
�إىل  �أم  م��ن  �ل�����ش��ق��اوة  ت��ع��ري��ف  ويختلف 
�أخرى مثلما تختلف طريقة تعامل كل 
�إليها  و�لنظرة  �ل�شقاوة  هذه  مع  منهن 

وفق درجة ثقافتها ووعيها �لرتبوي.
ت�����ش��ك��و ع���زي���زة )رب����ة م���ن���زل( م���ن �بنها 
�ل�شجار  د�ئ��م  �أع���و�م( لأن��ه  �إبر�هيم )9 
مع �إخو�ته و�أقر�نه ومل جتد �إىل �ليوم 
تعنيفه  �إل  ���ش��ل��وك��ه،  ل��ت��ع��دي��ل  ط��ري��ق��ة 
و�شربه ب�شدة كما تقول، ومع ذلك يبقى 

على ما هو عليه. 
�بنتها  �أن  فتو�شح  �أماين )موظفة(  �أما 
مي )7 �أع��و�م( ل ترتك �شيئاً يف �ملنزل 
ول  ت�����ش��رب��ه��ا  ل  ل��ك��ن��ه��ا  وت���خ���رب���ه،  �إل 
ق�شوته  من  خوفاً  و�ل��ده��ا  �إىل  ت�شكوها 
ع��ل��ي��ه��ا، ولأن����ه����ا ط��ف��ل��ة وح���ي���دة و�شط 
)�شيدلنية(  ���ش��ع��اد  وت�����ردد  ول����دي����ن.  
�ل�شكوى ذ�تها من �بنها عمر )7 �أعو�م( 
�أية لعبة يف  فهو عنيف ول ت�شتمر معه 
حالة �شليمة لأكرث من �شاعة، بعد ذلك 
من  بحرمانه  فتعاقبه  بعنف  يحطمها 

�شر�ء لعب جديدة له. 

التلفزيون والكمبيوتر
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ت�����ش��ك��و ب��ث��ي��ن��ة )ربة 
منزل( من �أن �بنها عبد �لرحمن )11 
م��ت��اب��ع��ة درو����ش���ه ويع�شق  ي��ك��ره  ع���ام���اً( 
م�����ش��اه��دة �ل��ت��ل��ف��زي��ون و�جل��ل��و���س �أم���ام 
ن�شائحها،  �إىل  ي�شتمع  ول  �لكمبيوتر 
تقول يف هذ� �ملجال: )�إذ� �شغطت عليه 
و�لكومبيوتر  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  م��ن  ومنعته 
مي���ر����س. ك��ن��ت �أظ���ن���ه ي��ت��م��ار���س، لكني 
�أن���ه مير�س  �ل��وق��ت  �كت�شفت م��ع م���رور 
بالفعل، فرتكته يفعل ما ي�شاء، �إل �أنني 

خائفة عليه من �لف�شل يف �مل�شتقبل(. 
�إبنها  �أن  �إىل  وت�شري ماجدة )مهند�شة( 
ي�شغي  ول  ب��ن��دي��ة  معها  يتعامل  �مي���ن 
�ملجال  ه���ذ�  يف  م���وؤك���دًة  ن�شائحها،  �إىل 
ع��ل��ى طريقة  �ل���ع���ث���ور  ف�����ش��ل��ت يف  �أن���ه���ا 
من  و�لتعديل  �إليها  بالإ�شغاء  لإقناعه 

�شلوكياته. 

عنف عاملي
مل تنته �شكاوى �لأمهات عند هذ� �حلّد، 
فردية،  ل��ي�����ش��ت  �ل��ظ��اه��رة  �أن  ���ش��ي��م��ا  ل 

عامة  �شمة  �أ�شبحت  ب��ل 
بعو�مل  م���رت���ب���ط���ة 

ك��������ث��������رية يف 
�مل�����ج�����ت�����م�����ع 
م���������ن���������ه���������ا: 

�رت�������������ب�������������اط 
ظ����������������������اه����������������������رة 

�ل���ع���امل���ي على  �ل���ع���ن���ف 
�ل���ف�������ش���ائ���ي���ات ب�����زي�����ادة 
�لأط��ف��ال يف  ب��ن  ن�شبته 

�لآونة �لأخرية.
عبد  ي�������ش���ري  د.  ي���ع���زو 
�لطب  )�أ���ش��ت��اذ  �ملح�شن 
جامعة  يف  �ل���ن���ف�������ش���ي 
�ل�شبب  �ل������ق������اه������رة( 
�ل���رئ���ي�������س ل����)����ش���ق���اوة( 

دور  غ���ي���اب  يف  �لأط����ف����ال 
�لأ�شرة وعدم ممار�شة �لأب 

لدوره يف �لرقابة على �لأبناء، 
خ�شو�شاً عندما يكون من�شغاًل 

ب��ال��ع��م��ل ول ه����ّم ل���ه ����ش���وى ج��م��ع �مل���ال 
للنوم  ك��ا���ش��رت�ح��ة  �ل��ب��ي��ت  م��ع  فيتعامل 
كما  �لأب��وي��ن  �أن خالفات  كما  فح�شب.  
�لأطفال  على  ت��وؤث��ر  �ملح�شن  عبد  يبن 
وتقلل من �هتمام �لأ�شرة بهم من ناحية 
ناحية  م��ن  نف�شياً  خ��ل��اًل  ل��ه��م  وت�����ش��ّب��ب 

�أخرى.
�أما د. ر�شا عبد �ل�شتار )�أ�شتاذ �لبحوث 
يعي�س  ل  �لطفل  �أن  ف��ريى  �لرتبوية( 
مبفرده يف �لعامل و�إذ� غاب دور �لأ�شرة، 
�شتحل مكانه و�شائل �لإعالم �ملختلفة، 
�لتي يق�شي �لطفل �أمامها معظم وقته 
�لأوىل  �أع��و�م��ه  يف  مييل  وه��و  تقريباً، 
يكمن  وه��ن��ا  و�ل��ت��ق��ل��ي��د،  �مل��ح��اك��اة  �إىل 
�لرقابي  �ل��دور  غياب  �شوء  يف  �خلطر 
�لقليني  فاطمة  د.  وت��وؤك��د  ل��الأ���ش��رة.  
يف  �لجتماع  علم  يف  م�شاعدة  )�أ�شتاذة 
كلية �لبنات يف جامعة عن �شم�س(، يف 
در��شة �أعدتها �أن غالبية �لدول �لعربية 
�لرب�مج  ن�شف  يقل عن  ما ل  ت�شتورد 
و�أن  �أبنائها  �إىل  �ملقدمة  �لتلفزيونية 
�لوليات  م��ن  م�����ش��ت��ورد  م��ن��ه��ا   75%
�ملتحدة �لأمريكية، وهي تزخر بالعنف 
وبالقيم �لغريبة عن جمتمعاتنا �لتي ل 

تتو�فق مع ثقافتنا وعادتنا 
وتقاليدنا �لعربية. 

تربية متوازنة
د.نادية  تعترب  نف�شه  �ل�����ش��ي��اق  يف 

�لدر��شات  معهد  يف  )����ش��ت��اذة  ���ش��ري��ف 
�ل����ق����اه����رة( �ن  �ل���رتب���وي���ة يف ج���ام���ع���ة 
�ل��رتب��ي��ة �ل��ف��اع��ل��ة ه��ي �أف�����ش��ل طريقة 
�أن  و�لعنف، موؤكدة  �ل�شقاوة  للحد من 
�ملبد�أ  على  �لثبات  هي  �لأوىل  �لقاعدة 
يعني  وه��ذ�  �لطفل  م��ع  �لتعامل  ل��دى 
هو  م��ا  ع��ل��ى  م�شبقاً  �لأب  م��ع  �لت��ف��اق 
طريقة  وعلى  ممنوع  هو  وم��ا  م�شموح 
�إذ� ت��ع��دى �ل��ط��ف��ل �حل���دود  �ل��ت�����ش��رف 
�لأم  �شريف  تن�شح  ل��ذ�  ل��ه،  �ملر�شومة 
و�أل  �لأب  يرف�شه  ���ش��يء  �أي  تقبل  �أل 
�ليوم  �لطفل  فعله  �شيء  عن  تتغا�شى 
�ليوم  يف  نف�شه  �لفعل  على  تعاقبه  ثم 
�لتايل، و�أن تكون هادئة، لكن حا�شمة. 
�أن  ���ش��رورة  على  �شريف  ت��وؤك��د  ك��ذل��ك 
متو�زناً،  �لأط��ف��ال  م��ع  �لتعامل  ي��ك��ون 
مرت�خين  �ل���و�ل���د�ن  ي��ك��ون  ل  بحيث 
ب�شدة،  ح���ادي���ن  �أو  �ل������الزم  م���ن  �أك�����رث 
طفاًل  نتيجته  تكون  �لز�ئد  فالرت�خي 
تاأثري  �أي  �أب���وي���ه  ل��ك��الم  لي�س  منفلتاً 

عليه. كما �أن �حلّدة �ملبالغ فيها حتجم 
�شخ�شية �لطفل ول ترتك لديه فر�شة 

لالإبد�ع �أو �لتعبري عن نف�شه. 

�شرورة ال�شعور بالأمان
عموماً  و�لرتبية  �لنف�س  علماء  يتفق 
على �أن �لعقاب �ملنا�شب للطفل �ل�شقي 
ل يكون بال�شرب �أو �لألفاظ �جلارحة 
ب���ل ب��ح��رم��ان��ه م���ن ����ش���يء ي��ح��ب��ه مثل 
�ل��ذه��اب �إىل  �أو  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  م�����ش��اه��دة 
دعاء  د.  تو�شح  �ملجال  هذ�  يف  �لنادي. 
ل  �أن���ه  ت��رب��ي��ة(  )�خت�شا�شية  مم���دوح 
�ل��ط��ف��ل كقطعة  �ل��ت��ع��ام��ل م���ع  ي��ج��ب 
�إل عندما يحركه  �شطرجن ل يتحرك 
�لأه��ل، قائلة: )�ملهم كيف نتعامل مع 
مردودها  ي��ك��ون  بحيث  �ل�����ش��ق��اوة  ه��ذه 
ذكائه  من  فتزيد  �لطفل  على  �إيجابياً 
ومن قدرته على �لتكيف، وكي نتمكن 
�إغ�������د�ق �لطفل  ب���د م���ن  م���ن ذل����ك ل 
و�لثقة  و�حل����ري����ة  و�لأم���������ان  ب���احل���ب 

بالنف�س(.
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انق�سام حول �سجل املراأة احلديدية
�أظهر ��شتطالع جديد للر�أي، �م�س، �أن �لربيطانين منق�شمون يف �لآر�ء 
حول �شجل رئي�شة وزر�ء بالدهم �ل�شابقة مارغريت ثات�شر �مللقبة ب� �ملر�أة 

�حلديدية ، بعد وفاتها جّر�ء جلطة دماغية عن عمر ناهز 87 عاماً.
ووجد �ل�شتطالع، �لذي �أجرته موؤ�ش�شة )�آي �شي �إم( ل�شحيفة )�لغارديان( 
و�شمل 965 بريطانياً وبريطانية، �أن %25 من هوؤلء �شّنفو� �شجلها 
ول  لي�س جيد�ً  باأنه  و11%  ج��د�ً،  �شيء  باأنها  و20%  ج��د�ً،  باأنه جيد 
�لبارونة  م�شاهمات  �أن  �عتربو�  �مل�شاركن  من   50% �إن  وق��ال  �شيئاً. 
منهم   16% �عترب  بريطانيا، يف حن  �إىل  بالن�شبة  كانت جيدة  ثات�شر 
�مل�شاركن  من   62% �أن  �ل�شتطالع  و�أ�شاف  للبالد.  �شيئة  كانت  باأنها 
�لدور  �ملو�قف حول  �مل��ر�أة �حلديدية لعبت دور�ً هاماً يف تغيري  �أن  يرون 
باأنها  منهم  �لذي ميكن �أن تلعبه �ملر�أة يف �ملجتمع، يف حن يعتقد 31% 
�شاهمت ب�شكل قليل يف تغيري �لعالقات بن �جلن�شن يف �ملجتمع �لأو�شع 
لأنها لعبت بقو�عد �لرجال. و�أ�شار �إىل �أن �لربيطانيات كّن �أكرث �قتناعاً 
من رجال بالدهم باأهمية ثات�شر، وتعتقد %64 منهن باأنها �شاهمت يف 
تغيري �ملو�قف �لجتماعية، لكن �آر�ء �لربيطانيات �ختلفت ب�شاأن �شجلها 
 52% مع  باملقارنة  للخري  كقوة  منهن   48% و�شّنفتها  �ل�شلطة،  يف 
�لناخبن  �آر�ء  �أن  �أي�شاً  �ل�شتطالع  ووج��د  �لربيطانين.  �ل��رج��ال  م��ن 
�لربيطانين �نق�شمت حيال ثات�شر على �مل�شتوى �لوطني، و�عترب 55% 
من �لناخبن �لنكليز باأنها كانت جيدة لربيطانيا، باملقارنة مع 23% 
�لويلزين.  نظر�ئهم  من  و34%  �ل�شكتلندين،  نظر�ئهم  من  فقط 
�لربيطانية،  �حلكومة  رئا�شة  من�شب  تت�شّلم  �م���ر�أة  �أول  ثات�شر  وكانت 
روبرت  عهد  منذ  بريطانيا  ت��اري��خ  يف  �لأط����ول  حكمها  ف��رتة  و�ع��ت��ربت 

جنكن�شون، �لذي �نتهى عام 1827.

البخل لي�س له حدود!
يف حماولته لالإفالت من �أجرة ركن �ل�شيارة وجد �شيني نف�شه د�خل 
�ملتعددة  �جل��ر�ج��ات  �أح���د  �شطح  على  �ل��ه��و�ء  يف  معلقة  وه��ي  �شيارته 

�لطو�بق، وعندما �شعر باخلجل ملا فعله �أر�شل زوجته جللب �ل�شيارة.
�أر�د توفري نفقات  �إن �شينياً  وقالت �شحيفة �لديلي ميل �لربيطانية 
ترك �شيارته يف جر�ج متعدد �لطو�بق، مبدينة جو�نغ زو يف مقاطعة 
ج��و�ن��غ دوجن، ج��ن��وب ���ش��رق �ل�����ش��ن، وب���دًل م��ن م��غ��ادرة �جل���ر�ج عرب 
�إىل �شطح �جل��ر�ج، ومل يكتف بذلك، بل  ب�شيارته لياًل  �لبو�بة، �شعد 
د�خل  نف�شه  ليجد  �ل�شعود  يف  �ل�شتمر�ر  فقرر  �شاعد�ً  مزلقاناً  وجد 

�شيارة هبط �إطار�ها �لأماميان و�أ�شبحت معلقة يف �لهو�ء.
وت�شيف �ل�شحيفة �أن قائد �ل�شيارة ت�شحب وهبط منها، وغادر �جلر�ج 
على قدميه يف �شمت، وبعدها مل يدر ماذ� يفعل، ولتفادي �حلرج �أر�شل 
�ل�شحيفة، مل يكت�شف  �ل�شيارة من �جلر�ج وح�شب  زوجته لتجلب له 

�لعاملون ما حدث �إل عندما �أخربتهم �لزوجة عن �ل�شيارة �ملعلقة.
ونقلت �ل�شحيفة عن مدير �جلر�ج قوله: �أخربتنا �لزوجة �أن زوجها 
�شعد هذ� �ملكان �لذي يخلو من �أي عالمات، بعدما ظن �أنه طريق يقود 

�إىل بو�بة خم�ش�شة للعاملن باجلر�ج.
�أن �ملوقف �نتهى بتغرمي �شاحب �ل�شيارة نفقة ر�فعة جللب  �لطريف 

�ل�شيارة، بالإ�شافة �إىل �أجرة تركها باجلر�ج ملدة ثالثة �أيام.

يخرب ال�سرطة باأنه يقود ثماًل
�لت�شال  ق���ّرر  ���ش��ي��ارت��ه،  ع��ل��ى  �ل�شيطرة  �أم��ريك��ي  رج���ل  ف��ق��د  �أن  ب��ع��د 
�شحيفة  ونقلت  �لكحول  تاأثري  حتت  يقود  باأنه  و�إبالغها  بال�شرطة 
�آن  �إنديانا،  �شرطة  با�شم  �ملتحدثة  �لأمريكية عن  �شتار  �إنديانابولي�س 
�ت�شل  �إن ماثيو ديفاور )24 عاماً( من لوغان�شبورت  و�جا�س، قولها 

بال�شرطة، وقال لها �إنه يقود حتت تاأثري �لكحول.
�إنه كان يقود  لها ديفاور  �لتي قال  �إل��وود،  د�نييل  �ل�شرطية  فح�شرت 
�شيارته من نوع تويوتا يف مقاطعة جا�شرب بعد منت�شف �لليل، عندما 

فقد �ل�شيطرة عليها.
و�أ�شاف ديفاور �أن �شيارته توقفت فجاأة على �خلط �لن�شفي يف �لطريق 

�ل�شريع، قبل �أن يالحظ �أن لديه �إطار�ً مثقوباً.
بال�شرطة  �لت�شال  وق��رر  �لطريق،  جانب  �إىل  بعدئٍذ  �شيارته  فركن 
و�إبالغها باأنه يقود وهو ثمل وقد �أجرت �ل�شرطة على ديفاور �ختبار�ً 
�ملعّدل  م��ن  �أع��ل��ى  م��ع��ّدل  على  يحتوي  دم��ه  �أن  فتبّن  �لكحول،  ملعدل 
مقاطعة  �شجن  �إىل  ونقل  ديفاور  �عتقل  وقد  �لقيادة  عند  به  �مل�شموح 

جا�شرب.

الدماغ يوؤثر بحرارة اجل�سم 
�لدماغ قادر  �أن  �إثبات  �شنغافورة، للمرة �لأوىل، من  متّكن باحثون يف 
�لنف�س  علم  ق�شم  يف  �لباحثون  وق��ال  �جل�شم  ح���ر�رة  درج��ة  رف��ع  على 
�حت�شاب  دون  )م��ن  �جل�شم  ح���ر�رة  �إن  �لوطنية،  �شنغافورة  بجامعة 
�أن ترتفع عرب ��شتخد�م بع�س تقنيات �لتاأّمل �لتي  �لأط��ر�ف(، ميكن 

قد ت�شاعد يف حماربة �لأمر��س �ملعدية �أو تعزز �ملناعة.
لدى  �لأوىل،  للمرة  �حل����ر�رة،  درج���ة  �رت��ف��اع  توثيق  م��ن  متكنو�  وق��د 

ر�هبات من �لتبت مار�شن تقنية �لتاأمل جي – تومو .
وتعترب هذه �لتقنية من �أكرث �ملمار�شات قد�شية يف �ملنطقة، وهي نادرة 

جد�ً ول متار�س �إل يف بع�س �لأديرة يف مناطق نائية �شرقي �لتبت.
�لدماغ  �أم���و�ج  تخطيط  بو��شطة  �لت�شجيل  �لباحثون  ��شتخدم  وق��د 
ح��ر�رة �جل�شم  بدرجة  �رتفاعاً  �حل���ر�رة، فالحظو�  درج��ة  مع مر�قبة 
100.9 درجات فاهرنهايت  )من دون �لأط��ر�ف( لدى �لر�هبات �إىل 
تنّف�س  تقنية  غربيون  م�شاركون  و��شتخدم  مئوية(  درج��ة   38.2(
م�شابهة جلي – تومو ، ومتكنو� من رفع �حلر�رة �إىل حّد ما ويذكر �أن 

�لدر��شة ُن�شرت يف دورية )بلو�س و�ن(.

���ش��ام�����ش��ون��غ ت��ك�����ش��ف عن 
 Galaxy Win
���ش��ام�����ش��ون��غ، �م�س  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 
جالك�شي  �جل����دي����د  ه���ات���ف���ه���ا  ع����ن 
و�ل����ذي   ،Galaxy Win وي����ن 
هو�تفها  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ����ش���م���ن  ي�����اأت�����ي 
ويحمل  �مل����و������ش����ف����ات.  م��ت��و���ش��ط��ة 
�إن�س   4.7 ب��ق��ي��ا���س  ���ش��ا���ش��ة  �ل��ه��ات��ف 
بيك�شل،   800×480 وب����دق����ة 
وي���ع���م���ل مب���ع���ال���ج رب�����اع�����ي �ل����ن����و�ة 
نوع  م���ن  غ��ي��غ��اه��رت��ز   1.2 ب�����رتدد 
مع   ،Snapdragon 200
و�حد غيغابايت من ذ�كرة �لو�شول 
كامري�  �لهاتف  وميلك  �لع�شو�ئية. 
خ��ل��ف��ي��ة ب���دق���ة 5 م��ي��غ��اب��ي��ك�����ش��ل مع 
بدقة  �أمامية  و�أخ��رى  فال�س،  �شوء 
م�شاحة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،VGA
غيغابايت،   8 تبلغ  د�خلية  تخزين 
�خلارجية  �ل��ت��و���ش��ع��ة  �إم��ك��ان��ي��ة  م���ع 
 .microSD ب���ط���اق���ات  ل���دع���م 
وياأتي �لهاتف �جلديد ببطارية �شعة 
�أمبري، ويعمل بنظام  ميلي   2000
4.1 )جيلي بن(،  �أندرويد  ت�شغيل 
و�شيتو�فر يف بع�س �لأ�شو�ق بن�شخة 
�ت�����ش��ال و�ح����دة، ويف  ت��دع��م �شريحة 
�أ�شو�ق �أخرى بن�شخة تدعم �شريحتي 
حتى  �شام�شونغ  تذكر  ومل  �ت�شال. 
�لذي  �ل�شعر  عن  معلومات  �أي  �لآن 
 Galaxy ه����ات����ف  ب�����ه  ����ش���ت���ط���رح 
Win �أو موعد تو�فره يف �لأ�شو�ق. 

ال������ل������ح������وم احل������م������راء 
ت�����������ش�����ر الأوع���������ي���������ة 
ميدي�شن  ن��ي��ت�����ش��ر  جم���ل���ة  ن�������ش���رت 
�لأمعاء  بكترييا  �أن  تظهر  در����ش��ة 
يف  �مل��وج��ودة  �لكارنتن  مل��ادة  �ملا�شة 
�رتفاع  �إىل  ت���وؤدي  �حل��م��ر�ء  �للحوم 
و�لتي  �ل��دم  يف  �لكولي�شرتول  ن�شبة 
ب��ت��ب��ع��ات �شحية  ب����دوره����ا  ت��ت�����ش��ب��ب 
�أك���د  خ���ط���رية. ويف ه����ذ� �ل�������ش���ي���اق، 
كليويالند  �شتانلي هازن من مركز 
�لذي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�شحي 
�لكارنتن  مادة  �أن  �لدر��شة،  �أج��رى 
تتحول �إىل مادة كيميائية يف �لكبد، 
 ،  TMAO �����ش���م  ع��ل��ي��ه��ا  �أط���ل���ق 
تت�شبب يف  �مل����ادة  ه���ذه  �أن  م��و���ش��ًح��ا 
ج�شم  يف  �لدموية  �لأوع��ي��ة  �ن�شد�د 
بالدم.  �خ��ت��الط��ه��ا  ع��ن��د  �لإن�������ش���ان، 
على  �أج��ري��ت  �لتي  �لدر��شة،  وتبن 
ومتناويل  �لنباتين  من  جمموعة 
 ،»TMAO« م����ادة  �أن  �ل���ل���ح���وم، 
تقل ن�شبتها يف دم �لنباتين، يف حن 
تزيد يف دم �للحومين ب�شبب كرثة 
مادة �لكارنتن يف �أمعائهم، وهو ما 
باأمر��س  للوفيات  عر�شة  يجعلهم 
�لقلب بن�شبة 13 يف �ملئة، �أكرث من 

نظر�ئهم �لنباتين.

ل�����أط����ف����ال  وج�����ب�����ات   3
ي���وم���ي���ًا ت���ب���ع���د ال�����ش��م��ن��ة

�لأطفال  �أن  ج��دي��دة  در����ش��ة  وج���دت 
ب�شكل  �ل���ط���ع���ام  ي���ت���ن���اول���ون  �ل���ذي���ن 
�أقل عر�شة  �ليوم، هم  متكرر خالل 
%22 مقارنة  بن�شبة  �لز�ئد  للوزن 
�لوجبات  يتناولون  �لذين  باأقر�نهم 
�لتقليدية �لثالث. وذكر موقع هلث 
�لباحثن  �أن  �لأم���ريك���ي،  ن��ي��وز  د�ي 
بجامعة هاروكوبيو �ليونانية وجدو� 
11 در��شة،  من خالل مر�جعتهم ل� 
�لذكور،  منهم  وخا�شة  �لأطفال،  �أن 
�لذين يتناولون �أكرث من 3 وجبات 
ي��ق��ل وزن��ه��م ع��ّم��ن يتناولون  ي��وم��ي��اً 
�أقل  �أو  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة   3 �ل����  �ل��وج��ب��ات 
�أن ه��وؤلء �لأطفال  من منها. وظهر 
�لز�ئد  �أو �لوزن  �أقل عر�شة لل�شمنة 
�لدر��شة  و���ش��م��ل��ت   22% ب��ن�����ش��ب��ة 
�شن  يف  ط����ف����ل  �أل��������ف   19 ق�����ر�ب�����ة 
ت���ر�وح ب��ن �ل��ع��ام��ن و�ل���� 19 عاماً، 
�لذين  �لأط��ف��ال  �لعلماء  ق��ارن  حيث 
3 وجبات  ي��ت��ن��اول��ون م���ا ي��زي��د ع���ن 
�شغرية يومية، مع �آخرين يتناولون 

�أقل من 3 وجبات يف �ليوم.

