث����ر 
التنوع  على  املحافظة  يف  ال��ربام��ج  ه��ذه 
اإ�شافة  ال��ع��امل،  امل��ن��اخ يف  احل��ي��وي وتغري 

اإىل املبادرات التوعوية والتعليمية.  
وت�������راأ��������س وف�������د ح����دي����ق����ة احل����ي����وان����ات 
الهاجري،  م��ب��ارك  غ��امن  �شعادة  بالعني 
ال��وف��د  و���ش��ارك  للحديقة،  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
امل����ك����ون م����ن جم���م���وع���ة م����ن الإداري��������ني 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف خم��ت��ل��ف اجل��ل�����ش��ات، 
الوفود  مع  واملعلومات  اخل��ربات  وتبادل 
الإط��الع  ي�شمن  الأخ���رى، مب��ا  الدولية 
ع��ل��ى اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف ه��ذا 
املجال وتطبيقها مبا يتالءم مع طبيعة 
اإجراء  اإ�شافة اإىل  ومناخ دولة الإم��ارات، 
ل�شت�شافة  مت��ه��ي��داً  حت�شريية  ل��ق��اءات 
الإم�������ارات ل��ل��م��وؤمت��ر ال�����ش��ن��وي ل��الحت��اد 
العاملي حلدائق احليوان والأحياء املائية 
عام 2015 وذلك يف حديقة احليوانات 
ب��ال��ع��ني ك��م��ا ق����دم ال���وف���د ورق�����ة ه��ام��ة 
حلدائق  العربية  الرابطة  تاأ�شي�س  حول 
احل���ي���وان والأح����وا�����س امل��ائ��ي��ة، واأه��م��ي��ة 
التعاون يف منطقة ال�شرق الأو�شط، وقد 
اه��ت��م��ام��اً وترحيباً  امل�����ش��ارك��ة  ن��ال��ت ه���ذه 

كبرياً لدى الوفود امل�شاركة. 
واأك�����د ���ش��ع��ادة غ����امن م���ب���ارك ال��ه��اج��ري 
دي��ك،  ج��ريال��د  ال�شيد  م��ع  لقائه  خ��الل 
املدير التنفيذي لالحتاد العاملي حلدائق 
احليوان والأحياء املائية، على دعم حديقة 

احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ني حل��م��ل��ة ال���الحت���اد 
العاملي حلدائق احليوان والأحياء املائية 
مبرور  اخلا�شة  والتعليمية  الت�شويقية 
ع��ق��د م���ن ال���زم���ان ع��ل��ى اإت��ف��اق��ي��ة الأمم 

املتحدة للتنوع البيولوجي.
وتعليقاً على م�شاركة حديقة احليوانات 
بالعني يف امل��وؤمت��ر، ق��ال ال��ه��اج��ري: لقد 
ا�شتطاعت حديقة احليوانات بالعني بناء 
عدة  مع  الوطيدة  العالقات  من  العديد 
منظمات و�شركاء دوليني منذ تاأ�شي�شها، 
لكون احلديقة ع�شواً يف الحتاد  ونظراً 
العاملي حلدائق احليوان والأحياء املائية 
ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يعد   WAZA
م��ن��رباً اأ���ش��ا���ش��ي��اً ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة وال��ت��ي 
امل�شركة  الأه���داف  حتقق  اأن  �شاأنها  من 
ال��رام��ي��ة اإىل ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة 
التوعوية  واجلهود  املهددة  الأن���واع  على 
التنوع  جم���ال  يف  اخل��ا���ش��ة  والتعليمية 

البيولوجي. 
واأ����ش���اف: ي��ع��د دع���م ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات 
حلدائق  العاملي  الالحتاد  حلملة  بالعني 
الت�شويقية  امل��ائ��ي��ة  والأح���ي���اء  احل���ي���وان 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل��ا���ش��ة مب����رور ع��ق��د من 
الزمان على اإتفاقية الأمم املتحدة للتنوع 
الأدوار  م��ن  يتجزاأ  ل  ج���زًء  البيولوجي 
التي تقوم بها احلديقة يف هذا  العديدة 
لإ�شت�شافة  ق��دم��اً  نتطلع  ونحن  امل��ج��ال 

املوؤمتر ال�شنوي لالحتاد العاملي حلدائق 
احل��ي��وان والأح���ي���اء امل��ائ��ي��ة ع��ام 2015 
هنا يف مدينة العني وتعزيز التعاون مع 
الأع�شاء وال�شركاء يف الرابطة الإقليمية 
حل��دائ��ق احل��ي��وان والأح��وا���س املائية يف 

. AZAA املنطقة العربية
اأن قبل ان��ع��ق��اد امل��وؤمت��ر  واجل��دي��ر ذك���ره 
ال�������ش���ن���وي ل����الحت����اد ال���ع���امل���ي حل���دائ���ق 
احليوان والأحياء املائية قامت جمموعة 
ع��م��ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الأن��������واع امل���ه���ددة 
ال�شنوي  اج��ت��م��اع��ه��ا  ب��ع��ق��د  والإ���ش��ت��ي��الد 
يف نف�س امل��ك��ان ال���ذي ع��ق��د ف��ي��ه امل��وؤمت��ر 
حيث �شم هذا الجتماع ال�شنوي �شل�شلة 
ت��اأث��ريات  ناق�شت  التي  العمل  ور���س  م��ن 
البيولوجي  التنوع  على  املناخي  التغري 
العامة  تثقيف  يف  احليوان  حدائق  ودور 
احل�شور  ناق�س  كما  الظاهرة.  ه��ذه  عن 
م���ب���ادرات ال��رف��ق ب��احل��ي��وان واحل����د من 
تطبيقها  وكيفية  الكربونية  الإنبعاثات 
ميدانياً. ي�شار اإىل اأن حديقة احليوانات 
ال�شنوي  الإج��ت��م��اع  �شت�شت�شيف  بالعني 
املهددة  الأن���واع  على  املحافظة  ملجموعة 
والإ���ش��ت��ي��الد يف ع��ام 2015 وذل���ك قبل 
لالحتاد  ال�شنوي  للموؤمتر  اإ�شت�شافتها 
العاملي حلدائق احليوان والأحياء املائية 

يف عام 2015.
نحو  بالعني  احل��ي��وان��ات  حديقة  وت�شم 
بجهود  ق��ام��ت  وق���د  ح���ي���وان،   4000
كبرية خالل العقود املا�شية، بهدف منع 
تعي�س  التي  احل��ي��وان��ات  بع�س  ان��ق��را���س 
يف ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة، ف��ق��ام��ت احل��دي��ق��ة، 
اأب��وظ��ب��ي،   - البيئة  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإىل مواطنها  العربي  املها  اإطالق  باإعادة 
بتطوير  احلديقة  تقوم  كما  الطبيعية، 
اإىل حماية  ت��ه��دف  اأب��ح��اث وم�����ش��روع��ات 
واإك��ث��ار جمموعة   ، العربي  ال��رم��ال  ق��ط 
بالنقرا�س، مثل  املهددة  من احليوانات 

ظبي اأبو عد�س املنقر�س من الربية.
اأواخر  بالعني  احليوانات  وق��ادت حديقة 
العام املا�شي جهود تاأ�شي�س رابطة اإقليمية 
حل��دائ��ق احل��ي��وان والأح��وا���س املائية يف 

التعاون  بهدف  وذل��ك  العربية،  املنطقة 
مع حدائق احليوانات يف املنطقة، وتبادل 
اخلربات واملعارف يف هذا املجال، اإ�شافة 
اإىل الرتقاء مبعايري العناية باحليوانات 
داخل احلدائق، ودعم الأبحاث امل�شركة، 
وت��ع��زي��ز ج��ه��ود ح��م��اي��ة الأن������واع امل��ه��ددة 
ب��الن��ق��را���س وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ك��اث��ر 
داخ����ل احل����دائ����ق. وح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات 
العاملي حلدائق  بالعني ع�شٌو يف الحتاد 
 ،  WAZA املائية  احل��ي��وان والأح��ي��اء 
بع�س  م��ع  �شراكات  �شمن  اأي�شا  وتعمل 
امل��ج��م��وع��ات ال��رائ��دة يف جم��ال احلفاظ 

ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال���ع���امل 
مبا  والتعليمية،  ال�شياحية  واملوؤ�ش�شات 
يف ذلك هيئة اأبوظبي لل�شياحة والراث 
واجلامعات   ، للتعليم  اأبوظبي  وجمل�س 
والحت��اد العاملي ل�شون الطبيعة ، جلنة 
ب��ق��اء الأن�����واع ، ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة- اأب��وظ��ب��ي 
، ح��دي��ق��ة ح��ي��وان ���ش��ان دي��ي��غ��و ، جمعية 
و  كينيا  يف  ال�شمالية  تر�شت  رينجالند 
�شندوق احلفاظ على ال�شحراء ، وذلك 
ب���ه���دف احل���ف���اظ ع��ل��ى الأن�������واع ال���رّبي���ة 
توطينها مبا  واإع��ادة  بالنقرا�س  املهددة 

فيها املها العربي واملها معقوف القرن.

بهدف ت�شجيع العمل بالقطاع اخلا�ص
من�شور بن زايد يلتقي باألفي طالب وطالبة من 

جامعات الإمارات وزايد وخليفة وكليات التقنية العليا
•• العني-الفجر:

يلتقي �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
باألفي  الأرب��ع��اء  اليوم  الرئا�شة يف احل��ادي��ة ع�شرة من �شباح  ���ش��وؤون  وزي��ر 
كليات  اإىل  اإ�شافة  وخليفة  وزاي���د  الإم����ارات  جامعات  م��ن  وطالبة  طالب 
التقنية العليا وذلك �شمن حملة التوعية لطالب اجلامعات لن�شر ثقافة 

العمل يف القطاع اخلا�س يف اإطار مبادرة )اأب�شر(.
الرئا�شة يف  �شوؤون  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اأن يقوم  املقرر  ومن 
اللقاء الذي يعقد بقاعة املوؤمترات الكربى بجامعة الإمارات باإدارة حوار 
مفتوح مع طالب وطالبات اجلامعات الثالث وكليات التقنية العليا بهدف 
تعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف �شوق العمل حيث من املقرر اأن ت�شتهدف 
2013–2014 ما  الدرا�شي احلايل  العام  تتوا�شل خالل  التي  احلملة 

يقرب من خم�شني الف طالب وطالبة .
وكانت حملة التوعية )اأب�شر( التي اأطلقت باإ�شراف وزارة �شوؤون الرئا�شة يف 
اإطار مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل، و�شعت �شمن اأهدافها الرئي�شية تغيري املفهوم التقليدي لدى 

اأبناء الوطن عن القطاع اخلا�س.
والكليات  ال��ذي جتمع اجلامعات  الأول  اللقاء هو  اأن هذا  بالذكر  اجلدير 
الوطنية على اأن يتبع هذا لقاءات تتوا�شل على مدى العام اجلامعي ليكون 
من  امل�شتهدفة  الع���داد  لتحقيق  ب��ال��دول��ة  اخلا�شة  اجل��ام��ع��ات  بينها  م��ن 

الطالب والطالبات التي تقدر بخم�شني األف طالب وطالبة .  

جامعة الإمارات واملركز الرتبوي للغة العربية اخلليجي يوقعان اتفاقية تعاون 
•• العني – الفجر:

وقعت جامعة الإمارات واملركز الربوي للغة العربية 
العربي  الربية  مكتب  اأج��ه��زة  اأح��د  اخلليج  ل��دول 
لدول اخلليج بال�شارقة اتفاقية تعاون م�شرك فيما 
يخ�س تطوير ون�شر تعليم اللغة العربية وحمايتها 
الدكتور  الأ���ش��ت��اذ  الإم����ارات  ع��ن جامعة  وق��ع  حيث 
اجلامعة  مدير  نائب  املهيدب  اللطيف  عبد  ريا�س 
ل�شوؤون الدرا�شات العليا والبحث العلمي وعن املركز 
امل��رك��ز حيث مت  ع��ام  احل��م��ادي مدير  عي�شى  �شعادة 
الإداري  الإم����ارات  جامعة  مببنى  التفاقية  توقيع 

�شباح اليوم مبدينة العني. 
اأهمية  ع��ن  احل���م���ادي  ���ش��ال��ح  ���ش��ع��ادة عي�شى  وع���رب 
توقيع مثل هذه التفاقية لكونها تاأتي انطالقا من 
اهتمام قادة الدول الأع�شاء مبكتب الربية العربي 

لدول اخلليج بامل�شاركة املجتمعية واأعتبارها جزءاً ل 
يتجزاأ يف دعم التنمية امل�شتدامة اإ�شافة اإىل الهتمام 
الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات 
باللغة العربية وتوفري كاآفة الإمكانات الالزمة من 
للطلبة يف  اأجل دعمها وتطوير مدخالت تدري�شها 
جيل  على  احل�شول  لأج��ل  الدرا�شية  امل��راح��ل  كاآفة 
وم��دى  العربية  اللغة  باأهمية  ال��واع��ي  الطلبة  م��ن 

ارتباطها بالهوية والثقافة.
اليوم  املوقعة  ال�شراكة  اتفاقية  اأن  احل��م��ادي  وب��ني 
مع جامعة الإم��ارات تعترب الثانية يف غ�شون فرة 
ق�شرية فيما يخ�س اللغة العربية وذلك اإميانا من 
بالدور  اخلليج  لدول  العربية  للغة  الربوي  املركز 
بهذا  الإم���ارات  جامعة  توؤديه  ال��ذي  واملهم  احليوي 
ال�شدد وما متتلكه من موارد ب�شرية وتقنية موؤهلة 
وتطوير  بدعم  منها  وال�شتفادة  ا�شتثمارها  ميكن 

اللغة العربية. 
اأن  املهيدب  ريا�س  الدكتور  الأ�شتاذ  اكد  جانبه  من 
هذه التفاقية تهدف اإىل امل�شاركة والتعاون يف و�شع 
اللغة  باأهمية  الوعي  لن�شر  واآل��ي��ات  برامج  وتنفيذ 
العربية ودورها يف تعزيز الهوية والنتماء الوطني 
والدرا�شات  البحوث  تنفيذ  يف  امل�شرك  التعاون  و 
اإ�شافة  باملركز  العربية  للغة  التطويرية  والربامج 
)الب�شرية  وامل��وارد  الأمثل للخدمات  ال�شتثمار  اإىل 
ال�شلبيات  وتقليل   ، الطموحات  لتحقيق  وامل��ادي��ة( 
الب�شرية  والكوادر  امل��وارد  تنجم عن نق�س  التي قد 
يف تنفيذ الربامج والأن�شطة كاملوؤمترات والندوات، 
وحلقات النقا�س وور�س العمل وجميع املجالت ذات 

الهتمام امل�شرك
 وك���ذل���ك ف����اأن ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��ه��دف اإىل ت��ب��ادل 
الإ������ش�����دارات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة بني 

ال���ط���رف���ني م���ث���ل ال���ك���ت���ب وامل�����ج�����الت وامل����ط����وي����ات، 
�شتقوم  كذلك  الإلكرونية  الإ���ش��دارات  املن�شورات، 
اجلامعة واملركز بالتن�شيق بني فيما يتعلق باخلدمات 
املقدمة للغة العربية من املوؤ�ش�شات املختلفة وكيفية 

توظيفها لالإفادة منها. 
واأو������ش�����ح ال���دك���ت���ور امل���ه���ي���دب اأن������ه ومب����وج����ب ه���ذه 
متكاملة  عمل  خطة  و���ش��ع  اإىل  �شي�شار  التفاقية 
وبرامج م�شتقبلية للم�شاهمة الفاعلة بني الطرفني 
يف حتقيق اأه��داف��ه��م��ا م��ن خ���الل اق����راح ال��ربام��ج 
وامل�شاريع والأن�شطة التي تزيد من فاعلية النهو�س 
 ، وحمايتها  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  بتطوير 
واأن م�شروع العمل امل�شرك هذا وغريه بني اجلامعة 
بني  املجتمعية  ال�شراكة  اهمية  على  يدلل  وامل��رك��ز 
اىل  والو�شول  الأداء  مب�شتوى  للنهو�س  املوؤ�ش�شات 

حتقيق الغايات امل�شركة.

معر�ض ملنتجات املوؤ�ش�شات 
العقابية نظمته بلدية العني 

•• العني - الفجر:

امل���وارد  اإدارة  ن�����ور  مرك�ز  خ��الل  م��ن  م��وؤخ��را  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  نظمت 
الب�شرية معر�س حتت �شعار )خلف الق�شبان يظل هناك اإن�شان( بالتعاون 
املوؤ�ش�شة  واإدارة  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  وال��ق��ي��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع 
العقابية والإ�شالحية، والذي ا�شتمر ملدة ثالثة اأيام وقالت نورا ال�شويدي 
مدير مرك�ز ن�ور اإن الهدف من تنظيم املعر�س رعاية اأ�شر ال�شجناء ومعرفة 
احتياجاتهم وتقدمي امل�شاعدة املمكنة لهم ماديا اأو معنويا ، و�شعى لتح�شري 
ال�شجناء لإعادة اإدماجهم يف املجتمع و اإعطائهم فر�شة عمل جديدة، وذلك 
من خالل عر�س منتجاتهم اليدوية املتنوعة يف املعر�س، مما �شي�شعرهم 

بالتكافل الجتماعي الذي هو �شمة من �شمات ديننا.
واأ�شافت ال�شويدي، اإن املعر�س �شمل املنتجات احلرفية متنوعة مبقايي�س 
املنادي�س  منها  احلديث  و  القدمي  الطراز  باندماج  وتتميز  اجل��ودة  عالية 
باأنواعها واأحجامها املختلفة، ومنتجات يدوية مثل ال�شناديق واحل�شالت 
من اخل�شب املزخرف باأ�شكال جذابة، بالإ�شافة اإىل منتجات لل�شيافة مثل 
ل� )ال�شالون والفواله وطاولت ملكية وطاولت للعطور(، كما  الطاولت 
ت�شمن املعر�س ركن ا�شتعر�س فيه العربات و املباخر و الدلل التقليدية، 

اإ�شافة اإىل اأدوات ال�شواء املختلفة مثل كوار وغريها من املنتجات.
الزبائن  من  الكثري  ور�شا  ا�شتح�شان  لقي  املعر�س  اأن  ال�شويدي،  ولفتت 
رعاية  باأهمية  املجتمع  توعية  على  ذل��ك  ي�شاعد  مم��ا   ، الأول  يومه  منذ 
ال�شجناء واأ�شرهم كما ي�شهم اإىل تذليل العقبات التي تقف يف طريق اأبناء 
قد  التي  امل�شاكل  وم�شاعدتهم يف تخطي  اأمرهم  غياب ويل  بعد  ال�شجناء 
م�شوؤول  ال�شعيلي  عي�شى  ذك��ر  جانبهم،  وم��ن  عملهم.  اأو  تعليمهم  تعو�س 
بالتعاون  ن�شعد  ابوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  املهني يف  التدريب  وحدة 
عمل  فريق  خ�ش�شنا  حيث  املعر�س،  هذا  بتنظيم  العني  مدينة  بلدية  مع 
لنقل منتجات ال�شجناء ، والهدف من تنظيم املعر�س هو تعريف املجتمع 

باإبداعاتهم احلرفية التي تعود م�شلحتها عليهم وعلى املجتمع كذلك.
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ال�شخري.. قاتل �شاخب.. الأ�شباب.. الأ�شرار.. العالج

وجه اخلطورة هو اأن ال�شخري ينتج حني التوقف املوؤقت عن 
التنف�س ع�شرات املرات، ورمبا مئات املرات يف الليلة الواحدة.
التنف�س حني ترتخي ع�شالت  ملوؤقت عن  ا  التوقف  يحدث 
عرقلة  يف  يت�شبب  مما  واأن�شجتها،  والفكني  واحللق  الل�شان 
عملية التنف�س باإغالق جمرى الهواء. وعندما مير الهواء 
لهذه  )رج��رج��ة(  ي�شبب  املرتخية  الأن�شجة  ع��رب  ب�شعوبة 
الأن�شجة، وهذا هو ال�شخري. لكن عملية التوقف عن التنف�س 
يف حد ذاتها ترفع �شغط الدم ب�شورة �شريعة جداً، ولأن هذه 

العملية تتكرر مئات املرات، فالنتيجة خطرة للغاية.
اإن ن�شف البالغني يعانون من ال�شخري  يقول املتخ�ش�شون 
احلظ  حل�شن  لكن  متفاوتة،  وب��درج��ات  ب��اأخ��رى  اأو  ب�شورة 
ال�شخري،  م��ن  للتخل�س  طبية  وغ��ري  طبية  و���ش��ائ��ل  ه��ن��اك 
اأحد  على  النوم  اأو  ال��وزن  كخف�س  احل��ي��اة،  اأ�شلوب  فتغيري 
اجلانبني، بدًل من النوم على الظهر، ميكن اأن يق�شي على 
معينة،  اأقنعة  اأو  عقاقري  ه��ن��اك  ف�شله  ح��ال  ويف  ال�شخري، 

ورمبا عملية جراحية كفيلة بالق�شاء عليه بن�شبة كبرية.

اأ�شباب ال�شخري
الأنفية  الفم واجليوب  ال�شخري كثرية منها تركيبة  اأ�شباب 
بالإ�شافة  والوزن،  الربد  اللهاة واحل�شا�شية ونزلت  وحجم 
اأثناء  واحلنجرة  والل�شان  الفكني  ع�شالت  لرت��خ��اء  طبعاً 

النوم.
يو�شح الأطباء اأن البدناء واأ�شحاب الأوزان الزائدة لديهم 
اأن تعرقل جمرى  اإ�شافية يف موؤخرة احللق، ميكن  اأن�شجة 

التنف�س اأي�شاً.
ع��اٍل  ب�شخري  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  التنف�س  توقف  يتميز  م��ا  وغالباً 
اأو اجلزئي عن  التام  التوقف  ف��رة  ف��رة �شمت هي  تتبعه 
ال��ن��ائ��م بعد  ي��وق��ظ  اأن  ال��ت��وق��ف  ���ش��اأن ه��ذا  التنف�س.. وم��ن 
اإىل  النائم  يعود  وحني  �شوت،  له  لهاث  مع  قوية  )�شخرة( 
نومه غالباً ما يكون نومه متقطعاً، وقد تتكرر هذه امل�شاألة 

عدة مرات يف الليلة الواحدة.

العوار�ص
اأن  ميكن  لكن  ال�شخري،  م�شببات  ح�شب  ال��ع��وار���س  تختلف 

تكون على النحو التايل:
- اأ�شوات مزعجة اأثناء النوم.

- نوم ونعا�س اأثناء النهار.
- �شعوبة الركيز.

- جفاف احللق.
- �شعور متكرر بالإحباط والغ�شب.

- نوم متقطع اأثناء الليل.
- لهاث و�شعور بالختناق لياًل. 

- ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال����دم واح���ت���م���الت الإ����ش���اب���ة ب��ال��ن��وب��ات اأو 
اجللطات.

- وجع يف ال�شدر لياًل.
- �شلوك عدواين ومزاج متقلب.

- م�شاكل يف التعلم.
- زيادة خماطر التعّر�س للحوادث املرورية ب�شبب قلة النوم.

عوامل اخلطر
الن�شاء  من  �شخرياً  اأك��ر  الرجال  اأن  توؤكد  الدلئل  كل   •
اأث��ن��اء  التنف�س  ب��ت��وق��ف  الإ���ش��اب��ة  م��ع��دلت  منهن يف  واأك����ر 

النوم اأي�شاً.
من  ع��ر���ش��ة  اأك���ر  ال���زائ���دة  الأوزان  واأ���ش��ح��اب  ال��ب��دن��اء   •

غريهم لل�شخري.
وهناك  الأنف،  يف  زائدة  حلمية  وجود  من  البع�س  • يعاين 
من يعاين من خلل هيكلي يف جمرى التنف�س مثل انحراف 
احلاجز الأنفي،اأو تكد�س �شوائل الأنف، وهوؤلء اأكر عر�شة 

من غريهم للمعاناة من ال�شخري.
ن�شائح طبية

ين�شح الأطباء بالنوم على اأحد اجلانبني بدًل من النوم على 
الظهر، لأن هذا الو�شع ي�شمح لل�شان بالرجوع اأو الوقوع اإىل 

اخللف، في�شد اأو يعرقل جمرى التنف�س، في�شبب ال�شخري.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون ال��ن��وم ع��ل��ى اأح��د 

اجل��ان��ب��ني، ل��ك��ن��ه��م ي���ع���ودون ل��ل��ن��وم ع��ل��ى ظ��ه��وره��م مب��ج��رد 
تن�س يف  ك��رة  بو�شع  الأط��ب��اء  ين�شحهم  النوم،  يف  ال�شتغراق 
الداخل قريباً  البيجاما من  القما�س وخياطته يف  كي�س من 

من منت�شف الظهر.
ن�شيحة اأخرى.. و�شع و�شادة اإ�شافية اأو رفع م�شتوى ال�شرير 

عند منطقة الراأ�س مبعدل ع�شرة �شنتيمرات.
ن�شيحة ثالثة.. ا�شتخدام �شرائط الأنف الال�شقة وهي كفيلة 
بزيادة م�شاحة املناطق املفتوحة يف جمرى التنف�س، لكن هذه 
املوؤقت  التوقف  من  يعانون  الذين  اأولئك  تفيد  ل  الطريقة 

للتنف�س اأثناء النوم.
الن�شيحة الرابعة خم�ش�شة ملن يعاين من احتقانات الأنف.. 
اأوًل، لأن وجودها يجربه  ب�شرورة معاجلة هذه الحتقانات 
على التنف�س من الفم بدًل من الأن��ف، مما يزيد احتمالت 

ال�شخري.
الفم  اأو  الأن���ف  بخاخات  ه���وؤلء  ي�شتخدم  األ  ج��داً  املهم  م��ن 
اأيام متوا�شلة،  املخ�ش�شة لإزال��ة الحتقان لأكر من ثالثة 
ما مل يكن ذلك باأمر �شريح من الطبيب، لأن اإطالة ا�شتخدام 

هذه البخاخات من �شاأنها زيادة الحتقان �شوءاً.
الأطفال اأي�شاً

هناك اعتقاد خاطئ باأن ال�شخري للكبار فقط، فالأطفال اأي�شاً 
قد يعانون منه، اأي اإنهم رمبا يعانون من التوقف املوؤقت عن 
اأو ب�شبب  اأو احلنجرة  اأثناء نومهم مل�شاكل يف الأنف  التنف�س 

ت�شخم اللوزتني.
البدانة �شبب اآخر ل�شخري الأطفال لأنها تعمل على ت�شييق 

جمرى التنف�س.

الغناء للق�شاء عليه 
اأي  على  العزف  ال�شخري  عالج  يف  امل�شتخدمة  الأ�شاليب  من 
اإن مثل هذا  املتخ�ش�شون  املو�شيقية، ويقول  النفخ  اآلت  من 
واحللق،  الفم  وع�شالت  اأن�شجة  يقوي  اأن  �شاأنه  من  العزف 
ويجعلها اأق���ل ارت��خ��اء اأث��ن��اء ال��ن��وم، وب��ال��ت��ايل اإب��ق��اء جمرى 

التنف�س مفتوحاً.