اخل�سر الكبري يزيد من خماطر 
الإ�سابة بالعقم وال�سرطان

�لن�شاء �لالئي  �أن  حذرت در��شة بريطانية من 
متز�يدة  خطورة  يو�جهن  كبري  خ�شر  لديهن 
من �لإ�شابة بالعقم و�أمر��س �ل�شرطان، وبينها 

�شرطان �لثدي. 
و�أ�شارت موؤ�ش�شة )نوفيلد هيلث(، منظمة غري 
�لدر��شة  �أن  �ل�����ش��ح��ة،  ب�����ش��وؤون  معنية  رب��ح��ي��ة 
خل�شت لهذه �لنتائج بعد حتليل بيانات �شحية 
ملا يربو على 54 �ألف �شخ�س. وذكرت �لدر��شة 
حالتهن  تقييم  مت  �ل��الئ��ي  �لن�شاء   57% �أن 
على  ت�شنف  خ�شر  مقا�شات  لديهن  �ل�شحية 
�أنها ت�شكل خطورة �شحية عالية ، ما يعر�شهم 
خلطر �أكرب من �لإ�شابة بالأمر��س و�مل�شكالت 
�ل�����ش��ح��ي��ة وب��ي��ن��ه��ا �ل��ع��ق��م و���ش��رط��ان��ات �لثدي 
بد�ء  �لإ���ش��اب��ة  ع��ن  ف�شال  و�ملباي�س،  و�ل��رح��م 

�ل�شكري من �لنوع �لثاين. 
وقال �لباحثون �إن �لزيادة �ملفرطة للوزن حول 
منطقة �خل�شر تزيد ب�شورة كبرية من �لإ�شابة 

ب�شرطان �لثدي و�أمر��س �لقلب و�لكبد و�لنوع 
�لثاين من �ل�شكري. 

بالن�شبة  خ��ط��رية  م�����ش��اع��ف��ات  ه��ن��اك  �أن  ك��م��ا 
للن�شاء �لالئي يرغنب يف �لإجناب، حيث ت�شبب 
�ملخزنة يف منطقة �خل�شر يف وظيفة  �لدهون 
�لطمث  دورة  يف  �خ���ت���الل  وحت����دث  �مل��ب��ي�����س، 
�خل�شوبة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر  وجميعها  و�ل��ت��ب��وي�����س، 
و�أ�شارت �إىل �أن ما بن %50 �إىل %60 من 
�لن�شاء �مل�شابات بتكي�س �ملباي�س لديهن �شمنة 

يف منطقة �لبطن. 
�لدر��شة  �شملتهن  مم��ن   50% �أن  و�أ���ش��اف��ت 
26 ع��ام��ا و46 عاما،  �أع��م��اره��ن ب��ن  ت���رت�وح 
م�شرية �إىل �أن �ملنظمة ت�شعر بالقلق �إز�ء تاأثري 

�لنتائج على �خل�شوبة. 
و�أظهرت �لنتائج �أن هناك م�شكلة يف بريطانيا، 
نظر� لأن حجم خ�شر �لن�شاء يف جميع �ملناطق 

�لربيطانية يقع يف منطقة �خلطر.

كيفية التعامل مع الطفل ال�سقّي
التي  امل�شاكل  وم��ن  اأطفالهن  �شقاوة  م��ن  الأم��ه��ات  معظم  تعاين 
يت�شببون بها ومنها الفو�شى التي يثريونها يف البيت اأو خ�ل زيارة 

اأحد الأ�شدقاء. 
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يومى  عرو�شها  لتقدم  للرتفية  لينا  �نا�شتا�شيا  فرقة  روتانا  �لعن  ي�شت�شيف 
�لثنن و�لربعاء من كل ��شبوع �أنا�شتا�شيا لينا �لتى حتمل �لفرقة ��شمها كانت 
تبلغ من �لعمر 7 �شنو�ت عندما بد�أت بدر��شة �لكمان ولكن �لغناء كان �شغفها 
�حلقيقي. حيث كانت توؤدي �لعرو�س �لغنائية بعد �شنو�ت من �لدر��شة �لفنية 

فى عدد من دول �لعامل ب�شحبة زوجها و مديرها �لفني فاجنيلي�س توبو، �لذي 
يعزف �لبيانو يف �لفرقة. 

علي  و�ل��ع��رو���س  �لب���د�ع  جم��ال  يف  كبرية  خلفية  متلك  لينا  �أنا�شتا�شيا  فرقة 
�ل�شعيد �لدويل حيث حيث قدمو� �ىل �لعن من �خر رحالتهم �لفنبة من ل�س 
فيجا�س. وفى تعليق من �أمين غريب مدير عام �لعن روتانا قال �ن ��شت�شافة 

مثل هذه �لفرق �لعاملية ي�شهم فى �ثر�ء �ل�شياحة مبدينة �لعن.
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حملة  بالعن  �حليو�نات  حديقة  �أطلقت 
توعية ت�شتمر ملدة �شهر تهدف �إىل تعزيز 
يف  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  بجهودها  �جلمهور  وع��ي 
�ملهددة  جم��ال �حل��ف��اظ على �حل��ي��و�ن��ات 
�ملبادرة  ه���ذه  ت���اأت���ي  ح��ي��ث  ب���الن���ق���ر�����س، 
بحماية  �حل���دي���ق���ة  �ل����ت����ز�م  م����ن  ك���ج���زء 
�حليو�نات �لتي تعي�س يف �ملناطق �جلافة 
�حلديقة  زو�ر  و�شيتمكن  و�ل�شحر�وية 
�ل�شتمتاع  م����ن  �أب�����ري�����ل  ����ش���ه���ر  ط�������و�ل 
ومعار�س  م���ر�ف���ق  خم��ت��ل��ف  مب�����ش��اه��دة 
�حل��دي��ق��ة وخ�����ش��و���ش��اً ت��ل��ك �ل��ت��ي ت�شم 
�لأن����و�ع �مل��ه��ددة ب��الن��ق��ر����س، مب��ا ي�شهم 
حلماية  �مل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود  تعريفهم  يف 
�لر�مية  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م  ه��ذه �حليو�نات 

للمحافظة عليها. 
بالعن حو�يل  �حليو�نات  وت�شم حديقة 
بجهود  ق��ام��ت  وق���د  ح���ي���و�ن،   4،000
منع  بهدف  �ملا�شية  �لعقود  خالل  كبرية 
�ل��ت��ي تعي�س  �ن��ق��ر����س بع�س �حل��ي��و�ن��ات 
�حلديقة  قامت  حيث  �ملحلية،  �لبيئة  يف 
�أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�إىل مو�طنها  �لعربي  �ملها  �إط��الق  باإعادة 
بتطوير  �حلديقة  تقوم  كما  �لطبيعية، 
�إىل حماية  ت��ه��دف  وم�����ش��روع��ات  �أب��ح��اث 
�ل���ق���ط �ل���رم���ل���ي، و�إك����ث����ار جم��م��وع��ة من 
�حليو�نات �ملهددة بالنقر��س مثل ظبي 

�أبو عد�س �ملنقر�س من �لربية. 
حديقة  ق�������ادت  �أو�������ش������ع،  ن����ط����اق  وع����ل����ى 
ر�بطة  تاأ�شي�س  جهود  بالعن  �حليو�نات 
�إقليمية حلد�ئق �حليو�ن و�لأحياء �ملائية 
يف �ملنطقة �لعربية، وذلك بهدف �لتعاون 
مع حد�ئق �حليو�نات يف �ملنطقة وتبادل 
�إ�شافة  �ملجال،  �خلرب�ت و�ملعارف يف هذ� 
�إىل �لرتقاء مبعايري �لعناية باحليو�نات 
�مل�شرتكة  �لأبحاث  ودع��م  �حلد�ئق  د�خ��ل 
وت��ع��زي��ز ج��ه��ود ح��م��اي��ة �لأن������و�ع �ملهددة 
�لتكاثر  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ب���الن���ق���ر�����س 
د�خ��ل �حل��د�ئ��ق.  وقالت منى �لظاهري، 
حماية  ل���������ش����وؤون  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  ن����ائ����ب 
�حليو�نات  ح��دي��ق��ة  يف  و�لتعليم  �لبيئة 

بالعن  �حل���ي���و�ن���ات  ح��دي��ق��ة  �إن  ب��ال��ع��ن 
حماية  بجهود  ملتزمة  تاأ�شي�شها  وم��ن��ذ 
وت�شارك  بالنقر��س،  �ملهددة  �حليو�نات 
و�لعاملية  �ملحلية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  بالعديد 
خالل  من  ون�شعى  �لهدف،  هذ�  لتحقيق 
هذه �حلملة �إىل توعية �جلمهور باأهمية 
�ملهددة  ج��ه��ود �حل��ف��اظ على �حل��ي��و�ن��ات 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  ب��الن��ق��ر����س 
�إىل  �إ�شافة  �لعاملية  �لق�شية  ه��ذه  بدعم 
�ملتميزة  �ملجموعة  مب�شاهدة  �ل�شتمتاع 
حلمايتها  جهودنا  ودع��م  �حليو�نات  من 
مو�طنها  يف  �ل��ع��ي�����س  يف  ح��ق��ه��ا  و���ش��م��ان 
�لأ�شلية يف �لربية .  وحديقة �حليو�نات 

�لعاملي حلد�ئق  �لحت��اد  بالعن ع�شٌو يف 
 WAZA حل���ي���و�ن و�لأح���ي���اء �مل��ائ��ي��ة�
بع�س  مع  �شر�كات  �شمن  �أي�شا  وتعمل   ،
�ل���ر�ئ���دة يف جم���ال �حلفاظ  �مل��ج��م��وع��ات 
يف  مبا  �لعامل،  م�شتوى  على  �لبيئة  على 
 ، �لطبيعة  ل�شون  �ل��ع��امل��ي  �لحت���اد  ذل��ك 
جلنة بقاء �لأنو�ع ، هيئة �لبيئة- �أبوظبي 
���ش��ان دي��ي��غ��و ، جمعية  ، ح��دي��ق��ة ح��ي��و�ن 
و  كينيا  يف  �ل�شمالية  تر�شت  رينجالند 
وذلك   ، �ل�شحر�ء  على  �شندوق �حلفاظ 
�لرّبية  �لأن��������و�ع  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ب���ه���دف 
مبا  توطينها  و�إع��ادة  بالنقر��س  �ملهددة 

فيها �ملها �لعربي و�ملها معقوف �لقرن.

بلدية العني تنظم مهرجانًا ثقافيًا 
مب�ساركة املوؤ�س�سات واأفراد املجتمع
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�لعن  مدينة  ببلدية  �ل�شرقي  �لقطاع  �ملناطق  خدمات  قطاع  �ختتم 
موؤخر� فعاليات مهرجان �لقطاع �ل�شرقي �لذي ينظم �شنويا �شمن 
و  �خل��دم��ات  �ف�شل  تقدمي  يف  �لعن  مدينة  بلدية  �ن�شطة  و  بر�مج 
تعزيز مبد�أ �مل�شوؤولية �لجتماعية باإ�شر�ك و تعاون �فر�د �ملجتمع و 

�جلهات و �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة.
�أن  بالإنابة  �ملجتمع-  مركز  ق�شم  رئي�س  �لكعبي  عو�س  �أحمد  وذك��ر 
مهرجان �لقطاع �ل�شرقي ياأتي �شمن �ولويات بلدية مدينة �لعن يف 
تقدمي �لفعاليات و �لرب�مج �لتي من �شانها تعزيز �جلانب �لتوعوي 
و  �هتماماته  وف��ق  ك��ل  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  جميع  خل��دم��ة  �لرتفيهي  و 
تطلعاته �ملختلفة موؤكد� على حر�س �د�رة خدمة �ملجتمع يف تقدمي 
�جلمهور  ر�شا  م��دى  متابعة  و  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  �لفعاليات  خمتلف 
على  للعمل  و�لفعاليات  �خلدمات  ه��ذه  عن  �لعن  مدينة  �شكان  من 

تطويرها وحت�شينها ب�شكل م�شتمر .
و ت�شمن �ملهرجان عدد� من �لفعاليات �ملتنوعة �شملت عرو�س �ملو�شيقى 
�لع�شكرية �مل�شوقة وعرو�س �لكالب �لبولي�شية معر�س تر�ثي يتناول 
عنا�شر و مر�حل �حلياة �لمار�تية قدميا على �مل�شتوى �لجتماعي 
و�لثقايف و�لقت�شادي و�لديني، بالإ�شافة ملعر�س فوتوغر�يف ت�شمن 
�شور� متنوعة �شملت �لطبيعة و �لتاريخ و مر�حل �لنه�شة �لعمر�نية 
و �لثقافية يف مدينة �لعن و�لم��ار�ت عموما وعرو�س لآليات مرور 
�لعن و جناح منتزه �لعن للحياة �لربيه �لذي �شمل �هم ما حتويه 
�ملنتجه �لذي  ، ومعر�س �ل�شر  �حلياة �لربية من حيو�نات وطبيعة 
يهدف �ىل دعم وتعزيز مو�هب و�بد�عات وم�شاريع �ل�شرة �لمار�تية 
، بالإ�شافة للم�شابقات �لثقافية و�لرتفيهية �لتي هدفت �ىل توعية 

�جلمهور وجذبهم للم�شاركة و�لتفاعل .
وحر�شت بلدية مدينة �لعن من خالل هذ� �ملهرجان �ىل فتح �بو�ب 
فعاليات  و  لتقدمي خدمات  �ملختلفة  و�لتعاون مع �جلهات  �لتو��شل 
�على  وحتقق  �ملجتمع  خدمة  يف  ت�شهم  م�شرتكة  ترفيهية  و  ثقافية 
هيئة  �مل�شاركة  �جلهات  �شمن  وم��ن   ، �جلمهور  ل��دى  �لر�شا  معايري 
�لعن  ومنتزه  �ملعنوي(  �ل��رت�ث  )�إد�رة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
للحياه �لربيه و�ل�شرطة �ملجتمعية وق�شم مرور �لعن و�إد�رة �لتفتي�س 

�لمني K9 و مد�ر�س �ل�شرطة.
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ت�شتمر طوال �شهر اأبريل وت�شلط ال�شوء على احلياة الربية

حماية احليونات املهددة بالنقرا�س �سمن حملة تطلقها حديقة حيوانات العني

فرقة اأنا�ستا�سيا لينا تقدم عرو�سها الغنائية واملو�سيقية مبدينة العني



�مل�شنات  �لن�شاء  من  �ملئة  يف  خم�شن  �إىل  بالن�شبة 
�لع�شالت  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �لأن�����ش��ج��ة  ت�شعف  غ��ال��ب��اً، 
مرور  م��ع  مكانها  يف  �حلو�شية  �لأع�����ش��اء  وتثبت 
�ل��وق��ت وت��ت��م��دد، م��ا ي�شبب ه��ب��وط �لأع�����ش��اء يف 
�أن  ل��درج��ة  �لأع�����ش��اء  �أح���د  �أح��ي��ان��اً، يهبط  �ملهبل. 
يظهر من فتحة �ملهبل. يحدث ذلك لدى 10 �إىل 
15 يف �ملئة من �لن�شاء حول �لعامل، وفقاً للدكتور 

جورج فلي�س، متخ�ش�س يف جر�حة �حلو�س.
ل ي�شبب �لهبوط �لطفيف عادة �أي �أعر��س، لكن 
ل�شعف جد�ر  �مل��ه��ب��ل  �ل��ع�����ش��و يف  ه��ب��وط  مب��ج��رد 
�لأخري تبد�أ �مل�شكلة، وحتدث �أحياناً عمليات هبوط 

عدة يف �لوقت نف�شه. ت�شمل �لحتمالت:
تظهر  �أو  �مل��ث��ان��ة  تهبط  عندما  �ملثانية،  �لقيلة   -

خارج �ملهبل.
�لبول  جم��رى  ينتفخ  عندما  �لإحليلية،  �لقيلة   -

باجتاه �لأ�شفل.
�مل�شتقيم  ي�شغط  ع��ن��دم��ا  �مل�شتقيمية،  �لقيلة   -
ب�شبب �شعف يف جد�ر �ملهبل �خللفي، ورمبا يربز 

خارج �ملهبل.
�ملهبل،  يف  �لرحم  يهبط  عندما  �ل��رح��م،  هبوط   -

ورمبا يربز خارجه.
من  �لعلوي  �جل��زء  يلتّف  عندما  �لقبو،  هبوط   -
�ملهبل من �لد�خل �إىل �خلارج لدى �لن�شاء �للو�تي 

خ�شعن ل�شتئ�شال �لرحم.
ميكن �أن تكون �حلالة خميفة، لكنها لي�شت مهددة 
للحياة. )ت�شاأل �ملري�شات �أحياناً ما �إذ� كان �لع�شو 
عملية  �إن��ه��ا  ل.  و�جل�����و�ب:  رك��ب��ه��ن،  �إىل  �شيهبط 
تتطور  ل  �إذ�ً  �أ���ش��ه��ر�ً،  ولي�س  ل�شنو�ت  تدريجية 

�شريعاً(، بح�شب �لدكتور فلي�س.

الأعرا�ض والع�ج
من  لي�س  �لهبوط،  من  ن�شبياً  خفيفة  ح��الت  )يف 
�إذ� كانت �ملري�شة  �ل�شروري �إجر�ء �أي جر�حة �إل 
ميكنك  فلي�س.  �ل��دك��ت��ور  بح�شب  ب�����ش��دة(،  ت��ع��اين 
�مل�شاعدة يف منع تطور �حلالة عرب �لتخفيف من 
لزم  �إذ�  �ل���وزن  ف��ق��د�ن  �أي  �ل�شغط على �حل��و���س، 
�لأمر، جتنب �لإم�شاك ورفع �أ�شياء ثقيلة، �لإقالع 

عن �لتدخن وكل ما يوؤدي �إىل �شعال و�شغط.
�ملر�أة  ت�شعر  و�شوحاً،  �أك��رث  �لهبوط  ي�شبح  �إن  ما 
ب���اأمل يف  ك���اأن ثمة �شغطاً على �حل��و���س، وت�����ش��اب 
ي�شبب  ق��د  ك��ذل��ك  �لظهر.  �أ�شفل  يف  و�آلم  �ل�شاق 
�لهبوط م�شاكل يف وظائف �جل�شم، فهبوط �ملثانة، 
�لإحليل، و�لرحم يوؤدي �إىل �شعوبة يف �لتبول، وقد 

ي�شبب هبوط �مل�شتقيم م�شاكل يف مترير �لرب�ز.
ينطوي �لعالج غري �جلر�حي على متارين لتقوية 
ع�شالت �حلو�س و��شتخد�م جهاز من �ل�شيليكون 
�ملهبل، فت�شاعد  �لفر�زج يف  ي�شمى فرزجة. تو�شع 

على دعم منطقة �حلو�س، )لكن �لفر�زج ل تثبت 
عادة  وت�شبب  �أح��ي��ان��اً  وت�شقط  جيد،  ب�شكل  د�ئ��م��اً 

تفريغاً، ر�ئحة، ونزيفاً(، بح�شب �لدكتور فلي�س.
�أن  �لبطن، فيمكن  �أو  �ملهبل  �إم��ا يف  �أم��ا �جلر�حة، 
يف  �لطبيعي  مكانها  �إىل  �لهابطة  �لأع�شاء  تعيد 
�حل��و���س. �ل��ي��وم، ُي��ج��رى معظم ج��ر�ح��ات �لبطن 
مع �أدو�ت �شغرية تدخل من خالل �شقوق �شغرية 
�أن يتم ذلك مب�شاعدة �لروبوت. يف  قليلة، وميكن 

كال �لنهجن، ُتعاد �لأع�شاء �إىل مكانها.

حتذيرات
ت�شمل �مل�شاعفات �ملحتملة جلر�حة �لتهاب �مل�شالك 
�لبولية: �لتهابات �أخرى، �شل�س �لبول )عدم �لقدرة 

على �لتحّكم به(، نزيف، تكر�ر �لهبوط.
جد�ر  لتعزيز  �جل��ر�ح��ي��ة  �ل�شبكة  ����ش��ت��خ��د�م  عند 
�أو �جلزء �لعلوي من �ملهبل،  �أو رفع �لرحم  �ملهبل 
�آلم  �إ�شافية: نزيف،  �إىل تعقيد�ت  ي��وؤدي ذلك  قد 
من  �ل�شبكة  ب���روز  �جل��م��اع،  �أث��ن��اء  و�آلم  �حل��و���س 
خالل �لأن�شجة �ملهبلية. وقد ُقدمت تقارير حول 
�إد�رة �لأغ��ذي��ة و�ل��ع��ق��اق��ري على  �أج���ربت  �مل�����ش��اك��ل، 
�لإجر�ء�ت  �أن  يو�شح  �ملا�شي  �لعام  حتذير  �إ�شد�ر 
�ل��ت��ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى �إدخ����ال �شبكة ع��رب �مل��ه��ب��ل قد 
ت�شكل خماطر �أكرب من �لإجر�ء�ت �لتي ل ت�شتخدم 
�ل�شبكات، وتطالب �إد�رة �لأغذية و�لعقاقري باإجر�ء 
و�لفو�ئد  �مل��خ��اط��ر  لتقييم  �ل��در����ش��ات  م��ن  م��زي��د 
�ملرتتبة على ��شتخد�م �شبكة يف �جلر�حة �ملهبلية.

مع ذلك، يقول �لدكتور فلي�س �إن ف�شل �جلر�حات 
غ��ري ���ش��ائ��ع يف ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �جل���ر�ح���ة ع��ل��ى يد 
جر�ح خبري. )�إذ� مت و�شع �ل�شبكة ب�شكل �شحيح، 
يكون  �شغط،  دون  م��ن  �ملهبل  ج��د�ر  �شماكة  حت��ت 
�أن مو�د �ل�شبكة  معدل �لتاآكل منخف�شاً(. ي�شيف 
و�لتقنيات �جلر�حية تختلف �ليوم عما كانت عليه 
قبل �شنو�ت؛ و�حلاجة �إىل نقل �لدم نادرة �حلدوث، 

ومعدل �لإ�شابة قريب من �ل�شفر.

ن�شائح الطبيب
عندما حتتاجن �إىل جر�حة ملعاجلة �لهبوط:

باإجر�ء  ع����ادي  ن�����ش��ائ��ي  ل��ط��ب��ي��ب  ت�����ش��م��ح��ي  ل   •
�جلر�حة.

متخ�ش�س  ن�شائي  طبيب  �أو  جر�ح  عن  • �بحثي 
يف جر�حة �ملهبل.