للتخّل�س  الأطباء  من  الكثري  به  يو�شي  اآخ��ر  اأ�شلوب  الغناء 
تقوية  على  ي�شاعد  اأي�شاً  فهو  منه،  للتقليل  اأو  ال�شخري  من 

ع�شالت الفم واحللق واأن�شجتهما.
يو�شح الأطباء اأن العزف اأو الغناء ملدة ع�شرين دقيقة يومياً 
كفيل بزيادة احتمالت التخل�س من ال�شخري، قد ل يق�شي 

نهائياً على ال�شخري، لكن يخف�شه اإىل حدوده الدنيا.

درجة ال�شوت
اأو  ح��ول��ك،  م��ن  تزعج  ب�شورة  عالياً  ال�شخري  �شوت  ك��ان  اإذا 
واأنت تلهث مع �شعورك بالختناق،  ا�شتيقظت من نومك  اإذا 

ي�شبح من ال�شروري اأن تراجع الطبيب املخت�س فوراً.
يو�شح الأطباء اأنه كلما �شاق جمرى التنف�س ب�شبب ارتخاء 
اأن  يعني  ال�شخري، مم��ا  ارت��ف��ع �شوت  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  الع�شالت 
ارتفاع ال�شوت يعني زيادة خطر التوقف املوؤقت عن التنف�س.

اأ�شاليب العلج
اأوىل  ك��خ��ط��وة  امل��خ��ت�����س  ال��ط��ب��ي��ب  ال�����ش��خ��ري ين�شح  مل��ع��اجل��ة 
اأ���ش��ل��وب احل��ي��اة مثل خف�س  ال��ت��غ��ي��ريات على  ب��اإج��راء بع�س 
الوزن اأو النوم على اأحد اجلانبني بدًل من النوم على الظهر، 
ويف حال عدم حتقيق اأي نتيجة تكون اخليارات اأمام الطبيب 

على النحو التايل:
النوم،  الفم طوال فرة  يو�شع يف  الفم: وهو جهاز  • جهاز 
لإبقاء  الطبيعي  و�شعه  يف  الل�شان  على  احل��ف��اظ  �شاأنه  م��ن 

جمرى التنف�س مفتوحاً.
يف هذه احلالة يجب مراجعة الطبيب املخت�س كل �شتة �شهور 
اأن اجلهاز ل  على الأق��ل يف ال�شنة الأوىل، وذل��ك للتاأكد من 
ي�شبب اأي م�شاكل للفم والأ�شنان، واأن احلالة ل تزداد �شوءاً، 

وبعد ذلك ت�شبح مراجعة الطبيب مرة يف ال�شنة.
لياًل  اللعاب  زي���ادة  منها  جانبية،  اآث���ار  الفم  فلجهاز  وللعلم 

وجفاف الفم، يرافقه اأمل يف الفكني مع �شعور بعدم الراحة.
وهو  الأنف،  فوق  قناع م�شغوط  عبارة عن  امل�شخة:  • قناع 
امل����رور عرب  ع��ل��ى  ال���ه���واء  لإج���ب���ار  ���ش��غ��رية  مت�شل مب�شخة 

جمرى التنف�س، ولإبقائه مفتوحاً اأثناء النوم.
لل�شخري وللتوقف املوؤقت  اأن ي�شع حداً  من �شاأن هذا القناع 

عن التنف�س اأثناء النوم.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه���ذا اجل��ه��از ه��و الأك����ر ف��ع��ال��ي��ة بني 
الو�شائل الطبية املعروفة، فالبع�س يجده غري مريح، ويقول 
�شوت  اإن  اأو  الأن����ف،  ح���ول  �شبطه  ال�شعب  م��ن  اإن  اآخ����رون 

امل�شخة ال�شغرية يزعجهم اأثناء النوم.
بع�س  حقن  يف  الأ�شلوب  هذا  يتلخ�س  البولي�شر:  • حقن 
اأكر �شالبة،  البولي�شر جلعلها  الفم واللهاة مبادة  اأن�شجة 

وبالتايل الق�شاء على ال�شخري اأو التقليل منه.
اآثار  يقول الأطباء اإنه مل تظهر لهذا الأ�شلوب اجلراحي اأي 
جانبية �شلبية حتى الآن، لكنه مع ذلك ليزال حمل درا�شات 

معمقة للتاأكد.
يقوم  كامل  لتخدير  امل��رء  يخ�شع  التقليدي:  الأ�شلوب   •
الفم  الطبيب اجل��راح خالله بعملية جتميل فعلية لأن�شجة 

واحللق لت�شذيبها واإزالة زوائدها.
ي��ن��ت��ج ع���ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ن��زي��ف يف ال��ف��م واحل���ل���ق، م���ع اآلم 
وال��ع��دوى، لكن كل  اللتهاب  الأن��ف، واحتمال  واحتقانات يف 

هذه الآثار موؤقتة ويف الإمكان معاجلتها.
الليزر  با�شتخدام  املخت�س  الطبيب  يقوم  بالليزر:  • العالج 
الأن�����ش��ج��ة  واإزال�����ة  وال��ل��ه��اة،  احل��ل��ق  �شقف  اأن�����ش��ج��ة  لتق�شري 
تو�شيع  الأ�شلوب  ه��ذا  �شاأن  وم��ن  ال�شرورية،  وغ��ري  ال��زائ��دة 
جم���رى ال��ه��واء وخ��ف�����س ارجت���اج���ات ال�شخري اأث��ن��اء ال��ن��وم. 
وقد يحتاج املرء لأكر من جل�شة قبل ال�شيطرة متاماً على 

ال�شخري.
وي�شتخدم  املرء لتخدير مو�شعي،  • ذبذبة �شوتية: يخ�شع 
منخف�شة  �شوتية  ذب��ذب��ات  ي�شدر  ج��ه��ازاً  املخت�س  الطبيب 
تقليل  اأج����ل  م���ن  احل��ل��ق  ���ش��ق��ف  اأن�����ش��ج��ة  لتقلي�س  ال��ك��ث��اف��ة 

ال�شخري.
يقول املتخ�ش�شون اإن هذه الأ�شلوب، وهو الأحدث يف جمال 
الق�شاء على ال�شخري، ليزال يف بداياته، وهو حمل درا�شات 

معّمقة، وهو اأقل اإيالماً من بقية الأ�شاليب املعروفة.

هل تعاين من �شداع غام�ص اأحيانا؟ هل ت�شعر بالتعب وقت الظهرية من دون اأي �شبب ومن 
من  اأكرث  )مزاجي(  اأنك  اأو  الغ�شب  �شريع  باأنك  املقّربون  يتذمر  هل  تبذله؟  جهد  اأي  دون 

اللزم؟
الغريب واملده�ص فعًل اأن �شخريك اأثناء النوم هو ال�شبب املرجح لكل هذه امل�شاكل. ول�شوء 
احلظ فال�شخري لي�ص فقط عامل اإزعاج للزوج اأو للزوجة، ورمبا جلميع من يف البيت اأي�شًا، 
املحتملة  النتائج  ومن  اأي�شًا.  م�شاكل �شحية جدية، ورمبا خطرة  دليل على وجود  بل هو 
لهذه امل�شاكل النوبة القلبية اأو اجللطة الدماغية، وهذا هو ال�شبب الذي يجعل الكثريين 
بالقاتل  الذي يو�شف  الدم،  ارتفاع �شغط  ال�شاخب، على طريقة مر�ص  بالقاتل  ي�شفونه 

ال�شامت.

قبل تناولها فكروا يف ا�شرارها 
حبوب التخ�شي�ض.. خماطر كثرية

نظرًا للحاجة امللحة لدى الكثري من النا�ص للتخل�ص من البدانة او ال�شمنة، 
يلجاأ البع�ص اىل ا�شتعمال مكملت غذائية، او ما يطلق عليه حبوب التخ�شي�ص، 

من دون النظر اىل املخاطر املرتتبة عن ا�شتعمال مثل هذه املنتجات.

بال�شافة اىل ان املغريات اللغوية يف العالنات، التي ت�شتخدمها ال�شركات 
املنتجة لهذه النواع من احلبوب او العقاقري �شاعدت يف انت�شار ا�شتعمالها 
بني النا�س. على �شبيل املثال، تروج تلك ال�شركات ان هذا املنتج ي�شتطيع ان 
يخل�شك من ال�شمنة من دون بذل جمهود، او من دون اللجوء اىل حمية 
غذائية.. والكل يريد التخل�س من الوزن الزائد من دون جمهود، لكن ما 

هي �شريبة ا�شتعمال تلك املنتجات؟
نذكر هنا بع�شها: 

- م�شاكل يف النوم، تنتج عنها م�شاكل �شحية كثرية
- ارتفاع �شغط الدم 

- �شداع
- جفاف 

- خفقان القلب 
- ع�شبية وتوتر ومزاجية 

- عدم انتظام �شربات القلب 
- زيادة امل�شاعفات اثناء اجراء اي عملية جراحية 

- نوبات قلبية و�شكتة دماغية ووفاة
اأ�شئلة �شرورية

قبل ان تقرر ان ت�شتعمل اي من تلك املنتجات عليك ان ت�شاأل: 
عملها؟ وطريقة  فيها  املوجودة  املكونات  ما   - 1

وخماطرها؟ ا�شتخدامها  على  املرتبة  اجلانبية  الآثار  ما   - 2
للوزن؟  اآمنا  فقدانا  تعزز  هل   - 3

ومن املهم جدا معرفة اأن املكمالت الغذائية ل حتتاج اإىل اأن تكون معتمدة 
امل�شنعة  ال�شركات  ما حتتاجه  فكل  ال�شوق،  تباع يف  لكي  الغذاء  هيئات  من 

هو كتابة املحتوى على العلبة، ولكن ل يوجد �شمان بان املكتوب هو فعال 
�شمن  م�شمولة  لي�شت  ا�شافات  هناك  توجد  ل  اأن��ه  او  احلقيقي،  املحتوى 
ت�شاعد  املنتجات  اإىل بع�س  املحتويات. فهناك مواد ممنوعة ت�شاف  قائمة 
على فقد الوزن ب�شكل ا�شرع، حتى يتم الرويج بني النا�س بان هذا الدواء 

فعال جدا، فيقبلون على �شرائه.
الذي يريد ان يفقد وزنه الزائد يجب عليه ان يكون حري�شا على انال يفقد 
�شحته اي�شا مع نزول كل كيلوغرام من وزنه. وان كنت تريد ان ت�شتعمل 
ول  ال�شيديل،  او  املخت�س  الطبيب  ا�شت�شارة  فعليك  املنتجات  تلك  من  ايا 
قد  التي  ال���ش��رار  اىل  ال��رب��ح ل  اىل  ينظر  فهو  لبيعها  ي��روج  م��ن  ت�شت�شر 

ت�شيبك من ا�شتعمالها.

األربعاء  -   6  نوفمبر    2013 م   -   العـدد    10938
Wednesday   6    November   2013  -  Issue No   10938



ثقافة وفن�ن

24

)زايد رجل بنى اأمة( و)يوميات ال�شيوخ( يف مقدمة اإ�شداراته احلديثة

الوطني للوثائق والبحوث ي�شارك يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 2013

برعاية حممد بن را�شد 

نادي دبي لل�شحافة يطلق منتدى الإعالم الإماراتي الأول دي�شمرب املقبل 

مب�شاركة 1010 دور ن�شر من 53 دولة
انطالق فعاليات معر�ض

 ال�شارقة الدويل للكتاب اليوم

ويري املركز الوطني للوثائق والبحوث 
اأم��ة(  بنى  رج��ل  )زاي���د  بكتاب  م�شاركته 
وعاملية  ع��رب��ي��ة  ���ش��ه��ادات  يت�شمن  ال���ذي 
واإ������ش�����اءات ع��ل��ى م���اآث���ر ال�����ش��ي��خ زي����د بن 
�شلطان اآل نهيان وجتربته الرائدة يف بناء 
ال�شوء  وي�شلط  الدولة،  وركائز  الإن�شان 
القائد  م�شرية  يف  جديدة  تفا�شيل  على 
ال��ت��اري��خ��ي ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان، وهو مرجع �شامل وموثق ير�شد 
والعطاء، وهو يزخر  البناء  زاي��د يف  نهج 
ب�����ش��ه��ادات ق����ادة دول وروؤ����ش���اء ح��ك��وم��ات 

عا�شروا زايد وجتربته الرائدة.
جمموعة  امل�شارك  املركز  جناح  ويعر�س 
)يوميات ال�شيوخ(، وهذه اليوميات هي: 

ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ي���وم���ي���ات   1-
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ي���وم���ي���ات   2-
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم

�شمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ي��وم��ي��ات   3-
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان

حمدان  ال�شيخ  �شمو  يوميات   4-
بن حممد اآل مكتوم

وحت��ت��وي ك��ت��ب )ي��وم��ي��ات ال�����ش��ي��وخ( على 

ج��م��ي��ع الأن�����ش��ط��ة والأح��������داث ال��ي��وم��ي��ة 
وثِّقت  ال��ك��رام،  ال�شيوخ  ال�شمو  لأ�شحاب 
م��دار  ع��ل��ى  وزم��ن��ي  م��و���ش��وع��ي  بت�شل�شل 
الفرة التي ت�شملها اليوميات، �شواء كانت 
هذه الأن�شطة اجتماعية اأم اقت�شادية، اأم 
ا�شتمدت  وق���د  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة.  اأم   ، اإع��الم��ي��ة 
اليومية  ال�����ش��ح��ف  ال��ي��وم��ي��ات م��ن  ه���ذه 
والن�شرات الر�شمية. وقد اأعيدت �شياغة 
الأخ����ب����ار وت��ك��ث��ي��ف م��ع��ل��وم��ات��ه��ا ل��ت��الئ��م 
وي�شتطيع  الن�شر،  يف  اجل��دي��د  الأ���ش��ل��وب 
امل��ه��ت��م��ون حتميل ه���ذه الإ�����ش����دارات من 

متجر اأبل.

 وعن هذه امل�شاركة يقول �شعادة الدكتور 
عبد اهلل الري�س مدير عام املركز الوطني 
ل��ل��وث��ائ��ق وال��ب��ح��وث: ي��ح��ر���س امل��رك��ز – 
انطالقاً من دوره الوطني- على امل�شاركة 
هذه  ويف  ع��ام،  ب�شكل  الكتاب  معار�س  يف 
امل��ت��م��ث��ل��ة مبعر�س  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة 
خا�س،  ب�شكل  للكتاب  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة 
فهو  عاملية  م��ن مكانة  امل��ع��ر���س  ل��ه��ذا  مل��ا 
اأحد اأهم اأربع معار�س للكتاب يف العامل. 
ومن خالل هذه امل�شاركات يقرب املركز 
امل�شتفيدين والباحثني  اأكر من جمهور 
مزيداً  اإ�شداراته  وحتقق  املعرفة،  ورواد 
مب�شاركته  امل��رك��ز  وي�شهم  النت�شار،  م��ن 
ب�����دوره  ال����وع����ي  ت��ع��م��ي��ق  امل���ع���ر����س يف  يف 
الج��ت��م��اع��ي وت���ع���ري���ف اجل���ي���ل اجل��دي��د 
ب������الإرث احل�������ش���اري وال���ث���ق���ايف، وت��ع��زي��ز 
الإح�����ش��ا���س ب��ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وال���ولء 
املركز  يغتنم  و���ش��وف  للوطن.  والن��ت��م��اء 
اأيام معر�س ال�شارقة للكتاب ليزود مكتبة 
الإم������ارات ب��اأح��دث الإ�����ش����دارات يف اإط���ار 

تخ�ش�شاته. 
اأ���ش��دره  ب��ق��رار حكيم  امل��رك��ز  ن�شاأة  وم��ن��ذ 
زاي��د بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل -  املغفور له - 
اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث����راه ع��ام  ���ش��ل��ط��ان 
ل��ت��زوي��د  ج���اه���داً  ي��ع��م��ل  وه����و   ،1968
املميزة  ب��الإ���ش��دارات  الثقافية  ال�شاحة 
على  اأ�شا�شي  ب�شكل  تعتمد  التي  واملفيدة 
مقدمتها:  ويف  يقتنيها،  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق 
اأق��وال زاي��د ( و ) يوميات  )الفرائد من 
)ق�شر  ال��ه��ام:  التوثيقي  وكتابه   ،) زاي��د 
احل�شن.. تاريخ حكام اأبوظبي 1793-
1966(، وكتاب )زايد من التحدي اإىل 

الحتاد(.
ويف جمال الراث: مو�شوعة )العاديات( 
اأك�������رب م���و����ش���وع���ة ع���رب���ي���ة يف اخل����ي����ول، 
و)امل�����اأم�����ورة( اأك����رب م��و���ش��وع��ة ع��رب��ي��ة يف 

الإبل.  جدير بالذكر اأن اإ�شدارات مركز 
مميزاً  اإق��ب��اًل  تالقي  والبحوث  الوثائق 
ت��اري��خ  يف  وال��ب��اح��ث��ني  املتخ�ش�شني  م��ن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  وت���راث 

ومنطقة اخلليج. 
واإىل جانب ما يعر�شه املركز من الكتب 
الدوريات  بع�س  يقدم  فاإنه  املتخ�ش�شة، 
واإجن��ازات��ه  ب���دوره  التعريفية  والن�شرات 

وت��ط��ورات��ه، وي��ب��ّث ع��رب �شا�شة ك��ب��رية يف 
جناحه امل�شارك باملعر�س اأفالماً وثائقية 
الإم���ارات وحا�شرها،  دول��ة  ح��ول ما�شي 

اأبرزها: )رحلة على دروب الذاكرة(. 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبي رعاه اهلل ..ينظم نادي دبي لل�شحافة منتدى الإعالم 

الإماراتي 18 دي�شمرب املقبل.
مكمال  ياأتي  اجلديد  املنتدى  اأن  ال��ن��ادي  اإدارة  واأو�شحت 
ل�شل�شلة املبادرات النوعية التي عكف النادي على اإطالقها 
الأ�شا�شية  بالر�شالة  التزاما   1999 عام  يف  تاأ�شي�شه  منذ 
اأجلها واملتمثلة  والأهداف ال�شراتيجية التي تاأ�ش�س من 
داعمة  بيئة  اإي��ج��اد  يف  ملمو�س  اإيجابي  ب��دور  امل�شاهمة  يف 
لالإعالم والإعالميني عرب تطوير من�شات فعالة للحوار 
امل�شاحة  ومتنحهم  تخ�ش�شاتها  بكافة  املهنة  اأه��ل  جتمع 
الكافية ملناق�شة كل ما يعري �شناعة الإعالم من حتديات 
ب��ه م��ن ف��ر���س بغية الو�شول  وك��ذل��ك م��ا ميكن الن��ت��ف��اع 
بالعمل الإعالمي اإىل اأوج متيزه عن طريق النقا�س البناء 

واحلوار امل�شتنري مب�شاركة اأهل اخلربة والخت�شا�س.
وي�شعى املنتدى الذي يعقد مع انطالقته الأوىل على مدار 
يوم واحد لإيجاد �شاحة جديدة للحوار يكون الركيز فيها 
على ال�شاأن الإعالمي املحلي بغية التوغل يف ق�شاياه مبزيد 
التحليل  جم��ه��ر  حت��ت  بو�شعه  والتمحي�س  ال��ب��ح��ث  م��ن 
املو�شوعي امل�شتند اإىل معرفة وخربة امل�شاركني من نخب 
تاأ�شي�س  يف  كبري  ب��اع  لها  ك��ان  واأكادميية  اإعالمية  قيادات 
و�شياغة هيكل الإعالم الإماراتي يف جهد حتفه طموحات 

ال�شباب من اأبناء وبنات الدولة وتطلعاتهم لنيل دور اأكرب 
وي�شاركون  بالدهم  اإع��الم  �شنع  يف  خالله  من  ي�شاهمون 

بطاقاتهم الإبداعية يف تكوين مالمح م�شتقبله.
جيل  جتمع  اأر�شية  متهيد  اإىل  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  وتهدف 
ال�شباب بكل ما يحمله من طموحات واآمال نحو امل�شتقبل 
بجيل املتمر�شني من اأ�شحاب اخلربة والتجربة يف املعرك 
ي�شاهم يف حتقيق  ليوؤ�ش�س بذلك جل�شر جديد  الإعالمي 
التوا�شل املن�شود بتي�شري �شبل اإجناح نقا�س جاد ومو�شوعي 
ميكن من التعرف على اأف�شل ال�شبل الكفيلة لرفد الإعالم 
املحلي بكفاءات وطنية قادرة على تلبية احتياجاته وتتمتع 
التميز  م��ن  م��زي��د  نحو  ل��ري��ادت��ه  توؤهلها  ال��ت��ي  باملقومات 

والرقي.
للبالد  العليا  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  وم��ع 
2013 عاما للتوطني ويف  لق�شية التوطني واإع��الن عام 
الر�شيدة  قيادتنا  بها  ت�شمل  التي  الكبرية  العناية  �شوء 
قطاع الإعالم والعاملني فيه حر�س نادي دبي لل�شحافة 
الإماراتي  الإع��الم  ل� منتدى  الأوىل  ال��دورة  تاأتي  اأن  على 
مواكبة لهذه الق�شية التي متثل اأولوية مهمة يف م�شرية 
العمل الوطني حيث وقع الختيار على مو�شوع التوطني 
اأول  املنتدى يف  لنقا�شات  الرئي�س  املنت  ليكون  الإع��الم  يف 
احل��دث مع  مل��دى تالحم  ترجمة مو�شوعية  له يف  انعقاد 

الق�شايا احليوية التي مت�س الواقع.

واأك������دت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل����ري امل���دي���ر ال���ع���ام للمكتب 
الإعالمي حلكومة دبي اأن الهدف من وراء اطالق منتدى 
اإقامة حوار ي�شارك فيه جميع املعنيني  الإعالم الإماراتي 
باإعالمنا املحلي بغية ر�شد اأف�شل الفر�س الكفيلة بتحقيق 
الناجحة  احل��ل��ول  وا�شتحداث  وازده����اره  وتقدمه  ت��ط��وره 
اأو  عراقيل  من  ال�شراتيجي  الهدف  هذا  يعر�س  قد  ملا 
النه�شة  مواكبة  على  ق��ادرا  بالدنا  اإع��الم  ليكون  معوقات 
يف  احل��ي��اة  اأوج���ه  خمتلف  مالحمها  طالت  التي  ال�شاملة 
فعال من  الإيجابية كمكون  امل�شاركة  الدولة ومتمكنا من 

مكونات التنمية. 
امل��ن��ت��دى مقدمة  اأن ي��ك��ون  اأم��ل��ه��ا يف  امل����ري ع��ن  واأع���رب���ت 
والو�شوح  ال�شفافية  اأ�ش�س  على  يقوم  بناء  حلوار  وحمركا 
للوقوف على جل التحديات التي قد تعوق اأهداف التطوير 
وموؤ�ش�شاته  املحلي  اإعالمنا  دروب  خمتلف  يف  والتحديث 
ارت��ك��از  ال��ت��وط��ني كنقطة  م��و���ش��وع  اخ��ت��ي��ار  اأن  ..م���وؤك���دة 
لنقا�شات اأوىل دورات املنتدى توؤ�شل الفكرة التي انطلق من 
الأر�س  على  املعا�س  بالواقع  املنتدى  التحام  وتوؤكد  اأجلها 
تناول  اإىل  ترمي  ج��دي��دة  فكرية  كاإ�شافة  ل���دوره  وتر�شخ 
اأو�شاع الإعالم الإماراتي بتحليل متاأن ومو�شوعي و�شول 
املن�شود  التقدم  بتحقيق  الكفيلة  والت�شورات  ال�شيغ  اإىل 
الأجيال  ل�شتيعاب  العام  املناخ  تهيئة  ناحية  يف  ل�شيما  له 
ونوهت  لهم.  ال��داع��م  املناخ  وتوفري  ال�شاعدة  الإعالمية 

بالقيمة  دب���ي  الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة  للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
النجاح  اأع��ق��اب  يف  اجلديد  املنتدى  يحملها  التي  امل�شافة 
نادي  حر�س  التي  النوعية  املبادرات  من  ل�شل�شلة  املتحقق 
دبي لل�شحافة على اإطالقها منذ تاأ�شي�شه نهاية العقد قبل 
ال��ذي جترى  العربي  الإع��الم  اأهمها منتدى  املا�شي ومن 
الثالثة ع�شرة منت�شف  دورته  لتنظيم  ال�شتعدادات  حاليا 
العام املقبل و جائزة ال�شحافة العربية التي اأ�شبحت متثل 
اأهم حمفل لالحتفاء بالإبداع والتميز ال�شحفي يف املنطقة 
العربي  الإع����الم  على  ن��ظ��رة  تقرير  على  ع���الوة  العربية 
يف  الإع���الم  لقطاع  الأ�شمل  البحثية  املرجعية  يعد  ال��ذي 
واأرق��ام وق��راءات  اإح�شاءات  العربي مبا يحمله من  العامل 
قطاعاته.  خمتلف  و�شمن  ل��الإع��الم  املنظور  امل�شتقبل  يف 
واأع���رب���ت امل����ري ع��ن اأم��ل��ه��ا يف اأن ت��اأت��ي م�����ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع 
داعمة  تخ�ش�شاتها  بكافة  وموؤ�ش�شاته  املحلي  الإع��الم��ي 
لتوجهات املنتدى ومهياأة ملرحلة جديدة من التعاون على 
خلفية من احلوار البناء الذي ي�شعى احلدث لتاأكيد جناحه 
ب�شورة عملية كي تثمر جمموعة من نقاط العمل املحددة 
والوا�شحة لإجناز الأهداف املرجوة. ويف هذا الإطار ذكرت 
منى بو�شمرة مدير نادي دبي لل�شحافة اأن اإطالق منتدى 
لل��ت��زام  ا�شتكمال  ي��اأت��ي  ال��ي��وم  الأول  الإم���ارات���ي  الإع����الم 
اإىل  بالإ�شافة  املحلي  الإع��الم  بدعم  لل�شحافة  دبي  ن��ادي 
كمحرك  ومكانته  للنادي  ال��ري��ادي  ال���دور  على  املحافظة 

رئي�س من حمركات تطوير الإع��الم والذي ا�شتحقها من 
خالل اإطالقه مبادرة منتدى الإع��الم العربي قبل اثنتي 
الكتاب  نخب  توؤمها  قبلة  اإىل  حت��ول  وال���ذي  عاما  ع�شرة 
ورم����وز ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة وق���ي���ادات ال��ع��م��ل الإع���الم���ي من 
املهنة  �شوؤون  واحل��وار يف  للقاء  العربي  العامل  اأنحاء  كافة 
وق�شاياها املهمة. واأ�شافت بو�شمرة اأن الهدف من تنظيم 
منتدى يتناول ق�شايا الإعالم املحلي بطريقة متعمقة هو 
اإيجاد حمفل حواري غري تقليدي ذي �شبغة حملية يركز 
على حتليل واقع الإعالم الإماراتي والوقوف على مكامن 
مبا�شرة بني  قنوات حوارية  فتح  اإىل جانب  وقوته  �شعفه 
حيث  الإع��الم  وطلبة  وال�شباب  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  ق��ادة 
بني  مبا�شر  توا�شل  ق��ن��اة  ي��ك��ون  اأن  املنتدى  ���ش��اأن  م��ن  اإن���ه 
بو�شمرة  ودع��ت  ال�شناعة.  على  والقائمني  الإع��الم  طلبة 
طلبة الإعالم يف دولة الإم��ارات اإىل احل�شور وامل�شاركة يف 
جمال  يف  الإبداعية  مواهبهم  لعر�س  وا�شتغالله  املنتدى 
بالدرجة  لهم  اإع��داده��ا  مت  من�شة  اإن��ه��ا  حيث  تخ�ش�شهم 
املوؤ�ش�شات  وال��روح. وحثت  الطابع  ب�شبابية  وتتمتع  الأوىل 
عاإىل  الدولة  املقيمني يف  والإعالميني  املحلية  الإعالمية 
اإنه يالم�س كذلك واقع  امل�شاركة الفعالة يف املنتدى حيث 
وا�شعة  اآف���اق  ويفتح  اليومي  عملهم  �شميم  يف  وحت��دي��ات 
ل��ل��ح��وار وت��ب��ادل الأف��ك��ار ح��ول الق�شايا الإع��الم��ي��ة على 

اختالف اأنواعها.