و�مل������و�د  �لإج�����������ر�ء�ت  خم���اط���ر  ع����ن  • ������ش����اأيل 
وفو�ئدها.
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ال�شبكة  لأن  احلو�شية  الأع�شاء  هبوط  على  ال�شوء  ُي�شّلط 
الأع�شاء  لتثبيت  الأحيان  بع�ض  يف  ت�شتخدم  التي  اجلراحية 
احلو�شية يف مكانها قد ت�شبب م�شاعفات: عدوى، اأمل، م�شاكل يف 
العمل  ما  اإذًا،  الأ�شلية.  امل�شكلة  حدوث  تكرار  البولية،  امل�شالك 

اإذا كنت تعانني ترهل الرحم اأو املثانة اأو امل�شتقيم؟

حماكاته.  ي�شعب  نظام  �لإن�شان  جلد  �أن  يف  �شك  ل 
مو�د  �إنتاج  من  �شتانفورد  علماء  يثِن  مل  ه��ذ�  �أن  �إل 
تتاأثر باللم�س ميكنها �ل�شفاء ذ�تياً يف حر�رة �لغرفة. 
هذ�  تابعت   Popular Science ديللو  ك��الي 

�لختبار.
قبل �أن نتمكن من تطوير �لرجال �لآلين �ملطابقن 
للب�شر يف �ل�شكل و�لذين يغزون معظم �أحالم �خليال 
�لباحثن  على  ك��ث��رية  ب�شرية  �أج��ه��زة  ثمة  �لعلمي، 
�لإن�شان  جلد  �أن  يف  �شك  ول  ��شطناعياً.  حماكاتها 
من �لأ�شعب بينها. فجلدنا �ملليء بالنهايات �لع�شبية 
يخدم  �ل��وق��ت  مب���رور  تلقائياً  �ل�شفاء  على  و�ل��ق��ادر 
كجهاز ح�شي �شخم وكحاجز بن �أع�شائنا �لد�خلية 
و�ل��ع��امل �خل���ارج���ي. مت��ك��ن ف��ري��ق ك��ب��ري م��ن باحثي 
من  �لعلمية  �مل��ج��الت  �شتى  يف  �خل����رب�ء  ���ش��ت��ان��ف��ورد 
تلقائياً  ت�شفى  �لتي  �لأوىل  �ملادة �ل�شطناعية  �بتكار 
نتائج  )ُن�����ش��رت  باللم�س  وت��ت��اأث��ر  �ل��غ��رف��ة  ح����ر�رة  يف 
 Nature نوفمرب من جملة   11 ع��دد  بحثهم يف 
�شك يف �أنه �كت�شاف  ل   .)Nanotechnology
�لرجال  جلد  من  جديد  ن��وع  بد�ية  ي�شم  قد  مذهل 
عملية  تطبيقات  يف  ��شتعماله  ع��ن  ف�شاًل  �لآل��ي��ن، 

كثرية، مثل �لأطر�ف �ل�شطناعية.
من  �لأول  �ل��ن��وع  لي�شت  �شتانفورد  م���ادة  �أن  �شحيح 
�أو �لبوليمر �لذي ي�شفى تلقائياً، �إل �أنه  �لبال�شتيك 
يتطلب  �أوًل،  غ���ريه.  ع��ن  مت��ي��زه  بخ�شائ�س  يتمتع 
مو�د كثرية ت�شفى تلقائياً نوعاً من �ملحفز �أو ظرفاً ما 
لي�شفى، منها تعري�شه حلر�رة عالية �أو بع�س �أطياف 

�ل�شفاء يف  �أخ��رى  �أن��و�ع  ت�شتطيع  �ملقابل،  �ل�شوء. يف 
حر�رة �لغرفة، �إل �أنها ل تتمكن من ذلك �شوى مرة. 
فعملية �ل�شفاء تبّدل بنيتها �لكيماوية، فال تنجح يف 

تكر�رها ملرة ثانية، فكم بالأحرى ثالثة ور�بعة؟
�إىل حماكاة �جللد،  �إن كنت ت�شعى  عالوة على ذلك، 
ف�شت�شطدم بعقبة تاأثره باللم�س. يتمتع معظم �أنو�ع 
�أولية  م���و�د  م��ن  وغ��ريه��م��ا  و�لبوليمر  �لبال�شتيك 
ُت�شتخدم يف �أبحاث �ل�شفاء �لذ�تي بقدرة عزل عالية. 
باللم�س  �لإح�شا�س  م��ادة  منح  من  تتمكن  كي  ولكن 
وجعلها تتفاعل مع نظام رقمي �أكرب، نحتاج �إىل مادة 
مو�شلة. يف هذ� �ملجال حقق فريق �شتانفورد �إجناز�ً 
ُيعترب �لأول من نوعه، فت�شتطيع �ملادة �لتي �بتكروها 
�إ�شالح �خلدو�س و�جلر�ح فيها �شمن حر�رة �لغرفة 

مر�ت عدة، ف�شاًل عن �أنها مو�شلة.
�إجن��از مماثل؟ بد�أو�  كيف جنح �لباحثون يف حتقيق 
�شال�شل  من  يتاألف  �لبال�شتك  من  ن��وع  على  �لعمل 
ما  �ل��ه��ي��دروج��ن،  م��ن  رو�ب����ط  بينها  ت�شل  جزيئية 
هذه  �أن  �شحيح  ذ�ت��ي��اً.  �ل�شفاء  على  �ل��ق��درة  منحها 
�لرو�بط ميكن قطعها ب�شهولة، لكن من �ملمكن �إعادة 
بنائها بال�شهولة عينها، �إذ يكفي �أن حتتك معاً جمدد�ً 
�لباحثون قطعة من هذه  �ملخترب، ق�شم  لتلتحم. يف 
وبعد  مت��ام��اً.  بينهما  �لف�شل  مع  ن�شفن،  �إىل  �مل��ادة 
لب�شع  �ملقطوعن معاً جمدد�ً  �لطرفن  �أن �شغطو� 
�أرب����اع ق��وت��ه��ا. ويف  ث����و�ٍن، ����ش��ت��ع��ادت �لقطعة ث��الث��ة 
تقريباً.  قوتها  كامل  ��شتعادت  �شاعة،  ن�شف  غ�شون 
وبعد �إجر�ء هذه �لتجرية 50 مرة، لحظ �لباحثون 

�أن �ملادة مل تفقد قدرتها على �ل�شفاء.
�نتقلو� بعد ذلك �إىل �لإح�شا�س بامل�س. وّزع �لباحثون 
جزيئات نيكل يف خمتلف �أج��ز�ء �لبال�شتك. ل تزيد 
جزيئات �لنيكل هذه قوة �ملادة �مليكانيكية فح�شب، بل 
تخدم �أي�شاً كو�شيلة ي�شتخدمها �لإلكرتون لالنتقال 
عرب �مل��ادة، عابر�ً من ج��زيء �إىل �آخ��ر وم��ول��د�ً تيار�ً 
كهربائياً. وعند طي هذه �ملادة �أو لفها، تتبدل �مل�شافة 
بن جزيئات �لنيكل، ما يغرّي قدرة �ملادة على مقاومة 

�لتيار. ومن �ملمكن قيا�س مقاومة �لتيار هذه لتحديد 
�شكل �جللد و�أي �شغط ميار�س عليه.

����ش��ت��خ��د�م ه���ذ� �لب��ت��ك��ار يف  �مل��م��ك��ن يف �مل�شتقبل  م��ن 
فقد  من  منح  بهدف  �ل�شطناعية  �لأط���ر�ف  �إع���د�د 
ي����د�ً �أو ���ش��اق��اً �لإح�����ش��ا���س ب��ال��ل��م�����س جم�����دد�ً. �أم����ا يف 
هذه  ��شتعمال  �خل��رب�ء  في�شتطيع  �ملنظور،  �لقريب 
�لقدرة  ملنحها  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لأج��ه��زة  لتغليف  �مل���ادة 

على �للتئام ذ�تياً.

جلد ا�سطناعي ي�سفى تلقائيًا باللم�س 

هبوط الأع�ساء احلو�سية... م�ساعفات وعالجات 

اأدوية حليفة القلب
ترت�شم ت�شاوؤلت كثرية حول فاعلية مثبطات �لإنزمي �ملحّول لالأجنيوتن�شن 
�ملعلومات  بع�س  �إليك  للجر�حة.  �خل�شوع  بعد  مبا�شرة  ��شتعمالها  عند 

�ل�شرورية يف هذ� �ل�شاأن.
حُتدث �لأدوية �لتي ُتعرف با�شم مثبطات �لإنزمي �ملحّول لالأجنيوتن�شن 
�إذ برهنت قدرتها على  )ACE inhibitors( فرًقا كبرًي� يف �لعامل، 
زيادة عمر مر�شى �لقلب ومر�شى �رتفاع �شغط �لّدم )�أحد عو�مل �خلطر 

�لتي توؤدي �إىل �أمر��س �لقلب(.
�لهرمون  �إي��ق��اف  �مل��ح��ّول لالأجنيوتن�شن يف  �لإن���زمي  ي��ربز عمل مثبطات 
�لذي ينّظم �نقبا�س �أوعية �لدّم، ما يخفف �ل�شرر �لذي قد يلحق بالقلب 
و�لكلى باأ�شكال خمتلفة، ويبطئ تدهور ع�شالت �لقلب بعد �لتعر�س لأزمة 

قلبية، �أو تدهور �لكلى لدى مر�شى �ل�شكري و�أمر��س �لكلى.
حاز كابتوبريل )كابوتن(، �أول مثبط �إنزمي حمّول لالأجنيوتن�شن لعالج 
عام  �لأمريكية  و�لأدوي��ة  �لأغذية  �إد�رة  ا من  ترخي�شً �ل��دم،  �رتفاع �شغط 

فتتو�فر يف �ل�شيدليات ت�شعة �أنو�ع �أخرى. �ليوم،  �أما   .1981
�ملحّول  �لإن������زمي  م��ث��ب��ط��ات  ق����درة  �ك��ت�����ش��اف  مّت  �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات،  �أو�ئ������ل  يف 
�لقلب  ب�شمور  �مل�����ش��اب��ن  �لأ���ش��خ��ا���س  ع��م��ر  زي����ادة  ع��ل��ى  لالأجنيوتن�شن 
باحثون  ل  تو�شّ بعد فرتٍة ق�شرية،  قلبية.  باأزمة  �لإ�شابة  وتقلي�س خطر 
�لذين  �ملر�شى  �أن  �إىل  د. م��ارك بفيفري  �إ���ش��ر�ف  ه��ارف��ارد حتت  يف جامعة 
يتناولون هذه �لأدوية يتعر�شون �أقل من غريهم خلطر �لوفاة بفعل �أزمة 

قلبية.
و�شعت هذه �ملكا�شب �لفريدة مثبطات �لإنزمي �ملحول لالأجنيوتن�شن يف 

م�شاف �أهم �لأدوية �لتي ت�شاعد على عالج �أمر��س �لقلب.

بعد اجلراحة
�لأ�شخا�س  على  لالأجنيوتن�شن  �ملحّول  �لإن��زمي  مثبطات  فو�ئد  ز�لت  ما 
تثري  �لقلب  يف  )ج��ر�ح��ة  �لتاجي  �ل�شريان  جَم���اَزِة  لطْعم  خ�شعو�  �لذين 
�خلوف و�لقلق( مو�شع جدل. يف عام 2007، تبّن لأطباء كندين �أن بدء 
تناول مثبطات �لإنزمي �ملحّول لالأجنيوتن�شن يف �لأيام �ل�شبعة �لأوىل بعد 
�ملوت  ن�شبة  يوؤثر على  �لتاجي ل  �ل�شريان  �خل�شوع جلر�حة طعم جمازة 
�لتعّر�س لأزمة قلبية غري مميتة، �خل�شوع  ن�شبة  �لقلب،  �أمر��س  ب�شبب 
و�شرورة  �لقلبية  �لذبحة  ن�شبة  �لدموية،  �لأوع��ي��ة  لفتح  �أخ��رى  جلر�حة 

�ل�شت�شفاء للتخّل�س من �شمور �لقلب �أو �جللطة.
ق��د يح�شل عند  م��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  باحثون يف  ر�ق���ب   ،2012 ع��ام  يف 
�خل�شوع  بعد  لالأجنيوتن�شن  �مل��ح��ّول  �لإن���زمي  مبثبطات  �ل��ع��الج  �إي��ق��اف 
ا توقفو� عن تناول  جلر�حة طعم جمازة �ل�شريان، فر�قبو� 4334 مري�شً
هذه �ملثبطات و�آخرين ��شتمرو� يف تناولها، وفئة ثالثة �أ�شافتها �إىل �أدوية 

�أخرى، وفئة ر�بعة مل ي�شبق لها �أن تناولتها.
�إىل  �إ�شافتها  �أو  �ل�شريان  جم��ازة  طعم  بعد  �ملثبطات  ه��ذه  تناول  �أن  تبّن 
�مل�شت�شفى ومن خطر �لإ�شابة  �لوفاة يف  �أخ��رى يخففان من خطر  �أدوي��ة 
هذه  نتائج  ف��ج��اءت  ك��ل��وي.  ف�شل  �أو  وجلطة  �لقلب  و�شمور  قلبية  ب��اأزم��ة 
�لدر��شة خمالفًة متاًما لنتائج �لدر��شة �لكندية. من ناحية �أخرى، بينت 
�لدر��شة �لأمريكية �أن �لتوقف عن تناول �ملثبطات بعد جر�حة طعم جمازة 

�ل�شريان يزيد من هذه �ملخاطر.
ل  �لتاجي؟  �ل�شريان  جمازة  لطعم  ي�شتعدون  �لذين  �لأ�شخا�س  عن  ماذ� 
يبدو د. بفيفري مقتنًعا باأن هذه �لدر��شة تربهن فائدة �ل�شتمر�ر يف تناول 
مثبطات �لإنزمي �ملحّول لالأجنيوتن�شن �أو �أ�شر�ر �لتوقف عن تناولها بعد 
تاأكيد  )ي�شتحيل  فيقول:  مبا�شرة،  �لتاجي  �ل�شريان  جمازة  طعم  جر�حة 
�لأ�شباب �لتي لأجلها ي�شتمر بع�س �ملر�شى يف تناول هذه �ملثبطات يف حن 
�أ�شباب مهمة توؤثر  �أن �لبع�س �لآخ��ر توقف عن تناولها. ل بّد من وجود 

على �لنتائج(.
�أن فو�ئد مثبطات �لإنزمي �ملحّول  ي�شيف د. بفيفري: )�أود �لت�شديد على 
�لأ�شخا�س  لدى  �شيما  ل  �لأم��د،  نتيجة عالج طويل  لالأجنيوتن�شن هي 
�مل�شابن با�شطر�ب وظيفة �لقلب. �أثناء �جلر�حة �لقلبية، �شيعيد �لطبيب 
هذ�  يف  �ل�شتمر�ر  خماطر  مع  باملقارنة  �لأم��د  �لق�شرية  �لفو�ئد  تقييم 

�لعالج(.



العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/836   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: بون بون ويدينج بارتيز �ورجانيزيرز   ) ح�شب �لعقد(
بون بون لتنظيم حفالت �لزفاف )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/871   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: ديني�س بيرت فريدريك فريناندو  ) ح�شب �لعقد(
ديني�س بيرت فريدريك فريناندو   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/827   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: يا�شو�نتان تانيها�شالم ر�جا    ) ح�شب �لعقد(
ر�جا يا�شو�نتان كوتيموكالور تانيها�شالم   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/863   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: كارل ماري مار�شري�   ) ح�شب �لعقد(
كارل ماري د جي�ش�س مار�شري�  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/835   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: هار�س ناير  ) ح�شب �لعقد(
هاري�س �شولو�شانان ناير    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/896   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: تار� فايزر همان  ) ح�شب �لعقد(
تار� فايزر �همان  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/872   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: زهيقياجن هو      ) ح�شب �لعقد(
زهيقاجن هو    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/849   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: لري �ن�شيتا دي ليون  ) ح�شب �لعقد(
لري �ن�شيتا دي ليون   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/864   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �بر�هيم �شعيد �بر�هيم �بو مر�حيل   ) ح�شب �لعقد(
�بر�هيم �شعيد �بر�هيم �بو مر�حيل )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/868   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: فرميان لجنابيز� مور�مبفي متاد� ) ح�شب �لعقد(
فرميان لجنابيز� مور�مبفي متاد�   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/866   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شاجد حممد ر�شا خان   ) ح�شب �لعقد(
�شاجد حممد ر�شا خان جمتبي   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/857   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شرينيفا�س ر�جو تيجال  ) ح�شب �لعقد(
�شرينيفا�س ر�جو تيجال تيجال ييالياه )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/865   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: ��شالم حممد �شالح عبد�حلي  ) ح�شب �لعقد(
��شالم حممد �شالح عبد �حلي   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/856   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �ينا�س عا�شور ) ح�شب �لعقد(
�ينا�س بنت عبد�لعزيز عا�شور   )ح�شب �جلو�ز(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/867   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �يفيلن هرنيتي �كام ميكا   ) ح�شب �لعقد(
�يفيلن هرنيتي �كام ميكا    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/874   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: نا�شر ربيع   ) ح�شب �لعقد(
نا�شر ربيع    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/855   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: لوي�س ما�شابكي   ) ح�شب �لعقد(
لوي�س ما�شابكي  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/840   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: مايا جافا�شري   ) ح�شب �لعقد(
مايا عادل قيزي )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/842   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: زهاجن يو     ) ح�شب �لعقد(
يو زهاجن   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/838   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شيكون تريدينغ �ف زد �شي �و  ) ح�شب �لعقد(
�شيكون تريدينغ �س م ح   )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/843   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد �شمري �لثقفي  ) ح�شب �لعقد(
حممد بن �شمري بن جمال �لثقفي   )ح�شب �جلو�ز(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/839   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �ليماحي بيلدينج كونرت�كتينج  ) ح�شب �لعقد(
�ليماحي ملقاولت �لبناء- �س.ذ.م.م    )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/841   

 �ملنذرة �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: ر�مي ) �م جي �ت�س( كي �ت�س ��س �ت�س   ) ح�شب �لعقد(
ر�مي حممد غازي خليل �ل�شيخ علي  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/837   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد مو�شى  ) ح�شب �لعقد(
حممد مو�شى �شتار جنت قرباين   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 ح��ظ��ي ج��ن��اح دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 
�ملهرجان �لوطني للرت�ث و�لثقافة �جلنادرية �لذي 
باهتمام  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  حاليا  ي��ق��ام 
و�إقبال �لعائالت �لتي فتح لها باب زيارة �جلنادرية 
لأول مرة منذ �نطالق �ملهرجان يف �لثالث من �أبريل 
يف  �لإم��ار�ت��ي  �لن�شائي  �ل�شوق  و��شتقطب  �جل���اري. 
�جلناح مزيد� من �لعائالت �لتي �طلعت على �حلرف 
�لإمار�تيات  �أنامل  تبدعها  �لتي  �لإمار�تية  �ليدوية 
وتز�حمت �لعائالت �أمام �ملكتب �لتعريفي ب� �لإمار�ت 
على  و�حل�شول  �ل�شياحية  �لأم��اك��ن  على  ل��الط��الع 
دولة  �ل�شياحة يف  �إر�شادي لال�شتفادة منه عن  دليل 
�لإمار�ت. و��شتمتعت �لعائالت كذلك بعرو�س �لفرق 
�ل�شعبية يف �شاحة �لحتاد �شمن جناح �لإمار�ت �لذي 
قدمت  �إذ  �لتاريخي  �حل�شن  ق�شر  �شكل  على  �أقيم 
�لإمار�تية  �لفنون  م��ن  خمتلفة  �أل��و�ن��ا  �ل��ف��رق  ه��ذه 
طو�ل  �جلنادرية  زو�ر  �أن��ظ��ار  لفتت  و�لتي  �لأ�شيلة 
�أي���ام �مل��ه��رج��ان. وع��ن ع��و�م��ل �لإق��ب��ال �لكبري �لذي 
�أرج���ع �لزو�ر  �ل��ع��ائ��الت  �شهده ج��ن��اح �لإم�����ار�ت م��ن 
�لتعبري عن موروث  وقدرته يف  �جلناح  لنجاح  ذلك 
�لإمار�ت مبا يحمله من قيمة و�أ�شالة م�شريين �إىل 
يف  �حلياة  لتطور  تاريخيا  ت�شل�شال  يقدم  �جلناح  �أن 
�إىل �لنه�شة �لكربى �لتي تعي�شها  �لإم��ار�ت و�شول 
بهذ�  �شعادتهم  ع��ن  �جل��ن��اح  م�شوؤولو  و�أع���رب  �لآن. 
�لتفاعل مع جناح دولة �لإمار�ت موؤكدين �أن �لتفاعل 
يعد د�فعا جلميع �لعاملن يف �جلناح لتقدمي �أف�شل 
�لتو�قة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل���روح  يعك�س  ومب��ا  لديهم  م��ا 
لالإبد�ع على مدى تاريخها. ويف جناح �لإمار�ت تكرث 
و�إمار�ت  ودب��ي  �أبوظبي  �إىل  �ل�شياحة  حول  �لأ�شئلة 
�لدولة �ملختلفة ويجيب موظفو �ملكتب �لتعريفي يف 

�جلناح على �آلف �لأ�شئلة يوميا من زو�ر �جلنادرية 
ول��ل��ت��ع��رف عن  �لإم�����ار�ت  �ل�شياحة يف  �ل��ر�غ��ب��ن يف 
خالل  من  �لفريدة  وخدماتها  مميز�تها  على  كثب 
�جلناح  يف  �ل�����ش��ور  وم��ع��ر���س  �لتعريفية  �ل��ك��ت��ي��ب��ات 
و�لذي ير�شد م�شرية تطور دولة �لإم��ار�ت ومنائها 
�هلل  ع��ب��د  وق���ال  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة.  ونه�شتها  ورف��اه��ي��ت��ه��ا 
�إنه طاملا رغب يف زيارة  � �أحد زو�ر �ملعر�س  �لوهيبي 
�لإمار�ت يف ظل ما ي�شاهده عرب �شا�شات �لتلفاز وما 
�لإمار�ت  دول��ة  ي��زورن  �لذين  �أ�شدقائه  من  ي�شلنه 
�ملعر�س يفوق  �ليوم يف  ب�شكل دوري لكن ما �شاهده 
�أقرب  �لإم�����ار�ت يف  ل��زي��ارة  ت��و�ق��ا  �ل��و���ش��ف ويجعله 
ق��دم برفقة  �ل��ذي  �لعلي  �أم��ا حممد  فر�شة ممكنة. 
�جلناح  و�أن  كثري�  �لإم����ار�ت  ز�ر  �ن��ه  فيقول  طفليه 
على  يتعرف  وجعلني  لالطالع  �أو�شع  فر�شة  منحه 
تفا�شيل جديدة عن �ل�شياحة يف �لإم��ار�ت �أكرب من 
تلك �لتي عرفها برغم زيار�ته �ملتعددة لدبي. ويرى 
�إبر�هيم �جلرد�ن �أن �جلناح �لإمار�تي يف �جلنادرية 
م��ن��ح��ه ف��ر���ش��ة �أك����رب مل��ع��رف��ة �ل��ع��دي��د م��ن �لأماكن 
�ل�شياحية يف �لإمار�ت و�لتي �شيبا�شر �لتو��شل معها 
�إىل  م�شري�   .. �إليها  عائلية  �شياحية  رحلة  لتنظيم 
�أن �ل�شياحة يف �لإم��ار�ت تنفرد مبيزة كونها تتو�فق 
قربها  ب��ج��ان��ب  �خلليجية  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل���ع���اد�ت  م��ع 
خيار�ت  وج���ود  م��ع  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن 
و�لربية  �لبحرية  �ل�شياحة  حيث  لل�شياحة  متعددة 
�ملتعددة.  �لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  و�لأ���ش��و�ق  و�ملهرجانات 
ت�شم  تعريفية  كتيبات  يقدم  �جلناح  �أن  �إىل  وي�شار 
و�لأ�شو�ق  كالفنادق  �لإم��ار�ت  يف  �ل�شياحية  �لأماكن 
�ملو�قع  لأب��رز  وخارطة  �لتجارية  و�مل��ر�ك��ز  و�ملتاحف 
�ل�شحف  �أب��رزت  جهتها  من  �ل�شياح.  يق�شدها  �لتي 

�لإم�������ار�ت يف مهرجان  دول����ة  م�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
و��شعة  تغطية  �لإمار�تي  �جلناح  ومنحت  �جلنادرية 
من �ملتابعة �لإعالمية �ليومية لفعاليات �ملهرجان . 
�إن �لإم��ار�ت ت�شارك يف هذ�  وقالت جريدة �لريا�س 
�شكل ق�شر �حل�شن..م�شرية  ر�ئع على  بجناح  �لعام 
قلوب  �ل��ب��ه��ج��ة يف  ب��ع��ث  �لإم����ار�ت����ي  �جل��ن��اح  �أن  �إىل 
حافلة  تر�ثية  �إمكانات  من  به  يزخر  مبا  �لز�ئرين 
�لكبري مع  تفاعل �جلمهور  �إىل  �ل�شحيفة  . ولفتت 
�لفرق �ل�شعبية �لإمار�تية. و�أفردت �شحيفة �ملدينة 
�ل�����ش��ادرة م��ن ج��دة م�شاحة خ��ربي��ة ك��ربى مل�شاركة 
�لإمار�تي  �أن �جلناح  موؤكدة  �لإم��ار�ت يف �جلنادرية 
منذ  �إن��ه  وقالت  �ملهرجان  تاريخ  يف  جناح  �أك��رب  يعد 
�لوهلة �لأوىل لدخول �جلناح ي�شعر �لز�ئر باملعاين 
�ل��رت�ث��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة و�ل��ت��ي مت���الأ ج��ن��ب��ات �جل��ن��اح..
�جلناح  م��ن  رك���ن  �أي  يف  �جل��ال�����س  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�لتي  �لفعاليات و�لأن�شطة �لرت�ثية  باإمكانه متابعة 

�لعديد من  و�لتي حتت�شن  �شاحة �لحت��اد  ت��دور يف 
�لفنون �ل�شعبية و�لأن�شطة �لرت�ثية. وذكرت �شحية 
عكاظ �إن جناح �لإم��ار�ت يحوي كتبا تر�ثية و�شور� 
معلومات  م��ن  �جل��ن��اح  ي�شمه  مب��ا  و�ه��ت��م��ت  ن����ادرة 
حول �ل�شقارة و�لبيئة �لبحرية ومناذج من �ملر�كب 
�للوؤلو  للبحث عن  �لغو�س  �أهازيج  �لقدمية وبع�س 
و�مل�شنوعات  �مل��ن��ت��ج��ات  وب��ع�����س  �لأ����ش���م���اك  و���ش��ي��د 
�لبحرية �لتي عرفت بها �لدولة منذ �لقدم و�شاحة 
�لحتاد �لتي يتم فيها ممار�شة �لفنون �ملختلفة ومن 
�شمنها �لعيالة و�حلربية و�ليولة. ولفتت �ل�شحيفة 
يف تغطيتها جلناح دولة �لإمار�ت �إىل معر�س �ل�شور 
منذ  �ل�شعودية   � �لإمار�تية  �لعالقات  يحكي  و�ل��ذي 
حديثا  �لم����ار�ت  دول���ة  �أي�شا  يتناول  و�ل���ذي  �ل��ق��دم 
�حلريف  �ل�شوق  �إىل  �ل�شحيفة  �أ���ش��ارت  كما  وقدميا. 
�لن�شائية  �حلرفة  باملنتجات  يخت�س  �لذي  �لن�شائي 

�لإمار�تية. 

•• ال�شارقة ـ الفجر 

تو��شاًل و��شتمر�ر�ً لإثر�ء �شاحة �لرت�ث يف �أيام �ل�شارقة 
�لرت�ثية يف دورتها �حلادية ع�شرة للعام �حلايل، يو��شل 
�إثر�ء  يف  ت�شب  �لتي  فعالياته  �لثقايف  �لدري�شة  مقهى 
من  نخبة  خلالل  من  �جلمهور  ل��دى  �لرت�ثية  �ملعرفة 
�ملنطقة  يف  �ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شئون  يف  و�ملعنين  �ملخت�شن 
وقد ��شت�شاف �ملقهى �أم�س �لأول �لأثنن �ملو�فق 4-8-
�شعيد عبد �لرحمن �لكو�ري  �لقطري  �لباحث   2013
، ممثل دولة قطر و�ملوؤ�ش�شة �لعامة للحي �لثقايف كتار� 
للتحدث حول قطر بن �ملا�شي و�حلا�شر قدم �لأم�شية 

و �أد�رها �لإعالمي �لإمار�تي ح�شن يعقوب.
�لأولية  �مل��الم��ح  �أه���م  ح��ي��وي  ب�شكل  �لأم�����ش��ي��ة  ت��ن��اول��ت 
جلملة من �ملظاهر �لرت�ثية و�لجتماعية و�لقت�شادية 
وطقو�س  �لنا�س  حلياة  و�ل�شفاهية  �ملكانية  �ل��ذ�ك��رة  يف 
�لعي�س و�ملالمح �لإن�شانية و�لجتماعية �ل�شائدة �آنذ�ك 
�لأجد�د  حياة  �ل��ك��و�ري  �شعيد  �لباحث  �أ�شتعر�س  كما   ،
و�لآباء وخ�شائ�شها و�شماتها خ�شو�شاً يف عالقتهم مع 
�لبحر و�لتجارة �ملرتبطة بالغو�س و�لرحالت �لبحرية 
كما   ، و�لقت�شادية  �لجتماعية  ومالحمها  وطقو�شها 
بيئات  م��ن  قطر  يف  �لبيئي  للتنوع  �ملحا�شرة  تطرقت 
بحرية و�شاحلية و�شحر�وية و�أهم مظاهرها �لطبيعية 
و�جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��ت��ج��اري��ة �مل��ت��ن��وع��ة، وخ�����ش��و���ش��اً جتارة 
�ل��ق��م��ا���س و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��ف��ن و���ش��ن��اع��ة �ل�����ش��دو و�لرعي 
يف  �ملتنوعة  �حلياتية  �ملظاهر  م��ن  وغ��ريه��ا   ، و�لقن�س 
�مل�����وروث �ل�����ش��ع��ب��ي، ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���س �ل��ب��اح��ث جمموعة 

�ملجتمع  بها  يزخر  �لتي  و�لقولية  �لأد�ئ��ي��ة  �لفنون  من 
و�خل�شائ�س  و�لتقاليد  �ل��ع��اد�ت  ملنظومة  بالإ�شافة   ،
و�أهم   ، و�ملعا�شرة  �لأ�شالة  بن  جتمع  �لتي  �لإن�شانية 
خالل  م��ن  قطر  دول��ة  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  �ل�شمات 
�مل�شاريع �ملتجددة و�ملتطورة على �ل�شعيدين  جملة من 
�لثقايف و�لرت�ثي ، وقد �شهدت �لأم�شية حو�ر�ت متنوعة 
���ش��ارك فيها ع��دد م��ن �حل�����ش��ور، �ل��ذي��ن �أ���ش��ادو� بالأثر 
�لإبد�عي لأيام �ل�شارقة �لرت�ثية يف مالم�شة �لكثري من 
وعربياً  حملياً  �لرت�ثية  و�لق�شايا  و�لعنا�شر،  �ملفرد�ت 

وعاملياً بنظرة �يجابية جتمع بن �لأ�شالة و�ملعا�شرة.
�ملياه  بعنو�ن  �أم�شية  �لثقايف  �لدري�شة  مقهى  �شهد  كما 
يف �جل��ب��ال ق��دم��ه��ا �ل��ب��اح��ث �لإم����ار�ت����ي �ل���و�ل���د �شعيد 
�ل��ظ��ه��وري و�أد�ره�����ا �لإع���الم���ي �لإم���ار�ت���ي خالد  �شبت 
�ملطرو�شي، وتناولت �أهم م�شادر �ملياه يف �لبيئة �جلبيلة 
 ، �ل���ربك  خ��الل  م��ن  عليها  و�ملحافظة  توزيعها  وط���رق 
�لأفالج ، و�لأحو��س �لتي ت�شتقر يف و�شط �لأودية كما 
�لأف��الج وخ�شائ�شها  �ملحا�شرة لطرق �شناعة  تطرقت 
وطبيعتها و�شماتها �جلغر�فية ، بالإ�شافة �إىل �لقو�لب 
�لطينية �لتي ت�شتخدم يف �شناعة �لربك و�ملنازل وطرق 
�ل�شتفادة منها ، كم�شدر رئي�س للمياه و�ل�شقي و�ل�شرب 
�ل�شغرية  �ل��رُبك  ب��اأن��و�ع  تعريفاً  �ملحا�شرة  وت�شمنت   ،
منها و�لكبرية وفرت�ت �جلفاف و�لربيع وفرتة ت�شاقط 
�لأم��ط��ار ، وجت���در �لإ����ش���ارة �إىل �أن ب��ن��اء ه��ذه �لأف���الج 
يحتاج �إىل خربة هند�شية ومعرفة دقيقة ، وكان �لنا�س 
يعتمدون على فطرتهم وخربتهم معا يف حتديد موقع 
 ، و�جلغر�فية  �لطبيعية  وم��ف��رد�ت��ه  وتفا�شيله  �حلفر 

 ، عندهم  وم��ع��روف��ة  �شائعة  ك��ان��ت  مهنة  ه��ن��اك  �أن  كما 
حترك  ح�شابات  يعرف  رج��ل  وه��و  �لعريف  مهنة  وه��ي 
، وهو يعرف قيا�س  �لنجوم وظهورها على مد�ر �ل�شنة 
�لظل بالأقد�م نهار�ً ، وكان �ل�شكان ينيطون بهذ� �لرجل 
توزيع �ملياه ومو�عيد �ل�شقاية ، كما كانو� يلجوؤون �إليه 

عند �أي خالف يحدث بينهم .
كما قدم �لو�لد �شعيد �لظهوري �شرحاً مف�شاًل للحياة 
عا�شها  �لتي  و�ل��ظ��روف  �لتحديات  وطبيعة   ، �جلبيلة 

�لإن�شان يف �جلبال ، و�أنو�ع �ملنازل ومظاهرها و�شماتها 
�ملتنوعة و�أنو�عها و�أحجامها ، ويف نهاية �ملحا�شرة ثمَن 
�ل�شارقة  �لريادي لأي��ام  �ل��دور  �لظهوري  �شعيد  �لباحث 
�ل��رت�ث��ي��ة ، ورو�ف���ده���ا �لإن�����ش��ان��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ، �لتي 
تطورت ب�شكل كبري يف ظل �لرعاية �لأبوية ، من �شاحب 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لإمار�تية  �لثقافة  يف  و�لكبري  �ملثمر  �ليجابي  ودوره 

�لرت�ثية و�لإن�شانية و�ملعرفية.

ثقافة وفن�ن
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مقهى الدري�سة الثقايف ي�ست�سيف اأم�سية بعنوان قطر بني املا�سي 
واحلا�سر واأخرى بعنوان املياه يف اجلبال 

جناح الإمارات يف اجلنادرية يحظى باهتمام واإقبال العائالت

جائزة ال�سحافة العربية تعلن عن 33 �سحفيا مر�سحني للفوز بدورتها الثانية ع�سرة

من  العديد  يناق�س  الإمارات  تراث  لنادي  ال�سعر  بيت 
املو�سوعات حول احلفاظ على الرتاث ال�سعري للدولة

�أ�شدر نادي تر�ث �لإمار�ت يف �أبوظبي �لعدد �ل� 11 من جملة بيت �ل�شعر 
من  وع���دد  نقدية  وق����ر�ء�ت  وحتقيقات  ح����و�ر�ت  ت�شمن  �ل���ذي  �ل�شهرية 
�ل�شحر�ء  ملفا عن  �لعدد  وع��رب. وخ�ش�س  �إمار�تين  ل�شعر�ء  �لن�شو�س 
�لإمار�تين  �ل�شعر�ء  ق�شائد  يف  وق��ر�ءة  حتقيقا  �شم  �لإمار�تي  �ل�شعر  يف 
حول  كتابات  بجانب  مبفرد�تها  وتاأثرت  �ل�شحر�ء  مو�شوع  تناولت  �لتي 
�شعرية �ملكان و��شتح�شار لرموز �ل�شعر �خلليجي و�لعربي و�لعاملي. و�أ�شار 
عبد�هلل �أبو بكر مدير حترير �ملجلة يف �فتتاحية �لعدد بعنو�ن دولة �ل�شعر 
�إىل �حلر�ك �لثقايف �لذي ت�شهده دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�هتمامها 
�لكتابة  بال�شعر على وجه �خل�شو�س. وقال على هذه �لأر���س ما ي�شتحق 
وتلتقطها  �ل�شورة  خلف  ما  ترى  �لتي  �ل�شعر  بعن  �لأ�شياء  نحو  و�لنظر 
ل�شرية  كبري�  عنو�نا  ليكون  �جلمال  تعك�س  �أن  على  ق��ادرة  خمتلفة  باأبعاد 
�ل��رت�ث �ل�شعري  �ل�شعر وم�شريته. و�أك��د جناح �لإم��ار�ت يف �حلفاظ على 
و�أهله  بال�شعر  �لحتفاء  ع��ن  يوما  تتوقف  ومل  �أبنائها  �إب��د�ع��ات  وو�ك��ب��ت 
�حل�شاري  ب��دوره  منها  �إمي��ان��ا  �لأدب���ي  �مل�شهد  عنو�ن  يكون  �أن  �إىل  و�شعت 
و�لتاريخي كل ذلك جعل من �لإمار�ت دولة �ل�شعر. وركز �لعدد على جتربة 
�ل�شاعر �ل�شعبي �لإمار�تي عيد بن م�شبح بن عبيد �لعميمي يف ملف خا�س 
�أجنزه �لباحث �لدكتور ر��شد �أحمد �ملزروعي رئي�س حترير �ملجلة و��شتمل 
على ق�شائد وعر�س لتجربة �ل�شاعر �لذي �أ�شهم يف �إثر�ء �ل�شاحة �ل�شعرية 
�أب��رز �شعر�ئها. ويف ملف �لرتجمة  �لنبطية يف �لإم���ار�ت وك��ان و�ح��د� من 
�لكعبي يف ح��و�ر معها عن جتربتها يف  �لكاتبة و�ملرتجمة عائ�شة  حتدثت 
�لعدد  ح��و�ر  وك��ان  �ل��ع��امل.  دول  م��ن خمتلف  ل�شاعر�ت  ترجمة خم��ت��ار�ت 
�ل�شعر  �أكادميية  مدير  �لعميمي  �شلطان  �لإم��ار�ت��ي  و�لقا�س  �لباحث  مع 
م�شروع  �أب��رزه��ا  لالأكادميية  جديدة  م�شاريع  عن  ك�شف  �ل��ذي  �أبوظبي  يف 
�لكتابة  �لإم���ار�ت وحت��دث عن جتربته يف  �لنبطي يف  لل�شعر  �أك��رب مكتبة 
�لق�ش�شية و�لبحث يف �لرت�ث �ل�شعري . و�شم ملف �ل�شعر �لعاملي در��شة 
وترجمة ملختار�ت من �شعر �لعامية �ل�شيني �أجنزتها �ملرتجمة يار� �مل�شري 
وكتب �ل�شاعر عبد�لرحيم �خل�شار حول مكتبة �ل�شيتي ليت�س بعد مرور 

�شتة عقود على تاأ�شي�شها يف فر�ن�شي�شكو. 
�لأندل�شية  �ملو�شحات  مو�شوع  �لنو�ي�شة  حكمت  �لدكتور  �ل�شاعر  وتناول 
عن  بو�شريف  �شالح  �ل�شاعر  كتب  فيما  وظاهرتها..  ن�شاأتها  عن  متحدثا 
عبد�ملطلب  حممد  �لدكتور  �شارك  بينما  �ملعنف..  �ل�شاعر   .. �لعود  ج��ر�ن 
يف قر�ءة نقدية لق�شيدة �أحبك حتى �لبكاء لل�شاعر فاروق �شو�شة. وكتب 
�لناقد �شبحي حديدي ز�ويته يف هذ� �لعدد بعنو�ن عودة �لقارئ من �ملنفى.. 
فيما ��شتمل �لعدد على عرو�س لكتب و�إ�شد�ر�ت كثرية ل�شعر�ء منهم زينب 
مر�شال  و�إمي��ان  �لدين  كمال  و�أدي��ب  دروي�س  وجن��و�ن  �شبانة  وعمر  عامر 
وحممد غربي�س وغريهم. و�شم ملف يف �ل�شعر مقالت لل�شاعرة �للبنانية 
�ل�شبتي.  مهند  و�ل�شاعر  زك��ي  عبد�لزهرة  �لعر�قي  و�ل�شاعر  دي��اب  �شمر 
وكتب حول مو�شوع �ل�شعر و�ل�شحافة �ل�شاعر خلدون عبد�للطيف بعنو�ن 
�ل�شعر بن �آفة �ل�شحافة وم�شروعية �لرتويج".. فيما تناول �ل�شاعر يو�شف 
عبد�لعزيز ديو�ن لدي ما �ن�شى لل�شاعر �لعماين ح�شن �ملطر�شي. وحتدث 
�لدكتور خالد �لغريبي عن جتربة �ل�شاعر �لإمار�تي كرمي معتوق.. بينما 
عر�شت �ملجلة يف هذ� �لعدد جزء� من بحث للدكتور �لعماين حم�شن بن 

حمود �لكندي يتناول فيه �مل�شهد �ل�شعري �خلليجي يف �لقرن �لع�شرين . 

األربعاء -  10   أبريل    2013 م    -    العـدد   10763
Wednesday   10    April     2013  -  Issue No   10763

ك�شف نادي دبي لل�شحافة �لذي ميثل �لأمانة �لعامة جلائزة �ل�شحافة 
�جل��ائ��زة يف  فئات  ع��ن  �لأو�ئ����ل  �لثالثة  �ملر�شحن  �أ���ش��م��اء  ع��ن  �لعربية 
�لفائزين خالل حفل  �أ�شماء  �إع��الن  يتم  �أن  �لثانية ع�شرة على  دورتها 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �جل��ائ��زة  ر�ع��ي  بح�شور  �جل��و�ئ��ز  توزيع 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
15 مايو �ملقبل يف فندق جر�ند حياة دبي وبعد �نتهاء  دبي م�شاء يوم 
فعاليات �لدورة �لثانية ع�شرة ملنتدى �لإعالم �لعربي. و�شمت �لقائمة 

�ل�شحفين من خمتلف �أرجاء �لوطن �لعربي. من  ��شما   33
وقالت منى بو�شمرة مدير جائزة �ل�شحافة �لعربية �ن �لأعمال �مل�شاركة 
�ت�شمت بجودة وعمق يف �لطرح و�لأ�شلوب و�حتدمت �ملناف�شة بن �أكرث 
من �أربعة �آلف عمل تر�شح لهذه �لدورة مو�شحة �نه من تر�شح �ليوم 
 .. و�لتحكيم  �لفرز  عمليات  يف  وحا�شمة  �شعبة  مر�حل  باجتياز  جنح 
و�أعربت عن �عتقادها باأن كافة �ملر�شحن ي�شتحقون �لتهنئة و�لتقدير 

على هذ� �لإجناز للتناف�س على هذ� �للقب �ملهني �لرفيع.
و�أ�شافت �إن �جلائزة ��شتحدثت يف هذه �لدورة فئة �ل�شحافة �لإن�شانية 
�لتي �حتلت �ملرتبة �لثانية بعد فئة �ل�شباب �لتي ترتبع على عر�س �لفئات 

�جلديدة  �لفئة  حظيت  حيث  �مل�شاركات  عدد  ناحية  من  �إطالقها  منذ 
برعاية خا�شة من �ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�شانية يف دبي.

�لتطوير  بنهج  ما�شيتان  و�جلائزة  �لعامة  �لأمانة  �أن  بو�شمرة  و�أك��دت 
لتبقى �جلائزة مو�كبة لأحدث �ملتغري�ت يف خمتلف تخ�ش�شات �لعمل 
�ل�شحايف .. و�أن �لتحول �لإلكرتوين يف ��شتقبال �لأعمال �شاهم يف زيادة 
�لإقبال ما رفع �لتحكيم �لإلكرتونية من �شرعة عمليات �لتحكيم وز�د 

من كفاءتها.
�لدورة  �لثقافية لهذه  �ل�شحافة  �أنه مت حجب فئة جائزة  �إىل  و�أ�شارت 
بقر�ر من جمل�س �لإد�رة وذلك نظر� لعدم ��شتيفاء �لأعمال �ملرت�شحة 
�لعامة  �لأم��ان��ة  و�أعلنت  �ل��ف��وز.  وحيثيات  و���ش��روط  �لفئة  ه��ذه  ملعايري 
�أبو  �أحمد  وه��م  لل�شباب  �لعربية  �ل�شحافة  فئة  عن  �ملر�شحن  �أ�شماء 
�ل��غ��ام��دي م��ن �شحيفة  و�إ���ش��م��ه��ان  �ل��ي��وم  �مل�����ش��ري  حجر م��ن �شحيفة 
�لريا�س �ل�شعودية وهيثم حمجوب من �شحيفة �مل�شري �ليوم وخالد 
ب��ارود من �شحيفة  وه��دى  �لإمار�تية  �خلليج  عبد�لعزيز من �شحيفة 
فل�شطن وعبد�لرحمن يو�شف من �شحيفتي �لوطن �مل�شرية و�لأخبار 
�للبنانية . و�شملت �لرت�شيحات يف فئة �ل�شحافة �ل�شتق�شائية حتقيقا 

يك�شف خفايا ت�شريب وبيع �أ�شئلة �لتوجيهي قدمه م�شعب �ل�شو�بكة من 
�شحيفة �لغد �لأردنية وعمال �آخر بعنو�ن �لباب �مللكي لتهريب �ل�شالح 
�إىل م�شر قدمه عبد �لوهاب عليوه من �شحيفة �لوفد �مل�شرية وعمال 
بعنو�ن ظاهرة تهريب �لأطفال من �ليمن �إىل �ل�شعودية ماآ�شي ل تنتهي 
قدمه ربيع �شاكر �ملهدي من موقع �شهارة نت �ليمني. ويف فئة �حلو�ر 
�ل�شحفي �شملت �لرت�شيحات مو�شوعا بعنو�ن حو�ر مع د. عبد�للطيف 
�جلو�ر  ح�شن  �شيا�شة  م��ع  يتناق�س  �لإي�����ر�ين  �ل���ش��ت��ف��ز�ز   : �ل��زي��اين 
�لإمار�تية وحو�ر�  �لبيان  �خلليجية قدمه ن�شال حمد�ن من �شحيفة 
�ل�شعودية  عكاظ  �شحيفة  من  �شبح  حممد  قدمه  �أدوني�س  مع  ثقافيا 
وح��و�ر� مع حممد �أم��ارة بعنو�ن �لعربية تنزف فى �إ�شر�ئيل.. لكن لن 
متوت" ق��دم��ه ف��ك��ري ع��اب��دي��ن م��ن �شحيفة �ل�����ش��روق �مل�����ش��ري��ة.  وعن 
كنز  �لقمامة  مو�شوع  �لرت�شيحات  �شملت  �لتخ�ش�شية  �ل�شحافة  فئة 
��شرت�تيجي مل�شر قدمه ر�شمي فتح �هلل من �شحيفة �لأه��ر�م �مل�شرية 
ومو�شوعا بعنو�ن فالحون يف مو�جهة �حلكومة و�لبنك �لدويل قدمه 
بعنو�ن  ومو�شوعا  �مل�شرية  �ل�شروق  �شحيفة  من  �حلافظ  عبد  �أحمد 

لبنان بال عقل قدمته ر�شا �أبو زكي من �شحيفة �لأخبار �للبنانية.

قناتا اأبوظبي- الإمارات و�ساعر املليون تبثان اليوم 
اأوىل احللقات امل�سجلة من برنامج اأمري ال�سعراء

تبد�أ قناتا �أبوظبي �لإمار�ت و�شاعر �ملليون �ليوم �لأربعاء بث �أوىل حلقات 
وتعر�س  �حل��ايل.  �إبريل  �شهر  نهاية  وت�شتمر حتى  �ل�شعر�ء  �أمري  برنامج 
�لذين  �ل�شعر�ء  من  �ملئات  مع  �لتحكيم  جلنة  ل��ق��اء�ت  تفا�شيل  �حللقات 
تقدمو� بطلبات �لرت�شح للم�شابقة يف دورتها �خلام�شة ��شتعد�د� لنطالق 
�لإم���ار�ت  �أب��وظ��ب��ي-  قناتي  ع��رب  �ل��ر�ح��ة  �شاطئ  م�شرح  م��ن  �ملبا�شر  �لبث 
�ل�شاعة  �ملقبل يف متام  �شهر مايو  �لتوقيت مطلع  نف�س  �ملليون يف  و�شاعر 

�لعا�شرة من م�شاء كل يوم �أربعاء.
 وكانت جلنة �لتحكيم �ختتمت خالل �شهر مار�س �ملا�شي مقابالت �ل�شعر�ء 
�آلف  بن  من  �ختيارهم  مت  و�لذين  دولة   22 من  �ملرت�شحن  �ل� 300 
�لذين �شيخو�شون  لل�شعر�ء  �لنهائية  �لقائمة  �ملتقدمن لختيار  �ل�شعر�ء 
متيم  ب��ن  علي  �لدكتور  �لتحكيم  جلنة  وت�شم  �ملرتقبة.  �ملناف�شات  غمار 
و�لدكتورعبد�مللك مرتا�س و�لدكتور �شالح ف�شل..فيما جاءت �لعديد من 
�مل�شاركات للمو�شم �خلام�س من �شعر�ء يف دول �إفريقيا بوركينا فا�شو وغانا 
�إ�شافة  و�أملانيا  وبريطانيا  بلجيكا  �أوروبية  ودول  وم��ايل  وت�شاد  ونيجرييا 
ل�شعر�ء من معظم �لدول �لعربية. يذكر �أن �أمري �ل�شعر�ء م�شابقة ثقافية 
�ألو�نها  بكل  �لف�شحى  �لق�شيدة  �شعر�ء  م�شمارها  على  يتناف�س  ك��ربى 
�لع�شور  منذ  عرفت  كما  مقفاة  عمودية  �لق�شيدة  �أكانت  �شو�ء  و�أطيافها 
�لقدمية �أو كانت �شمن �لنمط �حلديث منط �لق�شيدة �حلرة �أو ق�شيدة 

�لتفعيلة.
 وح�شل خالل فعاليات �لدورة �لر�بعة منها يف فرب�ير 2011 على لقب 
�ل�شاعر  ف��از  فيما   .. �ل��زر�ع��ي  عبد�لعزيز  �ليمني  �ل�شاعر  �ل�شعر�ء  �أم��ري 
�لدورة  بلقب  وف��از   2009 �لثالثة  �ل���دورة  بلقب  بعيتي  ح�شن  �ل�شوري 
توج  مببا..بينما  ول��د  حممد  �شيدي  �مل��وري��ت��اين  �ل�شاعر   2008 �لثانية 
�أمري� لل�شعر�ء يف دورتها �لأوىل يف  �ل�شاعر �لإمار�تي عبد�لكرمي معتوق 
�أغ�شط�س 2007. و�شهدت �مل�شابقة يف دور�تها �لأربع �إقبال �آلف �ل�شعر�ء 
�لعرب وعدد من �لناطقن بالعربية وك�شفت عن 125 موهبة �شعرية من 

خالل �لربنامج �لتلفزيوين �خلا�س بامل�شابقة.



�سفقة متويل اإ�سالمي بقيمة 302 مليون درهم ل�سالح 
�سركة م�سنع الإمارات الوطني لل�سناعات البال�ستيكية 

•• اأبوظبي -وام:

�لإ�شالمية  �ملالية  �خلدمات  جمموعة  �لإ�شالمي  �أبوظبي  م�شرف  �أعلن   
مليون   302 بقيمة  م�شرتك  �إ�شالمي  متويل  �شفقة  تنظيمه  عن  �ليوم 
�لبال�شتيكية  لل�شناعات  �لوطني  �لإم����ار�ت  م�شنع  �شركة  ل�شالح  دره��م 

�ملتخ�ش�شة يف �شناعة �ملنتجات �لبال�شتيكية �لورقية يف دولة �لإمار�ت.
للطباعة  �ل�شعودية  �ل�شركة  ��شتحو�ذ  مع  بالتز�من  �ل�شفقة  ه��ذه  تاأتي 
�لتغليف  قطاع  من  باملائة   100 على  �شعودية  م�شاهمة  �شركة  و�لتغليف 
�أ�شبح  و�ل��ذي  �لبال�شتيكية  لل�شناعات  �لوطني  �لإم���ار�ت  م�شنع  ل�شركة 
�لبطاقات  �شناعة  �ملتمثل يف  �لتكنولوجيا  قطاع  ف�شل  بعد  �ل�شركة  ميثل 

�لبال�شتيكية ذ�ت �لتقنية �لعالية.
�شركات  ملجموعة  ج��دي��دة  ��شرت�تيجية  دف��ع  ق��وة  �ل�شتحو�ذ  ه��ذ�  وميثل 
�ل�شركة  ملكية  حت��ت  �لبال�شتيكية  لل�شناعات  �لوطني  �لإم����ار�ت  م�شنع 
�ل�شعودية للطباعة و�لتغليف وخطة ��شتثمار ��شرت�تيجي طويل �لأجل يف 
جمال �شناعة �لطباعة و �لتغليف. ولعب م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي دور� 
حموريا يف تنظيم هذه �ل�شفقة حيث كان �ملن�شق �لرئي�شي �لأويل و�لوكيل 
و�شارك  و�ل�شمانات.  و�ل�شتثمار  �لإ���ش��الم��ي  �لتوثيق  لعمليات  �لوحيد 
�لإ�شالمي  و�مل�شرق  �لهالل  م�شرف  من  كل  �لتمويلية  �ل�شفقة  ه��ذه  يف 
كمن�شقن رئي�شن وبنك �أبوظبي �لتجاري وم�شرف عجمان وبنك �خلليج 
�لأول كمن�شقن. و�أكد عارف عثماين �لرئي�س �لعاملي للخدمات �مل�شرفية 
للموؤ�ش�شات يف م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي �حلر�س على تقوية �لعالقة مع 
�شركة م�شنع �لإمار�ت �لوطني لل�شناعات �لبال�شتيكية و�ل�شركة �ل�شعودية 

للطباعة و�لتغليف من خالل تزويدها ب�شفقة متويل �إ�شالمي م�شرتك.
�لإم����ار�ت  دول���ة  �مل�شاهمة يف من��و  �لل��ت��ز�م يف  ت��وؤك��د  �ل�شفقة  �أن  و�أو���ش��ح 
���ش��رك��ات دول جمل�س  ك��ربى  م��ع  �ل��ع��الق��ات  و�ل��رغ��ب��ة يف مو��شلة تطوير 
�ل�شفقة  ه��ذه  �إن  و�أ���ش��اف  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق  ومنطقة  �خلليجي  �لتعاون 
توؤكد �لقدر�ت �ملميزة مل�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي يف هيكلة وتنظيم �شفقات 
�لتمويل �لإ�شالمي �مل�شرتكة �لتي يتم ت�شميمها خ�شي�شا للعميل مب�شاركة 

�ملوؤ�ش�شات �لتمويلية �لإ�شالمية و�لتقليدية معا.
و�أ�شار نز�ر بديع رجوب �لرئي�س �لتنفيذي موؤ�ش��س �شركة م�شنع �لإمار�ت 
�لوطني لل�شناعات �لبال�شتيكية �ىل دور م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي خالل 
مرحلة �لنمو غري �مل�شبوقة �لتي مرت بها �ل�شركة خالل �لأعو�م �ملن�شرمة 
..لفتا �ىل ثقة �مل�شرف بروؤيتهم �مل�شتقبلية للنمو يف جميع �لقطاعات �لتي 

تعمل فيها �ل�شركة وذلك منذ بدء �لتعامل مع �مل�شرف عام 2009.