•• ال�شارقة-الفجر:

تنطلق �شباح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة 
ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��الث��ني م��ن م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة 
الدويل للكتاب، التي تقام خالل الفرة من 
اإك�شبو  مركز  يف  اجل��اري،  نوفمرب   16-6
من  ن�شر  دور   1010 مب�شاركة  ال�����ش��ارق��ة، 

دولة.  53
من  اأك���ر  امل�����ش��ارك��ة  الن�شر  دور  و�شتعر�س   
عنوان  األف   20 بزيادة  عنوان  اآلف   405
العلوم  خمتلف  يف  وذل��ك  املا�شي،  العام  عن 
واملعارف واملعاجم وكتب اأدب وثقافة الطفل 
وت��ق��در  ل��غ��ة،   180 اإىل  تنتمي  وال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
16800 مر  ب��ح��وايل  ال��ع��ر���س  م�����ش��اح��ة 
اخلا�شة  املتكاملة  املن�شات  تت�شمن  مربع، 

بالعار�شني.
خمتلفة،  فعالية   580 ح��وايل  �شتقام  كما 
11 يوماً، منها ما هو خم�ش�س  على مدار 

ل���ل���ن���دوات ال��ف��ك��ري��ة واجل��ل�����ش��ات ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
اإ�شافة  والأدب���ي���ة،  الثقافية  ال�����ش��وؤون  ح��ول 
فيها  ي�شارك  التي  ال�شعرية  الأم�شيات  اإىل 
وال��ع��رب.  الإم��ارات��ي��ني  ال�شعراء  م��ن  كوكبة 
وخ�����ش�����ش��ت ل��ل��ط��ف��ل جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
امل�شرحيات، وعرو�س  التي ت�شمل  الفعاليات 
الأف������الم، وال����ق����راءات ال��ق�����ش�����ش��ي��ة، وور����س 
ركن  فعالية  املعر�س  يف  و�شتتوا�شل  العمل. 
الطهي التي لقبت جناحاً لفتاً يف الأع��وام 

املا�شي.
العديد  وتغطية  ح�شور  املعر�س  و�شي�شهد 
والعربية،  املحلية  التلفزيونية  القنوات  من 
اإىل ج��ان��ب حم��ط��ات ال��ب��ث الإذاع�����ي، وال��ت��ي 
ومبا�شرة  حية  ب��رام��ج  بع�شها  �شيخ�ش�س 
اإىل ج��ان��ب  امل���ع���ار����س،  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
م��ع �شيوف  وال��ل��ق��اءات  الإخ��ب��اري��ة  التقارير 
فعالياته  يف  امل�شاركة  وال�شخ�شيات  املعر�س 
املحليني  لالإعالميني  و�شيتاح  الرئي�شية، 

وال��ع��رب والأج���ان���ب، فر�شة ال���ش��ت��ف��ادة من 
واملجهز بجميع  للمعر�س،  الإعالمي  املركز 
الإع��الم��ي��ة  للتغطيات  ال��الزم��ة  الإم��ك��ان��ات 

املختلفة.
املعر�س، والتي  31 من  الدورة  وا�شتقطبت 
نوفمرب   17-7 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل  اأقيمت 
2012 م�شاركات حملية ودولية بلغت نحو 
942 داراً للن�شر تنتمي اإىل 62 دولة، بينها 
منها  اأجنبية،  دولة  و40  عربية،  دولة   22

الأوىل. للمرة  اآنذاك  �شاركت  دولة   24
وك����ان ال��ربن��ام��ج امل��ه��ن��ي امل�����ش��اح��ب ملعر�س 
اأعماله  اختتم  قد  للكتاب،  ال��دويل  ال�شارقة 
م�شاء اأم�س الثالثاء، يف غرفة جتارة و�شناعة 
ال�شارقة، مب�شاركة 300 نا�شر حملي وعربي 
واأجنبي، ا�شتفادوا من املحا�شرات واجلل�شات 
قدمها  التي  التدريبية  وال��ور���س  النقا�شية 
وكفاءة  احرافية  تطوير  بهدف  الربنامج 

قطاع الن�شر يف املنطقة. 

ابوظبي-الفجر:

�شوؤون  ب��وزارة  والبحوث  للوثائق  الوطني  املركز  ي�شارك 
كتاب  مقدمتها  يف  احلديثة  اإ�شداراته  من  بعدد  الرئا�شة 
)زايد رجل بنى اأمة( يف معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب، 
الذي تنطلق دورته الثانية والثلثون يف الفرتة من 16-6 

نوفمرب اجلاري.
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العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/1317   جتاري كلي            
اىل  املدعي عليه/ 1 -  روي روبرت كارفر ب�شفته ال�شخ�شية امريكي اجلن�شية وب�شفته مالك 
بال�شارقة  جمهول   - ح  م  م  كون�شركتور�س  اند  �شي اجننريز  ريد  ملوؤ�ش�شة  التجارية  للرخ�شة 
حمل القامة مبا ان املدعي /كل مري خان باز مري وميثله: عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن 
اق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ )249.000  امل��رزوق��ي    قد 
الفائدة  اىل  بال�شافة  دره��م(   1.076.070( الم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلها  ما  او  امريكي(  دولر 
ال�شداد  وح��ت��ى   2013/3/2 يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  والر�شوم  التام 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك   ch1.C.15 2013/11/19 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�شم الق�شايا التجارية            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2010/256   عقاري كلي              
اىل  اخل�شم املدخل / 1 -  را�شد حممد مبارك املن�شور النعيمي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ليلى �شليمان عبدالوهاب وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد بيع املنفعة بني املدعية واملدعى عليها واخل�شم املدخل 
الثاين واملحرر يف 2007/10/9 والزامهم جميعا واخل�شم املدخل الول باخالء العقار وت�شليمه 
للمدعي ا�شليا خاليا من ال�شواغل.. مع الزام املدعى عليهما واخل�شم املدخل الثاين �شامنني 
ومت�شامنني بدفع مبلغ وقدره 1.500.000 عن فرة ا�شتغاللهم للعقار منذ تاريخ عقد البيع 
وحتى متام الخالء مع ما ي�شتجد من بدلت مع الفائدة القانونية الزام املدعى عليهما بالر�شوم  
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2013/11/11 ال�شاعة 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي   ch1.A.1 9:30 �س بالقاعة
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ويف )علما بانه 

مت تعديل الطلبات.(    

ق�شم الدعاوي العقارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/401  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -خالقداد در حممد �شالح زهي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران فرع �شوق مر�شد وميثله: 
ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2010/1080 جتاري كلي بتاريخ 2013/3/18 وحددت لها 
جل�شه يوم الثنني املوافق 2013/12/16 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1.A.4

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�ش الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2013/635  ا�شتئناف عقاري
ان  القامة مبا  ليمتد   جمهول حمل  -�شيدرا   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
امل�شتاأنف / بيوزا لال�شتثمارات املحدودة ح�شب احلكم- بويزا انف�شتمنت 
ليمتد ح�شب قرار جمل�س الدارة وميثله: حبيب حممد �شريف عبداهلل 
امل���ال ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2013/48 
عقاري كلي بتاريخ 2013/7/24 وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء املوافق 
وعليه   ch1.C.11 بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/11/26
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا   
رئي�ش الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
مذكرة   اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2012/1000  ا�شتئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1 -حامت حممد ح�شني خمتار ب�شفته ال�شخ�شية 
الفهيم  م�شاريع  �شركة  يف  امل��ال��ي��ة  لل�شئون  ال�شابق  امل�شئول  وب�شفته 
امل�����ش��ت��اأن��ف / حممد  ان  الق���ام���ة مب���ا  ال��ق��اب�����ش��ة ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  الفهيم   ع��ب��دال��رزاق  عبدالرحيم 
لها  بتاريخ 2013/7/29 وحددت  كلي  رقم 2012/236 جتاري  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2013/11/10 املوافق  الحد  يوم  جل�شه 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2.D.19

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�ش الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2012/1000  ا�شتئناف جتاري
له  ال�شخ�شية وباأي �شفة كانت  الفهيم- ب�شفته  امل�شتاأنف �شدهم/ 1 -عبداهلل عبدالرحيم عبدالرزاق  اىل 
2- طيب حممد نور حوير ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته املدير التنفيذي وع�شو املجل�س التنفيذي ل�شركتى: 
ال�شخ�شية  ب�شفته  ال��دري��و  م��ارك  �شونغ  بيوكاه   -3 ذ.م.م  غالريي  باري�س  و�شركة  ذ.م.م  القاب�شة  الفهيم 
وب�شفته امل�شئول التنفيذي ل�شر كتي : الفهيم القاب�شة ذ.م.م و�شركة باري�س غالريي ذ.م.م 4- رائد عدنان 
�شامل ابورمان ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته م�شئول ال�شئون القانونية وب�شفته �شكرتريا 
القاب�شة  الفهيم  �شركة  يف  التنفيذي  واملجل�س  املديرين  وجمل�س  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  لجتماعات 
ذ.م.م 5-ملكون مار�شيالن وذلك ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته امل�شئول ال�شابق لل�شئون املالية ملجموعة �شركة 
باري�س غالريي ذ.م.م 6-عمرو �شمري احمد علبه 7- نيل كال�شني جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / 
حممد عبدالرحيم عبدالرزاق الفهيم  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2012/236 جتاري 
كلي بتاريخ 2012/7/29 وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2013/11/10 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 

وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا     ch2.D.19
رئي�ش الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدع�ى 2011/429  ا�شتئناف عقاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  العقارية  امنيات  -�شركة   1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
العامة  ال�شمان  �شركة  الوطني-  الحت���اد   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
لل�شرق الدنى وميثله: �شمري حليم كنعان   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2011/6/29 ب��ت��اري��خ  كلي  ع��ق��اري   2010/543 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/11/18 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 بالقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا   
رئي�ش الق�شم                             

حماكم دبي

حماكم اال�شتئناف

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     

يف الدع�ى رقم  2013/434 مدين كلي  
اىل املدعى عليها: �شركة �شتار جيجا املحدودة

العنوان  انك جمهولة  كلي ومبا  2013/434 مدين  الدعوى  على  بناء 
نبلغكم بوجوب ح�شور اجتماع اخلربة بتاريخ ال�شاعة الثانية من بعد 
والكائن يف  املوافق 2013/11/12 يف مكتب اخلبري  الثالثاء  يوم  ظهر 
منطقة الكرامة، تقاطع �شارعى خالد بن الوليد وزعبيل- مقابل وزارة 
اخلارجية، بناية هم�شة 1 مكتب رقم 307 ويف حال تخلفكم فان اعمال 

اخلربة �شت�شتمر مبثابة حل�شوري.
اخلبري املهند�ش/ �شعادة فرح اب�جرجي

تبليغ م�عد جل�شة خربة
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدع�ى رقم 2013/354  عقاري كلي

 / املدعي  ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �شركة فيالمينجو كريك  املدعى عليه/1-  اىل 
ا�شرف �شريباز نوابي    قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 
باجلدول  ال��دور  �شاحب  املخت�س  الهند�شي  اخلبري  بندب  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/7/14
مامل يتم التفاق على ت�شمية غريه خالل ا�شبوع من تاريخه لتكون ماموريته بعد الطالع على 
اوراق الدعوى اخلا�شة بالوحدة  العقارية رقم 12 يف م�شروع فالمينجو كريك )ذا لجون( دبي 
ومعاينتها وللخبري يف �شبيل اداء املامورية النتقال اىل اية جهة حكومية او غري حكومية لالطالع 
اخل�شوم  اق��وال  �شماع  القت�شاء  عند  ول��ه  املامورية  تنفيذ  يف  تفيد  م�شتندات  من  لديها  ما  على 
و�شهودهم ومن يرى لزوما �شماع اقواله بغري حلف ميني وقدرت امانة على ذمة اتعاب وم�شروفات 
اخلبري مقدارها خم�شة ع�شر الف درهم يلزم املدعي بايداعها خزانة املحكمة.   وحددت لها املحكمة 

 ch1.A.1 جل�شة يوم الحد املوافق 2013/11/24 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدع�ى رقم 2013/607  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- �شركة فيت اند فانك�شن ذ.م.م- وميثلها/ عالء الدين اخلطيب جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / �شركة جورميه جلف ذ.م.م- وميثلها/ �شامي كمال حممد داوود  قد اقام 
التمهيدي  احلكم   2013/9/26 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى 
ب��ن��دب اخلبري  ال��دع��وى  م��و���ش��وع  الف�شل يف  وق��ب��ل  احل�����ش��وري:  املحكمة مبثابة  ال��ت��ايل: حكمت 
الهند�شى املخت�س �شاحب الدور مامل يتفق الطرفان على ت�شميته خالل ا�شبوع من تاريخه تكون 
دونها  من  اخل�شوم  الية  يقدمه  ان  ع�شى  وما  وم�شتنداتها  الدعوى  اورا   �شائر   مطالعة  مهمته 
والنتقال اىل موقع العمال لالطالع على مالديهم من اوراق وم�شتندات تكون منتجة يف الدعوى 
ذمة  املحكمة على  ب�شدادها خزينة  املدعية  الزمت  دره��م  الف  املحكمة مبلغ خم�شة ع�شر  وح��ددت 
اتعاب وم�شروفات اخلبري.     وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/12/12 ال�شاعة 

 ch2.E.22 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
       يف الدع�ى رقم 2013/202  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/1- �شركة �شيتي لين انرنا�شيونال ذ.م.م وفروعها املختلفة جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي   �شركة ال اند ام نت انفي�شتمنت�س فاند�س ليمتد- �شركة قرب�شية  قد اقام الدعوى 
التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/9/26 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة 
احدهما  خبريين  بندب  ال��دع��وى  مو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت 
هند�شى واخر ح�شابي �شابي الدور مامل يتفق الطرفان على ت�شميتهما خالل ا�شبوع من تاريخه 
اليهما اخل�شوم  الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى عن يقدمه  اوراق  �شائر  تكون مهمتهما مطالعة 
من دونهما وحددت املحكمة مبلغ ع�شرين الف درهم الزمت املدعية ب�شدادها خزينة املحكمة على 
ذمة اتعاب وم�شروفات اخلربين.     وحددت لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/7 

 ch2.E.22 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�شم الق�شايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1374 تنفيذ جتاري
ان  ت��اوا تندور  جمهول حمل القامة مبا  ���ش��ده/1- مطعم  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ �شركة العديل للتجارة )ذ.م.م( وميثله: عبداهلل حممد 
توفيق املدين  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )9357.95( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1425 تنفيذ جتاري
�شركات  )�شمن  )ذ.م.م(  للمقاولت  تايجر  �شركة  �شده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ انر  تايجر ج���روب(   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
املهريي   امل��ي��دور  بطي  خ��ادم  احل��اج  احمد  وميثله:  بروبرتيز  امريت�س 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )7640645 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ 2013/11/6     
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 2013/1432 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-  بن بليلة للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
وميثله:  ذ.م.م  العامة  للتجارة  املكا�شب  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  عبالرحيم  ع��ب��داهلل  احمد  يو�شف 
 )  417335.25( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�ش ال�شعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
        اعادة    اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1657 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية 
مدعيا/ دار التمويل �س م ع ميثلها: حممد عبداهلل القبي�شي ب�شفته رئي�س جمل�س ادارة 
دار التمويل اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: حممود حمدان �شامل املهريي اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 194.928.00 درهم املطلوب اعالنه/ حممود 
حمدان �شامل املهريي اجلن�شية: المارات   عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي 
وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  نهيان  اآل  مبع�شكر  التجارية  املحكمة  الكائنة   - البتدائية 
اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
        اعادة    اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1658 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية 
جمل�س  رئي�س  ب�شفته  القبي�شي  عبداهلل  حممد  ميثلها:  ع  م  �س  التمويل  دار  مدعيا/ 
ادارة دار التمويل اجلن�شية: المارات  مدعي عليه:حممد حممود حمد خمي�س البور 
�شعيدي اجلن�شية: المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية وقدرها 364.583 درهم 
حممود  حممد  اعالنه/  املطلوب  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  مع 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  المارات  اجلن�شية:  �شعيدي  البور  حمد خمي�س 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/11/25 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة 
ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/10/24
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1756 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: املقاوالت والنزاعات االن�شائية
مدعي  المارات  اجلن�شية:  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  العربية  النخلة  �شركة  مدعي/ 
عليه: بريق املا�شي لل�شيانة العامة اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة 
املا�شي  بريق  اعالنه/  املطلوب   %12 بواقع  قانونية  وفائدة  درهم   556.551 مالية 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر حيث  عنوانه:  المارات  العامة اجلن�شية:  لل�شيانة 
لنظر  موعدا   2013/11/25 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة 
ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا 
موقعا  امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها 

2013/10/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/99 جت كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية 
نا�شر  حممد  ح�شني  عي�شى  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  الول  اخلليج  بنك  مدعي/ 
العبيديل ب�شفته �شاحب موؤ�ش�شة ور�شة غنتوت لت�شليح ال�شيارات اجلن�شية: المارات  مو�شوع 
الدعوى: مطالبةمالية 181.121.03 درهم �شحة احلجز التحفظي   املطلوب اعالنه/ عي�شى 
ال�شيارات  لت�شليح  غنتوت  ور�شة  موؤ�ش�شة  �شاحب  ب�شفته  العبيديل  نا�شر  حممد  ح�شني 
اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)بتعديل الطلبات( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/11/10 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف 
باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة اخلام�شة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة التجارية مبع�شكر اآل نهيان  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/10/03

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعادة اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/352 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: امل�شارف وامل�ؤ�ش�شات املالية 
مدعي/ بنك ابوظبي الوطني اجلن�شية: المارات  مدعي عليه: �شي�شار كو�شاي الدين 
املطلوب  درهم    272639.82 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  الفلبني  اجلن�شية: 
اعالنه/ �شي�شار كو�شاي الدين اجلن�شية: الفلبني    عنوانه: بالن�شر  حيث ان املدعي 
 2013/11/17 املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
            اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/362 جت كل- م ر-ب- ع ن

حممد  يو�شف  عليه:  مدعي  �شوريا  اجلن�شية:  اورفلي  �شعيد  طارق  مدعي/ 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�شوع  المارات   اجلن�شية:  علي  ال  احمد  زمان 
مببلغ 475000 درهم    املطلوب اعالنه/ يو�شف حممد زمان احمد ال علي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�شر  حيث  اجلن�شية: المارات عنوانه: 
لنظر  موعدا   2013/11/20 املوافق  الربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية 
بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري    املركز  الكائنة   - البتدائية  العني  حمكمة  ب� 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل 

2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
            اعادة اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/1097 جت جز- م ر-ب- ع ن

�شامل وقا�س اجلن�شية:  ي�شلم  �شامل وقا�س وكيال عنه حممد  ي�شلم  مدعي/ 
المارات   مدعي عليه: ر�شا ح�شن عبده ابراهيم اجلن�شية: م�شر   مو�شوع 
ح�شن  ر�شا  اعالنه/  املطلوب  وعزله   خدمات  وكيل  عقد  ف�شخ  الدعوى: 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�شر   عنوانه:  م�شر    اجلن�شية:  ابراهيم  عبده 
 2013/11/11 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام 
الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري �شخ�شيا 
امل�شتنداتك  و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر 

بتاريخ  2013/11/05
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2013/929 جت جز- م ر-ب- ع ن

الن�شر  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  للتجارة  الفوار�س  �شركة  مدعي/ 
الفريد للمقاولت العامة ذ.م.م وميثلها حممد ان�س يو�شف بالل ال�شحي اجلن�شية: 
المارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 81.188.16 درهم  املطلوب اعالنه/ حممد 
ان�س يو�شف بالل ال�شحي ب�شفته مدير املدعى عليها �شركة الن�شر الفريد للمقاولت 
العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: )لعالن اخل�شم املدخل ن�شرا  ( حيث ان املدعي 
 2013/11/07 املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة املركز الداري   �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
         اعادة اعال ن للح�ش�ر امام املحكمة   يف الدع�ى رقم   2012/431 جت كل- م ر-ب- ع ن

مدعي/ را�شد �شيف �شليمان �شيف ال�شام�شي اجلن�شية : المارات مدعي عليه: 
�شركة  ت�شفية  الدعوى:  مو�شوع  الهند  اجلن�شية:  دا�س  موهان  انيل  ماتاي 
ورا�س املال 150000 درهم املطلوب اعالنه/ ماهي�س كومار موهنالل جيثاين 
التكميلي  الت�شفية  تقرير  بوورد  بالن�شر)العالن  الهند عنوانه:  اجلن�شية: 
( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/11/12 املوافق 
ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
املركز الداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �شدر بتاريخ  2013/11/04
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

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

العدد  10938 بتاريخ   2013/11/6     
          اعالن للح�ش�ر امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/866 ت جتر- م ر-ت- ع ن)
 : �شده  املنفذ  المارات  اجلن�شية:  البناء  ملواد  املريح  املنزل  التنفيذ/  طالب 
 : �شرور اجلن�شية  العامة ميثلها/ حمد خمي�س  للمقاولت  الق�شور  �شركة فن 
العامة ميثلها/  للمقاولت  الق�شور  فن  �شركة  اعالنه:   املطلوب  المارات     
حمد خمي�س �شرور اجلن�شية : المارات عنوانه: بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/634 جت جز-م 
ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2013/11/21 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ- العني 
الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�شند اعاله، 

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                       

 امـــــــارة ابـــــ�ظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء



تراجع موؤ�شر بور�شة نا�شداك دبي بن�شبة 
ام�ض تداولت  ختام  يف  املائة  يف   0.2

•• دبي - وام:

هبط موؤ�شر فوت�شي نا�شداك دبي الإمارات 20 لبور�شة نا�شداك دبي بن�شبة 
طفيفة بلغت 0.2 يف املائة خا�شرا نحو 6.3 نقطة ليغلق على 2911.1 
نقطة يف ختام تداولت ام�س حيث بلغت كمية الأ�شهم املتداولة نحو 548 
 � املحدودة  ديبا  اأمريكي. وكانت �شركة  األ��ف دولر   499 األ��ف �شهم بقيمة 
من بني ت�شع �شركات م�شجلة يف البور�شة � الأكر ن�شاطا من حيث كمية 
األف دولر حمافظا   295 األف �شهم بقيمة   535 الأ�شهم املتداولة بنحو 
على �شعر اإغالقه ال�شابق عند 0.55 دولر تلتها �شركة موانئ دبي العاملية 
بتداول نحو 12 األف �شهم بقيمة 204 اآلف دولر ب�شعر اإغالق 16.3 
دولر بانخفا�س ن�شبته 0.6 يف املائة. ويتعقب موؤ�شر فوت�شي نا�شداك دبي 
20 �شهما لأك��رب ال�شركات املدرجة يف �شوق دبي املايل  اأداء   20 الإم��ارات 
اآلية  اأبو ظبي ل��الأوراق املالية و نا�شداك دبي ومت ت�شميمه ليكون  و �شوق 
العربي  اخلليج  منطقة  من  للم�شتثمرين  بالن�شبة  وال�شتثمار  للتحوط 
املايل  دبي  مركز  تتخذ  التي   � دبي  نا�شداك  وتعد  العامل.  اأنحاء  وخمتلف 
العاملي مقرا لها � بور�شة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب 
�شتى  م��ن  اأم  املنطقة  م��ن  ���ش��واء  امل�شدرين  وت�شتقبل  اآ�شيا  و���ش��رق  اأوروب����ا 
اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل ال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية على 
وامل�شتقات  الأ�شهم  حاليا  البور�شة  وت��درج  وال��دويل.  الإقليمي  امل�شتويني 
ال�شندات  وال�شكوك  املهيكلة  واملنتجات  البور�شات  يف  امل��ت��داول��ة  وال�شلع 
بتعهيد  قامت  قد  دب��ي  نا�شداك  كانت  التقليدية.  وال�شندات  الإ�شالمية 
اإىل �شوق دبي  املالية  الأوراق  والت�شوية واملقا�شة وحفظ  التداول  عمليات 
املايل بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 يف اإطار ا�شراتيجيتها الهادفة اإىل 
تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم 
يف جمموعة واحدة مع �شيولة املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية. ويعد تعهيد تداول 
الأوراق املالية املدرجة يف بور�شة نا�شداك دبي اإىل من�شة �شوق دبي املايل 

اأحد املحطات الرئي�شة على طريق اإجناز التكامل بني البور�شتني .

 328 مليون درهم قيمة 
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�ض

•• دبي -وام:

بيع  واج���راءات  وفيالت  و�شقق  اأرا���س  من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س نحو 328 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيالت  و�شقق  اأرا�س  بيع  معامالت  درهم  مليون   213
بقيمة حوايل 115 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�شرفات الذي 
ي�شدر عن دائرة الأرا�شي والأمالك بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�س 170 
ل�شقق  مبايعة   68 و  دره��م  مليون   83 بقيمة  لأرا����س   91 منها  مبايعة 
بقيمة 107 ماليني درهم و 11 مبايعة لفيالت بقيمة 23 مليون درهم. 
28 مليون  اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي من حيث القيمة مبايعة مببلغ  وك��ان 
درهم يف منطقة املرقبات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة 
برج خليفة . وت�شدرت الورقاء الوىل مناطق دبي من حيث عدد املبايعات 
الوىل  املزهر  فمنطقة  دره��م  مليون   20 قيمتهما  مبايعتني  بت�شجيلها 
بت�شجيلها مبايعة واحدة بقيمة ثالثة ماليني درهم. كما �شهدت الدائرة 
ام�س ت�شجيل 38 رهنا بقيمة 115 مليون درهم منها 10 لأرا�شي مببلغ 
67 مليون درهم و 28 رهنا ل�شقق وفيالت بقيمة 48 مليون درهم كان 
اأهمها يف منطقة عود ميثا بقيمة 36.8 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

برج خليفة بقيمة 16.1 مليون درهم. 

حي  زاروا  �شياحيًا  وفدًا   120
ال�شندغة التاريخي خالل اإجازة العيد

•• دبي -وام:

ا�شتقبل حي ال�شندغة التاريخي خالل عيد الأ�شحى املبارك اأكر من 120 
وفدا �شياحيا ميثلون خمتلف اجلن�شيات ومت تنظيم هذه الزيارات للوفود 
ال�شياحية من قبل الفنادق وال�شركات ال�شياحية التي ت�شع ال�شندغة �شمن 

برناجمها ال�شياحي.
كانت اللجنة املنظمة للمو�شم ال�شياحي الراثي بحي ال�شندغة التاريخي 
واجل��ه��ات  ال�شياحية  وال�����ش��رك��ات  ال��ف��ن��ادق  م��ن  للعديد  ط��ل��ب��ات  تلقت  ق��د 
املنظمة لالأفواج ال�شياحية زادت عن 120 وفدا ت�شم اآلف ال�شياح لزيارة 

ال�شندغة.
وقال خالد علي بن غريب رئي�س اللجنة اإن هذه الأعداد يف تزايد م�شتمر 
ال�شياحة  مو�شم  وه��و  ال�شتاء  مو�شم  ق���دوم  م��ع  املقبلة  الأ���ش��اب��ي��ع  خ��الل 

الرئي�شي بالإمارات.
با�شتمرار اىل  تفد  ال�شياح  م��ن  ب���الآلف  ت��ق��در  اأع����دادا  ه��ن��اك  اإن  واأ���ش��اف 
للثقافة  دبي  هيئة  وفعاليات  باأجواء  لال�شتمتاع  وم�شاء  �شباحا  ال�شندغة 

والفنون باملنطقة والطالع على املوروث الثقايف والراثي بال�شندغة.
واأو�شح اأن ال�شياح والزوار يفدون اىل ال�شندغة مل�شاهدة الفعاليات املتنوعة 
التي ي�شهدها املو�شم والتي ت�شمل خمتلف اأ�شكال احلياة الراثية القدمية 
برحلة  ي�شتمتع  ال��زائ��ر  يجعل  مب��ا  ومعرفة  واإم��ت��اع  ترفيه  م��ن  فيها  مب��ا 

تراثية مميزة.
ج��اءت  الفردية  ال�شياحية  ال��وف��ود  زي���ارة  اأن  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
ال�شندغة  بفعاليات منطقة  وال�شتمتاع  مببادرات منهم رغبة يف الطالع 
لفعاليات  والتنظيم  الفعاليات  �شتى  على  ال��زائ��رون  اأثنى  حيث  الراثية 
والتي  املا�شي  يف  الم��ارات  حياة  عن  املعارف  من  الكثري  واكت�شبوا  املو�شم 
الوفود  �شهدتها  التي  الفعاليات  �شمن  وم��ن  ع�شرية.  نكهة  لها  اأ�شيفت 
ال�شياحية فعاليات تت�شمن حياة الرب والبحر واحل�شر التي كانت �شائدة 
يف المارات قدميا وت�شتمل على �شتى ال�شناعات واحلرف اليدوية وحياة 
الغو�س و�شيد ال�شمك وفلق املحار التي اجتذبت الزوار من �شتى اجلن�شيات 
ا�شتعرا�س جم�شم حلياة  اإ�شافة اىل  املميز  البحري  للتعرف على الراث 
البادية والبيوت وخمتلف الن�شطة التي كانت �شائدة اآنذاك. واأ�شاف خالد 
غريب اإن الوفود ال�شياحية �شهدت اأي�شا ال�شتعرا�شات التي قدمتها فرق 
ال�شياحية  الوفود  حما�س  الهبت  التي  املميزة  بعرو�شها  ال�شعبية  الفنون 

والزائرين على اختالف جن�شياتهم. 

نهيان بن مبارك ملجلة فرن�شية: دبي قادرة على تنظيم اك�شبو 2020 على نحو رائع

غرفة عجمان تنظم دورة حول م�شطلحات التجارة الدولية لأع�شائها 

اقت�شادية وبلدية ال�شارقة تبحثان تعزيز 
التعاون امل�شرتك وت�شهيل اإجراءات الرتاخي�ض

بقدرة  ي�شاهمون  الإم��ارات وهم  وبنات 
امل��ه��رج��ان��ات  م��ئ��ات  تنظيم  يف  وك���ف���اءة 
الفعاليات  واملعار�س واملوؤمترات وكافة 
تعقد  التي  تلك  معا  واملمتعة  الهادفة 
بالدولة على مدار العام بل ويف كل عام 
ب�شيوفنا  نرحب  دائما  اإننا  واأ���ش��اف   .
ال�شائحني  ب��ت��واف��د  ك��ث��ريا  ن�شعد  ك��م��ا 
اإماراتنا  بقعة من  اأي  اإلينا يف  وال��زوار 
بهم  والحتفاء  النا�س  بحب  الناب�شة 
اإميانا منا  ..كل ذلك  والتوا�شل معهم 
الب�شر  اهلل  جعل  حني  ال�شماء  بحكمة 
���ش��ع��وب��ا وق��ب��ائ��ل ل��ت��ت��وا���ش��ل وت��ت��ع��ارف 
وت��ت��ب��ادل ب��ع�����ش��ه��ا م���ع ب��ع�����س ك���ل قيم 

اخلري وال�شماحة والتعاون والوئام . 
اأن دب��ي ودول���ة الإم���ارات  واأك���د معاليه 
العربية املتحدة من ورائها قادرة متاما 

 2020 اك�شبو  م��ع��ر���س  تنظيم  ع��ل��ى 
على نحو رائع ومب�شتويات عاملية رفيعة 
وم��ت��ق��دم��ة م���ن الإع������داد وال���ش��ت��ع��داد 
الأذواق  لكافة  ت��روق  التي  والرتيبات 
وال���ع���ادات وت��ق��وم دب���ي ب��ك��ل ذل���ك وه��ي 
�شعيدة مبتهجة لأنها اأحر�س ما تكون 
ع��ل��ى اأن ي��ك��ون ه���ذا امل��ع��ر���س من��وذج��ا 
ف��ري��دا يف ال��روع��ة والإجن�����از. واأ���ش��اف 
ي�شهد  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل 
اإح��دى املدن  اأن مدينة دبي هي  لذلك 
ببنية  وت��ت��م��ت��ع  ال���ع���امل  يف  امل���ح���وري���ة 
ات�شالت  �شبكة  وبها  متميزة  اأ�شا�شية 
يف املقدمة والطليعة من �شبكات العامل 
وم��ط��ارات��ه��ا وم��ط��ارات بقية الإم���ارات 
م�����ش��ه��ود ل��ه��ا ب��ال��ك��ف��اءة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي 
جتعلها مطارات جاذبة جلميع �شركات 

اجل��غ��رايف  وموقعها  العاملية  ال��ط��ريان 
يف و���ش��ط ال��ع��امل وب��ني ق��ارات��ه جتعلها 
حم��ط��ة ت��وا���ش��ل م��ه��م��ة يف الق��ت�����ش��اد 
وال��ت��ج��ارة وال���ش��ت��ث��م��ارات ب��ل واأي�����ش��ا 
ح��رك��ة امل�����ش��اف��ري��ن وال���ط���رق وامل��ن��اف��ذ 
يف  مبا  فيها  والنتقال  النقل  وو�شائل 
متاما  مهياأة  يجعلها  دب��ي  م��رو  ذل��ك 
والت�شهيالت  اأف�شل اخلدمات  لتقدمي 
واأو�شح  والزائرين.  الراغبني  ملاليني 
اأن كل ذلك يدعمه فنادقها املتعددة بل 
والفنادق الكثرية يف بقية اأنحاء الدولة 
توفر الإقامة املريحة للزوار واحلركة 
للغاية  ن�شطة  ب��ه��ا  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية 
متميزة  وم��ت��اح��ف  م�شتمرة  وع��رو���س 
واأ�شواق عاملية �شاهقة وبل وتراث مهم 
..ك��ل ه��ذا يف  وي��دع��و لهتمام اجلميع 

ظل ما تتمتع به دبي بل والإمارات كلها 
من اأمن واأمان و�شفاء وا�شتقرار.

املختار  امل��ك��ان  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
لإقامة معر�س اك�شبو 2020 يف دبي 
م��ك��ان رح����ب وم��ت�����ش��ع وم���الئ���م مت��ام��ا 
العار�شني  ورغ��ب��ات  ب��اح��ت��ي��اج��ات  ي��ف��ي 
وال���زائ���ري���ن ع��ل��ى ال�����ش��واء ك��م��ا ي�شمح 

بحركة التنقل بني ردهاته و�شاحاته.
امل��ع��ر���س ق���ري���ب من  اإن م���ك���ان  وق�����ال 
امل�����ط�����ارات وم�����ن امل����واق����ع ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
التقنيات  باأف�شل  وجم��ه��ز  والثقافية 
ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا م��ع��ا ك��م��ا اأن����ه م�شمم 
واملنار  املنتدى  يكون  كي  فائقة  بعناية 
ال������ذي ي��ع��ك�����س م���ك���ان���ة دب�����ي وع��ظ��م��ة 
الإم�����ارات وق��درات��ه��ا ع��ل��ى تنظيم ه��ذا 
امل���ع���ر����س ال���ع���امل���ي ومب�������ش���ت���وي���ات غ��ري 

م�شبوقة من الروعة والإبداع .
وت��ف��اوؤل  اإن��ن��ا نتطلع بكل ثقة  واأ���ش��اف 
اإىل معر�س اك�شبو دبي 2020 ونحن 
ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ك��ام��ل��ة ب��اأن��ه ���ش��وف يكون 
فيه مع  تاريخيا متميزا نحتفل  حدثا 
العامل كله يف �شيمفونية فريدة ورائعة 
ب��ق��ي��م احل�����وار وال��ت��ع��اي�����س وال��ت��وا���ش��ل 
زواره  جلميع  ن��ق��دم  نف�شه  ال��وق��ت  ويف 
املنفعة  حت��ق��ق  وث��ري��ة  خ�شبة  جت��رب��ة 
اللتقاء  فيها  يتم  كما  للجميع  واملتعة 

والتفاهم والتقارب بني الب�شر .
وق����ال م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان يف خ��ت��ام 
 2020 دب���ي  ب��اإك�����ش��ب��و  م��رح��ب��ا  كلمته 
وج��وه��رة  الإم�����ارات  درة  ل��دب��ي  وهنيئا 
اخلليج حر�شها الفائق على احت�شانه 

وحتقيق النجاح الكبري له .

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
دورة لأع�شائها ومنت�شبيها من ال�شركات 
امل�شطلحات  ع���ن���وان  حت���ت   ، وامل�����ش��ان��ع 
 Incoterms ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
التجارة  غ��رف��ة  م��ع  بالتعاون   2010
وذل��ك مبقر غرفة  ب��الإم��ارات،  الدولية 
ع��ج��م��ان. ح�����ش��ر ال�����دورة ع��ب��داهلل عمر 
امل�����رزوق�����ي، امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع 
واملعامالت  الع�شوية  ت�شجيل  خ��دم��ات 
ب��ال��غ��رف��ة ، خ���ال���د ال�����ش��ام�����ش��ي ، م��دي��ر 
بغرفة  الع�شوية  ت�شجيل  خدمات  اإدارة 

ع��ج��م��ان ،وع�����دد م���ن م��وظ��ف��ي ال��غ��رف��ة 
اإىل جانب عدداً من اأع�شاء الغرفة من 
وامل�شانع، وذلك مبقر  ال�شركات  ممثلي 
، مدير  ال�شام�شي  واأك��د خالد  الغرفة.  
بغرفة  الع�شوية  ت�شجيل  خدمات  اإدارة 
متكني  اإىل  تهدف  ال���دورة  اأن   ، عجمان 
ال�����ش��خ�����س م���ن ح��ي��ث اإخ��ت��ي��ار ال��ق��واع��د 
التجارية  بالعمليات  واملتعلقة  امل��ه��م��ة 
وق����وان����ني  م�����ش��ط��ل��ح��ات  واأن  خ���ا����ش���ة 
تف�شر  دولية  �شروط  تعد  الإنكوتريمز 
الدولية  التجارة  وم�شطلحات  قوانني 
ع���م���وم���اً ب���ه���دف ت�����ش��ه��ي��ل��ه��ا ب���ني رج���ال 
م��وزة  واأ���ش��ارت  وامل�شتثمرين.  الأع��م��ال 

يف  األقتها  التي  كلمتها  خ��الل  بو�شهاب 
اأن غرفة جت��ارة و�شناعة  ال��دورة  بداية 
دعم  على  حر�شها  دوم���اً  ت��وؤك��د  عجمان 
ال��ط��رق  ب�����ش��ت��ى  ومنت�شبيها  اأع�����ش��ائ��ه��ا 
�شبيل  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا يف  ك��اف��ة  وت�����ش��خ��ري 
ت��ط��وي��ر ومن���و اإ���ش��ت��ث��م��ارات اأع�����ش��ائ��ه��ا، 
وه�����ذا م���ا ت���وؤك���ده امل���ع���ار����س ال��داخ��ل��ي��ة 
وور���س  وال����دورات  وامل���وؤمت���رات  املتنوعة 
الغرفة  وتنفذها  تنظمها  ال��ت��ي  العمل 
واملوؤمترات  باملعار�س  امل�شاركات  بجانب 
لل�شركات  من�شات  وت��وف��ري  اخل��ارج��ي��ة 
القت�شادية  الأح����داث  ب��اأه��م  وامل�����ش��ان��ع 
����ش���واء امل��ح��ل��ي��ة م��ن��ه��ا اأوالإق���ل���ي���م���ي���ة اأو 

ال��دول��ي��ة. واأ���ش��اف��ت ق��ائ��ل��ة ل��ع��ل تنظيم 
ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل�شطلحات  دورة 
ب��ال��ت��ع��اون   Incoterms 2010
ب��الإم��ارات،  الدولية  التجارة  غرفة  مع 
ت��وؤك��د م���دى ح��ر���س ال��غ��رف��ة ع��ل��ى دع��م 
ال�����دورة تهدف  وان  اأع�����ش��ائ��ه��ا، خ��ا���ش��ة 
باملفاهيم  تعريفهم  اإىل  الول  امل��ق��ام  يف 
فيما  والقوانني  للم�شطلحات  الدقيقة 
والتي  الدولية  التجارة  عمليات  يخ�س 
ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى ���ش��ي��اغ��ة الإت���ف���اق���ات 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��م ب��ع��ي��داً امل��خ��اط��ر لإي��ج��اد 
ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع وال�����ش��راء 
مب���ا ي��ن��م��ي اأع��م��ال��ه��م واإ���ش��ت��ث��م��ارات��ه��م. 

•• ال�شارقة -وام:

وبلدية  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  اأك���دت 
م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة اأه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف اجل��ه��ود 
ف��ي��م��ا بينها  امل�������ش���رك  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 
وم���ع ج��م��ي��ع ال���دوائ���ر وال��ه��ي��ئ��ات ل��ل��روي��ج 
وزيادة  امل�شتثمرين  ال�شارقة وجذب  لإمارة 
وتوفري  املالئم  املناخ  وتهيئة  ال�شتثمارات 
وتذليل  واحلوافز  ال�شرورية  الت�شهيالت 
ال�شتثمار  اأن�����ش��ط��ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ع��ق��ب��ات 
لتوجيهات �شاحب  وذل��ك وفقا  الإم���ارة  يف 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م 
ال�شارقة ومبتابعة م�شتمرة من �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 

العهد نائب حاكم ال�شارقة.
الذي  التن�شيقي  جاء ذلك خالل الجتماع 
عقد بني اجلانبني موؤخرا باملبنى الرئي�شي 
ل���دائ���رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة 

عبد  �شلطان  ال��دائ��رة  جانب  م��ن  وح�شره 
اهلل بن هده ال�شويدي رئي�س دائرة التنمية 
وريا�س عبداهلل عيالن مدير  القت�شادية 
ع���ام ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة. ك��م��ا ح�شر 
الج���ت���م���اع م���ن ال����دائ����رة ج���ه���اد ال��زع��اب��ي 
التجارية  واحل��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��دي��ر 
الت�شجيل  ادارة  م��دي��ر  اخل���م���ريي  وف��ه��د 
امل�شت�شار  ع���ب���داهلل  وم���دث���ر  وال��راخ��ي�����س 
ال��ق��ان��وين وحم��م��د ب��ن ف��ار���س رئي�س ق�شم 
الت�شاريح التجارية و اإميان اآل علي رئي�س 
�شعبة التن�شيق اخلارجي. و�شم وفد البلدية 
امل��ن�����ش��وري م�شاعد  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ه��ن��د���س 
وعبداهلل  وامل�شاريع  للهند�شة  العام  املدير 
وخالد  املالية  امل��وارد  اإدارة  مدير  القايدي 
اليجاري  التنظيم  اإدارة  مدير  ال�شام�شي 
ال��ع��م��ل��ي��ات  ادارة  م��دي��ر  ال�����ش��ارج��ي  وع��م��ر 
رئي�س  بوعلي  وعبداهلل  البلدي  والتفتي�س 
رئي�س  الكعبي  و�شامل  البيئة  حماية  ق�شم 
ق�����ش��م ف�����س امل���ن���ازع���ات الإي���ج���اري���ة وع��م��ر 

امل����ه����ريي رئ���ي�������س ق�����ش��م ال�������ش���ح���ة وح��م��د 
القانونية  املتابعة  ق�شم  رئي�س  ال��ر���ش��وان 
الإع��الن��ات  �شعبة  رئي�س  ال�شام�شي  ون���ورة 
تنفيذي مبكتب  �شكرتري  ال�شرياوي  اأمرية 
عقد  ال��ذي  الجتماع  وتناول  العام.  املدير 
مب��ق��ر ال����دائ����رة ال��ع��دي��د م���ن امل��و���ش��وع��ات 
و���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ب���ني اجل��ان��ب��ني.. 
وك���ان م��ن اأب����رز امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي طرحت 
وم��ن  ال��ع��م��ل  خ��ط��وات  ت�شهيل  للمناق�شة 
يخ�س  فيما  امل�شركة  الج�����راءات  اأه��م��ه��ا 
ال��رخ�����س يف الإم�����ارة وال��ع��م��ل ع��ل��ى اي��ج��اد 
احللول ال�شريعة واملنا�شبة للمعوقات التي 
قد توؤثر يف اداء الأعمال والدعوة للتعاون 
لإجناز  الآليات  وايجاد  لتذليلها  امل�شرك 
الأع����م����ال ب��ال�����ش��ك��ل الأم���ث���ل وال��ع��م��ل على 
ف�س  بلجنة  اخل��ا���ش��ة  املكاتبات  م��ن  احل��د 
بطلب  املتعلقة  خا�شة  اليجارية  املنازعات 
تاأ�شي�س  وعقود  والعناوين  اجل��وازات  �شور 
ال�����ش��رك��ات ويف ه��ذا الط���ار ق��ام��ت ال��دائ��رة 

�شالحية  الي��ج��ارات  جلنة  موظفي  مبنح 
الط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��راخ��ي�����س لتقليل 
والت�شهيل  الر�شمية  اجلهات  بني  املكاتبات 
بن  �شلطان عبداهلل  واأ�شاد  املراجعني.  على 
بلدية  مع  البناء  بالتعاون  ال�شويدي  ه��ده 
مدينة ال�شارقة وقال اإننا نعمل جميعا من 
اأجل النهو�س وحتقيق معدلت منو عالية 
للتنمية القت�شادية والجتماعية يف اإمارة 
ال�شارقة تتوافق مع مكانتها وطموح قيادتها 
ال��ل��ق��اءات ت�شهم يف  ول���ش��ك ان م��ث��ل ه���ذه 
تالقي الروؤى واخلطوات امل�شركة خلدمة 
بالفائدة  ي��ع��ود  مب��ا  ال��ع��ام  الداء  وت��ط��وي��ر 
على املجتمع القت�شادي .. لفتا اإىل الدور 
الذي تقوم به دائرة التنمية القت�شادية يف 
خدمة القطاع القت�شادي والجتماعي يف 
ال�شارقة وبالإجراءات املي�شرة التي تقدمها 
الطماأنينة  يبعث  م��ا  وه���و  للم�شتثمرين 
يف  ال�شارقة  لو�شع  ويحفزه  امل�شتثمر  لدى 

مقدمة اأولوياته. 

وق��د ت��ن��اول امل��ح��ا���ش��ر� ال��دك��ت��ور زاه���واإن 
ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  امل�شطلحات  دات����و، 
امل�شطلحات  بني  مقارنة  وق��دم  بال�شرح 
ع��ي��ى م���دى ف���رات زم��ن��ي��ة اإب���ت���داءاً من 
 2010 ال���ع���ام  وح���ت���ى   1936 ال���ع���ام 
�شهدتها  التي  وال��ت��ط��ورات  والتغيريات 
تلك امل�شطلحات. كما قدم �شرح مب�شط 
ووا�شح لأربعة جمموعات حول التعامل 
 ، املخاطر   ، الب�شائع  ت�شليم  ال��ت��ج��اري 
التكاليف ، املتطلبات وال�شروط للوثائق 
كما تطرق اإىل عدد من املوا�شيع التي ل 
تتعر�س لها تلك التعريفات ومنها طرق 

الدفع وحتويل امللكية وحل املنازعات.

نائب  و  دبــي  بلدية  عــام  مدير 
ال�شينية  �شانغهاي  مدينة  عمدة 
العالقات  تعزيز  �شبل  يبحثان 

•• دبي-وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح�����ش��ني ن��ا���ش��ر 
ل��وت��اه م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ي م��ع وف��د 
برئا�شة  ال�شينية  �شانغهاي  مدينة  من 
�شعادة تو جواجن �شاو نائب عمدة املدينة 
و6 اأع�شاء ميثلون الإدارات املختلفة يف 
العالقات  تعزيز  �شبل  �شانغهاي  بلدية 
والتوا�شل بني املدينتني التي تربطهما 

اتفاقية تواأمة.
وح����ر�����س ال����وف����د ع���ل���ى الط�������الع ع��ل��ى 
املجتمع  خدمات  دعم  يف  البلدية  جهود 
باعتبارها من اأكرب املوؤ�ش�شات احلكومية 
م����ن ح���ي���ث اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت��ق��دم��ه��ا 
وامل�����ش��روع��ات والأع���م���ال ت��ن��ف��ذه��ا لهذا 
واملحركة  الرائدة  املوؤ�ش�شة  البلدية  تعد 
اإم��ارة دبي وتطورها. واأكد ح�شني  لنمو 
ل��وت��اه م���دى ال��راب��ط وال��ت��ع��اون ال��ذي 
�شانغهاي  م��دي��ن��ة  م��ع  ال��ب��ل��دي��ة  حققته 
املربمة  ال�شراكة  اتفاقية  بعد  خ�شو�شا 
كبري  ب�شكل  �شاهمت  التي   2000 ع��ام 
يف ال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل���ربات وال��ت��ج��ارب 
الإ�شارة  البلدي. جتدر  العمل  يف جمال 
البالد  �شانغهاي عا�شمة  اأن مدينة  اإىل 
مدن  اأكرب  وهي  والتجارية  الإقت�شادية 
ومن  ال�شكان  ت��ع��داد  حيث  م��ن  ال�شني 
اأكرب مدن العامل من حيث عدد �شكانها 
من  و�شناعية  اقت�شادية  مدينة  وه��ي 
الدرجة الأوىل وواحدة من اأجمل املدن 
على م�شتوى العامل . ويبلغ عدد �شكان 
م��دي��ن��ة ���ش��ن��غ��ه��اي ح�����وايل 32 م��ل��ي��ون 
من  بالعديد  املدينة  تتميز  كما  ن�شمة 
على  واملبنية  الرائعة  ال�شحاب  ناطحات 

طراز عاملي. 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
ودول��ة  دب��ي  اأن  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
الإم��ارات العربية املتحدة من ورائها ق��ادرة متاما 
على تنظيم معر�س اإك�شبو 2020 على نحو رائع 

ومب�شتويات عاملية رفيعة.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف ت�����ش��ري��ح مل��ج��ل��ة ل��و ج���ورن���ال دي 
اإن مدينة  اآرت الفرن�شية ال�شادرة يف باري�س ام�س 
� تتمتع  ال���ع���امل  امل���ح���وري���ة يف  امل�����دن  اإح�����دى  دب����ي 
املوا�شالت  �شبكة  واب��رزه��ا  متميزة  اأ�شا�شية  ببنية 

والت�شالت املتقدمة على م�شتوى العامل.
 2020 اإك�����ش��ب��و  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإن  واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه 
حتظى بثقة كاملة وبدعم و�شداقة فرن�شا ك�شريك 
رئي�شي لدولة الإمارات العربية املتحدة يف املجالت 
الحتفال  ون���ود   .. اأي�����ش��ا  والثقافية  القت�شادية 

بفكرة التقدم يف التنمية امل�شتدامة.
معر�س  ل�شت�شافة  دب���ي  ت��ر���ش��ي��ح  اأن  اىل  واأ����ش���ار 
ت�شعى  مل��ا  واأ�شيل  طبيعي  ام��ت��داد   2020 اك�شبو 
اإليه دولة الإمارات العربية املتحدة بالقول والفعل 
معا لتاأكيد مكانتها كمركز عاملي مرموق للتعاي�س 
اأن دول���ة  ب���ني احل�������ش���ارات وال��ث��ق��اف��ات .. م���وؤك���دا 
الإم��ارات حتر�س متاما على حتقيق التقارب بني 
واملبادئ  القيم  تعزيز  اإىل  قوة  بكل  وت�شعى  الب�شر 
قوة  بكل  وت��وؤم��ن  وال�شعوب  الأمم  كل  جتمع  التي 
لتحقيق  اأكيدا  طريقا  والتوا�شل  احل��وار  باأهمية 

�شعادة الإن�شان و�شالم العامل. 
دول��ة  م��ب��ارك نحن  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وف��ال معايل 
اأر���س  على  ومتثل  و�شلوكا  قيمة  الت�شامح  جت�شد 
ال��واق��ع من��وذج��ا ف��ري��دا للعالقات الإي��ج��اب��ي��ة بني 
مواطنني  حتت�شن  ..دول���ة  والثقافات  احل�شارات 
م���ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال���ع���امل ي��ع��ي�����ش��ون وي��ع��م��ل��ون بل 

ويتعبدون يف �شالم وا�شتقرار . واأ�شاف نحن دولة 
لها مكانة كربى يف حركة ال�شياحة العاملية ونتمتع 
بال�شيوف  الحتفاء  يف  طيبة  ب�شمعة  احلمد  وهلل 
والزائرين ..اإننا دولة ننفتح على اجلميع ون�شعى 
اإىل حتقيق عامل اأف�شل واأكر �شالما واأكر رخاء 
وت��ق��دم��ا .. ن��ح��ن دول���ة ل��ه��ا دور م��ت��ن��ام يف حتقيق 
املنطقة  والج��ت��م��اع��ي��ة يف  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
فيها  والق��ت�����ش��اد  املجتمع  ي��ق��وم  ..دول����ة  وال��ع��امل 
كافة  وت�شاهم يف  والتقنيات احلديثة  املعارف  على 

اإجنازات التطور املعريف والتقني يف العامل .
وطنية  ب��ق��ي��ادات  حتظى  دول���ة  نحن  معاليه  وق���ال 
والبيئية  الجتماعية  بال�شيا�شات  وت��اأخ��ذ  حكيمة 
الكاملة  امل�����ش��ارك��ة  حتقيق  على  وت��رك��ز  امل�شتنرية 
رجال  ال�شكان  جلميع  الوطنية  التنمية  حركة  يف 
ون�شاء على ال�شواء بل اإننا دولة تت�شم بتحقيق اأرقام 
اأبناء  جند  حيث  العام  والعمل  التطوع  يف  قيا�شية 
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�شياحية عجمان ت�شتعر�ض جتربتها يف تخطيط احلمالت الرتويجية لالإمارة خارج الدولة

هيئة البيئة - اأبوظبي توقع اتفاقية تعاون م�شرتك مع كيزاد 

جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل تختار املر�شحني النهائيني لدورة 2014

ارتفاع حركة امل�شافرين يف مطار اأبوظبي 
الدويل بن�شبة 10.1 % خالل �شبتمرب

•• عجمان ـ الفجر 

يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  ا�شتعر�شت 
عجمان جتربتها يف تخطيط احلمالت 
الرويجية لالإمارة خارج الدولة خالل 
ب��الدن��ا  م�شتقبل  ب��ن��اء  ب��ن��دوة  م��داخ��ل��ة 
التي نظمتها كلية التقنية العليا للبنات 

بال�شارقة.
واأك������د ف��ي�����ش��ل اأح���م���د ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر 
الفعال  التخطيط  اأهمية  ال��دائ��رة  ع��ام 
للحمالت الرويجية باخلارج و�شرورة 
الرئي�شية  ال�شياحة  اأ���ش��واق  ا���ش��ت��ه��داف 
ا�شراتيجي  ت�شور  و�شع  اإىل  واحلاجة 
ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  واإىل  امل����ع����امل،  وا�����ش����ح 
التغيري  مالحقة  ت�شمن  ومرنة  فاعلة 
الدقيقة  ال�شتجابة  متطلبات  وحتديد 
ت�شويقي  معلومات  نظام  خ��الل  من  له 

الالزمة  البيانات  يوفر  ومتطور  فاعل 
لنجاح احلملة الرويجية.