��شتقبل �شعادة �ملهند�س حممد �أحمد بن عبد�لعزيز 
�ل���وز�رة  مكتب  يف  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شحي 
بدبي وفد�ً رفيع �مل�شتوى من �أندور� برئا�شة معايل 
�شابويا �شوين وزي��ر �خلارجية وع��دد من  جيلربت 

كبار �مل�شوؤولن �حلكومين. 
�لعناوين  م��ن  جم��م��وع��ة  مناق�شة  �ل��ل��ق��اء  وت��خ��ل��ل 
�شبل  وبحث  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�ملو�شوعات 
�لثنائية مبا  �ل��ع��الق��ات  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
�لبلدين  ب��ن  �مل�شرتكة  �مل�شالح  حتقيق  يف  ي�شهم 
�لقت�شادي  �ل�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وخ��ا���ش��ة  �ل�����ش��دي��ق��ن 

و�لتجاري و�ل�شتثماري.
�أندور�  با�شتقبال وفد  �شعادته  �ل�شحي عن  و�أع��رب 
وت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات ب��ن �ل��ب��ل��دي��ن م���وؤك���د�ً حر�س 
�أو��شر  وت��ق��وي��ة  �ل��ت��ع��اون  م��د ج�شور  على  �ل��دول��ة 
�لعالقات �لثنائية مع خمتلف دول �لعامل، موؤكد�ً 
بالدول  �لإم����ار�ت  �ل��ت��ي جتمع  �ل��ع��الق��ات  �أن عمق 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة �شاهم يف تعزيز مكانتها عاملياً 
�مل�شاريع  لكربى  جاذبة  �إ�شتثمارية  بيئة  بناء  ويف 

�لقت�شادية �لعاملية.
من  جانباً  �لز�ئر  �لوفد  �أم��ام  �شعادته  و��شتعر�س 
�لدولة  يف  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية 

يف ك��اف��ة �لقطاعات وم��ا ت��وف��ره م��ن ف��ر���س كبرية 
ومنهم  و�خل���ارج���ي���ن  �مل��ح��ل��ي��ن  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
باأن  �أن��دور�، منوها  �مل�شتثمرين ورجال �لعمال يف 
�شيا�شة �لتنويع �لقت�شادي �لتي تنتهجها �لمار�ت 
�شاهمت بتجاوز تد�عيات �لأزمة �ملالية �لعاملية باأقل 
قوته  على  �لوطني  �لقت�شاد  وحمافظة  �خل�شائر 
ومتا�شكه وحتقيقه معدلت منو معقولة ومو��شلة 

تنفيذ �مل�شاريع �حليوية يف �لقطاعات �ملختلفة. 
وقال �ل�شحي �أن من بن �أهم �لأهد�ف �ملن�شودة من 
تعزيز  يكمن يف  �أن��دور�  مع  �لعالقات  ور�ء تطوير 
�أرقام ومعدلت �لتبادل �لتجاري يف ظل �لمكانيات 
�أن  مو�شحاً  وت��ع��زي��زه،  ل��زي��ادت��ه  �ملتاحة  و�ل��ف��ر���س 
تفتح  �لبلدين  يف  �لقائمة  �ل�شتثمارية  �ل��ف��ر���س 
�ل���ب���اب �أم�����ام ت���ع���اون �أو����ش���ع ب���ن �ل��ق��ط��اع �خلا�س 
و�مل�شتثمرين ورجال �لأعمال مبا ي�شاهم يف تعزيز 
�ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري و�لق���ت�������ش���ادي ب���ن �لإم������ار�ت 

و�أندور�.
وب����ن �ل�����ش��ح��ي �أن ت�����ش��ي��ري رح����الت م��ب��ا���ش��رة بن 
عرب  �لأ�شبانية  بر�شلونة  ومدينة  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لناقالت �لوطنية من �شاأنه �أن يعزز �لرو�بط بن 
جمتمع �لأعمال يف كال �لبلدين، وم�شاعفة فر�س 

�جلوي  �لنقل  خدمات  قطاعات  يف  �لتعاون  تعزيز 
و�ل�شياحة، ف�شاًل عن �ل�شتثمار يف دولتن حتققان 

معدلت منو متو�زنة. 
�رتياحه  �شابويا عن  �أع��رب معايل جيلربت  ب��دوره 
لنتائج هذه �لزيارة ورغبة بالده �ل�شادقة يف تطوير 
�لعالقات مع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �شتى 
�ملجالت، و��شتعر�س و�لوفد �ملر�فق جمموعة من 
�أهم مقومات �جلذب �لقت�شادية و�ل�شياحية �لتي 
�لذي  �ل�شريبي  بالنظام  منوهاً  �أن��دور�  بها  تتمتع 

�لقارة  يف  تناف�شية  �لأك���رث  �لأنظمة  ب��ن  م��ن  يعد 
�لأوروبية، وميثل �أد�ة فعالة جد�ً يف ��شتقطاب �أهم 

�مل�شروعاتت �ل�شتثمارية.
�لأجنبي  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ق��ان��ون  ع��ن  معاليه  وحت���دث 
�مل�شتثمرين  مينح  و�ل��ذي  موؤخر�ً  �ل�شادر  �جلديد 
تلقي  �إىل  لف��ت��اً  �جل���ودة  عالية  ��شتثمارية  م��ي��ز�ت 
عدد كبري من طلبات �ل�شتثمار يف م�شاريع خمتلفة 
من كافة �أنحاء �لعامل منذ �إقر�ر �لقانون يف يوليو 
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•• الفجرية -وام: 

و���ش��ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
�أ�شا�س  �أم�����س ح��ج��ر  �ل��ف��ج��رية  �ل�����ش��رق��ي ويل ع��ه��د 
ل��ت��خ��زي��ن منتجات  ت�����ش��ي��ي��د م�����ش��ت��ودع��ات  م�����ش��روع 
�ل���ب���رتول و�ل��ن��ف��ط �خل����ام ل�����ش��رك��ة �ل��ف��ج��رية �أوي���ل 
ترمينتال يف منطقة فوز يف �لفجرية. ح�شر حفل 
�مل�شروع..�ل�شيخ ر��شد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
ومعايل  و�لإع����الم  للثقافة  �لفجرية  هيئة  رئي�س 
حاكم  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  �ل��رق��ب��اين  �شعيد 

�لزحمي مدير مكتب �شمو  �شامل  �لفجرية و�شعادة 
هيئة  م��دي��ر  �لعو�شي  �شريف  و���ش��ع��ادة  �لعهد  ويل 
�لكابنت مو�شي  �ملنطقة �حلرة يف �لفجرية و�شعادة 
�إىل مدر�ء  �إ�شافة  �لفجرية  م��ر�د مدير عام ميناء 
تبلغ  �مل�����ش��روع.  يف  و�لعاملن  و�ملوظفن  �ل�شركات 
�إجمايل ��شتثمار�ت �مل�شروع �ملقرر �كتماله وت�شغيله 
خالل �لربع �لأخري من عام 2014 .. 350 مليون 
�لبنوك  م��ن  جم��م��وع��ة  مت��وي��ل��ه  يف  و���ش��اه��م  دولر 
مليون   1.1 طاقته  تبلغ  و�ملحلية..فيما  �لعاملية 
�مل�شروع  وي��ع��ت��رب  خ���ز�ن���ا.   34 ت�شمل  م��ك��ع��ب  م��رت 

�ملنطقة على  تنفذ يف  �ل��ت��ي  �مل�����ش��روع��ات  �أك���رب  م��ن 
مرحلة و�حدة حيث تبلغ م�شاحة �لأر�س �ملخ�ش�شة 
و�ل���ت���ي ت�شمح  �أل����ف م���رت م��رب��ع   297 ل��ل��م�����ش��روع 
�مل�شروع  وينفذ   . للم�شروع  �مل�شتقبلية  بالتو�شعات 
�ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �ل�شنغافورية  روت���اري  �شركة 
و�مل�شروعات  و�مل�������ش���ايف  �مل�������ش���ت���ودع���ات  ت�����ش��ي��ي��د  يف 
�ل�شاحل  ���ش��رك��ة  ت��ق��وم  ب��ي��ن��م��ا   .. �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 
�إعد�د �لأر�س و�لأعمال  �ل�شرقي �لإمارتية باأعمال 
�ملدنية. ويتم تنفيذ �مل�شروع بال�شر�كة بن كونكورد 
�نرجي �ل�شنغافورية و�شركات �شاينوبيك �ل�شينية 

�لإمار�تية.  �ل�شرقي  و�ل�شاحل  للبرتول  و�لفجرية 
بالأر�شفة  �مل�����ش��روع  م�����ش��ت��ودع��ات  ك��ام��ل  رب���ط  ومت 
�لبحرية مليناء �لفجرية و�لذي مت جتهيزه باأحدث 
�لتقنيات ملناولة �لنفط و�ملو�د �لبرتولية حيث تبلغ 
�أر�شفه  �شبعة  �حلالية  �لبرتولية  �لأر���ش��ف��ة  ع��دد 
تبلغ �إجمايل �أطو�لها 3 ر2 كيلومرت جمهزة باأذرع 
حتميل يبلغ عددها 52 ذر�ع حتميل. وت�شيد �إد�رة 
مرت   900 بطول  جديدين  ر�شيفن  �لآن  �مليناء 
�ل��ث��اين من  �ل��رب��ع  خ��الل  للت�شغيل  ج��اه��زة  لتكون 

�لعام 2014 . 

املال والأعمال

ويل عهد الفجرية ي�سع حجر اأ�سا�س م�سروع ت�سييد م�ستودعات لتخزين منتجات البرتول والنفط اخلام26

وزارة القت�شاد تبحث تعزيز الع�قات القت�شادية مع اأندورا

عبد العزيز ال�سحي: اآفاق متعددة للتعاون بني البلدين خ�سو�سًا يف جمايل ال�سياحة واخلدمات 

•• اأبوظبي-وام:

رح���ب ���ش��ع��ادة م��ب��ارك ح��م��د �مل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام هيئة 
و�ل�شيوف  ب���ال���وف���ود  و�ل���ث���ق���اف���ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  �أب���وظ���ب���ي 
جمل�س  ل���  ع�شرة  �لثالثة  �لعاملية  �لقمة  يف  �مل�����ش��ارك��ن 
�ل�شفر و�ل�شياحة �لعاملي �لتي �نطلقت �أعمالها �أم�س يف 
�أبوظبي وت�شتمر ملدة يومن. وقال �ملهريي يف �جلل�شة 
ل�"جمل�س  ع�����ش��رة  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  للقمة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
�ليوم يف  بد�أت بعد ظهر  �لتي  �لعاملي  و�ل�شياحة  �ل�شفر 
�ألف من  �أبوظبي مب�شاركة نحو  �أبر�ج �لحتاد يف  فندق 
�ل�شياحة و�ل�شخ�شيات �لعامة �ملرموقة  �أقطاب �شناعة 
بالعامل بينهم �لرئي�س �لأمريكي �لأ�شبق بيل كلينتون .. 
�أن تنظيم �لقمة �لعاملية يف �أبوظبي ي�شكل خطوة كبرية 

يف م�شرية تطور قطاع �ل�شياحة يف �لإمارة.
�مل�شهد  �إىل  دخولنا  عند  ح���ذر�  ترحيبا  لقينا  و�أ���ش��اف 
�أعو�م فقد ح�شبنا �لبع�س  �ل�شياحي �لدويل قبل ت�شعة 
قدر�تنا  ت��ت��ج��اوز  طموحاتنا  �أن  �آخ����رون  وظ���ن  ح��امل��ن 
و�لرتحيب  �ل�شيافة  قيم  �أن  يدركو� حينها  ولكنهم مل 

بالزو�ر متتد جذورها يف تاريخ وتر�ث �أبوظبي.
و�إرث��ا ح�شاريا  �أ�شلوب حياة  �ل�شيافة تعترب  �أن  و�أو�شح 
حق  �شخ�شيته  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �مل�شافر  مينح  عربيا 
و�لرعاية  و�لرتحيب  �ل�شتقبال  ح�شن  على  �حل�شول 
و�لإقامة �ملريحة ملدة ثالثة �أيام قبل �أن يتابع م�شريته.. 
ولفريد  �ل�شري  �ل�شهري  و�ل��رح��ال��ة  �ملغامر  �شجل  وق��د 
�ل��ك��رم �لذي  ل��ن��دن  ب��ن  �مل��ع��روف بلقب م��ب��ارك  ثي�شجر 
ناله خالل عبوره �شحر�ء ليو� حيث مل يرتدد م�شيفوه 
له  ومنحها  وطعامهم  �إقامتهم  ب��اأم��اك��ن  �لت�شحية  يف 

ل�شمان ر�حته وقدرته على مو��شلة رحلته.
وقال �أن منطقة �خلليج �لعربي متتلك تر�ثا عريقا يف 
كرم �ل�شيافة وهو جزء هام من ثقافتنا و�إرثنا �لتاريخي 

�لذي نفخر به ونوؤمن �أنه �شيظل مكونا رئي�شيا يف ر�شم 
مالمح م�شتقبلنا.

بجهد  �لعاملية  �لقمة  ��شت�شافة  عرب  �أن��ه  �ملهريي  و�أك��د 
و�شركة  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة  من  م�شرتك 
و��شحة  ر�شالة  �أبوظبي  �إم��ارة  توجه  للطري�ن  �لحت��اد 
لتعزيز  �لوقت قد حان  ب��اأن  �لعاملي  �ل�شياحة  �إىل قطاع 
�لتعاون وتن�شيق �جلهود بينها لتحقيق �لرخاء و�لزدهار 

للوجهات �ل�شياحية و�ملجتمعات �ملحلية على حد �شو�ء.
وقال �ن �مل�شاركن يف �لقمة �شيلم�شون على مدى يومن 
حجم �لتطور و�خلطو�ت �لتي قطعتها وجهتنا �ل�شياحية 
وهو ما مل ياأت نتيجة توفر �ملو�رد �ملالية فح�شب بل �أنه 
و�أفر�د  و�إ���ش��ر�ر جهات  روؤي��ة وعمل ج��اد وعزمية  ثمرة 
ثقافية  بتجربة  �شيوفنا  ل��ت��زوي��د  ج��ه��وده��م  ت�شافرت 
�نق�شاء  عقب  طويلة  ل��ف��رتة  �شت�شاحبهم  ��شتثنائية 

فعاليات �حلدث وعودتهم لبلد�نهم.
وقت  ع�شرة   �لثالثة  �لعاملية  �لقمة  �شعار  �ن  و�أ���ش��اف 
�أبوظبي  �لقيادة ين�شجم مع �لإجن��از�ت �لر�هنة لإم��ارة 

ودولة �لإمار�ت يف ظل قيادتها �لر�شيدة.
وقال �ملهريي حظيت م�شرية قطاع �ل�شياحة يف �أبوظبي 
بدعم كبري من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حاكم �أبوظبي حفظه �هلل ومبتابعة 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  وم�شاندة 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
نهيان  �آل  طحنون  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ومعايل  �مل�شلحة 

رئي�س هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة.
�لثقافية  بالأن�شطة  لال�شتمتاع  �مل�شاركة  �ل��وف��ود  ودع��ا 
و�لرتفيهية يف �أبوظبي خالل فرتة �إقامتهم بها .. وقال 
على  ظهورنا  بحذر  ��شتقبلو�  �ل��ذي��ن  يغتنم  �أن  �أمت��ن��ى 
�خلارطة �ل�شياحية عام 2004 هذه �لفر�شة وي�شاهدو� 
عن قرب ما ��شتطعنا حتقيقه يف خمتلف �أنحاء �لإمارة 

من م�شاريع جزيرتي �ل�شعديات ويا�س و�ملر�فق و�ملعامل 
و�ملن�شاآت  �ملعمارية  �ل�شروح  �إىل  و�ل�شياحية  �لثقافية 

�حلديثة يف �لعا�شمة �لإمار�تية.
و�لثقافة"  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ع��ام  مدير  وتعهد 
بامل�شي قدما يف �حلفاظ على �لإرث �لثقايف و�حل�شاري 
له  و�لرتويج  تطويره  على  و�لعمل  لالإمارة  و�لطبيعي 
بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  للمغفور  �مل�شيئة  �لكلمات  و��شتلهام 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه لقد ترك لنا �لأ�شالف 
من �أجد�دنا �لكثري من �لرت�ث �ل�شعبي �لذي يحق لنا 
لهذ�  ذخ��ر�  ليبقى  به ونحافظ عليه ونطوره  �أن نفخر 

�لوطن ولالأجيال �لقادمة .
ل� جمل�س  �لثالثة ع�شرة  �لعاملية  �لقمة  فعاليات  وب��د�أت 
�ل�����ش��ف��ر و�ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ع��امل��ي ب��ع��ر���س فيلم وث��ائ��ق��ي عن 
�لتطور�ت �ل�شياحية و�لثقافية يف �مارة �أبوظبي وتخلله 
ت��ع��رب عن  �ل��ت��ي  �ل��رق�����ش��ات �ل�شعبية  ت��ق��دمي ع���دد م��ن 

�لرت�ث �حل�شاري يف �أبوظبي ودولة �لمار�ت عموما.
�د�رة  جمل�س  رئي�س  فرنزيل  مي�شيل  �لدكتور  و�أع���رب 
يف  �لقمة  بانعقاد  �شعادته  عن  �لعاملي  �ل�شياحة  جمل�س 
�أبوظبي  يف  لتو�جدنا  م�شرورن  نحن  وق��ال  �أب��وظ��ب��ي.. 
�ملوقع �ل�شياحي �لر�ئع لفتا �ىل �أن �أبوظبي لديها خطة 
طموحة لتكون وجهة �شياحية عاملية جتمع بن من�شاآتها 

�ل�شياحية �ملعا�شرة وثقافتها �لغنية.
�بوظبي  هيئة  مل�شيفينا  نقدم  ب��اأن  ف��خ��ورون  �إننا  وق��ال 
على  �ل�شكر  �لحت��اد  و�شركة طري�ن  و�لثقافة  لل�شياحة 
لل�شفر  �لعاملية  �لقمة  �أع��م��ال  دع��م  يف  �لكبرية  �جل��ه��ود 
�لآخرين  �لرعاة  جلميع  تقديرنا  جانب  �ىل  و�ل�شياحة 
للقمة  �ملر�فق  �ملوؤمتر  يتمكن  �أن  �ىل  ونتطلع  للقمة... 
�ل��ق�����ش��اي��ا �لر�هنة  ي���وم���ن م���ن م��ن��اق�����ش��ة  ع��ل��ى م����دى 
و�لتحديات �مل�شتقبلية �لتي تو�جه �شناعة ��شياحة على 
جمل�س  �د�رة  جمل�س  رئي�س  و�أو���ش��ح  �لعاملي.  �مل�شتوى 

�ل�شياحة �لعاملي �أن �أعمال �لقمة �شرتكز على �لدور �لذي 
ي�شطلع به كل �ملعنيون بالتطور �ل�شياحي على �مل�شتوى 
�لعاملي ل�شمان منو �ل�شياحة يف �مل�شتقبل و�لرتكيز على 
دور �لقيادة يف هذ� �ملجال وقال �إننا فخورون باأن يكون 
بيننا �ليوم �لرئي�س �لأمريكي �لأ�شبق بيل كلنتون ويلقي 
�أعمال  كلمة يف هذه �لقمة حول روؤي��ة �لقيادة يف تطور 

�ل�شياحة على �مل�شتوى �لعاملي ".
من جانبه رحب جيم�س هوغن �لري�س �لتنفيذي ل�شركة 
�لحتاد للطري�ن بامل�شاركن يف �لقمة يف �أبوظبي عا�شمة 
�لمار�ت.. وقال نحن �شعد�ء باأن نكون �أحد ر�عيي هذ� 
و�لثقافة.. وخاطب  �ل�شيحة  �أبوظبي  هيئة  مع  �حلدث 
�مل�شاركن .. �شتعي�شون على مدى �ليومن �لقادمن يف 

�شيافة فريدة يف �أبوظبي.
و�أكد هوجن دور �لقيادة يف خلق مناخ �قت�شادي ناجح .. 
وقال �إن �أبوظبي لديها خطة ��شرت�تيجية 2030 تركز 

على �لتجارة و�ملعرفة و�لتعليم وكذلك �ل�شياحة.
�أن  �إىل  ل��ل��ط��ري�ن  ل��الحت��اد  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ول��ف��ت 
�لينا  �مل�شندة  و�مل��ه��م��ة  �أع����و�م   10 قبل  ول���دت  �ل�شركة 
ه���و ب��ن��اء و�ح�����دة م���ن �أف�����ش��ل ���ش��رك��ات �ل���ط���ري�ن على 
�إىل  .. لفتا  �لربح  و�لعاملي وحتقيق  �لقليمي  �مل�شتوى 
�ليومن  �لقمة �شيرتكز خ��الل  �مل��وؤمت��ر خ��الل ه��ذه  �أن 
�ل��ق��ادم��ن ع��ل��ى مناق�شة �ل��ق��ي��ادة. و�أع����رب ه��وج��ن عن 
�لتمتع يف  �ل��ق��م��ة م��ن  �مل�����ش��ارك��ون يف  ب���اأن يتمكن  �أم��ل��ه 
على  و�لتعرف  �أبوظبي  يف  و�لقفافية  �ل�شياحية  �ملعامل 
�أب��وظ��ب��ي وم��ا مييزها ع��ن ب��اق��ي م��دن �ل��ع��امل. وحتدث 
�لأمن  �لرفاعي  طالب  للقمة  �لفتتاحية  �جلل�شة  يف 
كي  ب��ان  ممثال  �لعاملي  و�ل�شياحة  �ل�شفر  ملجل�س  �ل��ع��ام 
مون �لأمن �لعام لالأمم �ملتجدة رئي�س جمل�س �ل�شفر 
�لعاملي.. موؤكد� �لدور �لهام �لذي تلعبه �ل�شياحة يف منو 

�لقت�شاد �لعاملي. 

بدء اأعمال القمة العاملية الــ 13 ملجل�س ال�سفر وال�سياحة العاملي يف اأبوظبي

 املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يختتم جولته 
التعريفية جلائزة المارات للطاقة يف الدول العربية 

•• دبي -وام: 

جلائزة  �لرتويجية  �جل��ول��ة  دب��ي  يف  للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  وف��د  �ختتم 
�لكويت  ودول���ة  �لبحرين  مملكة  �شملت  �ل��ت��ي  م��وؤخ��ر�  للطاقة  �لإم�����ار�ت 
و�لتقى  وت��رك��ي��ا.  وم�شر  �ملغربية  و�ململكة  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة 
�لوفد �مل�شوؤولن �حلكومين و�لأكادميين و�ملهتمن مبو�شوعات �لطاقة 
و�أهد�فها  �جل��ائ��زة  م�شمون  معهم  و��شتعر�س  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن 
�لزيار�ت  هذه  لقيت  حيث  فيها  للم�شاركة  �مل�شتهدفة  و�لفئات  ومعايريها 
. وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير نائب  ترحيبا و��شعا من قبل �ملعنين 
دبي  يف  للطاقة  �لأعلى  �ملجل�س  �إن  دب��ي  يف  للطاقة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�س 
�لمار�ت  �ل�شحافية جل��ائ��زة  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لعمل  ور���س  �إق��ام��ة  م��ن  يهدف 
�لوعي  زي���ادة  �ىل  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  للطاقة يف منطقة 
�فر�د  بن  �لوعي  ن�شر  وبالتايل  �ملنطقة  يف  �لطاقة  قطاع  حتديات  ح��ول 
وموؤ�ش�شات �ملجتمع من خالل خلق روح �لتناف�س و�لعمل على �يجاد م�شادر 
وقال   . �لقادمة  �لجيال  فيها  مبا  �ملجتمعات  �شر�ئح  جميع  تخدم  بديلة 
�شعادة �أحمد بطي �ملحريبي �لأمن �لعام للمجل�س �لأعلى للطاقة يف دبي 
�أن �ملوؤمتر�ت �ل�شحافية وور�س �لعمل �لتي قام بها �ملجل�س يف تلك �لدول 
لقت �قبال كبري� من جهة �لعالم و خرب�ء �لطاقة و ممثلي �ل�شركات �ىل 
جانب طالب �جلامعات �ملتخ�ش�شن يف جمالت �لطاقة و�لبيئة . و�أ�شاف 
�أن �لوفد قام �ثناء هذه �جلولت �ي�شا بح�شور موؤمتر�ت تتعلق با�شتد�مة 
�لطاقة و�ملياه ولقاء عدد من �مل�شوؤولن يف هذ� �ملجال لبحث ومناق�شة �شبل 

�لتعاون خا�شة يف جمالت �لطاقة �ملتجددة و�لبيئة و�ل�شتد�مة.

الحتاد للطريان تعنّي مديرًا عامًا 
جديدًا ملكاتبها يف لبنان

�أعلنت �لحتاد للطري�ن، �لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
عن تعين فيفيان �حلاج يف من�شب �ملدير �لعام �جلديد ملكاتبها �لتجارية 
يف لبنان. و�نتقلت فيفيان، �لتي تتوىل هذ� �ملن�شب خلفاً جلوزيف �شمعون، 
�إىل مركز �لعمليات �لرئي�شية يف �أبوظبي خالل �شهر �أغ�شط�س-�آب 2012 

لي�شغل من�شب مدير عام مكاتب �ل�شركة يف �ل�شوق �ملحلي.
و�شتز�ول فيفيان مهام من�شبها �جلديد من بريوت حيث �شتكون منوطة 
�ل�شفر  قطاع  مع  �ل�شلة  �أو��شر  وتر�شيخ  لل�شركة  �لتجاري  �لأد�ء  بتعزيز 

وعمالء �لحتاد للطري�ن من �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة.
18 عاماً  وقبل �ن�شمامها �إىل �لحتاد للطري�ن، عملت فيفيان �أكرث من 
�آخرها مدير  كان  تقلدت خاللها وظائف عديدة  �لنقل �جل��وي،  يف قطاع 
�إد�رية  منا�شب  �شغلت  كما  �لفرن�شية،  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  ل��دى  مبيعات 
بومغارترن،  بيرت  وع��َق��ب  �شنو�ت.  �شبع  مل��دة  �إم  �إل  كيه  �شركة  يف  متنوعة 
رئي�س �ل�شوؤون �لتجارية يف �لحتاد للطري�ن، قائاًل: حتظى فيفيان بدر�ية 
و��شعة وخربة طويلة يف قطاع �لطري�ن وجنحت يف بناء عالقات وطيدة مع 

�ملتخ�ش�شن يف قطاع �ل�شفر و�لعمالء من �ل�شركات يف لبنان.
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•• اأبوظبي -وام: 

وق��ع��ت ���ش��رك��ة �لإم�����ار�ت ل��الأمل��ن��ي��وم �إميال 
�شنو�ت  ل���ث���الث  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
�لتجارية  ل��ل��ح��ل��ول  جت�����اري  ���ش��رك��ة  م���ع 
�إد�رة  �أج����ل  م���ن  �مل��ت��ق��دم��ة  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
و�لتوريد  للم�شرتيات  تعامالتها  خمتلف 
معايل  ب��ح�����ش��ور  وذل������ك   .. �إل���ك���رتون���ي���ا 
وزيرة  �لقا�شمي  خالد  بنت  لبنى  �ل�شيخة 
�لتنمية و�لتعاون �لدويل ومعايل خلدون 
�ل�شوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  �مل����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة 
و�لع�شو  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لتنفيذية 
جمل�س  ورئ��ي�����س  م��ب��ادل��ة  ل�شركة  �مل��ن��ت��دب 
�إد�رة �شركة �إميال. وتاأتي �لتفاقية تنفيذ� 
�أجل  م��ن  �إمي���ال  و�شعتها  �لتي  ل��الأه��د�ف 
و�آلياتها  لعملياتها  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ح�����ش��ن 
وعلى ر�أ�شها تلك �ملت�شلة باإد�رة �مل�شرتيات 
�لتموين  �إد�رة  يف  �لأم��ث��ل  �لأد�ء  لتحقيق 
�لتفاقية  مب���وج���ب  و���ش��ي��ت��م  و�لم��������د�د. 

�ل�شر�ء  وط��ل��ب��ات  �ملناق�شات  جميع  �إد�رة 
�إل��ك��رتون��ي��ا م��ن خ��الل من�شة �إمي���ال على 
م��وق��ع جت����اري �لإل���ك���رتوين ����ش��ت��ن��اد� �إىل 
�لتكنولوجيا �ملتطورة �لتي يوفرها �ملوقع. 
�ملزروعي رئي�س �شركة  وقال �شعيد فا�شل 
�إميال مديرها �لتنفيذي..�أن �لتز�م �إميال 
ويف  عملياتها  كافة  يف  �مل�شتمر  بالتح�شن 
�إد�رة �لتموين و�لمد�د  مقدمتها عمليات 
ي��ع��ك�����س ع�����زم �ل�������ش���رك���ة ع���ل���ى ت��ل��ب��ي��ة كل 
�حتياجات �لعمالء و�شناعة �لأملنيوم وفق 
ويوؤكد  و�لفعالية  �لكفاءة  م�شتويات  �أعلى 
�إمي��ال على تقدمي منوذج يحتذى  حر�س 
�لعمال.  يف  و�ل��ت��م��ي��ز  �لأد�ء  جل����ودة  ب���ه 
�ملنظومة  ��شتخد�م  �شيكون  �أنه  �إىل  و�أ�شار 
و�ملناق�شات  �مل�����ش��رتي��ات  لإد�رة  �جل��دي��دة 
ع��رب م��وق��ع جت���اري يف م��ت��ن��اول �أك���رث من 
جمال  يف  ومتخ�ش�شا  م�شتخدما   150
�إد�رة  ل��ه��م  يتيح  م��ا  و�ل��ع��ق��ود  �مل�����ش��رتي��ات 
ع��ق��ود وم�����ش��رتي��ات مب��ل��ي��ار�ت �ل���در�ه���م. 

�إد�رة  تقنية  تفعيل  �أن  �مل��زروع��ي  و�أ���ش��اف 
���ش��ي��ع��زز عالقات  �إل��ك��رتون��ي��ا  �مل�����ش��رتي��ات 

�لعمل �ل�شرت�تيجية مع �ملوردين ويجعل 
من �إميال ومنتجاتها �خليار �لأول ومينح 

م�����ش��ه��ر �ل��ط��وي��ل��ة �أف�����ش��ل��ي��ة ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف 
�أ�شو�ق �لأملنيوم �لعاملية. 

•• هانوفر -وام: 

نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - �أبوظبي بالتعاون 
مع وز�رة �لقت�شاد يوم �أم�س على هام�س م�شاركتها 
 ..  2013 �ل���دويل  �ل�شناعي  ه��ان��وف��ر  معر�س  يف 
منتدى �لإمار�ت �لثاين لال�شتثمار و�لأعمال بهدف 
توفري منرب يجمع ق��ادة �لأع��م��ال ورج��ال �ل�شناعة 
و�شناع �لقر�ر و�مل�شتثمرين وو�شائل �لإعالم يف �أملانيا 
�لو�عدة  �ل�شتثمارية  بالفر�س  لتعريفهم  و�لعامل 
�ملتحدة.  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  بها  تتمتع  �ل��ت��ي 
�شهد فعاليات �ملنتدى �شعادة جمعة مبارك �جلنيبي 
و  �لإحت���ادي���ة  �أمل��ان��ي��ا  ل��دى جمهورية  �ل��دول��ة  �شفري 
�شعادة عبد�هلل �آل �شالح ممثل معايل وز�ر�لقت�شاد 
وكيل  �هلل  و�شعادة حممد عمر عبد  �لدولة  وف��د  يف 
�لد�ئرة ومعايل �أولف لي�س وزير �لقت�شاد و�لعمل 
و�ملو��شالت يف ولية �شاك�شونيا وعدد كبري من كبار 
�شعادة  وق���ال  �لأمل����ان.  و�مل�شتثمرين  �لأع��م��ال  رج���ال 
�أبوظبي  �إم�����ارة  �إع�����الن  حم��م��د ع��م��ر ع����ب����د�هلل..�إن 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  ��شتثمار�ت  �شخ 
�لتحتية..يعك�س رغبة حكومتها  �لبنية  وم�شروعات 
 2030 روؤي��ت��ه��ا �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ر���ش��ي��دة يف حتقيق 
�لتي ت�شتهدف �لنهو�س بالقطاع �ل�شناعي باعتباره 
و�أحد  �لقت�شادي  �لنمو  عجلة  يف  �أ�شا�شيا  حم��ور� 
�لقطاعات �ملحققة للتنوع �مل�شتهدف يف قاعدة �لإنتاج 
على  قائم  �قت�شاد  �إىل  ريعي  �قت�شاد  من  و�لتحول 
�ملعرفة ت�شهم فيه �لقطاعات غري �لنفطية بن�شبة ل 
تقل عن 60 يف �ملائة بحلول عام 2030. و�أ�شار �إىل 
�لتنمية �لقت�شادية  د�ئ��رة  �أن��ه يف �شوء ذلك عملت 
�آليات  �أجل تفعيل  �ملعنية من  بالتن�شيق مع �جلهات 
�أبوظبي  لإم����ارة  �ل�شناعية  �لإ�شرت�تيجية  تنفيذ 
وذلك عرب �لعمل على عدة حماور تتعلق بالتمويل 
و�حل�شول  �لأولية  �ملدخالت  وتكلفة  �لعمال  و�شكن 
بالأ�شو�ق  و�له���ت���م���ام  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �لأر������ش����ي  ع��ل��ى 
�ل���دول���ي���ة وغ���ريه���ا م���ن �مل���ح���اور ب���ه���دف �حل����د من 
معوقات �لنهو�س بالقطاع �ل�شناعي حتقيقا لروؤية 
�لتنمية  د�ئ��رة  وكيل  �شعادة  ون��وه   .2030 �أبوظبي 

�لقت�شادية - �أبوظبي باملبادرة �لتي �أطلقتها حكومة 
�أبوظبي يف يناير �ملا�شي مبو�فقتها على �شخ  �إمارة 
330 مليار درهم �أي ما يعادل 90 مليار دولر على 
�ملقبلة  �خلم�س  �ل�����ش��ن��و�ت  خ��الل  �لتنمية  م�شاريع 
�لقطاع �خلا�س  دور  �شي�شهم يف تعزيز  �ل��ذي  �لأم��ر 
�لتنمية �لقت�شادية على  وزيادة فاعليته يف حتقيق 
كمحرك  مهامه  ت��اأدي��ة  وب��ال��ت��ايل  �لإم����ارة  م�شتوى 
�مل�شتمر. ولفت  �لتنويع �لقت�شادي  �أ�شا�شي خلطط 
�شعادته �إىل �أنه وفقا ملجموعة �لفاينان�شال تاميز فاإن 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �جتذبت ما جمموعه 
 2012 عام  يف  جديدة  ��شتثماريا  م�شروعا   328
وه���و م��ا مي��ث��ل ����ش��ت��ث��م��ار�ت ر�أ���ش��م��ال��ي��ة مل��ا جمموعه 
12 مليار دولر بزيادة بلغت ن�شبتها 7 ر3 يف �ملائة 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  و�أك��د   .2011 ع��ام  م�شتوى  عن 
و�إم�����ارة �ب��وظ��ب��ي ب�شكل خ��ا���س ب��ات��ت ت��ع��د م��ن �أهم 
�ملر�كز على م�شتوى منطقة �ل�شرق �لأو�شط مالئمة 
لالأعمال �لتجارية و�ل�شتثمار�ت وذلك ملا توفره من 
تت�شمن حزمة من  و�آمنة  ��شتثمارية متكاملة  بيئة 
�حلو�فز و�لت�شهيالت للم�شتثمرين ترتبط ب�شهولة 
�لأعمال و�لقو�نن و�للو�ئح و�لت�شريعات..لفتا �إىل 

 2013 �لأع��م��ال  �أن�شطة  ممار�شة  تقرير  وف��ق  �أن��ه 
�ملركز�ل�  �ملتحدة حتتل  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ف��اإن 
26 عامليا. وخالل �ملنتدى قدم ممثلون بارزون من 
قطاع �لأعمال يف �لدولة عرو�شا ومناق�شات جماعية 
�ل�شتثمار  ف��ر���س  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  خ��الل��ه��ا  ���ش��ل��ط��و� 
و�لأعمال �ملتاحة لل�شركات �لأملانية يف �لإمار�ت كما 
بن  و�ل�شناعي  �لتجاري  �لتعاون  جم��الت  �أب���رزو� 
�أحدث  و�إطلع �حل�شور على  و�أملانيا.  �لإم��ار�ت  دولة 
�لتطور�ت �لتي �شهدها �قت�شاد �لإمار�ت �لذي يعترب 
من �أ�شرع �قت�شاد�ت �ملنطقة منو� و�أكرثها �زدهار�..
�لتعاون  �أوج���ه  �أمل��ان��ي��ة  �شركات  ممثلي  م��ع  وناق�شو� 
و�ل�شر�كة يف �لعديد من �ملجالت �لقت�شادية ومنها 
ليز  �أولف  �ل�شيد  ��شتعر�س  كما   . �ل�شناعة  قطاع 
ولية  و�لنقل يف  و�لعمل  �لقت�شادية  �ل�شوؤون  وزير 
كلمته..جو�نب  يف  �ل��ف��در�ل��ي��ة  �ل�شفلى  �شاك�شونيا 
�ل��ت��ع��اون ب���ن �أمل��ان��ي��ا ودول�����ة �لإم�������ار�ت م��ع��رب��ا عن 
��شتعد�د بالده لتطوير عالقات �قت�شادية قوية مع 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�شمل �ملنتدى �لعديد من 
جماعية  مناق�شة  بينها  من  و�لفعاليات  �لن�شاطات 
كيز�د  رئي�س  ن��ائ��ب  هايك�س  �لك�شندر  فيها  ���ش��ارك 

نائب  �ل�شويد  علي  �أحمد  و�ل�شيد  �لأعمال  لتطوير 
مدير �لت�شويق يف �ملنطقة �حلرة يف �إمارة ر�أ�س �خليمة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لقمزي  ح�شن  حممد  و�شعادة 
للموؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية �ملتخ�ش�شة..
ف��ي��م��ا د�ر �ل��ن��ق��ا���س ح���ول �مل��ن��اط��ق �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�ل�شوق  �إىل  �لعاملية  �ل�شركات  دخ��ول  وط��رق  �لدولة 
�حلو�شني  �بر�هيم  �ل�شيد حممد  وق��دم  �لإم��ار�ت��ي. 
مدير �إد�رة �لتطوير �ملحلي يف جمل�س تنمية �ملنطقة 
تعريفيا حتت عنو�ن خارطة طريق  �لغربية عر�شا 
تطوير �لغربية ..فيما قدمت �ل�شيدة عائ�شة �ل�شيخ 
�لزعابي �ملديرة �لتنفيذية لل�شوؤون �ل�شرت�تيجية يف 
جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة عر�شا بعنو�ن رفع 
تعزيز  �أج��ل  من  و�ملطابقة  �جل��ودة  معايري  م�شتوى 
�ل�شتثمار . و�شلطت �ل�شيدة �شعاد �حلو�شني رئي�شة 
�شركة نك�شو�س خلدمات �لأعمال �ل�شوء يف عر�شها 
�لتجارية  ف��ر���س  ��شت�شكاف  �شبل  ع��ل��ى  �لتعريفي 
يف �لإم������ار�ت ..ك��م��ا �أج���ري���ت م��ق��اب��ل��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة مع 
�لتنفيذي ل�شركة  �ملهند�س �شهيل �لعامري �لرئي�س 
�شناعات حتت عنو�ن ت�شريع �ل�شتثمار�ت للتو�شيع 
�مل��ن��ت��دى بجل�شة  �ل�����ش��ن��اع��ة يف �لإم������ار�ت . و�خ��ت��ت��م 
مناق�شة و�إجابة على �لأ�شئلة مع �لدكتور جريهارد 
ها�شه ممثل �شركة وينرت�شال يف �لإم��ار�ت باعتباره 
�لدولة.  يف  �لعاملة  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شركات  ع��ن  ممثال 
و�أثنى �ل�شيد ها�شه على �حلو�فز �لتي توفرها دولة 
�لإمار�ت لل�شركات موؤكد� �هتمام �ل�شركات �لأملانية 
�إن  �لأعمال..وقال  �لإم��ار�ت يف جمال  مع  بالتعاون 
�لإمار�ت توفر �لفر�س �لفريدة لالإ�شتثمار �مل�شتد�م 
لل�شركات �لعاملية لي�س فقط يف قطاع �لطاقة ولكن 
عالقات  بناء  على  ي�شاعد  مما  خمتلفة  قطاعات  يف 
�قت�شادية م�شرتكة. يذكر �أن �لإمار�ت تعد �ل�شريك 
�لأول لأملانيا على م�شتوى �ملنطقة �لعربية ب�شكل عام 
ومنطقة دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 
ب�شكل خا�س فيما �رتفعت �لتجارة غري �لنفطية بن 
�لبلدين بن�شبة قاربت 4 ر4 يف �ملائة خالل �لفرتة 
2007 - 2011 لت�شل نحو 32 مليار درهم عام 
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اإميال تتبنى منظومة اإلكرتونية متطورة لإدارة امل�سرتيات بالتعاون مع جتاري 

نا�سداك دبي تزور الهند لبحث خيارات رفع راأ�س املال من جانب ال�سركات الهندية

مدينة دبي لالإنرتنت ومنطقة دبي للتعهيد حتققان منوا قيا�سيا مبعدل 15 باملائة يف العام 2012 

اقت�سادية اأبوظبي تنظم منتدى الإمارات الثاين لال�ستثمار والأعمال 

امل�سرف املركزي يطلق نظام الدفع املبا�سر 
ويفعله اعتبارا من 15 يونيو القادم

••  دبي -وام: 

يف  �ملبا�شر  �لدفع  نظام  �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  م�شرف  �أطلق 
يونيو  �شهر  15 من  يوم  �عتبار� من  �لتنفيذ  يدخل حيز  �أن  على  �لدولة 
�لقادم لي�شمل كل �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية يف جميع �أنحاء �لدولة. وذكر 
�لدفعات  �إج��ر�ء  �مل�شارف  لعمالء  يتيح  �لنظام  �أن  �أم�س  بيانه  يف  �مل�شرف 
�ملالية �ملنتظمة تلقائيا من ح�شاباتهم �مل�شرفية لت�شديد �أق�شاط �لقرو�س 
�ل�شخ�شية.  �ل��ق��رو���س  �أق�����ش��اط  �أو  �لئ��ت��م��ان  بطاقات  دف��ع��ات  �أو  �لعقارية 
�إىل توقيع �لعديد  �إىل �لتخل�س من �حلاجة  �ملبا�شر  ويهدف نظام �لدفع 
من �ل�شيكات �لآجلة ل�شد�د �لأق�شاط عند �حل�شول على قر�س �أو متويل 
بالنفع  �لآجلة ويعود  �ل�شيكات  �عتمادهم على  مما يتيح للم�شارف تقليل 
�أكرث  ب�شكل  �لتز�ماتهم  �شد�د  من  متكينهم  عرب  �حل�شابات  �أ�شحاب  على 
تبني  �إىل  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  ��شرت�تيجية  تدعو  وفيما  وفعالية.  كفاءة 
وحت�شن  �لإلكرتونية  بالأنظمة  �لرت��ق��اء  بهدف  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
نحو  على  �ملركزي  �مل�شرف  ي�شعى   .. �مل�شارف  لعمالء  �ملقدمة  �خلدمات 
�إطالق  وي��اأت��ي  �ل��دول��ة.  يف  �ل��دف��ع  �أنظمة  و�أد�ء  فعالية  لتح�شن  م�شتمر 
�مل�شرف  يقدمها  �لتي  �ل�شرت�تيجية  �ملبادر�ت  �شمن  �ملبا�شر  �لدفع  نظام 
ويرى  �مل�شرفية.  �ل�����ش��وؤون  تنظيم  على  ت��رك��ي��زه  م��ن  و�ن��ط��الق��ا  �مل��رك��زي 
�مل�شرف �ملركزي �أنه من �ل�شروري حتقيق �قت�شاد م�شتقر ومتو�زن و�أكرث 
�شاأنه  �أكرث مالءمة لالأفر�د ومن  �إن�شاء نظام م�شريف  يعتزم  قوة ولذلك 
حتقيق تنمية �قت�شادية �أكرث ��شتقر�ر� و��شتمر�رية. ويعترب �إطالق نظام 
�لدفع �ملبا�شر خطوة نحو تعزيز كفاءة وفعالية �لنظام �مل�شريف يف �لدولة 
و�لرتقاء به وفقا لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية �شمن هذ� �ملجال وبالتايل دعم 

مكانة �لدولة كمركز مايل عاملي.

دبي اأم�س يف  العقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون   912
•• دبي -وام:

�أر����س و�شقق وفيالت و�ج��ر�ء�ت بيع   قفزت قيمة ت�شرفات �لعقار�ت من 
ورهن و �إجارة منتهية بالتملك يف دبي �أم�س �إىل نحو 912 مليون درهم 
و�شقق وفيالت وعمليات  �أر����س  بيع  دره��م معامالت  808 مالين  منها 

رهن بقيمة حو�يل 104 مالين درهم.
و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�شرفات �لذي ي�شدر عن د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك 
157 لأر����س بقيمة  242 مبايعة منها  �أم�س  �لد�ئرة �شجلت  ب��اأن  بدبي 
80 مبايعة ل�شقق بقيمة 89 مليون درهم وخم�س  704 مالين درهم و 
مبايعات لفيالت بقيمة 15.2 مليون درهم. وكان �أهم مبايعات �لأر��شي 
من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ 398 مليون درهم فى منطقة نخلة جمري� 

تلتها مبايعة بقيمة 94 مليون درهم يف منطقة برج خليفة .

•• دبي-الفجر:

 ز�ر وفد من نا�شد�ك دبي �لهند يف �لفرتة ما 
بن 8 و9 �إبريل �جلاري و�شط �هتمام متز�يد 
�لهندية حول كيفية جمع  �ل�شركات  من قبل 
روؤو�������س �لأم�������و�ل يف �ل��ب��ور���ش��ة �ل���دول���ي���ة يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
�ألنب  �ل���ش��ت��ث��م��اري  �لبنك  �ل��زي��ارة  نظم  وق��د 
�أ�شو�ق  يتمتع بخربة كبرية يف  �ل��ذي  كابيتال 
وكان  و�لهند.  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�س 
�ل�شركات  م��ن  ع���دد�ً  �شاعد  ق��د  كابيتال  �أل���نب 
منطقة  يف  �لتو�شع  �إىل  تتطلع  �لتي  �لهندية 
�ل�شتحو�ذ  ع���م���ل���ي���ات  خ�����الل  م����ن  �خل���ل���ي���ج 
�ل�شر�كة  �أو  �مل��ال  ر�أ���س  رفع  �أو  �ل�شرت�تيجية 
م��ع �ل�����ش��رك��ات �ل���ب���ارزة. و�جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن 
�لغرف  �حت��اد  م��ع  �شر�كة  عقد  كابيتال  �أل��نب 
نا�شد�ك  لتقدمي  و�ل�شناعة  للتجارة  �لهندية 
و�مل�شدرين  �لهندي  �لأع��م��ال  قطاع  �إىل  دب��ي 

�ملحتملن لالأ�شهم.
ب���ن نا�شد�ك  ل���ق���اء�ت  �ل���زي���ارة  وق���د ت��خ��ل��ل��ت 
�لهندية يف مومباي  �ل�شركات  دبي وعدد من 
ونيودلهي ممن تربطها عالقات قوية مع دول 
جمل�س �لتعاون �خلليجي، و�لتي حتر�س على 
�مل��ال من خالل  ر�أ���س  رف��ع  ��شتك�شاف خيار�ت 

و�إ�شد�ر�ت  �لدولية  �ليد�ع  و�شهاد�ت  �لأ�شهم 
وغريها  �لعقاري  �ل�شتثمار  و�شناديق  �لدين 

من �ملنتجات �ملتد�ولة يف �لبور�شة. 
�شم �لوفد �لز�ئر كل من �ل�شيد كريغ هويت، 
�لأعمال  تطوير  ورئي�س  �لأول  �لرئي�س  نائب 
يف بور�شة نا�شد�ك دبي و�ل�شيد روهيت و�ليا، 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �لرئي�س  ن��ائ��ب 

�ألنب كابيتال.
وقد قال �ل�شيد حامد علي، �لرئي�س �لتنفيذي 
ب��ال��وك��ال��ة ل��ب��ور���ش��ة ن��ا���ش��د�ك دب���ي: يف �شياق 
�جلهود �لر�مية �إىل تعزيز �لرو�بط �لتجارية 
جمل�س  ودول  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بن 
من  �لهند  وب��ن  جهة  من  �خلليجي  �لتعاون 
جهة �أخرى فاإن �لعديد من �ل�شركات �لهندية 
ت��ت��و����ش��ل م���ع ن��ا���ش��د�ك دب���ي مل��ن��اق�����ش��ة فر�س 
�مل�شتثمرين  جتذب  �لتي  �لبور�شة  يف  �لإد�رج 
�لإقليمين و�لدولين نظر�ً ل�شهولة �لتد�ول 
�لعاملية  و�لروؤية  �لدولية  �لتنظيمية  و�لبيئة 

�لتي تتمتع بها .
�لتعاون  جمل�س  دول  ع��ل��ي:  ح��ام��د  و�أ����ش���اف 
�خل��ل��ي��ج��ي ه���ي �أك����رب ���ش��ري��ك جت����اري للهند 
ون�شاط �ل�شركات �لهندية يف �ملنطقة يف تز�يد. 
�مل��ال مل يرتق  ر�أ����س  �أ���ش��و�ق  ب��ن  �إن �لتو��شل 
فر�شاً  هناك  لكن  �ملطلوب  �مل�شتوى  �إىل  بعد 

كبرية للنمو من خالل جلب �ل�شتثمار�ت من 
�إىل  و�ل��ع��امل  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول 

�ل�شركات �لهندية .
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل�شيد روه��ي��ت و�ل��ي��ا، نائب 
كابيتال:  لألنب  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �لرئي�س 
�ل�شتثمار�ت  لتدفق  هائلة  منو  فر�س  هناك 
�خلليجي.  �لتعاون  جمل�س  ودول  �لهند  بن 
وقد �أجنزت �ألنب كابيتال �لعديد من �ل�شفقات 
�لناجحة يف هذ� �ملجال. ونحن �شعد�ء جللب 
توفر  وه��ذه �خلطوة  �لهند  �إىل  دبي  نا�شد�ك 

فر�شة عظيمة لل�شركات �لهندية �لتي تتطلع 
للعمل يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي . 