اأن  يتعني  التخطيط  عند  اأن���ه  واأو���ش��ح 
اأهمها  الع��ت��ب��ار  ع��دة يف  عنا�شر  ت��وؤخ��ذ 
ف��ه��م ر���ش��ال��ة وغ��ر���س احل��م��ل��ة واخ��ت��ي��ار 
امل��الئ��م وت���دوي���ن اخل��ط��ة واإدارة  امل��ك��ان 
م���راح���ل ال��ت��ن��ف��ي��ذ وحت���دي���د ال��ر���ش��ائ��ل 
امل�شتهدفة واأهمية التح�شني امل�شتمر مع 

كل حملة جديدة.
وقال اإن القائمني على اأي حملة ترويجية 
ينبغي اأن ي�شعوا ن�شب اأعينهم هدف رفع 
التدفقات ال�شتثمارية عرب الركيز على 
عدد من القطاعات املتخ�ش�شة وعر�س 
يف  التدفق  واأمن���اط  احلالية  التوجهات 
لال�شتثمار  الأج��ن��ب��ي��ة  الأم�����وال  روؤو�����س 
ال��روي��ج لها، مع  ي��راد  التي  املنطقة  يف 
����ش���رورة ع���دم اإغ���ف���ال ال��ت��ع��ري��ف ب��راث 

للعمل  وذل��ك  املجتمع،  وتقاليد  وثقافة 
عى بناء م�شروعات حتظى بالر�شا العام 

للمجتمع ول تتنافر مع تقاليده.
التخطيط للحملة  اأن  النعيمي  واأ�شاف 

الرويجية الناجحة يجب اأن ي�شتهدف 
اأ�شحاب  اأم��ام  اأب��واب جديدة  كذلك فتح 
�شورة  وتقدمي  وامل�شتثمرين  ال�شركات 
اأك�����ر ���ش��م��ول��ي��ة ح����ول واق�����ع الأع���م���ال 
الأع��م��ال  لإن�����ش��اء  امل��ت��اح��ة  والت�شهيالت 
والتو�شع  النمو  حتقيق  نحو  وال�شبيل 
ف��ي��ه��ا، م��ت��خ��ذا ك��م��ث��ال من����وذج احل��م��ل��ة 
ال��روي��ج��ي��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت خ��الل ال���دورة 
الأخ�������رية ل��ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ب��ور���ش��ة 
الذي  وال�شفر  لل�شياحة  ال��دويل  برلني 
ف�����ازت خ���الل���ه اإم�������ارة ع��ج��م��ان ب��امل��رك��ز 
الثاين كاأف�شل جناح يف فئة دول ال�شرق 

الأو�شط والأدنى.
ولفت مدير عام دائرة التنمية ال�شياحية 
بعجمان اإىل اإن درا�شة البيئة الت�شويقية 
ومتغرياتها ومتابعة التغيري �شرورة ل 
التخطيط  عند  عنها  ال�شتغناء  ميكن 

ال�����ش��ل��ي��م ل��ل��ح��م��الت لأغ����را�����س ت��ع��زي��ز 
القدرات التناف�شية، مع اأهمية اأن ت�شمل 
والجت��اه��ات  امل�شتجدات  اآخ��ر  ال��درا���ش��ة 
لدى املناف�شني يف الأن�شطة الت�شويقية.

واأ����ش���اف اأن ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى احل��م��الت 
ينبغي عليهم كذلك التخلي عن اأمناط 
العمل التقليدية وتبني اأ�شاليب حديثة يف 
ممار�شة ن�شاطهم الت�شويقي والرويجي 
م��ن خ���الل ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث ال��و���ش��ائ��ل 
التقنية والت�شال يف هذا املجال، منوها 
ب�����ش��رورة و���ش��ع خ��ط��ط ط��وي��ل��ة الأج���ل 
للتدريب واإك�شاب العاملني يف الأن�شطة 
الالزمة  واخل��ربات  املهارات  الت�شويقية 
واعتماد نظم حمددة تدعم فاعلية هذه 
ومتابعة  التدريبية  واخلطط  ال��ربام��ج 
نتائجها من اأجل �شمان جناح احلمالت 

الرويجية املتتالية.

•• اأبوظبي -وام: 

ومدينة  اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  اأعلنت 
ك��ي��زاد  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شناعية  خليفة 
ل�شركة  وال��ت��اب��ع��ة  بالكامل  اململوكة   -
اأبوظبي للموانئ توقيع مذكرة تفاهم 
التعاون  وتعزيز  التن�شيق  اإىل  ت��ه��دف 
امل�������ش���رك ب����ني ال���ط���رف���ني ل��ت��ب�����ش��ي��ط 
ا�شت�شدار  اإج���راءات  وتطوير  وت�شهيل 
بامل�شاريع  البيئية اخلا�شة  الراخي�س 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال�����ش��ن��اع��ات 
اخل��ف��ي��ف��ة م���ن خ���الل امل���رك���ز ال�����ش��ام��ل 
ي�شكل  وال����ذي  امل�شتثمرين  خل��دم��ات 
نافذة موحدة لتقدمي جميع اخلدمات 
ال���الزم���ة لإق���ام���ة امل�����ش��اري��ع يف ك��ي��زاد 
وا���ش��ت��ق��ب��ال ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ات امل��وج��ه��ة 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واحل�����ش��ول على 

املوافقات الالزمة.
وقع مذكرة التفاهم �شعادة رزان خليفة 
 - البيئة  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��ب��ارك 
اأبوظبي واملهند�س خالد �شاملني الكواري 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
ملدينة خليفة ال�شناعية كيزاد وذلك يف 
املقر الرئي�شي لهيئة البيئة يف اأبوظبي 
الإدارات  م���دي���ري  م���ن  ع���دد  ب��ح�����ش��ور 

وامل�شوؤولني من اجلهتني.
ت����اأت����ي ه�����ذه امل�����ذك�����رة يف اإط�������ار ���ش��ع��ى 

الطرفني اإىل و�شع اجراءات ترخي�س 
الكائنة  امل�شاريع  لكافة  حم���ددة  بيئي 
اإىل ج��ان��ب و�شع  ك��ي��زاد  �شمن م��راف��ق 
اإطار عمل وا�شح وفعال وموؤثر لالإدارة 
وم�شتثمريها  لكيزاد  امل�شتمرة  البيئية 
ف�����ش��ال ع��ن رغ��ب��ة ال��ط��رف��ني يف و�شع 
للت�شاريح  وا���ش��ح��ة  واج������راءات  ن��ظ��ام 
ال�شناعية  بامل�شاريع  اخلا�شة  البيئية 
والتجارية وال�شناعات اخلفيفة اإ�شافة 
اإىل اأي اأنواع م�شاريع اأخرى تكون هيئة 
البيئة م�شوؤولة عن ال�شماح بها جلميع 
املنطقة  وغري  احل��رة  املنطقة  م�شاريع 

احلرة يف كيزاد.
وقالت �شعادة رزان املبارك الأمني العام 
لهيئة البيئة اأبوظبي: نحن نوؤمن باأن 
الهيئة  ب��ني  التن�شيق  عملية  تخطيط 
وكيزاد يعد اأمرا هاما وحيويا يف ت�شهيل 
وحت�شني  البيئي  الرخي�س  اج���راءات 
الأداء البيئي يف الإمارة وبالتايل ي�شاهم 
يف اإيجاد بيئة اآمنة وحمفزة لال�شتثمار 
املحلي واخلارجي يف القطاع ال�شناعي 
اأبوظبي والعمل  اإمارة  والقت�شادي يف 
على رفع قدرة هذا القطاع يف املناف�شة 
وذل��ك  امل�شتويات  جميع  على  الفعالة 
م��ن خ��الل تقدمي خ��دم��ات ذات كفاءة 
ع���ال���ي���ة و����ش���رع���ة ف���ائ���ق���ة ت���ت���واف���ق م��ع 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي . واأ���ش��ادت 

�شعادتها بنظام املركز ال�شامل خلدمات 
ت�شهيل  يف  ي��ف��ي��د  ال����ذي  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
ال�شناعية  الراخي�س  على  احل�شول 
اإلكرونيا  الطلبات  وتقدمي  والبيئية 
مبا يوفر الوقت واجلهد على امل�شتثمر 
املطلوبة  ال��راخ��ي�����س  على  للح�شول 
م��ن م��ك��ان واح���د وي��رف��ع م��ن م�شتوى 
خ����دم����ة ال���ع���م���الء ور�����ش����اه����م. وذك����ر 
الع�شو  الكواري  �شاملني  املهند�س خالد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملدينة  امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي�����س 
اأهمية توا�شل  ال�شناعية كيزاد  خليفة 
و�شعيها  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  ك���ي���زاد 
ال���دائ���م ل��ت�����ش��ه��ي��ل اإق���ام���ة الأع����م����ال يف 
كيزاد و�شدد وقال اإن اأحد الأعمدة التي 
ترتكز عليها كيزاد يف منط اأعمالها هو 
للم�شتثمرين  ال��ك��ام��ل  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
على  اإ���ش��رارن��ا  التفاقية جت�شد  وه��ذه 

حتقيق وعدنا مل�شتثمرينا .
مع  بالتن�شيق  ك��ي��زاد  تعمل  واأ����ش���اف.. 
م��ن��ظ��وم��ة م����ن ال���ه���ي���ئ���ات احل��ك��وم��ي��ة 
لتحقيق روؤية القيادة الرائدة لأبوظبي 
ال��ت��ن��وي��ع الق��ت�����ش��ادي  اإىل  وال��و���ش��ول 
ب��ح�����ش��ب روؤي�����ة اأب��وظ��ب��ي الق��ت�����ش��ادي��ة 

.  2030
كيزاد  �شتقوم  امل��ذك��رة  ه��ذه  ومب��وج��ب 
ب��ال��ع��م��ل م���ن خ����الل امل���رك���ز ال�����ش��ام��ل 
خل���دم���ات امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ك��ن��ق��ط��ة رب��ط 

وو�شيط بني هيئة البيئة وامل�شتثمرين 
يف  اأعمالهم  اإق��ام��ة  يف  يرغبون  ال��ذي��ن 
اإىل م��راج��ع��ة جميع  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��ي��زاد 
من  البيئة  هيئة  اإىل  املقدمة  الوثائق 
ج��ان��ب م�����ش��ت��ث��م��ري ك���ي���زاد ل���ش��ت��ك��م��ال 
تقرير  الإج���راءات مع مداومة تقدمي 
جم��الت  لتحديد  الهيئة  اإىل  �شهري 
اإ���ش��دار  لعملية  الرئي�شية  التح�شني 
الت�شاريح مبوجب هذه املذكرة ف�شال 
ع��ن اإ����ش���دار وت��رق��ي��م من���اذج امل��راج��ع��ة 
كيزاد  م�شتثمري  وثائق  لكافة  الفنية 
بيئية  اإدارة  ن��ظ��ام  وت�شغيل  وت��ط��وي��ر 

معتمد.
وت���ت���وىل ال��ه��ي��ئ��ة م�����ش��وؤول��ي��ة م��راج��ع��ة 
الت�شاريح  ط��ل��ب��ات  رف�����س  اأو  واع��ت��م��اد 
الإداري��ة  واخلطط  البيئية  والدرا�شات 
بيئية  وث��ائ��ق  واأي  الت�شغيل  وت�شاريح 
لوثائق  وفقا  منتظمة  بطريقة  اأخ��رى 
الت�شغيل  واإج��������راءات  ال��ف��ن��ي  ال��دل��ي��ل 
بتطويرها  الهيئة  تقوم  التي  امل��وح��دة 

وتعديلها من وقت لآخر.
ك���م���ا ت��خ��ت�����س ال���ه���ي���ئ���ة ب��ال���ش��ت��ج��اب��ة 
الطلبات  بخ�شو�س  ك��ي��زاد  مل�شتثمري 
التي يتقدمون بها عرب املركز ال�شامل 
الإط����ار  ���ش��م��ن  امل�شتثمرين  خل��دم��ات 
ال���زم���ن���ى ل���ل���م���راج���ع���ة امل���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا 
بالإ�شافة اىل متابعة جميع م�شتثمري 

ك����ي����زاد خ�����الل اإج����������راءات ال��ت��اأ���ش��ي�����س 
جلميع  امتثالهم  ل�شمان  كيزاد  داخ��ل 
م��ت��ط��ل��ب��ات ال���رخ���ي�������س وال��ت�����ش��ري��ح 
كذلك فر�س عقوبات على اأي خمالفة 
ل��ل��ق��وان��ني ال��ت��ج��اري��ة ل��غ��ري امل��ل��ت��زم��ني 
للقوانني  خمالفة  ب���اأي  ك��ي��زاد  واإب����الغ 
املنا�شبة.  للمتابعة  البيئية  اللوائح  اأو 
وت��غ��ط��ي م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ه���ذه ك��اف��ة 
البيئية  ال��راخ��ي�����س  عملية  م��راح��ل 
البيئي  الرخي�س  طلب  ذل��ك  يف  مب��ا 
والت�شغيل  الن�����ش��اء  م��رح��ل��ة  واأن�����ش��ط��ة 
من  واأي  والإزال������ة  الت�شغيل  واإي���ق���اف 
وال���ت���ع���دي���الت  ال���ت�������ش���اري���ح  ك����اف����ة  اأو 
وال��ت��ج��دي��دات ال��ف��ن��ي��ة والإداري�������ة ذات 

ال�شلة.
الهيئة  �شتقوم  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب ه��ذه 
بتوفري التدريب الالزم ملوظفي كيزاد 
ع��ل��ى ا����ش���راط���ات ع��م��ل��ي��ة ال��رخ��ي�����س 
ال��ب��ي��ئ��ي ون��ظ��ام ال��ت��ق��دمي الل��ك��روين 
والإج������راءات  بالتفا�شيل  لتعريفهم 
الإل��ك��روين  التقدمي  بنظام  املرتبطة 
والإج����������راءات امل��رت��ب��ط��ة ب����ه. ودخ��ل��ت 
تاريخ  التطبيق من  امل��ذك��رة حيز  ه��ذه 
التوقيع عليها من كال الطرفني وهي 
�شارية ملدة �شنة جتدد تلقائيا لفرة اأو 
انهاوؤها من  ف��رات مماثلة ما مل يتم 

جانب اأي من الطرفني.

•• اأبوظبي-وام:

اأع��ل��ن��ت جل��ن��ة الخ��ت��ي��ار يف ج��ائ��زة زاي��د 
مر�شحا   23 اخ��ت��ي��ار  امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة 

نهائيا لدورة عام 2014.
اأكر  وتقييم  ملناق�شة  اللجنة  واإجتمعت 
40 م�����ش��ارك��ا مم���ن مت اخ��ت��ي��اره��م  م���ن 
املراجعة  جلنة  قبل  م��ن  �شابق  وق��ت  يف 
م��ن  ال���ت���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة  اإىل  ل���الن���ت���ق���ال 
�شمن   2014 ل��ع��ام  ال��ت��ق��ي��ي��م  م��راح��ل 
ال�شركات  وه��ي  اخلم�س  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات 
الكبرية واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 
واملنظمات غري احلكومية واأف�شل اإجناز 
للمدار�س  ال��ع��امل��ي��ة  واجل���ائ���زة  ل���الأف���راد 

الثانوية.
و���ش��م��ت ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح��ني ال��ن��ه��ائ��ي��ني 
مبتكرين وقادة فكر ومدار�س ومنظمات 
تعمل على مبادرات وم�شاريع يف جمالت 
ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة والأل���������واح ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
الكهرو�شوئية والكتلة احليوية والعديد 

غريها.
ومت ت��ق��ي��ي��م ك���ل م�����ش��ارك ا���ش��ت��ن��ادا اإىل 
البتكار  الأرب��ع��ة وه��ي  معايري اجل��ائ��زة 
والأثر امللمو�س والريادة والروؤية بعيدة 

املدى.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان اأح��م��د 
اجل���اب���ر وزي����ر دول����ة م��دي��ر ع���ام ج��ائ��زة 
ع��ام  ب��ع��د  ع��ام��ا  امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  زاي����د 
امل�شتقبل  ل��ط��اق��ة  زاي���د  ت��وا���ش��ل ج��ائ��زة 

يتجلى  حيث  العاملية  مكانتها  تر�شيخ 
امل�����ش��ارك��ة التي  ذل��ك م��ن خ��الل طلبات 
ت�����زداد مت��ي��زا وت��ن��وع��ا ����ش���واء م���ن حيث 
املوقع اجلغرايف اأو التكنولوجيا املتطورة 
امل�شتوى  هذا  �شوء  ويف  تتناولها..  التي 
الرفيع للم�شاركات بذلت جلنة الختيار 
جهودا كبرية لدرا�شة الطلبات وحتديد 
البتكار  م��ن حيث  احل��ل��ول متيزا  اأك��ر 
وال�����ق�����درة ع���ل���ى حت��ق��ي��ق اأث������ر م��ل��م��و���س 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ت���ط���ور ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 
معاجلة  نحو  التقدم  وحتقيق  املتجددة 
العامل  يواجهها  التي  الطاقة  حتديات 

ح��ال��ي��ا ع��ل��ى خمتلف امل�����ش��ت��وي��ات مب��ا يف 
النامية يف  الدول  اإمكانية  ذلك حت�شني 
ومتويل  الطاقة  م�شادر  من  ال�شتفادة 
الأب��ح��اث ال��ت��ي تعنى مب��ج��الت ال��وق��ود 
وتعزيز  النظيفة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  احل��ي��وي 
ممار�شات التنمية امل�شتدامة يف املدار�س 

على م�شتوى العامل .
واأ���ش��اف اإن��ه م��ن خ��الل ت�شجيع ال��رواد 
واملبتكرين يف جمالت الطاقة املتجددة 
والتنمية امل�شتدامة فاإننا ن�شتلهم الإرث 
ال��ع��ري��ق ل��ل��وال��د امل��وؤ���ش�����س ال�����ش��ي��خ زاي��د 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث��راه 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ارتفع عدد م�شتخدمي مطار اأبوظبي الدويل خالل 
مقارنًة  باملائة   10.1 بن�شبة  املا�شي  �شبتمرب  �شهر 
للتقرير  ووف��ق��اً  امل��ا���ش��ي.  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رة  بنف�س 
ال�شادر من مطارات اأبوظبي ام�س حول حركة املطار 
خالل �شهر �شبتمرب 2013، فقد ا�شتقبل املطار اأكر 
و�شجل   ،)1،369،051( م�شافر  مليون   1.3 من 
الأ�شهر  خ��الل  امل�شافرين  حركة  يف  ملحوظة  زي���ادة 
الت�شعة املا�شية بن�شبة 12.1 باملائة مقارنة مع نف�س 
 12،249،300 با�شتخدام   ،2012 الفرة يف عام 
مكانة  يوؤكد  ما  الفرة،  تلك  خ��الل  للمطار  م�شافر 
مطار العا�شمة كاأحد اأ�شرع املطارات منواً يف املنطقة، 
وي���ع���زز م��ك��ان��ة اأب���وظ���ب���ي ك��وج��ه��ة مم��ي��زة ل��الأع��م��ال 
ارت��ف��اع  ع��ن  التقرير  وك�شف  وال�����ش��ي��اح��ة.  وال��رف��ي��ه 
ب�شهر  باملائة مقارنًة   13.1 بن�شبة  الطائرات  حركة 
�شبتمرب 2012 لت�شل اإىل11،379 حركة طريان، 
باملائة   27.6 بن�شبة  الب�شائع  �شحن  حركة  وزي���ادة 

و�شمت  املا�شي.  ال�شهر  يف  طناً   61،913 لت�شجل 
قائمة اأكر خم�س وجهات ت�شغياًل من مطار اأبوظبي 
الدويل خالل �شهر �شبتمرب بح�شب التقرير كاًل من، 
وقال  و�شيدين.  ومانيال  والدوحة،  ولندن،  بانكوك، 
املهند�س اأحمد الهدابي، الرئي�س التنفيذي للعمليات 
يف م����ط����ارات اأب���وظ���ب���ي: ت�����ش��ه��م اجل���ه���ود امل�����ش��ت��م��رة 
���ش��رك��اء ج���دد من  ا�شتقطاب  اأب��وظ��ب��ي يف  ل�����م��ط��ارات 
خطوط الطريان واإطالق وجهات عاملية جديدة من 
مطار العا�شمة وال�شتثمار ال�شراتيجي يف تطوير 
البنية التحتية، يف متكني مطار اأبوظبي الدويل من 
و�شمان  امل�شافرين  م��ن  امل��ت��زاي��دة  الأع���داد  ا�شتيعاب 
تلبية متطلباتهم من خالل تقدمي خيارات اأو�شع من 

حلول ال�شفر واأرقى اخلدمات املتميزة .
الفرة  ال��دويل خالل  اأبوظبي  واأ�شاف: جنح مطار 
امل��ا���ش��ي��ة يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه ك��م��رك��ز ط���ريان رائ���د يف 
بهذه  العمل لالحتفاظ  و�شنوا�شل  والعامل،  املنطقة 
املكانة الرفيعة وتقدمي اأف�شل اخلدمات للم�شافرين 
مبنى  جممع  افتتاح  مع  العاملية  املعايري  اأعلى  وف��ق 

اأن  يذكر   .  2017 ع��ام  يف  اجلديد  الرئي�شي  املطار 
مطارات اأبوظبي توا�شل تنفيذ برنامج زيادة الطاقة 
�شتتيح  ح��ي��ث  ال����دويل،  اأب��وظ��ب��ي  مل��ط��ار  ال�شتيعابية 
زيادة  لل�شفر  املرافق احلالية  اأعمال تو�شعة وتطوير 
من  اأك���ر  ل�شتيعاب  للمطار  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة 
يف  �شهد  قد  املطار  وكان  �شنوياً.  م�شافر  مليون   17

وقت �شابق من العام اجلاري افتتاح �شالة القادمني 
اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط امل�����ش��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني ب�شكل 
ال�شتقبال  ب�شاحة  ج��دي��د  م�����ش��اه  ن��ف��ق  ع��رب  مبا�شر 
التي  الأج��رة،  ومركبات  ال�شيارات  ومواقف  الأر�شية 
تبعد حوايل 20 مراً من �شالة اجلمارك، وذلك يف 

اإطار اخلطة التطويرية ال�شاملة للمطار. 

ومن�شي قدما على طريق حتقيق روؤية 
قيادتنا احلكيمة لبناء م�شتقبل م�شتدام 

تنعم بخرياته الأجيال القادمة.
اإدارة  اللمكي مدير  بدر  قال  من جانبه 
الطاقة النظيفة يف م�شدر ورئي�س جلنة 
الختيار يف جائزة زايد لطاقة امل�شتقبل 
كبري  ب�شكل  يعتمد  الطاقة  م�شتقبل  اإن 
وتكرمي  حتفيز  على  قدرتنا  م��دى  على 
الب���ت���ك���ار والإب��������داع يف ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 
املتجددة والتنمية امل�شتدامة وهو الهدف 
ال��ذي م��ن اأج��ل��ه مت اإط���الق ج��ائ��زة زاي��د 
لطاقة امل�شتقبل التي حتمل ا�شم الوالد 

ال�شيخ  اهلل  ب�����اإذن  ل���ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س 
وت�شتلهم  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
تركه  ال���ذي  العريق  الإرث  م��ن  روؤي��ت��ه��ا 
لنا يف جمال التنمية امل�شتدامة وحماية 
البيئة ..وقد جنحت اجلائزة يف تر�شيخ 
مكانتها باعتبارها من�شة حمفزة للتميز 
والب��ت��ك��ار يف جم���ال ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
ف�����ش��ال ع���ن دوره������ا ال��ك��ب��ري يف ت��وف��ري 
املهم  القطاع  الذي يحتاجه هذا  الزخم 

ملوا�شلة منوه وتطوره.
واأ����ش���اف اإن����ه ل�����ش��رف ع��ظ��ي��م يل وحت��د 
كبري اأن اأعمل مع الزمالء اأع�شاء جلنة 
الختيار التي تتوىل مهمة حتديد اأف�شل 
حلول وم�شاريع الطاقة املتجددة ابتكارا 
امل�شاركات  اإىل  ..وبالنظر   2014 لعام 
امل���ت���م���ي���زة ال���ت���ي مت اخ���ت���ي���اره���ا اأت���وق���ع 
اأن ت�����ش��ه��د اجل���ول���ة امل��ق��ب��ل��ة وال��ن��ه��ائ��ي��ة 
الذين  املر�شحني  بني  �شديدة  تناف�شية 

اأمتنى لهم كل التوفيق والنجاح.
اجل����اري  ال���ع���ام  م���ن  ن��وف��م��رب   17 ويف 
ت�شم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  �شتجتمع 
يف ع�����ش��وي��ت��ه��ا ق�����ادة ع��امل��ي��ني وخ����رباء 
وخم��ت�����ش��ني ب��ال��ق��ط��اع م��ن اأج���ل درا���ش��ة 
واختيار  النهائيني  املر�شحني  م�شاركات 

الفائزين �شمن كل فئة.
خالل  الفائزين  اأ���ش��م��اء  اإع���الن  و�شيتم 
يوم  اإقامته  املقرر  اجلوائز  توزيع  حفل 
20 يناير 2014 يف العا�شمة اأبوظبي 
�شمن اإطار اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة.