���ش��وق لل�شركات  �ل��ب��ور���ش��ة ع��ل��ى خ��ل��ق  ت��ع��م��ل 
�إد�رج  يعملية  تتمتع  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل�����ش��غ��رية 
لالإد�رج  �ملثالية  �لأد�ة  يجعلها  مم��ا  و��شحة 
نتائج  �لتي حتقق  �لهندية  لل�شركات  بالن�شبة 
�لأك��رب حجماً فهي  �ل�شركات  �أم��ا  منو عالية. 
منا�شبة لل�شوق �حلالية �لتي توفر نف�س مز�يا 
�لإد�رج على �لبور�شة �لعاملية يف �أي مكان �آخر 

من �لعامل.

••  دبي-وام:

�أك�����رب جم��م��ع ل�شركات  ل���الإن���رتن���ت   ح��ق��ق��ت م��دي��ن��ة دب����ي 
تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�لعامل  يف  �لأوىل  �حل���رة  �ملنطقة  للتعهيد  دب���ي  ومنطقة 
15 باملائة يف عدد  �ملخ�ش�شة لأعمال �لتعهيد منو� مبعدل 
�ل�شركات �جلديدة �مل�شجلة خالل �لعام 2012 وذلك بو�قع 
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دبي  ت�شهده كل من مدينة  �ل��ذي  �مل�شتمر  �لتطور  ويتو�فق 
�ل�شمو  �شاحب  روؤي��ة  مع  للتعهيد  دبي  ومنطقة  لالإنرتنت 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي لتكري�س موقع �إمارة دبي كمركز 
يف  ت�شتمر  �أن  �ملقرر  من  و�لتي  �لتكنولوجيا  ل�شناعة  عاملي 
�لعام 2013. ووفقا لتقرير �شدر موؤخر� عن �شركة غارترن 
�ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف بحوث و��شت�شار�ت حلول تكنولوجيا 
�ملعلومات فمن �ملتوقع �أن ي�شل �لإنفاق على قطاع تكنولوجيا 

�ملعلومات و�لت�شالت يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط �إىل 192 
مليار دولر يف �لعام 2013 وذلك بزيادة ن�شبتها 5.5 باملائة 
�لرئي�شية  �لقطاعات  و�شملت   .2012 �لعام  مع  باملقارنة 
�لتي �شهدت �إ�شافات جديدة د�خل مدينة دبي لالإنرتنت يف 
�لعام 2012 قطاع برجميات �لإنرتنت و�لو�شائط �ملتعددة 

وقطاع �لت�شالت وقطاع خدمات تكنولوجيا �ملعلومات.
وقامت �أكرث من 60 �شركة يف �ملدينة ومنها �شركات عاملية 
كربى مدرجة �شمن قائمة فورت�شن مثل �شركة ما�شرت كارد 

بتو�شيع  وجوجل  �شي  �أم  و�إي  وكو�لكوم  �لكرتيك  وج��رن�ل 
ن�شاطاتها يف مدينة دبي لالإنرتنت وذلك ملا تتميز به �ملدينة 

من خدمات وبنية حتتية ذ�ت معايري عاملية.
وق����ال م��ال��ك ���ش��ل��ط��ان �آل م��ال��ك �مل���دي���ر �ل���ع���ام مل��دي��ن��ة دبي 
لالإنرتنت ومنطقة دبي للتعهيد �ن مدينة دبي لالنرتنت 
�لعام  �أد�ء قوي يف  ومنطقة دبي للتعهيد متكنا من حتقيق 
��شتقطاب  ع��ل��ى  ف��ق��ط  �ل��ن��ج��اح  يقت�شر  مل  ح��ي��ث   2012
بع�س من كربيات �ل�شركات يف هذ� �لقطاع مثل �لفي�شبوك 

ولينكد�إن و�نرتغلوب بل �شهدنا تو�شعا يف عمليات �ل�شركات 
�إحدى  لالإنرتنت  دبي  مدينة  وتعترب  �ملدينة.  يف  �ملتو�جدة 
�لتحول  �إىل  �لهادفة  دبي  روؤي��ة  �لر�ئدة يف جت�شيد  �جلهات 
�إىل �قت�شاد قائم على �ملعرفة وذلك من خالل ما توفره من 
خرب�ت عاملية من خالل �ل�شركات و�خلرب�ء �لعاملن فيها 
ب�شكل  لالإنرتنت  دب��ي  مدينة  رك��زت   2012 �لعام  وخ��الل 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �ل�شركات  ورع��اي��ة  دع��م  على  متز�يد 

وت�شجيع تطوير �لأفكار �خلالقة. 

اينوك تطلق برناجما حلوكمة ال�سركات 
وفقا لأعلى املعايري العاملية

•• دبي-وام:

�ل�شركات مت و�شعه وفقا لأعلى  �أم�س عن برنامج جديد حلوكمة  �ينوك  ك�شفت �شركة برتول �لإم��ار�ت �لوطنية 
مناطق  عرب  لل�شركة  �مل�شتقبلي  �لنمو  و�إد�رة  �لبعيد  �مل��دى  على  م�شتد�مة  قيمة  توفري  بهدف  �لعاملية  �ملعايري 

جغر�فية جديدة وقطاعات �أعمال متنوعة.
حلوكمة  �حلالية  �ملمار�شات  على  يبني  �لذي  �جلديد  �لربنامج  �ينوك  ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  خوري  �شعيد  و�أطلق 

�ل�شركات �لتي تقوم بتنظيم وترتيب كافة �ملمار�شات �ملتعلقة بال�شركة وفقا للمعايري �لعاملية.
وقال خوري يف كلمة له خالل جل�شة لتعريف وتوعية فريق �لإد�رة بالربنامج �إن �إطار عمل حوكمة �ل�شركات �لذي 
تعتمده �ينوك يعك�س توجها �لر��شخ للو�شول �إىل �لريادة �لإقليمية يف تنفيذ �أف�شل �ملمار�شات يف جمال حوكمة 
و�لقيم  �لأه���د�ف  مع  لتتو�فق  �ل�شركة  عمليات  كافة  وتوحيد  تنظيم  �ل�شروري  من  ك��ان  �أن��ه  �ل�شركات..و�أ�شاف 

�لرئي�شة لها وهي تبا�شر ��شرت�تيجيتها �لر�مية لتحقيق �لتو�شع �جلغر�يف ومنو �لأعمال.
� �ململوكة بالكامل حلكومة دبي � عززت ��شرت�تيجيتها باإطالق مبادرة �للتز�م باأخالقيات  وذكر خوري �أن �ينوك 

�لعمل وقو�عد �ل�شلوك �ملهني �لتي يتم تطبيقها عرب كافة عملياتها و�شركاتها �لتابعة لها ف�شال عن �شركائها.
وت�شم �شيغة حوكمة �ل�شركات �لتي تعتمدها �ينوك �شت خ�شائ�س رئي�شة و�أربعة م�شتويات تبد�أ ب� �للتز�م بالقو�نن 

و�لإجر�ء�ت �لأ�شا�شية حلوكمة �ل�شركات و�شول �إىل �إد�رة حوكمة �ل�شركات.
و�شتقيم �إينوك � �لتي تاأ�ش�شت يف عام 1993 � عند تطبيقها �لربنامج �جلديد عمليات جميع �شركاتها ب�شكل م�شتمر 
ل�شمان مطابقة م�شتويات حوكمة �ل�شركات �حلالية �لتي تعتمدها لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية على �أن يتم تعزيزها 
ممار�شاتها  تقييم  بالفعل  ب��د�أت  قد  "�ينوك"  وكانت  �لإقليمي.  �ل�شعيد  على  �ملجموعة  ري��ادة  لت�شجيع  بانتظام 
�ملر�جعة  عملية  �إثر  وعلى  فريق متخ�ش�س.  �إد�رة  �شركاتها حتت  �ل�شركات عرب جميع  بحوكمة  �ملتعلقة  �حلالية 

و�لتقييم �شوف يتم تطوير وتنفيذ برنامج متكامل لقو�عد حوكمة �ل�شركات من "�ينوك" بنهاية �لعام �جلاري.
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العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/848   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: فرتك�س تر�دينج  ) ح�شب �لعقد(
فرتك�س �لتجارية   )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/850   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �جنيو�س كاليا�شيو�س  ) ح�شب �لعقد(
 �جنيو�س كاليا�شيو�س )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/844   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شبحت ز�ده قربان   ) ح�شب �لعقد(
قربان �شبحت ز�ده   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/858   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد علي بن �شالح   ) ح�شب �لعقد(
حممد علي بن ��شكندر بن �شالح     )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/846   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شا�شي كومار جوبالن ناير    ) ح�شب �لعقد(
�شا�شي كومار جوبالن ناير    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/859   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: مهند �لنابل�شي   ) ح�شب �لعقد(
مهند ع�شام �لنابل�شي )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/851   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: ربى �شلمى عيد �بو م�شاعد      ) ح�شب �لعقد(
ربي �شلمى عيد �بو م�شاعد     )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/860   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �ميني �شيمار     ) ح�شب �لعقد(
�ميني �شيمار )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/847   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: عارف عبد�ل�شالم �شالمه �شبكه   ) ح�شب �لعقد(
عارف عبد�ل�شالم �شالمه �شبكه )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/870   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شميه �ل�شلمان   ) ح�شب �لعقد(
�شميه عماد �ل�شلمان   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/853   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: جافن جون هيلتون   ) ح�شب �لعقد(
جافن جون هيلتون      )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/861   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �من �شمري عبا�س   ) ح�شب �لعقد(
�من �شمري عبا�س �بر�هيم   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/845   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: جينيت جيربميارمي ميرب �هتو  ) ح�شب �لعقد(
 جينيت جيربميارمي ميرب �هتو )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/826   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �نرتنا�شيونال �شيتي   )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: زينجوي و�جن   ) ح�شب �لعقد(
زينجوي و�جن    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/852   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد �حمد حممد جابر  ) ح�شب �لعقد(
حممد �حمد حممد جابر    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/862   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد هاين ر�شا  ) ح�شب �لعقد(
حممد هاين ر�شا   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/828   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �شبحي مطلق �شبحي عبد�خلالق ) ح�شب �لعقد(
�شبحي مطلق �شبحي عبد�خلالق )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/832   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد �شاهد �ف�شل  ) ح�شب �لعقد(
حممد �شاهد �ف�شل مري �ف�شل خان  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/830   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: �و�شتيا كري �ند بيوتي �ند�شرتي �ل �ل �شي )ح�شب �لعقد(
 �و�شتيا كري وبيوتي �ند�شرتي - �س ذ.م.م   ) ح�شب �لرخ�شة(   )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/834   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: حممد خمنان     ) ح�شب �لعقد(
حممد خمنان    )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/829   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: كيام كون�شولتنج �ند �جنينريجن �شريفي�شز- �ف زد- �ل �ل �شي ) ح�شب �لعقد(  
�لقامة(  )جمهول  ذ.م.م )ح�شب  �شريفي�شز- منطقة حرة-  �ند �جنينريجن  كون�شولتنج  كيام 
حمل �لقامة(  تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د قيمة �ليجار �ملرت�شدة بذمتها حتى تاريخه وما 
ي�شتجد من �يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ 
��شتالم �لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا 
برفع دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا 
�ىل �للجوء  �ىل �لق�شاء باتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت �لقانونية �ملرتتبة على ذلك �لتي حتفظ لها 
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/833   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: نيو ميدنايت ري�شتورنت �ن كافيه  ) ح�شب �لعقد(
مطعم ومقهى نيو مدنايت  )ح�شب �لرخ�شة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/831   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: نينا هوبكين�س    ) ح�شب �لعقد(
نينا ميلو�رد هوبكين�س   )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10763 بتاريخ 2013/4/10     
انذار عديل بالن�ضر
   رقم 2013/854   

 �ملنذرة/  بروبرتي كورب ) �س .ذ.م.م( ، �شركة دي�شكفري جاردنز  )�س.ذ.م.م(
 بوكالة �ملحامي/ عبد�لرحمن لوتاه

�شد  - �ملنذر �ليه: ثناء عبد�لكرمي �لفار�س   ) ح�شب �لعقد(
ثناء عبد�لكرمي �لفار�س  )ح�شب �لقامة(  )جمهول حمل �لقامة(

ي�شتجد من  تاريخه وما  بذمتها حتى  �ملرت�شدة  �ليجار  ب�شد�د قيمة  �ليه  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر   
�يجار حتى تاريخ �لتخلية �لفعلية للعن �ملوؤجرة يف فرتة �ق�شاها )7(  �يام من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر �لعديل وكذلك �خالء  �لعن �ملوؤجرة خالل )30 يوم( علما بان �ملنذرة �شوف تلجا برفع 
دعوى �يجارية لدى جلنة �ليجار�ت بدبي ويف حال رف�س �ملنذر �ليها �شوف ن�شطر ��شفا �ىل 
لها  حتفظ  �لتي  ذل��ك  على  �ملرتتبة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �لق�شاء  �ىل  �للجوء  
حقوقها مبا فيها �قامة �لدعوى �ملدنية و�ملطالبة بالتعوي�س وبدل  �لعطل و�ل�شرر  بال�شافة 

�ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�ية م�شاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي - حممود علياء:

�لكبرية  �لفر�س  �إىل  للتطّرق  حماولة  يف 
�ملت�شابكة  �ل���و����ش���ائ���ط  حل���م���الت  �مل���ت���اح���ة 
cross media، قّدمت كانون عر�شها 
�خلليج  م��ع��ر���س  يف  �ملت�شابكة  ل��ل��و���ش��ائ��ط 
للتغليف و�لطباعة لهذه �ل�شنة، وطرحت 
ب��ا���ش��م �لطباعة  ُي��ع��رف  م��ف��ه��وم��اً ج���دي���د�ً 
 Interactive Printing لتفاعلية�
ي���ه���دف �إىل دع����م �لإب��������د�ع �ل�����ذي ي���ربزه 
�شة خمتلفة  �مل�شّوقون يف قطاعات متخ�شّ
�لو�شائط  �مل��ن��ط��ق��ة. وم���ع ط���رح ح��ل��ول  يف 
�ملت�شابكة من كانون �ل�شرق �لأو�شط لأول 
م���رة يف �مل��ن��ط��ق��ة، ت��ع��ّزز �ل�����ش��رك��ة موقعها 
�مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  للحلول  ر�ئ��د  كمزّود 

يف �شوق �لطباعة �لرقمية.
يختربو�  �أن  كانون  من�شة  ل���زّو�ر  وت�شّنى 
عن كثب �لتنّوع �لكبري يف تطبيقات كانون 
�مل�شّوقون  ورّح����ب  �مل��ت�����ش��اب��ك��ة.  ل��ل��و���ش��ائ��ط 
يت�شّمن  �ل���ذي  �مل��ف��ه��وم  ب��ه��ذ�  �ملنطقة  يف 
�ل�شور  �ل���ت���ق���اط  ق������در�ت  م���ع  �ل��ط��ب��اع��ة 
�لأجهزة  تطبيقات  مع  �مل�شّمنة  و�لفيديو 
�مل��ح��م��ول��ة. وم��ن �ل��ت��ق��اط �ل�����ش��ور و�شوًل 
�لتكنولوجيا  ت�شمح  �لأخ��رية،  �لنتائج  �إىل 

ب�����اأن ت�شبح  ك���ان���ون  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة ح���ل���ول 
�ل��ط��ب��اع��ة �ل��رق��م��ي��ة ج����زء�ً ل ي��ت��ج��ز�أ من 

حملة �لت�شويق.
وُي���ع���ت���رب ح����ّل ر����ش���د �ل��ط��ب��اع��ة �جل���ّو�ل���ة 
 Mobile Print Recognition
دوك����������وم����������وب����������ي  م������������ن   ))MPR
كانون،  ���ش��رك��اء  �أح���د   ،Documobi
�ملعرو�شة على من�شة  و�ح��د�ً بن �حللول 
�أو  ����ش���ورة  �أي   MPR وي��ج��ع��ل  ك���ان���ون. 
�ملادة  ك��ان��ت  �أي���اً  �ل��ط��اب��ع،  تفاعلية  طباعة 
موقعها،  �أو  حجمها  �أو  منها  �مل�����ش��ن��وع��ة 
 Quick رم���وز  �إىل  ح��اج��ة  �أي  دون  م��ن 
نقاط،  �أو  و���ش��م��ات،  �أو   ،Response
وي�شتطيع  �ل���ع���الم���ات.  م���ن  ن����وع  �أي  �أو 
و�لأجهزة  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  م�شتخدمو 
�ل���ل���وح���ي���ة ت���ن���زي���ل ت��ط��ب��ي��ق جم������اين، ثّم 
مي�شحون ورقة مطبوعة �أ�شبحت تفاعلية 
�إىل  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  ف��ُت��ن��ق��ل   ،MPR ع���رب ح���ّل 

�شفحة �إلكرتونية ثابتة �أو �شخ�شية.
وقال هندريك فريبروغي، مدير �لت�شويق 
فعالّية  ت��زد�د  �لأو���ش��ط:  �ل�شرق  كانون  يف 
ق���ن���و�ت تو��شل  ����ش��ت��خ��د�م  �حل��م��ل��ة ع��ن��د 
متعّددة. فعند �إ�شافة تكنولوجيا �لطباعة 
�لرقمية �إىل �ل�شور، و�لفيديو، و�ملطبوعات 

ُت��رب��ط كلها  ث��م  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة،  �مل���ز�ي���ا  ذ�ت 
على  و�لجتماعي  �لإل��ك��رتوين  باملحتوى 
بعد�ً جديد�ً يف جمال  تكت�شب  �لإن��رتن��ت، 
�لو�شائط  وعرب  �لقنو�ت  متعدد  �لتو��شل 
�مل�شتخدمة  �لطباعة  فاإذ� كانت  �ملت�شابكة. 
ومعّدلة  م�شتهدفة،  �لت�شويق  حمالت  يف 
�ملجال  ينفتح  وتفاعلية،  �ل��ط��ل��ب،  ح�شب 
�أمام فر�س ت�شويق جديدة ميكن حتقيقها 

وحتويلها �إىل �إير�د�ت مربحة .
و�أردف فريبروغي قائاًل: نطمح د�ئماً �إىل 
زي��ادة �ملعرفة و�لإل��ه��ام، وبناء �حل��و�ر بن 
و�أ�شحاب  �لت�شويق  جم��ال  يف  �ملحرتفن 
�لعالمات، وبن مزّودي خدمات �لت�شويق 
وذلك  معهم،  يعملون  �لذين  �لطباعة  �أو 
ع��رب ع��ر���س �أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات يف جمال 
قنو�ت.  ع��ّدة  عرب  �لت�شويقية  �لت�شالت 
حقيقة  �إىل  �ل����روؤي����ة  ه����ذه  حت���ّول���ت  وق����د 
�خلليج  معر�س  يف  �حل��ل  ه��ذ�  ط��رح  عند 

للطباعة و�لتغليف .
ل���ل���زّو�ر جت��رب��ة تفاعلية  ك��ان��ون  وق���ّدم���ت 
للو�شائط  �شة  �ملخ�شّ �ملنطقة  يف  ل��ل��زو�ر 
�أن هذه  �مل��ت�����ش��اب��ك��ة، ف��ت��م��ّك��ن��و� م���ن روؤي�����ة 
لبتكار  و�ل��ت��ن��ّوع  ب��ال��ق��درة  تتمّتع  �حل��ل��ول 
�مل�شتخدم  جت��رب��ة  حت���ّدد  متكاملة  حملة 

�ل�شابق  و�لن�شاط  و�ملوقع،  �لوقت،  بح�شب 
�مل�شّوقون  وي�شتطيع  ���ش��ورة.  م�شح  ع��ن��د 
على  �حل�شول  �أي�شاً  �لعالمات  و�أ�شحاب 
معلومات �إ�شافية قّيمة عن متلّقي �حلملة 
وعن جتاوبه نحوها، مما ي�شاهم يف زيادة 
للحمالت  و�لتخطيط  �ل�شتثمار  ع��و�ئ��د 

�مل�شتقبلية.
عالوة على ذلك، ت�شّنى للزو�ر �لذين �أر�دو� 
�ل��ن�����ش��ائ��ح ح���ول حت��دي��ات م��ع��ّي��ن��ة خا�شة 
�لفر�س  يناق�شو�  �أن  �لت�شويق  بات�شالت 

�لتي تقّدمها �لو�شائط �ملت�شابكة مع بيرت 
جمال  يف  م�شتقل  خبري  وه��و  لن��ك��ا���ش��رت، 
�لت�شويق عرب �لو�شائط �ملت�شابكة وتطوير 

�لأعمال �ل�شرت�تيجية �ملتعلقة بها.
جتدر �لإ�شارة �إىل �أّن تقرير كانون �إن�شايت 
وهو   ،Canon Insight Report
�أول در��شة جتريها �ل�شركة يف �ملنطقة، �أفاد 
حمالت  يف  مهماً  دور�ً  ت��وؤدي  �لطباعة  �أن 
ر�أ�س  ما تكون  �ملت�شابكة، وغالباً  �لو�شائط 
حربة حمالت �لت�شويق، بدعم من �لو�شائل 
نحو  �أّن  �إىل  �ل��در����ش��ة  و�أ���ش��ارت  �لرقمية. 
تلجاأ  �لإقليمية  �ملنظمات  �أخما�س  ثالثة 
ك��ج��زء من  �ل��ق��ن��و�ت  �إىل ح��م��الت متعددة 
مقاربة �لت�شويق، ما يبّن رغبة �مل�شّوقن 
و�لفر�شة �ملتاحة �أمامهم ل�شتخد�م حلول 

�لو�شائط �ملت�شابكة �أكرث.
ُيعر�س  ق�����ائ�����اًل:  ف����ريب����روغ����ي  و�خ���ت���ت���م 
�أكرث  و�لتغليف  للطباعة  �خلليج  معر�س 
ت��ط��ب��ي��ق��اً خم��ت��ل��ف��اً، مب���ا يف ذلك   60 م���ن 
ح��ل��ول �ل��و���ش��ائ��ط �مل��ت�����ش��اب��ك��ة، وه����ذ� يربز 
عرب  �ملحرتفة،  �لطباعة  ب�شوق  �لتز�منا 
لتح�شن  للعمالء  جديدة  �أ�شاليب  عر�س 
�أع��م��ال��ه��م، وزي�����ادة �لإن��ت��اج��ي��ة و�لأرب������اح، 

وتطوير �لأ�شو�ق �جلديدة .

املال والأعمال

29 كانون ال�شرق الأو�شط تعر�ض اأول حلول الو�شائط املت�شابكة يف املنطقة يف معر�ض اخلليج للطباعة والتغليف 2013

خبري يف مبيعات الو�سائط املت�سابكة وا�سرتاتيجيتها وت�سويقها ي�سّلط ال�سوء على 
الفر�س املتاحة اأمام امل�سّوقني يف اخلليج يف معر�س اخلليج للطباعة والتغليف 2013
�شة للم�شتخدم عر�ض للطريقة التي ي�شتطيع فيها Mobile Print Recognition ابتكار حملة متكاملة تقّدم جتربة خم�شّ

م�سدر تنال جائزة التميز يف 
اإدارة �سال�سل التوريد امل�ستدامة

••  اأبوظبي -وام:

فازت �شركة م�شدر بجائزة �لأد�ء �ملتميز يف �إد�رة �شال�شل �لتوريد �مل�شتد�مة 
و�ل�شرق  �أوروب����ا  ملنطقة  �ل�شرت�تيجي  و�ل��ت��وري��د  �لإد�رة  فئة  ع��ن  وذل���ك 

�لأو�شط و�أفريقيا.
جاء ذلك خالل حفل توزيع جو�ئز �ملعهد �لدويل للتميز يف عمليات �لتوريد 

و�ل�شر�ء �ملتقدمة و�لذي �أقيم يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن موؤخر�.
م�شتد�مة  توريد  �شال�شل  ب���اإد�رة  للتز�مها  تقدير�  م�شدر  تكرمي  وج��اء 
وملتزمة باأخالقيات �لعمل بهدف حت�شن عمليات �لتوريد �ل�شرت�تيجية 

وترك �أثر �إيجابي على �ملجتمع �أو �لبيئة.
ومتيزت م�شدر بن كافة �لفائزين �شمن �لفئة من خالل ح�شولها �أي�شا 
مبنطقة  �لتوريد  �شال�شل  �إد�رة  يف  �ملتميز  ل���الأد�ء  �لأوىل  �جل��ائ��زة  على 
و�ملوؤ�ش�شات  لل�شركات  متنح  و�ل��ت��ي  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �أوروب���ا 
�لتي تظهر �لتح�شن �لأبرز من حيث �لقيمة �ملقدمة و�إد�رة �لعمليات يف 

خمتلف فئات �لإنفاق.