 العربية للطريان ت�شيري رحالتها 
اإىل الهفوف يف ال�شعودية

•• ال�شارقة-الفجر: 

اقت�شادي يف منطقة  واأك��رب �شركة ط��ريان  اأول   ، العربية للطريان  اأعلنت 
مدينة  اإىل  رحالتها  اإط��الق  عن  ام�س  اأفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الهفوف يف اململكة العربية ال�شعودية لت�شبح بذلك هذه الرحالت املنتظمة 
 87 والوجهة  اململكة  يف  لل�شركة  العا�شرة  الوجهة  ال�شرقية  املنطقة  اإىل 

عاملياً. 
اأ�شبوعياً من  4 رح��الت  الناقلة  �شت�شري   ،2013 18 نوفمرب  وب��دءاً من 
مركزها الرئي�شي يف ال�شارقة اإىل الهفوف اأيام الثنني والأربعاء واخلمي�س 
متام  يف  ال���دويل  ال�شارقة  مطار  ال��ذه��اب  رح��الت  �شتغادر  حيث  وال�شبت، 
حني  يف   ،17:50 ال�شاعة  مت��ام  يف  الهفوف  اإىل  لت�شل   17:20 ال�شاعة 
تنطلق رح��الت الإي��اب من مطار الهفوف ال��دويل يف الأي��ام ذاتها يف متام 

ال�شاعة 18:30 لتحط يف ال�شارقة يف متام ال�شاعة 20:55.
العربية  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ع��ل��ي،  ع���ادل  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
منطقة  يف  ال��ه��ف��وف  اإىل  رح��الت��ن��ا  بت�شيري  ن��ب��داأ  اأن  ي�شعدنا   : ل��ل��ط��ريان 
�شبكة وجهاتنا يف خمتلف  بتو�شيع  التزامنا  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  الأح�شاء، 
اأف�شل خيارات القيمة مقابل  اأنحاء اململكة. وفيما نوا�شل �شعينا لتقدمي 
وتقييم  ا�شتك�شاف  ن��وا���ش��ل  ف��اإن��ن��ا  اململكة،  يف  عمالئنا  م��ن  للمزيد  امل���ال 

الفر�س املتاحة يف هذه ال�شوق الهامة واحليوية .
واأ�شاف: يف هذا الإطار، نحن على ثقة من اأن زيادة وترية الرحالت اجلوية 
بني اململكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية املتحدة �شت�شهم يف تقوية 
اأوا�شر العالقات الجتماعية والقت�شادية الرا�شخة واملتينة بني ال�شعبني 

 .
وت�شري العربية للطريان حالياً اأكر من 80 رحلة اأ�شبوعية مبا�شرة اإىل 
والطائف،  وينبع،  والق�شيم،  وال��دم��ام،  امل��ن��ورة،  واملدينة  وج��دة،  الريا�س، 
الطريان  �شركة  ت�شري  كما  ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  وح��ائ��ل  واأب��ه��ا، 
القت�شادي الرائدة اأكر من 10 رحالت اأ�شبوعية اإىل الريا�س، والدمام، 

وجدة من مركز عملياتها مبدينة الإ�شكندرية يف م�شر. 

كندا تعلن دعمها تر�شيح دبي
 لإ�شت�شافة معر�ض اإك�شبو الدويل 2020

•• دبي-وام:

اأعلنت كندا على ل�شان كل من معايل جون بريد وزير اخلارجية ومعايل اإيد 
فا�شت وزير التجارة الدولية الكنديني دعمها طلب دبي ا�شت�شافة معر�س 
يف  يعقد  ن��وع��ه  م��ن  معر�س  اأول  �شيكون  وال���ذي   2020 ال���دويل  اك�شبو 

منطقة ال�شرق الأو�شط والعامل العربي.
جاء ذلك خالل لقاء معايل رمي الها�شمي وزيرة دولة الع�شو املنتدب للجنة 
عريف  �شعادة  ام�س   2020 اإك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة  العليا  الوطنية 
للين �شفري كندا لدى الدولة الذي و�شف دبي باأنها املدينة املنا�شبة يف 
الوقت املنا�شب فمن خالل دعم تر�شيح دبي ل�شت�شافة معر�س اإك�شبو تقف 
كندا اإىل جانب دولة الإمارات العربية املتحدة ونظرتها امل�شتقبلية اجلريئة 

والطموحة .. اإنه عامل قائم على الأفكار العظيمة والتعاون الكبري .
باأنه حان الوقت ملنطقة  وقال معايل وزير اخلارجية الكندي تعتقد كندا 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط ل�شت�شافة ال��ع��امل يف زم��ن مي��ل��وؤه الأم���ل وال��ت��ح��دي يف 
املنطقة واإن دبي هي املكان الأمثل للجمع بني ال�شعوب الأكر تنوعا من 
خمتلف اأنحاء العامل لأجل تبادل الأفكار والطموحات واحللول امل�شتقبلية 
امل��ل��م��و���ش��ة. واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه اإن دع���م ك��ن��دا ل��دب��ي يعك�س ال��ت��زام��ن��ا جت��اه 

الديناميكية والأمل وم�شتقبل القت�شادات النا�شئة يف املنطقة وخارجها .
دول��ة  40 عاما فقط حققت  ف��رة  اإن��ه يف  فا�شت  ق��ال معايل  ناحيته  م��ن 
الإمارات العربية املتحدة مكا�شب هائلة واأ�شاف لقد بنت الإمارات العربية 
املتحدة جمتمعا مزدهرا ومنفتحا واآمنا يف ظرف جيل واحد تقريبا مما اأدى 
اإىل حر�س ال�شركات الكندية املبتكرة وذات الطراز العايل على بناء عالقات 
جتارية وا�شتثمارية اأقوى مع هذا ال�شوق الذي ي�شكل اأولوية ا�شراتيجية. 
نعرب  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  دعمنا  خ��الل  م��ن  واأ���ش��اف نحن 
اآفاق  اإىل  التزام كندا بالإرتقاء بعالقاتنا  ل�شركائنا الإماراتيني عن مدى 

جديدة من �شاأنها خلق فر�س جديدة ل�شعبي كال البلدين .
�شعارها  وم��ا يحمله  املتينة  دب��ي  اق��راح��ات  نتيجة  دع��م كندا لدبي  وياأتي 
اأق��وى  قائمة  يف  دب��ي  وت��ن��درج  ق��وة..  من  امل�شتقبل  و�شنع  العقول  توا�شل 
املر�شحني والتي ت�شمل ايكاترينربغ - رو�شيا واإزمري - تركيا و�شاو باولو - 
الربازيل. ومن املالئم مع بزوغ القرن الواحد والع�شرين اأن يتم ا�شت�شافة 
اأكر  من  واح��دة  يف  والقت�شاد  والتنوع  الأفكار  على  مبني  عاملي  معر�س 
املدن ربطا يف العامل. جدير بالذكر اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تعد 
الكندية كما يعمل ويقطن فيها  ال�شركات  اأكرب  املائة من  موطنا ملا يفوق 

حوايل اأربعني األف كندي ي�شاهمون يف حتقيق تنميتها القت�شادية.
ويف تعقيب له يف هذا ل�شاأن قال معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير 
اأو�شع  م�شتويات  اإىل  كندا  م��ع  الثنائية  عالقاتنا  ت��ع��ززت  لقد  القت�شاد 
واأرحب خالل ال�شنوات املا�شية وياأتي تاأييد كندا لدعم تر�شيح ا�شت�شافة 
2020 ك�شاهد على عمق العالقات  اأك�شبو  مدينة دبي للمعر�س الدويل 
و�شريها يف م�شار اإيجابي للغاية واأنا على ثقة تامة باأن زوار معر�س اأك�شبو 
النفتاح  ثقافة  جت�شد  بيئة  الإم���ارات  ودول��ة  دبي  يف  �شيجدون   2020

والت�شامح وت�شجع على توا�شل العقول ل�شنع امل�شتقبل . 
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ات�شالت ت�شتحوذ على ح�شة فيفندي 
يف ات�شالت املغرب بـ 9 ر3 مليار يورو

•• اأبوظبي-وام:

وقعت موؤ�ش�شة الإمارات لالت�شالت ات�شالت و�شركة فيفندي لالت�شالت 
يورو  مليار  ر3   9 بقيمة  اأ�شهم  �شراء  اتفاقية  ام�س..  مغربية   - فرن�شية 
لال�شتحواذ على ح�شة فيفندي يف ات�شالت املغرب ماروك تيليكوم والبالغة 
6 ر92 درهم  ات�شالت قدمت عر�شا يت�شمن �شعر  املائة. وكانت  53 يف 
مليار  ر3   9 اإجمالية  بقيمة  تليكوم  م��اروك  اأ�شهم  من  �شهم  لكل  مغربي 
يعادل  تليكوم مبا  م��اروك  املائة يف  53 يف  البالغة  ي��ورو حل�شة فيفيندي 
التي ح�شلت  اأرباح الأ�شهم  املبلغ  اإماراتي. ول ي�شمل  2 ر19 مليار درهم 
2012 والتي تعادل  املالية  ال�شنة  عليها فيفندي من ماروك تليكوم عن 
40 ر7 درهم مغربي لل�شهم الواحد والتي �شتوؤول لت�شالت. وعند اإمتام 
اإىل   2012 اأ�شهم �شنة  النقدية لأرب��اح  القيمة  ات�شالت  ال�شفقة �شتدفع 
فيفندي والتي تبلغ 3 ر0 مليار يورو مبا يعادل 5 ر1 مليار درهم اإماراتي. 
و يخ�شع توقيع و اإمتام ال�شفقة اإىل عدد من ال�شروط التي تت�شمن توقيع 
اتفاقية امل�شاهمني مع اململكة املغربية املتعلقة مباروك تيليكوم واحل�شول 
املغربية  اململكة  التنظيمية يف  واملوافقات  باملناف�شة  املتعلقة  املوافقات  على 

وغريها من الدول التي تعمل فيها ماروك تيليكوم. 

الإمارات ت�شارك يف اإجتماعات املجل�ض 
الوزاري العربي لل�شياحة يف املنامة

•• دبي-وام:

�شارك املجل�س الوطني لل�شياحة والآثار يف اأعمال الدورة ال� 17 للمجل�س 
املنامة.  البحرينية  العا�شمة  ا�شت�شافتها  التي  لل�شياحة  العربي  ال��وزاري 
اإىل الجتماعات..�شعادة حممد خمي�س املهريي مدير  الدولة  تراأ�س وفد 
بقطاع  املتعلقة  الق�شايا  م��ن  ع���ددا  ال����دورة  بحثت  فيما  امل��ج��ل�����س..  ع���ام 
التي  الراهنة  الأو���ش��اع  العربية خا�شة يف ظل  ال��دول  تهم  التي  ال�شياحة 
. وقال  ال�شياحة  تاأثريا مبا�شرا على �شناعة  تاأثر  والتي  املنطقة  بها  متر 
مدير عام املجل�س يف معر�س تعليقه على امل�شاركة اإنه نظرا للتقارب الكبري 
التعاون  ال��ع��رب��ي��ة..ف��اإن  ال���دول  الأع�����ش��اء يف جامعة  ال�شقيقة  ال���دول  ب��ني 
الوثيق بينها يف وجه جميع الظروف التي توؤثر على �شناعة ال�شياحة يف 
الدول العربية على درجة كبرية من الأهمية جلميع الأطراف مبا يحقق 
يعود  مبا  ال�شياحة  تدرها  التي  والعوائد  املتاحة  الفر�س  من  ال�شتفادة 
اأن  املهريي  واأ�شاف   . و�شعوبها  واقت�شاداتها  العربية  ال��دول  على  بالنفع 
امل�شاركة يف هذه الدورة الهامة للمجل�س الوزراي العربي يوؤكد مدى التزام 
التعاون  الدائم على موا�شلة هذا  العرب وحر�شها  الأ�شقاء  الإم��ارات مع 
املجال  اأف�شل خرباتها ومعارفها يف هذا  الدولة لتقدمي  با�شتعداد  منوها 
مبا ي�شهم يف تطوير القطاع يف الدول العربية اأجمع . ومت خالل الإجتماع 
ال�شياحة  بقطاعات  واملتعلقة  املهمة  املو�شوعات  من  ع��دد  بحث  ال���وزاري 
وال�شيافة يف عموم الدول العربية . و�شبق الجتماع الوزاري اإجتماع اآخر 
للمكتب التنفيذي عقد يف املنامة ومت خالله درا�شة جدول اأعمال الجتماع 
الوزاري وحدد املو�شوعات التي �شيتم رفعها اإىل الجتماع الوزاري لتخاذ 
املجل�س  قبل  من  بحثها  مت  التي  املو�شوعات  وم��ن   . بخ�شو�شها  ق���رارات 
العربية  ال�شياحية  ال�شراتيجية  خ��رباء  جلنة  تقرير  متابعة  ال���وزاري 
وملف تعزيز الأمن ال�شياحي كما مت الطالع على تقرير املنظمة العربية 
العرب  ال�شياحيني  الكتاب  احت��اد  تقرير  وك��ذل��ك   2013 لعام  لل�شياحة 
اأخ��رى بحثها الجتماع  ب��ارزة  كانت هناك مو�شوعات  . كما   2013 لعام 
اأهمها برنامج اعرف وطنك العربي ل�شياحة ال�شباب واأ�ش�س معايري اختيار 

عا�شمة ال�شياحة العربية . 

احتاد غرف دول جمل�ض التعاون اخلليجي ي�شارك يف 
ملتقى املراأة العربية والأفريقية وريادة الأعمال بدبي 

•• الدمام-وام:
ي�شارك احتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف ملتقى �شيدات الأعمال 
العربيات والأفريقيات الذي يبداأ اليوم بدبي وي�شتمر يومني بح�شور عدد 
من امل�شاركات من جمعيات واحتادات �شيدات الأعمال العربيات والأفريقيات 
وممثلي جمموعة التن�شيق لل�شناديق التمويلية العربية. ويهدف امللتقى 
الذي ينظمه امل�شرف العربي للتنمية القت�شادية يف اأفريقيا بالتن�شيق مع 
جمل�س �شيدات الأعمال العرب حتت �شعار املراأة العربية والأفريقية وريادة 
التعاون  بتعزيز  تعنى  متويلية  كموؤ�ش�شة  بامل�شرف  التعريف  اإىل  الأعمال 
العربي الأفريقي عن طريق متويل امل�شروعات التنموية وت�شجيع الأن�شطة 
التجارية العربية الأفريقية وتقدمي املعونة الفنية الالزمة لتنمية الدول 
الأفريقية وت�شجيع ال�شتثمارات العربية يف اأفريقيا التي تديرها �شيدات 
الأعمال العربيات وت�شليط ال�شوء على جتارب �شيدات الأعمال املتميزات 
عدة  جل�شاته  خ��الل  امللتقى  ويناق�س  والأفريقية.  العربية  املنطقتني  يف 
املراأة  دور  و  الأفريقية  للمراأة  العربي  امل�شرف  دعم  بينها  اأوراق عمل من 
يف اقت�شاد دول اخلليج ويف التنمية ب�شكل عام واأف�شل املمار�شات لتطوير 
اأفريقيا  اأهم ن�شاطات �شيدات الأعمال يف  امل��راأة يف الأعمال اىل جانب  دور 
والعامل العربي واآفاق التعاون بني جتمعات �شيدات الأعمال يف املنطقتني 
دول  غ��رف  احت��اد  ع��ام  اأم��ني  نقي  عبدالرحيم  وق��ال  والأفريقية  العربية 
جمل�س التعاون اخلليجي  اأن للمراأة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية دورا مهما وبارزا على ال�شعيد القت�شادي فهي ت�شارك بدور فعال 
وعلى نحو متزايد يف هذا املجال بل اأ�شبحت املراأة يف دول اخلليج من �شناع 
ويف  الطبية  وامل��ه��ن  امل�����ش��ريف،  القطاع  يف  مرموقة  م��واق��ع  وت�شغل  ال��ق��رار 
التعاون  اأن احت��اد غ��رف جمل�س  اإىل  العلمي. ولفت نقي  البحث  جم��الت 
يلعب دورا اأ�شا�شيا يف تعزيز واإب��راز �شورة �شيدات الأعمال يف املجتمع من 
الأول  املنتدى  بينها  وم��ن  التدريبية  وال���دورات  الفعاليات،  تنظيم  خ��الل 
 17 اإىل   15 خ��الل  ال��ذي عقد يف م�شقط  اخلليجيات  الأع��م��ال  ل�شيدات 
للمراأة  اأن  مو�شحا  ع��م��ان..  جت��ارة  غرفة  م��ع  بالتعاون  املا�شي  دي�شمرب 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة  اخلليجية م�شاركات وا�شعة يف ملكية واإدارة 
وال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة التي تعد من امل�شادر التي تري التنمية 
بالتعاون  الحت��اد  ويعمل  اخلليجية  الوطنية  والقت�شاديات  الجتماعية 
الثاين  املنتدى  لتنظيم  الع��داد  البحرين على  مع غرفة جت��ارة و�شناعة 

ل�شيدات العمال يف البحرين خالل الربع الول من عام 2014 .

يرتاأ�ص وفد الدولة امل�شارك يف منتدى اال�شتثمار يف العا�شمة الت�شيلية
وزير القت�شاد يلتقى وزير اخلارجية الت�شيلي

املن�شوري: الرتكيز على تعزيز التعاون يف القطاعات ذات االأولوية للبلدين

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يطلق �شهادات الف�شة براأ�ض مال حممي

هيئة مطار ال�شارقة ت�شارك يف �شوق ال�شفر العاملي بلندن

هيئة تنمية تنظم يومًا مفتوحًا مع قطاع البنوك لتوطني الوظائف

•• �شانتياغو-الفجر:

التقى معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد 
املن�شوري وزير القت�شاد الذي يراأ�س 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وف��د 
اإىل ت�شيلي يف زيارة ر�شمية مع مبعايل 
األ���ف���ري���دو م��وري��ن��ي��و وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

الت�شيلي يف العا�شمة �شانتياغو. 
ورافق معاليه خالل هذه الزيارة املهمة 
�شعادة عبداهلل اآل �شالح وكيل وزارة يف 
عبد  ���ش��ع��ادة  بح�شور  القت�شاد  وزارة 
يف  الإم����ارات  �شفري  املعينة  حممد  اهلل 
امل�شوؤولني  كبار  من  وجمموعة  ت�شيلي 
يف ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����س 

ورجال الأعمال وامل�شتثمرين. 
معايل  الت�شيلي  ال���وزي���ر  وا���ش��ت�����ش��اف 
وزي�����ر الق��ت�����ش��اد الإم�����ارات�����ي وال���وف���د 
املرافق له على الغداء، وبحث اجلانبان 
���ش��ب��ل ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون الق���ت�������ش���ادي 
وال�شتثماري وتنمية التبادل التجاري 
وحتديد جمالت التعاون يف القطاعات 
ال��ب��ل��دي��ن  لق���ت�������ش���اد  الأول������وي������ة  ذات 

ال�شديقني. 
مبا  الت�شيلي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأ����ش���اد 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  اإليه  و�شلت 
م��ن ت��ق��دم واإزده������ار يف ���ش��ت��ى امل��ي��ادي��ن 
رج��ال  ا�شتقبال  يف  رغبته  ع��ن  واأع���رب 
بهم  والرحيب  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال 
يف ت�شيلي واأكد على اأهمية املزايا التي 
للم�شتثمرين  الت�شيلي  ال�شوق  مينحها 

الأجانب.
من جانبه رحب معايل الوزير املن�شوري 
يف  الإم��ارات��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  بت�شجيع 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ا���ش��واق 
واعدة غنية باملوارد الطبيعية والأيدي 
القت�شادي  بالنفتاح  واأ���ش��اد  العاملة، 

الت�شيلي والثقة العالية التي يتمتع بها 
بني امل�شتثمرين الأجانب.  و�شدد معايل 
���ش��رورة  على  كلمته  خ��الل  املن�شوري 
زي���ادة م��ع��دلت ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني 
اأمريكا الالتينية  دولة الإم��ارات ودول 
التي بلغت 3،8 مليار دولر اأمريكي يف 
تن�شيق  اآليات  2012 من خالل تبني 
القت�شادية  املنتديات  واإط���الق  فعالة 
ف��رق  وت�شكيل  التن�شيق  وت���رية  ورف���ع 
عمل م�شركة ملتابعة تطوير العالقات 
تفاعلية  ل���ق���اءات  وع��ق��د  الق��ت�����ش��ادي��ة 
والت�شيلية  الإم��ارات��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  ب��ني 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك 
تبادل  اآليات  يف  والتباحث  بينهم  فيما 
���ش��ت��ى  ال����ش���ت���ث���م���ارات واخل���������ربات يف 

جانب  وعلى  والخت�شا�شات  املجالت 
الت�شيلي،  اخلارجية  وزي��ر  ت��ن��اول  اآخ��ر 
م�����ش��األ��ة ال���ب���دء مب��ف��او���ش��ات ات��ف��اق��ي��ة 
ب����ني ت�����ش��ي��ل��ي ودول  ال���ت���ج���ارة احل������رة 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي واأه��م��ي��ة 
و���ش��ول ال��ط��ريان ال��وط��ن��ي الإم���ارات���ي 
رح��الت جوية  ت�شيري  ت�شيلي عرب  اإىل 
ذال��ك على  واأث��ر  البلدين  مبا�شرة بني 

لرفع معدلت التبادل التجاري. 
حممد  اهلل  عبد  ال�شفري  �شعادة  وع��رب 
جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  املعينة 
ت�����ش��ي��ل��ي ع���ن ارت���ي���اح���ه ل��ل��ت��ط��ور ال��ت��ي 
����ش���ه���دت���ه ال�����ع�����الق�����ات ب������ني ال�����دول�����ة 
�شفارة  افتتاح  منذ  ت�شيلي  وجمهورية 
الدولة يف �شانتياغو يف يونيو 2011. 

وق�����ال ب�����اأن اجل���ان���ب ال��ت�����ش��ي��ل��ي ي��ع��ول 
كثرياً على هذه الزيارة التي يقوم بها 
امل�شتوى  ع��ايل  ر�شمي  اقت�شادي  وف��د 
برئا�شة معايل �شلطان املن�شوري وزير 

القت�شاد.
ال��زي��ارة حتظى  ه��ذه  اأن  �شعادته  وب��ني 
نظراً  الت�شيلية  ال�شلطات  من  باهتمام 
للمكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات 
واقت�شاديا  �شيا�شياً  امل��ت��ح��دة  العربية 
وما متلكه من ثقة على م�شتوى العامل 
ك��م��ن��اخ ج�����اذب ل��ال���ش��ت��ث��م��ار وم��ل��ت��ق��ى 

لرجال الأعمال. 
ب�����دوره ق����ال ���ش��ع��ادة ج����ون ب����ول ت����ارود 
اأن  الإم���ارات  ل��دى دول��ة  �شفري ت�شيلي 
ر�شمي  لوفد  الأوىل  ه��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه 

 .2010 ال��ع��ام  منذ  لت�شيلي  اإم��ارات��ي 
يف  لدورها  خا�شة  اأهمية  تكت�شي  وهي 
تعزيز العالقات القت�شادية والثنائية 
بني البلدين الذين ميلكان اقت�شادين 
لالزدهار  وقابلني  ومتما�شكني  قويني 

والتطور امل�شتمر. 
وت�شمنت بعثة دولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة مم��ث��ل��ني ع���ن ك���ل م���ن ���ش��رك��ة 
دبي  وم��وان��ئ  للتنميه،  ومبادلة  ب��روج، 
والظاهرة  خليفه،  و�شندوق  العاملية، 
ال���زراع���ي���ه، وغ���رف���ة جت�����ارة و���ش��ن��اع��ة 
برا�س  القت�شاديه  والدائرة  ال�شارقه، 
الدوائيه،  لل�شناعات  وجلفار  اخليمه، 
وجمموعة الفطيم، وامزان لال�شتثمار، 

وجمموعة اون تامي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأط���ل���ق م�����ش��رف اأب���وظ���ب���ي الإ����ش���الم���ي، 
الإ�شالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمموعة 
ال�����رائ�����دة، ����ش���ه���ادات ال��ف�����ش��ة امل��ح��م��ي��ة 
عمالئه  متكني  بهدف  وذل��ك  اجلديدة، 
من ال�شتثمار يف هذا املعدن، حيث يرى 
املحللون املاليون اأنه �شي�شهد ارتفاعاً يف 

اأ�شعاره عما قريب.
وتوفر هذه ال�شهادات اجلديدة واملتوافقة 
حماية  الإ�شالمية،  ال�شريعة  اأحكام  مع 
وب��ف��رة   100% بن�شبة  امل����ال  ل���راأ����س 
بذلك  لتخف�س  عامني،  تبلغ  ا�شتحقاق 
ح��ج��م امل��خ��اط��ر امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا. وق���د مت 
افتتاح باب الكتتاب بهذه ال�شهادات اأمام 
األ��ف   30 يبلغ  اأدن���ى  بحد  امل�شتثمرين 

دولر اأمريكي.
وعلى عك�س الذهب، يعترب ال�شتثمار يف 
الت�شخم  �شد  للتحوط  و�شيلة  الف�شة 
الق��ت�����ش��ادي، وُي���ع���ّد ا���ش��ت��ث��م��اراً اآم���ن���اً يف 
امل�شتقرة،  غ��ري  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ظ��روف 

•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية وتوظيف املوارد الب�شرية الوطنية تنمية يوما مفتوحا 
التجاري  دب��ي  بنك  من  كال  �شم  بالدولة  البنوك  قطاع  مع  للتوظيف 
وبنك الإمارات دبي الوطني وتنفيذ والبنك التجاري الدويل وبنك دبي 
الإ�شالمي وبنك راأ�س اخليمة الوطني وم�شرف نور الإ�شالمي وح�شره 

قرابة 230 باحثا عن عمل وذلك يف فندق �شانغريال بدبي.
بهيئة  العمل  اأ�شحاب  ع��الق��ات  وح��دة  رئي�س  الها�شمي  فاطمة  واأك���دت 
ت�شتثمر  تنمية  هيئة  اأن  تنمية  الوطنية  الب�شرية  امل��وارد  توظيف  تنمية 
هذه الأيام املفتوحة واملمتدة طيلة اأيام ال�شنة لتوفري الفر�س الوظيفية 
للمواطنني يف كافة امل�شتويات الوظيفية يف القطاع اخلا�س بهدف متكني 
اأن  لتوؤكد  واأن م�شاعفة اجلهود جاءت  العمل  �شوق  الوطنية يف  الكوادر 
عام 2013 هو عام التوطني واأن القيادة العليا لهيئة تنمية اأكدت على 
اأجله  الهيئة غاية جهودها للعمل من  الذي تبذل فيه  التوطني  م�شاألة 
وحتقيق الفر�س الوظيفية املنا�شبة للمواطنني واأ�شارت الها�شمي اإىل اأن 
الهيئة اتبعت خالل العام 2013 خطة عمل يف تنظيم الأيام املفتوحة 

ا�شتهدفت جمع القطاعات املتخ�ش�شة وم�شاركتها يف اليوم املفتوح وهذه 
ال�شرافة ثم قطاع  التطبيق مع قطاع  اآت��ت ثمارها من خالل  التجربة 
2014 حيث  العام  ه��ذه اخلطة خ��الل  زلنا م�شتمرين يف  وم��ا  البنوك 
بالتعاون مع قطاع  350 وظيفة وذلك  املفتوح  اليوم  وفرنا خالل هذا 
ال�شرافة والأرقام املتزايدة توؤكد لنا اأن هذه اخلطة �شاهمت يف كرة عدد 
امل�شجلة  البيانات  قاعدة  خالل  من  عمل  عن  الباحثني  من  توظف  من 
يف هيئة تنمية وقال فهد خلف مدير التوطني باإدارة املوارد الب�شرية يف 
بنك راأ�س اخليمة الوطني اإن ثقتنا بهيئة تنمية كبرية جدا وقد عملنا 
معها يدا واحدة طيلة ال�شنتني املا�شيتني وهذا التوا�شل الدائم وامل�شتمر 
بالباحثني عن  �شواغرنا  �شد  اإىل  للو�شول  �شهال وممهدا  اأوج��د طريقا 
عمل من خالل بوابة تنمية واأك�شبتنا الثقة والهتمام بكوادرهم الوطنية 
اأي��ام مفتوحة ووظفنا ما ل   5 العام  ه��ذا  تنمية خ��الل  وق��د نظمنا مع 
35 باحثا عن عمل ول نزال م�شتمرين مع تنمية لأننا نعمل  يقل عن 
معهم بر�شالة نوؤمن بها ونحر�س عليها ون�شعى لتحقيق اأف�شل النتائج 
رئي�س  املو�شى  عبدالعزيز  قال  جانبه  من  الوظائف.  توطني  وهي  فيها 
هيئة  اإن  التجاري  اأبوظبي  بنك  العاملة يف  القوى  وتخطيط  التوظيف 

كبري  ب�شكل  ونرتكز  التجاري  اأبوظبي  لبنك  م�شجلة  ماركة  تعد  تنمية 
ومبا�شر يف �شد ال�شواغر اخلا�شة بالبنك عن طريق تنمية حيث وظفنا 
اأكر من 100 باحث عن عمل من امل�شجلني بقاعدة البيانات امل�شجلني 
يف تنمية وذلك من خالل امل�شاركة يف 4 اأيام مفتوحة خالل عام 2013 
�شريك  �شنوات خلت وهي  تنمية ممتدة لأكر من خم�س  و�شراكتنا مع 
عمل  ع��ن  للباحثني  املبا�شر  التوظيف  �شعيد  على  ���ش��واء  ا�شراتيجي 
للموظف  التوظيف  �شعيد  على  واأي�شا  جهة  اأي  يف  يعملوا  مل  وال��ذي��ن 
الذي تعني ويبحث عن حت�شني الو�شع الوظيفي. من جهته قال عمران 
اأ�شد م�شاعد مدير املوارد الب�شرية يف تنفيذ وهي �شركة م�شاهمة تعمل 
مع بنك الإمارات دبي الوطني اأن ال�شركة �شاركت مع تنمية بثالثة اأيام 
40 باحثا عن  اأك��ر من  العام اجل��اري ووظفنا خاللها  مفتوحة خالل 
لنا  الرابع  اليوم  الذي يعد  اليوم  عمل من هيئة تنمية و�شاركنا يف هذا 
مع تنمية ومن خالل 30 �شاغرا ورمبا رفعناه اإىل خم�شني �شاغرا وهذا 
الهتمام بهيئة تنمية يعود اإىل التعاون الدائم بني اجلهتني وعليه فاإننا 
نوىل اأولوية دائمة للهيئة لأنها اجلهة احلكومية التي حتمل على عاتقها 

م�شاألة التوطني ومتكني املواطن يف �شوق العمل وقد جنحت يف ذلك.

وي�شار هنا اإىل اأن الف�شة يتم ا�شتخدامه 
ب�شكل متزايد يف قطاع ال�شناعة، والذي 
بات ميثل ما ن�شبته %46 من اإجمايل 

الطلب على هذا املعدن.
هذا ويب�شر التح�شن يف القت�شاد العاملي 

امل�شتقبل، حيث  الف�شة يف  �شعر  بارتفاع 
يرى املحللون املاليون اأن �شعره قد و�شل 
 19.77 عند  قوية  دعم  م�شتويات  اإىل 
دولر لالأون�شة، وذلك يف اأعقاب هبوط 
�شعره بن�شبة %33 خالل العام املا�شي. 

ويرتبط �شعر الف�شة عادة ب�شعر الذهب 
ارتباطاً وثيقاً، وقد كان �شعر الذهب قد 

�شهد ارتفاعاً موؤخراً.
اأبوظبي  اإ���ش��دارات م�شرف  وق��د لق��ت 
من  ك��ب��رياً  اإق���ب���اًل  ال�شابقة  الإ���ش��الم��ي 

•• ال�شارقة-وام: 

العا�شمة  ي��ق��ام حاليا يف  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال�شفر  ���ش��وق  يف  ال�����ش��ارق��ة  م��ط��ار  هيئة  ت�����ش��ارك 
الربيطانية لندن وت�شتمر فعالياته حتى غدا مبركز اك�شل-لندن.

يف  وال�شياحي  التجاري  الإمن���اء  هيئة  مظلة  حت��ت  ال�شارقة  مطار  هيئة  م�شاركة  ت��اأت��ي 
ال�شارقة ومب�شاركة ممثلني عن جهات حكومية وخا�شة اأخرى.

وقال علي �شامل املدفع املدير العام لهيئة مطار ال�شارقة اإن �شوق ال�شفر العاملي يعد من�شة 
مهمة للكثري من الوجهات العاملية و�شركات ال�شياحة وال�شفر الرائدة.. وتاأتي م�شاركة 
للم�شاركني  التمثيل  وم�شتوى  العار�شني  لأهمية  م�شتمرة  ب�شورة  املعر�س  يف  الهيئة 
حيث ت�شبح الفر�شة مواتية لعر�س اخلدمات والت�شهيالت التي يقدمها مطار ال�شارقة 
الدويل ملختلف ال�شركات الراغبة بالتواجد يف املنطقة والعمل على جذب املزيد من حركة 

ال�شياحة الأوروبية اإىل ال�شارقة .
يف  وال�شياحي  التجاري  الإمن���اء  هيئة  مع  �شويا  ال�شارقة  مطار  هيئة  تعمل   .. واأ���ش��اف 
حتقيق  اأج��ل  من  العاملية  املعار�س  ه��ذه  مثل  يف  املتعددة  امل�شاركات  خ��الل  من  ال�شارقة 
يف  �شتثمر  واملتوا�شلة  امل�شركة  اجلهود  ه��ذه  واأن  ال�شارقة  لإم���ارة  وال��روي��ج  الأه���داف 
من  العديد  ب��اإج��راء  ون��ق��وم  ال�����ش��ارق��ة..  لإم���ارة  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية  حتقيق 
اللقاءات لتبادل الأفكار وبحث �شبل التعاون مع كبار امل�شوؤولني يف ال�شركات امل�شاركة يف 
املعر�س واإلقاء ال�شوء على اخلدمات والت�شهيالت التي يقدمها مطار ال�شارقة الدويل 

ل�شركات الطريان وم�شتخدمي املطار .

امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، م��ث��ل ���ش��ه��ادات ال��ذه��ب��ي��ة 
امل��ح��م��ي��ة ال����ث����الث، و����ش���ه���ادت���ي ال��ن��ف��ط 
امل��ح��م��ي��ة، وال���ت���ي ك���ان���ت ق���د ا���ش��ت��ح��ق��ت 
يف م��ط��ل��ع ال��ع��ام اجل�����اري. وق���د حققت 
ا�شتحقت  التي  ال��ذه��ب  �شهادات  اإح���دى 
ب��ع��د ع���ام واح����د، ع��ائ��دات مم��ت��ازة بلغت 
الإ�شدارين  حقق  فيما   ،15% ن�شبتها 
اأقل من  الآخرين، واللذان حمال درجة 
املخاطر، عائدات بن�شب %4 و%6. اأما 
بلغت  والتي  النفط،  ل�شهادات  بالن�شبة 
مدة ال�شتثمار فيها عامني، فقد حققت 

عائدات بن�شب %17.9 و1.21%.
وقد جاء اآخر اإ�شدار ل�م�شرف اأبوظبي 
الإ���ش��الم��ي م��ن ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات، كجزء 
ا�شتثمارية  حلول  بتوفري  التزامه  م��ن 
وترمي  عمالئه،  ث��روات  لإدارة  متنوعة 
ت��ط��وي��ر  اإىل  امل�������ش���رف  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
وت��وف��ري اأف�����ش��ل احل��ل��ول ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ال��ع��م��الء  متطلبات  م��ع  تتنا�شب  ال��ت��ي 
املالية، وذلك من خالل التخطيط املايل 

الفاعل وتوزيع الأ�شول بكفاءة عالية.
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طارق لطفي: �شاأعود اإىل ال�شينما عندما تهداأ الأو�شاع
اجلمهور  اهتمام  حمور  وحده  حياة(  )حكاية  م�شل�شل  يف  لطفي  طارق  اأداه  الذي  الدور  يكن  مل 

والنقاد، بل تركز االنتباه على جناحه يف ت�شكيل دويتو متثيلي مع غادة عبد الرازق، ما اأ�شفى 

على امل�شل�شل اأجواء فريدة مل ياألفها امل�شاهد يف م�شل�شلت اأخرى. عن م�شل�شل )حكاية حياة( 

ومرحلة الن�شج الفني التي بلغها نظرًا اإىل تعدد اأعماله وتنوعها كان هذا احلوارح:

• كيف تقّيم ردود الفعل حول )حكاية حياة(؟
بامل�شل�شل وبدوري  اأعجب اجلمهور  اأكر من رائعة.   -
ال�شباب  ي�شتوقفني بع�س  واأمل�س ذلك يف كل مرة  فيه، 
للتقاط �شور معي، ويعربون عن تفاعلهم مع الدور اإذ 
بدا لهم اأنهم ي�شاهدونني للمرة الأوىل، بالإ�شافة اإىل 
تقدير زمالئي للمجهود املبذول فيه وق�شته املختلفة، 
�شهادة  وه��ذه  ب���دوري  لتهنئتي  ب��ي  اأ�شاتذتي   وات�شال 
اأعتز بها، واإن كان هذا الإعجاب اأرعبني، اإذ مل ي�شبق اأن 

واجهته اإل يف م�شل�شل )مع �شبق الإ�شرار(.
ع��م��ل م�شل�شلك  ف��ري��ق  م��ع  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة  تعاملت   •

ال�شابق، ملاذا؟
كبري؛  ح��ّد  اإىل  النجاح  م�شمونة  خلطة  العمل  لأن   -
واملنتجة  مميزة،  ق�ش�شاً  يكتب  �شالمة  اأمي��ن  فموؤلفه 
ال��ع��م��ل، وخم��رج��ه حممد  ت��ب��خ��ل ع��ل��ى  م��ه��ا �شليم مل 
واملمثلون  �شنه،  املخرجني رغم �شغر  اأه��م  اأح��د  �شامي 

يتقنون اأدوارهم.
•  ما الذي �شجعك على جت�شيد �شخ�شية د. ه�شام؟

واح��د؛ فهو رومن�شي  - يجمع بني �شخ�شيتني يف دور 
بالإ�شافة  لها،  اأ�شرتها  �شاند مري�شته �شد ظلم  �شهم 
اإىل موا�شفات اأخرى جتعله حلم فتيات كثريات، كذلك 
وم�شتعد  بالغنى،  هو�س  لديه  وا�شتغاليل  و�شويل  هو 

لفعل اأي �شيء بهدف جني الأموال.
• كيف حققت نقلة بني النقي�شني يف دورك؟

الكلي�شيهات  ع��ن  يختلف  ج��دي��داً  اأ���ش��ل��وب��اً  اع��ت��م��دت   -
املعروفة عند حتول ال�شخ�شية من طيبة اإىل �شريرة، 
اأبعد من  فخرجت من هذه الدائرة املحدودة وانتقلت 
اأمامه  امل�شاهد  ي��رى  ال��ع��ايل؛  وال�شوت  احل��اج��ب  رف��ع 
���ش��خ�����ش��اً ط��ي��ب��اً ب��ت��ع��اب��ري وج��ه��ه وم��الب�����ش��ه واه��ت��م��ام��ه 

مبظهره، ول ي�شعر باأنه ي�شاهد �شخ�شاً اآخر.
• هل اطلعت على كتب يف الطب اأو اجتمعت مع اأطباء 

نف�شيني لإتقان دورك؟
- ل، لأننا مل ندخل يف عمق ال�شخ�شّية، ومل ن�شتخدم 
م�شطلحات طبية قوية ت�شتدعي در�شها وفهمها؛ كان 

الدور بعيداً عن هذه اجلزئية.
•  ماذا عن اخلط الكوميدي الذي تخلل اأداءك؟

- تعمدت وجوده؛ اتفقت مع حممد �شامي الذي يتمتع 
بخفة دم اأن ن�شع مل�شة كوميدية على هذه ال�شخ�شية، 
فمثال يف امل�شهد الذي يظهر فيه د.ه�شام على حقيقته 
ع��ن��دم��ا ت��ع��ر عليه ح��ي��اة يف م��ن��زل امل��م��ر���ش��ة م��رت��دي��اً 
جلباباً، اقرح علّي �شامي رفع ن�شبة الكوميديا لريى 
يكون  اأن  ال�شيك  ال��غ��ن��ي  الطبيب  ل��ه��ذا  ك��ي��ف  امل��ت��ف��رج 
حا�شراً يف منزل ممر�شته بهذه املالب�س وهذا الو�شع.

امل�شل�شل  ط��اول��ت  التي  الن��ت��ق��ادات  تعليقك على  م��ا   •
لحتوائه على �شتائم واألفاظ خارجة؟

- الألفاظ املتداولة يف الواقع اأ�شواأ من تلك املعرو�شة 
يف ال��ع��م��ل، وب��ع��د زوال ح��ك��م )الإخ������وان( ان��ت��ه��ت ه��ذه 
الألفاظ، ثم كان �شانعو دراما رم�شان متمردين على 
يتمكنوا  لن  )الإخ���وان(  اأن  العنيد، مبعنى  هذا احلكم 
ومو�شوعات  ق�شايا  تناول  من  ومنعنهم  اإ�شكاتهم  من 

كما يريدون.
زادت عن  ح��ي��اة(  )ح��ك��اي��ة  ال�����ش��ت��ائ��م يف  ن�شبة  ل��ك��ن   •

حّدها.

التا�شعة  يف  طفلة  قابلت  عندما  ذلك  مل�شت  �شحيح.   -
ا���ش��ت��خ��دم �شمن الأح����داث،  ت��ت��ف��وه بلفظ  م��ن ع��م��ره��ا 

فاأدركت اأنه كان يجب تقليل تداولها.
•  ماذا عن الديكور املبالغ فيه؟

- ل اأرى اأنه كذلك؛ فالديكور اأحد العنا�شر الأ�شا�شية 
اأي عمل درام��ي، لكن لالأ�شف ُيهمل ول يلفت نظر  يف 
�شواء يف )حكاية حياة(  الديكور مميز  ولأن  امل�شاهد.  
اإليه،  اأو)مع �شبق الإ�شرار( جنحنا يف جذب اجلمهور 
تاجر  قابلت  امل�شل�شل  عر�س  انتهاء  بعد  اأنني  لدرجة 
اأثاث اأخربين اأن ثمة زبائن يطلبون اأثاثاً �شبيها بذلك 

املوجود يف )حكاية حياة(.
• هل تق�شد اأن امل�شل�شل حقق رواجاً اقت�شادياً؟

على  رواج������اً  ي��ح��ق��ق  اأن  ال��ف��ن  دور  وه����ذا  ب��ال��ط��ب��ع،   -
امل�����ش��ت��وي��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وال�����ش��ي��اح��ي��ة... ف��ق��د علمت 
اإن��ت��اج  يف  �شاهمت  ال��رك��ي��ة  ال�شياحة  وزارة  اأن  اأخ����رياً 
البالد  ال��ذي عر�س يف  الأول  الركي  امل�شل�شل  )ن��ور(، 
اإىل  ال��زوار  من  مزيداً  �شيجلب  باأنه  ليقينها  العربية، 
الفن  يندرج  ال�شياحة.  تن�شيط  يف  ي�شاهم  مبا  البلد، 
�شمن القوى الناعمة التي جتلب الأموال، وقدمياً كان 
ال�شياح يق�شدون م�شر لزيارة اأم كلثوم، ور�شدي اأباظة، 

و�شخرة ليلى مراد.
ال��رازق يف ثالث  �شكلت دويتو ناجحاً مع غ��ادة عبد   •

عمل يجمعكما، كيف حققت ذلك؟
- غادة فنانة موهوبة وتتقن عملها، يجمع اخلري بيننا 
الأ�شا�شّية،  لغتنا  املتبادل  والح���رام  تفاهم،  و�شيغة 
اإذا كان ل  اأحياناً يف موقع الت�شوير  قد نختلف مهنياً 
يعجبها م�شهد وتريد اإعادته اأو العك�س، ونتقا�شم حب 
العمل، ولعل هذه ال�شفات اأدت اإىل ن�شاأة كيمياء وحالة 
ان�شجام وا�شحة على ال�شا�شة، واإل ملا اقتنع امل�شاهدون 

بتمثيلنا.
• ما راأيك مبحمد �شامي كمخرج؟

- يهتّم باأدق التفا�شيل، ومتمكن يف التعامل مع املمثل 
كما  اإىل اجلمهور  �شي�شل  يقدمه  ما  اأن  ي�شمن  ال��ذي 
مت ال�شتعداد له يف موقع الت�شوير، خالفاً للحال مع 
باقي املخرجني الذين ي�شورون كادرات وفنانني ب�شكل 

جماعي، من دون الهتمام بتفا�شيل معينة.
ا�شتفتاءات  يف  متقدمة  مراكز  حياة(  )حكاية  حقق   •

دراما رم�شان، ما راأيك؟
- ه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى اأن امل�����ش��اه��د امل�����ش��ري ذك���ي ول يثق 
باملمثلني بل باملنتج؛ لذا نراه يتابع اأول خم�س حلقات 
من الأعمال املختلفة ليختار الأف�شل ليتابعه، من هنا 
احتّل )حكاية حياة( هذه املراكز، لأن ن�شبة م�شاهدته 
اأث��ق باأي  مل تراجع ط��وال �شهر رم�شان، واإن كنت ل 

ا�شتطالعات.
• ملاذا؟

الأ����ش���وات؛ فمثال  عر�س  ل�����ش��راء  ن��ظ��ام��اً   - لأن ثمة 
ا�شتبيان غري ر�شمي مدته 48 �شاعة على )في�شبوك( 
رم�شان،  يف  ممثل  كاأف�شل  اخ��ت��ي��اري  نتيجته  وك��ان��ت 
ُم��ّددت  القيمني عليه، فقد  اأك��ن على ه��وى  ولأنني مل 
يل  الت�شويت  ن�شبة  تراجعت  وبعدما  الت�شويت،  فرة 
اأعلنوا النتيجة النهائية، ويف ا�شتفتاء جريدة )الوفد( 
اأع��ل��م  ول  با�شتثنائي  ك��اف��ة  ال��ف��ن��ان��ني  اأ���ش��م��اء  و���ش��ع��وا 

ال�شبب.
• هل تغريت معايري اختيارك لالأدوار؟

- بالطبع، مع ازدياد خربتي يف التمثيل �شرت اأتعامل 
ب�شكل خمتلف مع كل دور اأقدمه.

• كيف حققت هذا التغيري؟
امل�شاهدون  اكت�شف  الإ���ش��رار(  �شبق  )مع  م�شل�شل  - يف 
ويف  ب��اق��ت��دار،  املت�شلط  ال���زوج  ل���دور  تقدميي  اإمكانية 
فيه  رومن�شي  �شاب  �شخ�شية  ج�ّشدت  ح��ي��اة(  )حكاية 
ن�����ش��ب��ة م���ن ال�����ش��ر. ه��ك��ذا ب�����داأت ت��ت�����ش��ع دائ�����رة الأدوار 

املعرو�شة علّي.
• ما اأبرز املاآخذ على الفنان اليوم؟

- ك�شول ويبحث عن عمل ينجح معه ولي�س عن العمل 
ب����اأدوار  ج��ل��ده  تغيري  اإىل  ي�شعى  ول  ب���ه،  ينجح  ال���ذي 

خمتلفة.
• ملاذا اأنت بعيد عن ال�شينما؟

- تلقيت عر�شاً للم�شاركة يف فيلم �شُيعر�س يف املو�شم 
املقبل، لكني اعتذرت لرتباطي بت�شوير )حكاية حياة(. 
عموماً، �شاأعود اإىل ال�شينما عندما تهداأ الأو�شاع، ويتم 

تاأمني الفيلم امل�شري وحمايته من القر�شنة.
• ما جديدك؟

�شاأعلن  اأربعة م�شل�شالت اخرت منها ثالثة،  ق��راأت   -
عنها بعدما اتخذ قراري النهائي ب�شاأنها.

عمار �شلق: الدراما 
اللبنانية يف ركود

لبنان خطت خطوة جّبارة معه ومع  الدراما يف  اأّن  �شلق  عّمار  املمثل  اأّك��د 
اليوم  لكّنها  اجل���ردي...  طالل  �شقرا،  اأب��و  بديع  �شلهوب،  يورغو  زمالئه: 
اأن املمثل  يف اخلارج مكّرم  تعود اإىل الّركود ب�شبب بع�س املنتجني، موؤكداً 
ول يخ�شع لأي عقود احتكار...  من جهة اأخرى اأّكد األ خالف مع )مروى 

غروب( بل مع �شخ�س ميتلك %1 من �شركة الإنتاج.

�شارة �شالمة: اأ�شتمع لن�شائح والدي... لكن حياتي ملكي
اأكدت الفنانة امل�شرية ال�شابة �شارة �شلمة اأنها رف�شت اأن يتو�شط والدها الفنان اأحمد �شلمة لها يف الفن، م�شرية اإىل اأنها ت�شت�شريه دائمًا يف اختياراتها ولكنها ال تريد اإحراجه مع اأحد. واأ�شافت �شلمة اأنها 

ت�شتمع لتوجيهات والدها وجتري بينهما مناق�شات جادة، الفتة اإىل اأن حياتها ال�شخ�شية ملك لها، اأما ما تقدمه من اأعمال فنية فت�شتحق النقد من اجلمهور:
• �شاركت يف 4 م�شل�شالت يف �شهر رم�شان املا�شي، كيف وجدت تلك 

امل�شاركات؟
اأدر����س فيه اخل��و���س يف جم��ال التمثيل وكنت  - يف ال��وق��ت ال��ذي كنت 
�شغرية، �شاركت يف عدد من الأعمال امل�شرحية على م�شرح الطالئع، 
اإيّل،  بالن�شبة  حلما  ك��ان  وه���ذا  تلفزيوين،  عمل  يف  اأ���ش��ارك  مل  ول��ك��ن 
وال���دي يف ذلك  اأُدخ���ل  اأن  م��ن دون  التوجه  اأري���د  اأن��ن��ي كنت  خ�شو�شاً 
حتى ل اأ�شبب له الإحراج مع اأحد. وبالفعل قابلت الفنان اأحمد مكي 
واإن كان هذا  الأجنبية،  دور )نتا�شا( �شديقة )هجر�س(  وعر�س عليَّ 
 3 عليَّ  ثم عر�س   )3  � اأوي  )الكبري  م�شل�شل  اخل��ري( يف  )ه��و فاحتة 
�شيناريوات اأخرى، وهي م�شل�شل )ا�شم موؤقت( و)موجة حارة(. و�شيفة 
�شرف يف م�شل�شل )ربيع الغ�شب(، وتلقيت بعد ذلك ردود فعل اإيجابية 

عما قدمته، وهذا اأ�شعدين كثريا.
• متابعون على )الفي�شبوك( قاموا بر�شيحك ملكة جمال م�شل�شالت 

رم�شان، ما تعليقك على ذلك؟
يجذب  دائ��م��اً  �شكلي  اأن  خ�شو�شاً  ال�شيء،  بع�س  نف�شي  من  خجلت   -
اأ�شول  اأنني غري م�شرية، ولكنني م�شرية ومن  البع�س يل، ويتخيل 
التي  الب�شمات  ب�شعادة غامرة بعد هذه  اأي�شاً. ولكن �شعرت  �شعيدية 
تركتها عند اجلمهور، متمنية اأن يكون املقبل اأح�شن من ذلك بكثري، 
ولكنني ما زلت اأ�شعر باخلوف نتيجة ما حدث لأنه يوؤهلني اإىل مرحلة 

اأ�شعب من ذلك جتعلني دقيقة يف اختياراتي املقبلة.
• هل �شكلك قد يح�شرك يف اأدوار معينة؟

اأن هناك العديد من الأدوار  - بالطبع ل ولن اأ�شمح بذلك، خ�شو�شاً 
التي تنا�شبني، مثل دور فتاة �شعيدية، فالحة، بنت بلد... هذا واقع، 
اللغة  ه��و  ينق�شني  وم��ا  ج���داً،  جميالت  منهن  الطبقات  ه��ذه  فن�شاء 

وطريقة التح�شري لل�شخ�شية.
واأن��ت  ح��ارة(  )موجة  م�شل�شل  يف  ال�شاخن  امل�شهد  على  تعليقك  ما   •

ترتدين ف�شتاناً ق�شرياً للغاية؟
- ال�شورة التي مت تداولها عرب مواقع التوا�شل الجتماعي )الفي�شبوك( 
مبالغ فيها. اأنا بالفعل كنت اأرتدي ف�شتاناً ق�شرياً لطبيعة الدور، وهي 
فتاة متحررة تكره العادات والتقاليد، كما اأن امل�شل�شل فكرته متحررة، 
ومت التنويه اأن يناق�س )ق�شايا +18( حتى ل يخد�س حياء الأطفال، 

واأعتقد اأن الأمر مل يكن يحتاج كل هذه )الربوباغندا( الكبرية.
• من قبل �شرح والدك الفنان اأحمد �شالمة بعدم قبوله لتج�شيدك اأدوار 

اإغراء ومن ثم قمت بن�شر �شورة لك ب�شريت وتي �شريت كات؟
جادة  مناق�شات  بيننا  وجت��ري  وال���دي،  توجيهات  اإىل  جيداً  اأ�شتمع  اأن��ا   -
وي�شتمع فيها اإىل راأيي، وهذا يعني اأننا على توافق فكري كبري. وبالن�شبة 

�شيء لفتاً  اأي  فيها  اأر  ومل  ال�شمايل  ال�شاحل  يف  كانت  فهي  ال�شورة  اإىل 
فنية،  اأعمال  اأقدمه من  ما  اأم��ا  اأن��ا.  ال�شخ�شية ملكي  لأن حياتي  للنظر 

في�شتحق النقد من اجلمهور، واأحرم ذلك جيداً.

• ما هوايتك؟
- اأحب املو�شيقى والريا�شة، فهما اأكر الهوايات التي جتعلني اأف�شل ولو 

بقدر ب�شيط عن حياتي العملية.
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عازمة على امل�شي قدمًا يف م�شريتها االبداعية

نيكول كيدمان.. امللكة التي اعتلت عر�ض هوليوود
ولدت نيكول كيدمان يف هونولولو، يف هاواي، والدها الدكتور اأنتوين ديفيد كيدمان واأمها جانيل اآن ماكنيل، وهما من اأ�شول ا�شكتلندية واآيرلندية على التوايل، وكلهما ولد 

يف اأ�شرتاليا، ولنيكول اأخت ت�شغرها تدعى اأنطونيا.
كان اأبوها اخت�شا�شي بحث يف مر�ص ال�شرطان يف مدينة وا�شنطن، وحني عادت العائلة اىل اأ�شرتاليا كان عمر نيكول اأربع �شنوات، ثم نال اأبوها من�شب حما�شر يف جامعة 

التقنية يف �شيدين. 
�شت يف انتاج  بداأت كيدمان باأخذ درو�ص الباليه حني كانت يف �شن الرابعة، وقادها ذلك اىل الدرا�شة يف م�شرح �شيدين االأ�شرتايل لل�شباب، ثّم يف م�شرح �شارع فيليب، حيث تخ�شّ
ال�شوت وتاريخ امل�شرح. وعندما عا�شت يف لوجنفيل، نيو�شاوث ويلز، در�شت يف مدر�شة بنات �شمال �شدين العليا، لكنها خرجت منها حينما اأ�شاب اأّمها مر�ص �شرطان الثدي؛ 

فركزت على م�شوؤولياتها العائلية حتى تتح�ّشن اأّمها.