•• تاكورادي - غانا -وام:

للطاقة  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  �حتفلت   
طاقة �ل�شركة �لر�ئدة عامليا يف جمال �لطاقة 
ب��ب��دء �أع��م��ال �لإن�������ش���اء�ت �خل��ا���ش��ة مب�شروع 

تو�شعة حمطة كهرباء تاكور�دي 2 يف غانا.
ومن �ملقرر �أن توفر هذه �ملحطة عند �كتمالها 
�لطاقة  م���ن  �مل���ائ���ة  يف   15 م���ن  ي���ق���رب  م���ا 
مما  غانا  يف  للكهرباء  �لإجمالية  �لإنتاجية 
مليون  من  لأك��رث  �لطاقة  توفري  على  يعمل 

�شخ�س.
و�أق����ي����م ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح �ل��ر���ش��م��ي �أم�������س يف 
ج�ون  �لرئي�س  فخامة  ح�شور  يف  ت��اك��ور�دي 
در�ماين ماهاما رئي�س جمهورية غ�انا و�ل�شيد 
�إميانويل �أرماه كويف بو�ه وزير �لطاقة �لغاين 
�لغيث م�شاعد  ���ش��ع��ادة خ��ال��د  وم��ن �لم����ار�ت 
وكارل  �لقت�شادية  لل�شوؤون  �خلارجية  وزي��ر 
���ش��ي��ل��دن �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة طاقة 
وخالد �ل�شياري نائب رئي�س طاقة للعالقات 
ل�شركة  �ل��ع��ام��ة  و�ل�������ش���وؤون  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
طاقة". وقال رئي�س جمهورية غ�انا يف كلمته 
�لتي �ألقاها �أمام �شيوف �حلفل �لذي �أقيم يف 
تو�شعة  �ن م�شروع  ت��اك��ور�دي  كهرباء  حمطة 
�ل�شاعي  برناجمنا  يعك�س  ت��اك��ور�دي  حمطة 

لتوفري �لطاقة �لالزمة لتحقيق �لنمو وذلك 
من خالل زيادة �ل�شتثمار�ت يف قطاع �لطاقة 
و�ل��ع��م��ل على ت��وف��ري �ل��ق��در�ت �لن��ت��اج��ي��ة يف 
�مل�شتقبل لفتا �إىل �أن دور �ملنتجن �مل�شتقلن 
طاقة  ب��ن  �ل�شر�كة  و�أن  للغاية  هاما  ��شبح 
�لعالقة  جن��اح  م��دى  تبن  فولتا  نهر  وهيئة 

بن �لقطاعن �لعام و�خلا�س يف غانا.
و�أ�شاف �إن �ل�شجل �لت�شغيلي �ملتميز للمحطة 
مع ن�شبة �جلاهزية �لفنية �لتي تعدت �ل�95 
2000 لت��ع��ك�����س جناح  ع���ام  م��ن��ذ  �مل���ائ���ة  يف 
�ل���ع���ام و�خلا�س  �ل��ق��ط��اع��ن  ب���ن  �ل���ع���الق���ة 
�لتقني  �ل���ت���ق���دم  م����دى  ي��ظ��ه��ر  ب���ل  ف��ح�����ش��ب 

�مل�شتخدم يف غانا.
م�شاعد  �لغيث  خالد  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة ل��ل�����ش��وؤون �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
�أفريقيا  يف  �ل�شتثمار  ن�شجع  نحن  كلمته  
و�شنو��شل دعم �ل�شركات �ملرتبطة باحلكومة 
�لعالقات  لتمتن  ونتطلع  ب��ذل��ك..  للقيام 
ب��ن دول���ة �لإم�����ار�ت ودول���ة غ��ان��ا كما نتطلع 
ق��دم��ا ل��روؤي��ة �مل��زي��د م��ن �ل��زي��ار�ت �لر�شمية 
�لتفاقيات  من  �ملزيد  وتوقيع  �لبلدين  بن 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ي��ل��دون  ك���ارل  وق���ال   .
�ل��ت��و���ش��ع��ة يوؤكد  م�����ش��روع  �ن  ل�����ش��رك��ة ط��اق��ة 
ملر�فق  م��وث��وق  كم�شغل  ط��اق��ة  �شركة  مكانة 

يف  للطاقة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �لتحتية  �لبنية 
غانا مو�شحا �أنه با�شتخد�م توربينات �لدورة 
على  غانا  ن�شاعد  فاإننا  ت��اك��ور�دي  يف  �ملركبة 
مع  �لطاقة  من  �ملتز�يدة  �حتياجاتها  تلبية 

زيادة كفاءة نظام توليد �لكهرباء.
ويدعم م�شروع �لتو�شعة �جلهود �لتي تبذلها 
�لكهرباء  ق��ط��اع  لتطوير  �لغانية  �حل��ك��وم��ة 
وت�شجيع ��شتخد�م �إمد�د�ت �لغاز �لطبيعي يف 
�لبالد... ويف عام 2011 قامت طاقة وهيئة 

بالغاز  لتعمل  �مل��ح��ط��ة  ب��ت��ط��وي��ر  ف��ول��ت��ا  ن��ه��ر 
�عتمادها  م��ن  ب��دل  رئي�شي  ب�شكل  �لطبيعي 
م�شروع  و�شي�شهم  �مل�����ش��ت��ورد..  �ل��ن��ف��ط  ع��ل��ى 
�لتو�شعة يف زيادة �لطاقة �لإنتاجية للمحطة 
�لطاقة  ذل��ك  و�شيزيد  �مل��ائ��ة  يف   50 بن�شبة 
ميجاو�ط   220 م��ن  للمحطة  �لإن��ت��اج��ي��ة 
دون  م���ي���ج���او�ط   340 ح����و�يل  �إىل  ل��ت�����ش��ل 
�لنبعاثات  يف  �أو  �ل��وق��ود  ��شتهالك  يف  زي���ادة 

�لهيدروكربونية.

الرئي�س الغاين يفتتح اأعمال الإن�ساءات اخلا�سة بتو�سعة حمطة 
تاكورادي اململوكة ل�سركة طاقة يف غانا

عبدالعزيز النعيمي يوؤكد اأهمية ا�ست�سافة 
اأبوظبي للقمة العاملية ملجل�س ال�سفر وال�سياحة 

••  اأبوظبي -وام:

 �أكد �ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان �أهمية ��شت�شافة هيئة �أبوظبي 
�أهم ملتقى معني ب�شوؤون �ل�شياحة  لل�شياحة و�لثقافة للقمة �لعاملية ملجل�س �ل�شفر و�ل�شياحة �لعاملي �لذي ميثل 
و�ل�شفر على �مل�شتوى �لعاملي. وقال �ل�شيخ عبد�لعزيز بن حميد يف ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م لدى 
م�شاركته يف �أعمال �لقمة �لتي تقام للمرة �لأوىل يف �أبوظبي �إن ق�شية �لتطوير �مل�شتد�م لقطاع �ل�شياحة و�ل�شفر 
و�لتي تتناولها �لدورة �حلالية باهتمام تعد حمور� رئي�شيا لأي عمل تنموي حقيقي يرمي لتعزيز �حلركة �ل�شياحية 
�لإم��ار�ت على �خلريطة  دولة  تعزيز مكانة  �لعام متثل قيمة م�شافة ملجهود�ت  �لقمة هذ�  ��شت�شافة  �أن  م�شيفا 
مبعايري  �لل��ت��ز�م  �إىل  تدعو  �لعام  ه��ذ�  �لقمة  ر�شالة  ب��اأن  حميد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  ون��وه  �لعاملية.  �ل�شياحية 
�ل�شياحي و�شمان  �أف�شل للقطاع  �لتنموية ملا لذلك من دور يف �شياغة م�شتقبل  �ل�شتد�مة باملو�كبة مع �جلهود 
�لأثر �لإيجابي ملختلف �لأن�شطة �ل�شياحية على �لبيئة. و�أ�شاف نحن يف د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان ويف �إطار 
�شر�كتنا مع هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة نتكامل مع تلك �جلهود ونعتمدها �شمن �أهد�فنا �ل�شرت�تيجية من 
خالل تعزيز وتر�شيخ مفاهيم وممار�شات ثقافة �لعمل �ل�شياحي لدى مو�طني �إمارة عجمان وجعلها مهمة �جلميع 
على كافة �مل�شتويات يف بيئة �لعمل . ولفت رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية بعجمان �إىل �أن �لقمة �لعاملية لل�شياحة 
مثلت فر�شة لعر�س مناذج ناجحة من دول �لعامل لتطوير مبادر�ت خالقة للتعاطي �لفعال مع ق�شايا �ل�شتد�مة.. 

و ��شتعر�شت �أف�شل �ملمار�شات يف �لتطوير �مل�شتد�م لقطاعات �ل�شياحة و�ل�شفر وكيفية �لرتقاء مبعايريها.

جمل�س تنمية املنطقة الغربية ي�سدر اأول 
دليل للم�ستثمرين يف الغربية

•• اأبوظبي -وام: 

�أ�شدر جمل�س تنمية �ملنطقة �لغربية دليل �لغربية للم�شتثمرين �لذي يهدف �إىل �لتعريف بالبيئة �ل�شتثمارية يف 
�ملنطقة �لغربية و�لقطاعات �لقت�شادية ذ�ت �لأولوية. وي�شلط �لدليل �ل�شوء على �أهم مقومات �ملنطقة �لغربية �لتي 
تزخر باملو�رد �لطبيعية و�لفر�س �ل�شتثمارية �لو�عدة مما يجعلها وجهة ��شتثمارية مثلى لل�شركات و�مل�شتثمرين 
من د�خل �لدولة وخارجها.. فيما ي�شتمل �لدليل على �إر�شاد�ت ومعلومات تف�شيلية مل�شاعدة �مل�شتثمرين و�أ�شحاب 
�ل�شركات على معرفة �حتياجات �ل�شوق �ملحلي و�خلطو�ت �ملتبعة لإن�شاء �شركات وم�شاريع يف �لغربية �إ�شافة �إىل 
��شتعر��شه �أهم دو�فع �ل�شتثمار يف �ملنطقة و�أف�شل �ملميز�ت �لتناف�شية يف �لقطاعات �لقت�شادية �ملختلفة. ويقدم 
يجري  �لتي  �مل�شاريع  و�أه��م  �لغربية  ملدن  مف�شل  عر�س  خالل  من  �ملحلية  �ل�شتثمارية  �لبيئة  عن  �شاملة  فكرة 
�أو �لتخطيط لها خالل �ملرحلة �حلالية. وي�شم �لدليل معلومات عن �لرب�مج و�خلدمات �لتي تقدمها  تنفيذها 
�أبوظبي  �لتنمية �لقت�شادية  ياأتي يف مقدمتها د�ئرة  �مل�شتثمرين ورو�د �لأعمال  �ملعنية بدعم  �جلهات �حلكومية 
�أبوظبي و�ملوؤ�ش�شة �لعليا للمناطق �لقت�شادية �ملتخ�ش�شة وهيئة  وبلدية �ملنطقة �لغربية وغرفة جتارة و�شناعة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة وغريها. و�شرح عبيد خلفان �ملزروعي مدير �إد�رة ت�شجيع �ل�شتثمار و�لعالقات �لعامة 
يف �ملجل�س �أن �إ�شد�ر �لدليل يتما�شى مع �أهد�ف �ملجل�س وخططه �ل�شرت�تيجية �لر�مية �إىل دعم عملية �لتنمية 
على  و�عدة  ��شتثمارية  بالغربية كوجهة  �لتعريف  �إىل  �إ�شافة  �لقت�شادي  �لتنوع  وت�شجيع  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية 

�ل�شعيد �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي.

اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات 
ومايكرو�سوفت ينظمان منتدى الباب املفتوح 

 •• اأبوظبي -وام:

مركز  مع  بالتعاون  مايكرو�شوفت  �شركة  نظمته  �ل��ذي  �ملفتوح  �لباب  منتدى  فعاليات  �أبوظبي  يف  �أم�س  �نطلقت   
�أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية يف فندوق �نرتكونتننا�ل �بوظبي. وك�شفت مايكرو�شوفت خالل �ملنتدى �لذي تعقده 
�شنويا عن �جليل �جلديد من خدمات ومنتجات �لتكنولوجيا �ل�شحابية و�لإنتاجية �ملتاحة لل�شركات و�مل�شتخدمن 

يف دولة �لإمار�ت.
و�أتاح �حلدث ل�400 من �حل�شور جتربة حلول ويندوز8 و�أوفي�س 2013 وويندوز �أزور وويندوز �شريفر 2012. 
وك�شفت مايكرو�شوفت للمرة �لأوىل عن خطتها �لوطنية لدولة �لإمار�ت و�لتي ت�شلط �ل�شوء على �لتز�مها بتعزيز 
�لقدرة �لتناف�شية للدولة ومكانتها �لعاملية من خالل تفعيل �لتكنولوجيا وتقنية �ملعلومات يف �ل�شركات وخمتلف 
بيئات �مل�شتخدمن يف �لدولة. وقال �شعادة ر��شد لحج �ملن�شوري مدير عام مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية 
�أبوظبي  يف  �حلكومية  �لهيئات  �أب���رز  �إىل  �لن�شمام  للمركز  �أت��اح��ت  للغاية  ثرية  جتربة  �ملنتدى  �ن  و�ملعلومات 
�ملنتدى  �ن  �ىل  مايكرو�شوفت.. م�شري�  �ل�شحابية من  �لإنتاجية و�حلو�شبة  �أح��دث حلول  �إمكانات  لالطالع على 
قدم �أفكار� قيمة حول كيفية حتويل �أبوظبي �إىل جمتمع رقمي وتلبية �لطلب �ملتنامي بن �ل�شركات ورو�د �لأعمال 
ملايكرو�شوفت  �لتقنية  �لبتكار�ت  �أهمية  �إىل  ونوه  و�إنتاجيتهم.  �أد�ئهم  لتعزيز  �ملتطورة  �لتقنيات  من  �ملزيد  على 
على  �ملفتوح  �لباب  منتدى  ويجمع  �لت�شغيلية.  و�لعمليات  �خلدمات  تطوير  �إىل  �لر�مية  �ملركز  ملبادر�ت  بالن�شبة 
مدى يوم و�حد جمموعة من �ملتحدثن من مايكرو�شوفت و�شركائها لتقدمي جمموعة من �لروؤى حول �أحدث 
�لبتكار�ت �لتكنولوجية ملجتمع �لأعمال و�أخ�شائيي تكنولوجيا �ملعلومات. و�أتاح �حلدث للم�شاركن �لتو��شل مع 
ق��در�ت حلول  على  �لوقت  نف�س  و�لط��الع يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  و�ملتخ�ش�شن يف قطاع  مايكرو�شوفت  خ��رب�ء 
تكنولوجيا  حول  �ملعارف  لتبادل  من�شة  �حلدث  و�شكل   .2013 لعام  وروؤيتها  �جلديدة  وتقنياتها  مايكرو�شوفت 
2021. من جانبه  �أبوظبي  روؤي��ة  �لإم��ار�ت ودعم  �لتناف�شية لدولة  �لقدرة  �لقطاع وتعزيز  �ملعلومات مع خرب�ء 
قال �شامر �أبو لطيف �ملدير �لعام �لإقليمي ل�شركة مايكرو�شوفت �خلليج يف كلمته ط ي�شعدنا �لك�شف عن �أحدث 
�بتكار�تنا �لتقنية خالل منتدى �لباب �ملفتوح لهذ� �لعام.. ومن خالل تقدمي �لتقنيات �ل�شحابية وبرنامج ويندوز8 
�لتقنيات لل�شركات و�مل�شتخدمن  �أحدث  �لتز�منا بتوفري  �إمنا نوؤكد على  �لإم��ار�ت  2013 يف  �أوفي�س  وتطبيقات 
لتعزيز �إنتاجيتهم.. كما �أننا فخورون بك�شف �لنقاب عن خطتنا لدعم روؤية �أبوظبي �لوطنية 2021 يف �إطار �لتز�م 

م�شتمر ي�شلط �ل�شوء على �شر�كتنا مع حكومة �لإمار�ت لتعزيز مكانتها �لعاملية وقدر�تها �لتناف�شية .

موؤ�سر �سوق دبي املايل يقفز بن�سبة 
2.42 يف املائة يف ختام تداولت اأم�س 

•• دبي -وام:

�رتفع  �إذ  �لتو�يل  �لثاين على  لليوم  �ملايل قفز�ته  دبي  �شوق  و��شل موؤ�شر 
نقطة   1962.9 على  ليغلق  نقطة   46.3 ر�بحا  �ملائة  يف   2.42 بن�شبة 
�رتفاع  و�شط  دره��م  مليون   477.6 قيمتها  بلغت  �لتي  تد�ولته  يف ختام 
�أ�شعار �أ�شهم 18 �شركة وهبوط �أ�شهم �شت �شركات وثبات �أ�شعار �شركتن. 
�أ�شعارها  �لتغري يف  �رتفاعا من حيث  �ل�شركات  �أكرث  وكانت ديار للتطوير 
�شعاع  كانت  بينما  �ملائة  يف   7.5 بلغت  تغري  بن�شبة  دره��م   0.36 باإغالق 
0.57 درهم بن�شبة  باإغالق  �أ�شعارها  �ل�شركات �نخفا�شا يف  �أكرث  كابيتال 

تغري �شالب 1.7 يف �ملائة.
 15 ه��و  �مل���ايل  دب��ي  ���ش��وق  ب��ه يف  �ملعمول  �لتقلب  ن��ط��اق  �أن  بالذكر  ج��دي��ر 
وحافظ  �أدن���ى.  كحد  هبوطا  �ملائة  يف   10 و  �أق�شى  كحد  �شعود�  �ملائة  يف 
�ل�شوق  حركة  قيادة  �لتو�يل  على  �لثاين  لليوم  �ل�شالمي  دبي  بنك  �شهم 
�لت�شاعدية حيث ��شتحوذ على ما ن�شبته 23.5 يف �ملائة من قيمة تد�ولت 
على  ليغلق  فل�شا   16 �شعره  مرتفعا  دره��م  مليون   112.2 بنحو  �ل�شوق 

2.56 درهم. 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/08م   �ملودعة حتت رقم: 171719 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: دبليو �م. ريغلي جونيور كومبني  
وعنو�نه:1132 و�شت بالكهوك �شرتيت، �شيكاغو، �إلينوي 60642، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حللويات، علكة �مل�شغ، علكة �لفقاعة، �ل�شكاكر، حلوى و علك �لنعناع، قطع و قطر�ت �لكر�ميل و �حللوى. 

يف �لفئة 30
 30  �لو�ق�عة بالفئة:  

كلمة"HYBRID" باأحرف لتينية.   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172762 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س و�أحزمة �ملالب�س. 
 25  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من كلمتي CASUAL LUXURY  مكتوبتن باللغة �لجنليزية.   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172765 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س و�أحزمة �ملالب�س. 
 25  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعامة من خط منحني فوق خط م�شتقيم كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق بالطلب.   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/30م   �ملودعة حتت رقم: 172795 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2011/11/04م 
 II با�ش��م: �شكت�شرز يو.��س.�يه.، �نك 

وعنو�نه:228 مانهاتن بيت�س بوليفارد ، مانهاتن بيت�س، كاليفورنيا 90266، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

 لبا�س �لقدم. 
 25  �لو�ق�عة بالفئة:  

"S" مكتوب ب�شكل مميز ود�خل متو�زي �أ�شالع كما  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني  و�شف �لعالمة:  
يو�شح يف �ل�شكل �ملرفق بالطلب.

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172756 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.

 3  �لو�ق�عة بالفئة:  
تتكون �لعالمة من كلمة " COLDEN" مكتوبة باللغة �لجنليزية.   و�شف �لعالمة:  

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172758 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س و�أحزمة �ملالب�س. 
 25  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من �لأرقام 1892  مكتوبة بطريقة مميزة.   و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172753 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�جللود �ملدبوغة وتقليد �جللود �ملدبوغة و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، جلود 
و�أطقم  �ل�شياط  �ل�شفرية، �ملظالت و�ل�شما�شي و�لع�شي،  �ل�شناديق و�حلقائب  �ملدبوغة،  �أو  �حليو�نات �خلام 

�حليو�نات و�ل�شروج.
 18  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من �شورة باللون �لأ�شود حليو�ن �ملوظ كما هو مو�شح بال�شكل. و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172754 
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

  با�ش��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
  وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.

 3  �لو�ق�عة بالفئة:  
تتكون �لعالمة من كلمة "FIERCE" مكتوبة باللغة �لجنليزية.   و�شف �لعالمة:  

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172757 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي 
وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.

 3  �لو�ق�عة بالفئة:  
" مكتوبة باللغة �لجنليزية.  8  PERFUME "  تتكون �لعالمة من �لعبارة و�شف �لعالمة:  

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/26م   �ملودعة حتت رقم: 172710 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�إن�شاء �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع؛ خدمات �ل�شيانة؛ �إد�رة �ملر�فق وحتديد� خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة 
و�لتنظيف و�لإ�شالح؛ خدمات غ�شيل �ملركبات؛ �شيانة �لعقار�ت؛ خدمات تطوير �لأر��شي �ملتعلقة بالإن�شاء�ت؛ �إد�رة م�شرعات 
�لإن�شاء يف �ملوقع؛ �إن�شاء �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شناعية و�ل�شكنية؛ تنظيف وترميم وجتديد وجتميل �ملباين؛ �لإ�شر�ف على 
�إن�شاء �ملباين؛ تدمري و�إز�لة �ملباين؛ تعبيد �لطرق؛ توفري مر�فق تر�شانات بناء �ل�شفن و�لأحو��س �جلافة و�لأحو��س �ملائية 
و�ل�شفن  و�لقو�رب  �ليخوت  �ل�شفن؛ �شيانة  �أن��و�ع  و�لبو�رج وغريها من  و�ل�شفن  و�لقو�رب  �ليخوت  و�إ�شالح  لبناء و�شيانة 
و�لبو�رج وغريها من �أنو�ع �ل�شفن؛ خدمات �لإن�شاء؛ خدمات �لت�شنيع؛ �شيانة و�إ�شالح من�شاآت �لهند�شة �لبحرية وخدمات 
�لإ�شالح و�لإن�شاء حتت �ملاء؛  �لإ�شالحات و�لإمد�د�ت و�لإن�شاء و�ل�شيانة و�لرتكيب �لتي تتم يف عر�س �لبحر؛ تاأجري معد�ت 
�لإن�شاء؛ خدمات �لبناء ومنع �لت�شرب و�لعزل؛ تركيب و�إ�شالح و�شيانة �ملعد�ت �لآلية؛ تاأجري وتوريد �ملعد�ت �لآلية؛ خدمات 
�لطالء و�لدهان؛ تاأجري و�شيانة �لرو�فع وبو�رج �لعمل و�شفن �لإمد�د؛ خدمات مكافحة �حل�شر�ت؛ توفري �ملعلومات �خلا�شة 

بكافة تلك �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن تلك �خلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية.
 37  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من �لأحرف �لالتينية "TDIC" كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملبن �أعاله و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م    �ملودعة حتت رقم:  172766 
   تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

  با�ش��م:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
  وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

  �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س و�أحزمة �ملالب�س. 
 25   �لو�ق�عة بالفئة:  

�ملرفق  �ل�شكل  يف  مو�شح  ه��و  كما  ومتقاطعة  منحنية  خطوط  �أرب��ع��ة  م��ن  �لعالمة   و�شف �لعالمة:  تتكون 
بالطلب.  

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/29م   �ملودعة حتت رقم: 172761 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه 
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س و�أحزمة �ملالب�س. 
 25  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من كلمة ANF مكتوبة بالأحرف �لالتينية.     و�شف �لعالمة:  
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/26م   �ملودعة حتت رقم: 172716 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه: �س.ب.: 126888 �أبوظبي   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لدعاية و�لإعالن؛ �إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال �لتجارية و�ل�شناعية؛ 
خدمات �لتجميع )باعتبارها م�شاعدة يف �لأعمال(؛ �لإد�رة �لتجارية لرتخي�س منتجات وخدمات �لغري؛ �إد�رة �ملر�فق وت�شمل 
لتمكن  �لغري  حل�شاب  �خلدمات  من  ت�شكيلة  جتميع  و�لتوظيف؛  �ملوظفن  �شوؤون  و�إد�رة  �لأع��م��ال  و�إد�رة  �لأع��م��ال  توجيه 
جمهور �مل�شتهلكن من �لنتقاء و�لو�شول �إىل تلك �خلدمات بكل �شهولة وي�شر؛ جتميع ت�شكيلة من �ملنتجات حل�شاب �لغري 
لتمكن جمهور �مل�شتهلكن من معاينة تلك �ملنتجات و�شر�ئها عند �حلاجة؛ �ملعاجلة �لإد�رية لطلبات �ل�شر�ء؛ عر�س �ل�شلع 
على و�شائل �لإعالم لغايات �لبيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج �ملبيعات؛ تقييم �لأعمال؛ �إد�رة �لأعمال �لتجارية و�ل�شت�شار�ت 
�لتمثيل؛  فناين  �أعمال  عر�س  �إد�رة  �لفنادق؛  �أعمال  �إد�رة  لالآخرين؛  �لأعمال  �إد�رة  �لأعمال؛  م�شروعات  �إد�رة  �لتنظيمية؛ 
خدمات توفري �أو تاأمن لالآخرين؛ تنظيم �ل�شرت�كات يف �خلدمات ل�شالح �لغري؛ خدمات وكالت �لدعاية و�لإعالن؛ خدمات 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توزيع �ملو�د �لرتويجية؛ كتابة �لن�شو�س �لإعالنية؛ تنظيم �ملعار�س و�ملعار�س 
�لتجارية للغايات �لتجارية �أو �لإعالنية؛ �لرتويج و�لت�شويق لوجهة �أو ن�شاط �أو معلم �شياحي؛ �إد�رة �ملز�د�ت؛ تاأجري �مل�شاحات 
�لإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية ولإعالن يف و�شائل �لإعالم؛ خدمات �أبحاث �لت�شويق؛ تنظيم وت�شغيل و�لإ�شر�ف على بر�مج 
خالل  من  �خلدمات  تلك  عن  �ملعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  �خلدمات  تلك  بكافة  �خلا�شة  �ملعلومات  توفري  �لعمالء؛  ولء 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة: كتبت عبارة "�شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي" باللغة �لعربية كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملبن �أعاله.       
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/26م   �ملودعة حتت رقم: 172717 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �ل��ع��ق��ار�ت؛  �إد�رة  �ل��ع��ق��ار�ت؛  خدمات  �ملالية؛  �ل�شوؤون  �لتمويلية؛  �ل�شوؤون  �لعقارية؛  