التمثيل والحراف
العام  يف  ك��ان  الأف���الم  يف  الأول  ظهورها 
17، من خالل  ال�  1984 وهي يف عمر 
 Bop( اأغنية بات ويل�شون امل�شّورة وهي
دوراً  �شمنت  ال�شنة  نهاية  ويف   .)Girl
 Five( التلفزيوين  امل�شل�شل  يف  م�شانداً 
Mile Creek( واأربعة اأدوار �شينمائية، 

 )BMX Bandits( من �شمن ذلك
 .)Bush Christmas(و

1989 ظهرت يف فيلم الثارة  ويف العام 
�شخ�شية  مم��ث��ل��ة   )Dead Calm(
ال��ب��ح��ري ج��ون  ال�����ش��اب��ط  زوج����ة  )راي(، 
اأ�شرية  اجنرام )�شام نيل(، التي احتجزت 
من  ال��ه��ادي  املحيط  يف  يخت  �شفرة  بعد 
ق�����ب�����ل ه����ي����وي 
واري�������ن�������ري 

 1990 الذهاين )بيلي زاين(، ويف العام 
 Days of( اأم���ام ت��وم ك��روز يف ظهرت 
ال�����ش��ي��ارات  ���ش��ب��اق  ف��ي��ل��م   ،)Thunder

ال�شريعة. 
مثلت كيدمان دور البطولة مع توم كروز 
 Far and( يف فيلم املخرج رون هاوارد
 1995 ويف   .1992 ال��ع��ام   )Away
 Batman( مم��ث��ل��ي  ف���ري���ق  يف  ك���ان���ت 
فيلم  ب��ط��ل��ة  ك���ان���ت  ك��م��ا   ،)Forever
كوميديا  ف��ق��دم��ت   )To Die For(

وك�شبت مديحاً من قبل النّقاد. 
ن��ال��ت ج���ائ���زة ال���ك���رة ال��ذه��ب��ي��ة )غ��ول��دن 
غ���ل���وب(، وم��ن��ح��ت خ��م�����س ج���وائ���ز اأخ���رى 
لأف�����ش��ل مم��ث��ل��ة. ك��ي��دم��ان وك�����روز مثال 
 Eyes Wide( كزوج وزوج��ة يف فيلم
فيلم  اآخ�����ر  وه����و   ،1999 يف   )Shut

ل�شتانلي كوبريك.
على  ك��ي��دم��ان  ح�شلت   ،2002 ال��ع��ام  يف 
ت��ر���ش��ي��ح جل���ائ���زة اأك���ادمي���ي���ة لأدائ����ه����ا يف 
ال��ذي   ،)Moulin Rouge( فيلم 
اوان  ن��ظ��رية  ف��ي��ه دور )���ش��ات��ني(  ل��ع��ب��ت 
مكجريجور. ويف العام نف�شه كان لها 
دور ب��ط��ويل ج��ي��د يف ف��ي��ل��م ال��رع��ب 

.)The Others(
التالية  ال�شنة  يف  كيدمان  ون��ال��ت 
�شخ�شية  ل��ت�����ش��وي��ره��ا  م���دي���ح���اً 
ف��ي��ل��م  )ف���رج���ي���ن���ي���ا وول���������ف( يف 
وف�����ازت   ،)The Hours(
ب���ج���ائ���زة الأك���ادمي���ي���ة لأف�����ش��ل 
ال���دور، م��ع جائزة  ل��ه��ذا  ممثلة 
الذهبية، وبافتا، وجوائز  الكرة 

نّقاد عديدة.
يف العام 2003، مثلت كيدمان 
اأف���الم  ث��الث��ة  ال��ب��ط��ول��ة يف  دور 
 ،)Dogville( ج���داً.  خمتلفة 
ل��ل��م��خ��رج ال���دمن���ارك���ي لر�����س ف��ون 
بالتمثيل  ���ش��ارك��ت  وث���ان���ي���ا،  ت���ري���ر. 
يف  ه���وب���ك���ن���ز  اأن������ت������وين  ج�����ان�����ب  اىل 
 The( روث،  ف��ي��ل��ي��ب  رواي�������ة  ف��ي��ل��م 
 Cold( وفيلم .)Human Stain
على  ح�����ش��ل��ت  وم��ن��ه   ،)Mountain

تر�شيح جلائزة الكرة الذهبية.
 The( يف العام 2004، ظهرت يف فيلم
Stepford Wives( معاد الت�شوير 
مع جلني كلوز وفايث هيل وبيت مدلري، 
يف  مثلت  نف�شه،  ال��ع��ام  م��ن  �شبتمرب  ويف 
فيلم )Birth( الذي ر�ّشح جلائزة الأ�شد 
الذهبية يف مهرجان فيني�شيا ال�شينمائي، 
���ح���ت ك��ي��دم��ان جل���ائ���زة ك����رة ذه��ب��ي��ة  ور����شّ
اأخرى. و�شورت كيدمان يف العام 2005 
اخ��راج  م��ن   )The Interpreter(
 )Bewitched(و ب������ولك،  ���ش��ي��دين 

مب�شاركة مع ويل فريل.

االأعمال اخلريية
تدعم نيكول كيدمان الكثري من موؤ�ش�شات 
الأعمال اخلريية، عالوة على اأنها �شفرية 
امل���راأة  ق�شايا  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة 
العام  منذ  اأ���ش��رال��ي��ا  يف  احل�شنة  للنوايا 

 .1994
امل��رت��ب��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ن��ح��ت��ه��ا  وق�����د 
ال�شرفية )مواطن العامل( العام 2004. 
على  ح�����ش��ل��ت   2006 ي��ن��اي��ر   26 ويف 
وقامت  الأعلى(.  املدين  اأ�شراليا  )�شرف 
ملعاجلة  اخلريية  احلمالت  من  بالعديد 
مر�س �شرطان الثدي، والذي تعاين منه 

والدتها.

حياتها اخلا�شة 
ك����ث����ريون ي���ق���ارن���ون ب����ني ط�����الق ن��ي��ك��ول 
التوهج  ك��روز وبني هذا  كيدمان من توم 
ال�شينمائية،  م�شريتها  على  ط���راأ  ال���ذي 
ال��ع��ذر. فبعد طالقها  ول��ه��م يف ذل��ك ك��ل 
ف����رباي����ر  م�����ن  اخل����ام���������س  يف  مت  ال��������ذي 
ال��ت��ي  الأع���م���ال  ن��ي��ك��ول  ق��دم��ت   ،2001
من  وجعلت  الرفيعة  املكانة  ه��ذه  بواأتها 
املهرجانات  ثابتاً يف جميع  ا�شمها عن�شراً 
الفيلم  م��ع  ال��ب��داي��ة  وك��ان��ت  ال�شينمائية، 
 )Moulin Rouge( امل��و���ش��ي��ق��ي 

لها  ت��ر���ش��ي��ح  اأول  اث���ره  ع��ل��ى  تلقت  ال���ذي 
غلوب  الغولدن  جائزة  وح��ازت  لالأو�شكار 
ومما  مو�شيقي.  فيلم  يف  ممثلة  لأف�شل 
ي��ع��د اجن�����ازاً ك��ب��رياً ل��ه��ا اأن��ه��ا ك��ذل��ك ويف 
املهرجان ذاته تر�شحت عن دورها املتمّيز 
 ،)The Others( الغمو�س  فيلم  يف 
يعي�شون  اأم وطفليها  ق�شة  وال��ذي يحكي 
ق��دوم  ينتظرون  املظلم  بيتهم  يف  بعزلة 
تكون  وح��ي��ات��ه��م  امل���ح���ارب  اجل��ن��دي  الأب 
من الغرابة بحيث اأنهم ل يطيقون النور 
قلياًل  نيكول  ا���ش��راح��ت  ذل��ك  بعد  اأب����داً. 
اخلفيف  اجل��رمي��ة  فيلم  يف  مب�شاركتها 
)Birthday Girl( وت��وؤدي فيه دور 
فتاة رو�شية يطلبها بريطاين للزواج عن 

طريق النرنت. 
حتدثت النجمة نيكول كيدمان عن كثري 
م��ن اجل���وان���ب اخل��ا���ش��ة يف ح��ي��ات��ه��ا وم��ن 
اأخرياً  اأ�شلوب حياتها، حيث قررت  اأهمها 
اأ�شلوب حياتها  تغيري  العام  بداية هذا  يف 
ال��ب��ق��اء يف  ك��ان��ت حت��ب  اأن  ب��ع��د  الطبيعي 
امل��ن��زل وت��ن��ام م��ب��ك��راً، ف��ق��ررت اأن��ه��ا �شوف 
ال���ع���امل وتعي�س  م���ن ه����ذا  ت�����ش��ب��ح ج�����زءاً 
تخرج  واأ�شبحت  حد.  اأق�شى  اىل  حياتها 
وتقربت  ال�شابق  ال��وق��ت  م��ن  اأك��ر  ب�شكل 
م�����رة اأخ�������رى م����ن اأ����ش���ح���اب���ه���ا ال���ق���دام���ى 
واأ�شبحت تخرج معهم وهذه كانت البداية 
يف حياتها اجلديدة، وهي تقول ان لديها 

الوقت لتحقق ما تريده خالل العام.
وحت����دث����ت ن���ي���ك���ول ع����ن ف�����رة ط��ف��ول��ت��ه��ا 
و���ش��ب��اب��ه��ا م��ن ح��ي��ث امل��ظ��ه��ر ال����ذي كانت 
تظهر به ب�شعرها الأحمر وطولها الفارع، 
ال�شاطئ  اىل  تذهب  اأن  حت��ب  كانت  وه��ي 
كانت  والدتها  ولكن  الفتيات  جميع  مثل 
اأن ت��اأخ��ذه��ا اىل ال�����ش��اط��ئ لأن��ه��ا  ت��رف�����س 
وهي  ب�شرتها  م�شاكل يف  تعاين من  كانت 
غري  احلياة  ه��ذه  اأن  ت�شعر  وكانت  طفلة، 
لئقة بها وكانت تق�شي وقتها يف القراءة 
وهذا هو ال�شبب الذي �شاعدها اأن ت�شبح 

ممثلة. 
من  طالقها  قبل  كيدمان  نيكول  وكانت 
توم كروز تبنت طفلني هما ايزابيال جني 

وكونور اأنتوين.
وتثبت نيكول اأنها تعي�س ع�شرها الذهبي، 
امل�شي قدماً  بل عازمة على  ق��ادرة،  واأنها 
حلماً  ب��داأت  التي  البداعية  م�شريتها  يف 
طفولياً خاماًل يف م�شارح �شيدين �شرعان 
امللكة  اع��ت��الء  ب�شخبه  ليعلن  انفجر  م��ا 

عر�س هوليوود.
ن��ي��ك��ول م��ت��زوج��ة ح��ال��ي��اً م��ن امل��غ��ن��ي كيث 
ف��رق��ة مو�شيقية  ي��ع��م��ل يف  ال����ذي  اأورب�����ن 
وطبيعة عمله والذي ل ي�شتطيع التواجد 
اأما ابنتاها فورثتا  اأوق��ات كثرية،  معها يف 
موهبة والدهما يف املو�شيقى وهي �شعيدة 

تن�شئ فرقة مو�شيقية خا�شة  اأن  وتتمنى 
ابنتيها  بربية  قامت  انها  وتقول  بهما. 
مثلما  تريدان  ما  كل  وفعل  احلرية  على 
فعلت والدتها معها هي واأختها وذلك اأثر 
على �شخ�شيتها وجعلها �شخ�شية م�شتقلة 
تفعل ما تريد ول تفعل ما ميكن اأن يكون 

متوقعا فعله منها. 
اأدواره������������ا  ال����ت����ن����وي����ع يف  ن����ي����ك����ول حت�����ب 
احلياة  ب���اأن  مقتنعة  ولأن��ه��ا  ال�شينمائية 
عليها  يجب  ولذلك  دائما  مرفهة  لي�شت 
العتيادية  غري  الأدوار  بجميع  تقوم  اأن 
اجلانب  لت�شتك�شف  املعقدة  وال�شخ�شيات 
امل��ظ��ل��م يف احل���ي���اة لأن���ه���ا مت��ي��ل ل��ل��خ��ي��ال 
الأخ��الق��ي��ات  ذات  لل�شخ�شيات  متيل  ول 

العالية املعتاد عليها يف ال�شينما.
تعي�س نيكول حياة م�شتقرة و�شط اأولدها 
وزوجها واأكدت اأنها تتمتع بخربات عديدة 
يف الأم��وم��ة من خ��الل رعايتها لأولده��ا 
ف��ق��د ���ش��ب��ق ل��ه��ا ان ت��ب��ن��ت ه���ي وزوج���ه���ا 
ال�شابق النجم توم كروز كال من ايزابيال 
طفلتيها  لديها  اأن  اىل  بال�شافة  وكونر 
�شاندي وفيث من زوجها احلايل، وتن�شح 
كيدمان كل ام��راأة ب��اأن تبحث عن �شريك 
منا�شب حلياتها فهي كلمة ال�شر لل�شعادة 

وال�شتقرار.

اجل���وائ���ز وال��رت���ش��ي��ح��ات جل��ائ��زة 
االأو�شكار:

• اأف�شل ممثلة رئي�شية العام 2002 عن 
.)Moulin Rouge( فيلم

• اأف�شل ممثلة رئي�شية العام 2003 عن 
فيلم )The Hours( وفازت بها.

• اأف�شل ممثلة رئي�شية العام 2011 عن 
.)Rabbit Hole( فيلم

الر�شيحات جلائزة الغولدن غلوب:
 1992 ال��ع��ام  م�شاعدة  ممثلة  اأف�شل   •

.)Billy Bathgate( عن فيلم
اأو ا�شتعرا�شية  اأف�شل ممثلة كوميدية   •
 To Die( ف��ي��ل��م  ع���ن   1996 ال���ع���ام 

For( وفازت بها.
فيلم  عن   2002 العام  ممثلة  اأف�شل   •

.)The Others(
اأو ا�شتعرا�شية  اأف�شل ممثلة كوميدية   •
 Moulin( ف��ي��ل��م  ع���ن   2002 ال���ع���ام 

Rouge( وفازت بها.
فيلم  عن   2003 العام  ممثلة  اأف�شل   •

)The Hours( وفازت بها.
فيلم  عن   2004 العام  ممثلة  اأف�شل   •

.)Cold Mountain(
فيلم  عن   2005 العام  ممثلة  اأف�شل   •

.)Birth(
فيلم  عن   2011 العام  ممثلة  اأف�شل   •

.)Rabbit Hole(

�شويفت مراهقة يف )ذا غيفر(
ان�شمت النجمة الأمريكية، تايلور �شويفت، اإىل باقة من النجمات مثيالت 
مرييل �شريب، وكايتي هوملز يف فيلم )ذا غيفر(. وقالت �شركة واين�شتاين 

التي �شتتوىل اإنتاج الفيلم يف بيان: اإن �شويفت �شتطل يف فيلم )ذا غيفر(.
اأن تبداأ  وت��وؤدي �شويفت يف الفيلم دور املراهقة )روزم���اري(. ومن املتوقع 
يف  يعر�س  اأن  على  اإفريقيا،  جنوب  يف  اأك��ت��وب��ر   7 يف  الفيلم  اإن��ت��اج  عملية 

�شالت ال�شينما يف منت�شف اأغ�شط�س املقبل

مارك ويلربج ي�شرك اأبناءه 
فى بطولة )املتحولون(

ك�شف النجم مارك ويلربج اأن اجلزء اجلديد من فيلم )املتحولون )�شي�شهد 
اأول ظهور �شينمائى لأطفاله الأربعة، م�شرياً اإىل اأنهم اأبلوا بالء ح�شناً من 

خالل امل�شهد الذى مت ت�شويره.
وقال ويلربج اإنه كان لديه خماوف من اأن ُيخيب اأبناوؤه ظن خمرج العمل، 
حيث اإن ميزانية العمل ل تتحمل اإعادة ت�شوير امل�شاهد لأن تكلفة الفيلم 
اأطفاله  اأن يرى  اأنه مل يكن يريد  اأو�شح ويلربج  300 مليون دولر، كما 
اأثناء  توجيههم  ع��ن  يتوقف  ل  جعله  مم��ا  الت�شوير  موقع  م��ن  ي��ط��ردون 

العمل الأمر الذى اأدى اإىل تذمرهم، لكن فى النهاية كان اأداوؤهم رائعاً.
ومن املقرر طرح اجلزء الرابع من �شل�شلة Transformers ال�شهرية 

ال�شيف القادم.
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العنف اللفظي للطفل 
�شلوك يجهل الأبوان خطره

اريك�شون، يف   - �شاك�س  ناتايل  الأ�شتاذة  ان  درا�شة علمية حديثة  اجريت 
الذين تعر�شوا  النا�س  ان  اللفظي، وجدت  العنف  جامعة فلوريدا، على 
الكتئاب  اأع��را���س  لديهم  طفولتهم  خ��الل  ال�شباب  اأن���واع  من  ن��وع  لأي 
لل�شباب،  يتعر�شوا  مل  الذين  اأولئك  من  �شعف   1.6 من  اأك��ر  والقلق 
يف  اأك��ر  اأوامل����زاج  القلق  ا�شطرابات  م��ن  معاناتهم  احتمال  ويت�شاعف 

حياتهم.
ويف درا�شة اأخرى اأجريت يف جامعة نيو هامب�شري، يف اأمريكا �شملت اأكر 
من 3000 اأ�شرة ات�شح اأن %63 من الآب��اء اأف��ادوا بحدوث واحدة اأو 

اأكر من حالت العدوان اللفظي جتاه الأطفال يف منازلهم. 
اأما يف بريطانيا، فقد ن�شرت جملة لن�شيت الطبية موؤخرا، درا�شة اأ�شارت 
اإىل اأن %10 من الأطفال يعانون من واحد اأو اأكر من خمتلف اأنواع 
اأو العتداء اجلن�شي.  اأو اجل�شدي  العتداء، مبا يف ذلك العنف اللفظي 
اأن  اأّم��اً، وجد   75 اأجريت يف جامعة الأحفاد بال�شودان، على  ويف درا�شة 
هنالك �شلة بني حدوث العنف اللفظي والو�شع الجتماعي والقت�شادي 

لالأ�شرة، مع زيادة وا�شحة بني الأ�شر الفقرية.

ال�شمنة تهدد بال�شابة 
مبر�ض الزهامير 

ك�شفت درا�شة علمية حديثة اإىل اأن ال�شمنة ت�شيب الإن�شان مب�شاكل تدهور 
اإ�شابته مبر�س  والتفكري وترفع فر�س  الذاكرة  الإدراك و�شعف م�شتوى 

الزهامير على املدى البعيد.
وجاءت هذه النتائج فى درا�شة حديثة ن�شرت بدورية اأمر�س الأع�شاب التى 
املطبوعة  بالن�شخة  الأع�شاب، وذلك  الأمريكية لعلم  الأكادميية  ت�شدرها 

للدورية فى �شهر فرباير اجلارى.
اأن الإ���ش��اب��ة مب��ر���س ال�شمنة ي��رف��ع ف��ر���س الإ���ش��اب��ة  واأ���ش��اف��ت ال��درا���ش��ة 
بتدهور وظائف ومهارات الإدراك ومر�س الزهامير بن�شبة %23، مقارنة 
اأعرا�س  من  ب��اأى  م�شابني  وغري  الطبيعية  الأوزان  اأ�شحاب  بالأ�شخا�س 
ال��ذاك��رة والتفكري واملنطق  ف��ى م��راك��ز  الأي�����س، وي��ح��دث خلل  م��ت��الزم��ة 

وال�شتنتاج.
نا�شطة حتمل الفتة بعنوان )من�شة حقوق احليوان( خلل عر�ص للأزياء يف مك�شيكو �شيتي يعود ريعه 

ملنظمة تعنى بحقوق احليوان ومكافحة ارتداء الفراء. )رويرتز(

العد�ص يقاوم الربد
ي��ح��ت��وي ال��ع��د���س على 
ت�����ش��ع��ة م����ع����ادن م��ن��ه��ا 
ال������زن������ك وال���ن���ح���ا����س 
وال�����ش��ل��ي��ن��ي��وم اإ���ش��اف��ة 
وب  اأ  ف���ي���ت���ام���ني  اإىل 
والفوليك ا�شيد وعدد 
ك��ب��ري م��ن الأح��م��ا���س 
توؤهله  التي  الأمينية 
اجل�شم  مناعة  لزيادة 
�شد الأمرا�س وخا�شًة 
الإ�����ش����اب����ة ب����ال����ربد يف 

فرة ال�شتاء. ويعترب العد�س غذاء جيد و�شهل اله�شم و�شريع المت�شا�س 
التي  والن�شويات  اجل�شم  اأن�شجة  بناء  يف  تفيد  التي  بالربوتينات  وغني 
املهمة  الهرمونات  اأح��د  على  لإحتوائه  بالإ�شافة  ال��الزم��ة،  الطاقة  توفر 
التي تنظم عملية النوم واملزاج والن�شراح وتزيد ال�شهية وتوؤخر من بوادر 

ال�شيخوخة. 

• ما هو اخطر حيوان على وجه االأر�ص؟ 
 اخطر احليوانات على الإطالق هي ال�شفادع ال�شئيلة املدعوة �شفادع 
�شم ال�شهام يف جنوب اأمريكا يحوي جلد الواحد منها على اأقوى اأنواع 
و�شمية  الب�شر  من  مئات  قتل  ب�شمها  ت�شتطيع  واآل��ت��ي  امل��ع��روف  ال�شم 
بذلك لأن الهنود احلمر كانوا ي�شعون على روؤو�س �شهامهم من �شمها  

العامل؟ يف  حريق  اخطر  هو  • ما 
-  اخطر حريق �شهده العامل حتى اليوم هو حريق لندن الذي حدث 
الف   13 فدمر  متوا�شلة  اي��ام   3 وا�شتمر  1077ه�)1666(  ع��ام 

منزل  
ظفدع مت ا�شطياده؟ • اكرب 

 3،5 1280 ه� مت ا�شطياد اكرب �شفدع يف العامل بلغ وزن��ه   يف عام 
اإذا مدة رجليه  اأما  كيلوجرام وطوله ن�شف مر يف الو�شع الطبيعي 

في�شبح طوله مرين  

• هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�س عام 1884 م 
• هل تعلم اأن تون�س هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون

اإث��ن��ني و �شتني  اأك��ر م��ن  اأن��ه ل يتجاوز طوله  اإذ  ال��ع��امل ه��و الهندي ج��ول  اأق�شر رج��ل يف  اأن  ه��ل تعلم   •
�شنتيمرا

• هل تعلم اأن �شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �شلك من النحا�س يف نف�س 
قطر �شعره

• هل تعلم اأن البعد بني ال�شم�س والأر�س يعادل 385�شعفا من بعد الأر�س عن القمر 
• هل تعلم اأن عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�س 18 ملكا 

• هل تعلم اأن املعلقات �شميت بهذا ال�شم لنها تعلق على جدران الكعبة 
• هل تعلم اأن الأمالك الفل�شطينية يف القد�س ل تتجاوز 10 يف املائة فيما ت�شيطر اإ�شرائيل على 86 يف 

املائة من م�شاحة القد�س !! 
• هل تعلم اأن اأقدم جي�س نظامي اأوروب��ي هو احلر�س ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل 

عام 1400م
• هل تعلم اأن اأول معركة بحرية اإ�شالمية هي - ذات ال�شواري - التي وقعت يف البحر املتو�شط بني امل�شلمني 

و البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �شنة 34ه� و انت�شر فيها امل�شلمون

اختفت الدجاجة الكبرية ومل يعرف احد اين اختفت وحزن اجلميع كل احلزن فالدجاجة الكبرية كانت لهم 
ال�شغرية وياأتون باحلب لهم  الكتاكيت  ال�شديقة ونعم اجل��ارة لذلك اخذ اجلميع يتعاونون يف رعايه  نعم 
انا  لياأكلوا حني قررت البطة اخلروج للبحث عنها رمبا تكون يف ماأزق في�شاعدوها فقالت الزرافة �شاأخرج 
للبحث عنها وليخرج اأي�شا احلمام وكل من ي�شتطيع الطريان حتى ن�شرع وناأتي بها فبكاء الكتاكيت يقطع 

قلبي ويجعلني حزينة.
خرج اجلميع للبحث عنها وكانت هي بالفعل يف ماأزق فقد خطفها الثعلب وو�شعها داخل قف�س كبري ريثما 
يذهب لح�شار امه لتاأكل معه تلك الوجبة ال�شهية وكانت الدجاجة ت�شرخ طالبه العون حني �شمعها ذكر 
احلمام فاقرب من بيت الثعلب وراها فقال لها �شاأ�شرع لإح�شار من ينقذك ويف احلال عاد ليخربهم، فاتت 
اإىل ا�شدقائها وهناك اجتمع اجلميع فك�شروا القف�س وخرجت  الزرافه وبقوة حملت القف�س وا�شرعت به 
الدجاجة وهي �شعيدة بانقاذها و�شعيدة بتلك ال�شحبة الرائعة ويف نف�س الوقت عاد الثعلب اإىل بيته فلم يجد 
القف�س ومل يجد الدجاجة وظنت امه انه كاذب لذلك �شربته بق�شوة �شديدة واخذته لبيتها لت�شعه يف قف�س 

وهي تقول لن تخرج من هنا حتى تن�شي الكذب!.

الدجاجة الكبرية 

احمد �شعيد
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.

با�شم جمدي
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.

احمد �شف�ت
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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احمد حممد
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.

التدخني يوؤدى اإىل اإ�شابة الأطراف بـ» الزرقة«
اليدين  اأ���ش��اب��ع  ف��ى  زرق���ة  ان وج���ود  درا����ش���ة ح��دي��ث��ة  ك�شفت 
والقدمني وهو ما يطلق عليها )الأطراف الزرقاء( نتيجة 
ق�شور فى الدورة الدموية التى ت�شل بالدم اإىل الأطراف 
وقد يت�شاعف خطورة هذا الأمر اإىل حدوث ان�شداد فى 
اأو فى  ال�شرايني وتزيد تلك الأعرا�س فى فرات الليل 
ال�شباح ب�شبب الربد. قال دكتور �شعد الدمردا�س ا�شت�شارى 
الزرقاء تتمثل  اأعرا�س لالأطراف  العظام هناك عدة  اأمرا�س 
للقرمزى لالأزرق  الأبي�س  الأ�شابع من  اأط��راف  لون  فى تغري 
الداكن وقد ي�شاحب ذلك نوبة من الهر�س وفى بع�س احلالت 

املتقدمة من الإ�شابة قد يحدث �شمور فى الأطراف.
وتابع الدمردا�س مو�شحا اأن التدخني عامل جوهرى فى تفاقم 
العامة  اجل�شم  حالة  على  كبريا  تاأثريا  يوؤثر  لأن��ه  احلالة  تلك 
يلجاأ  الطبيب قد  اأن  اإىل  واأ�شار  الأط��راف.  وبالتاىل على حالة 
اإىل العالج عن طريق العقاقريالتى يح�شل عليها املري�س اأثناء 
للتغلب  و�شيلة  اأف�شل  هو  اجلراحى  العالج  اأن  يجد  وقد  يومه 
بجانب  ال�شمبثاوى  الع�شب  ا�شتئ�شال  يتم  لذا  الأم��ر  على هذا 
اأخذ وريد من  اإمكانية القيام بعملية زرع لل�شرايني عن طريق 

ال�شريان نف�شه.


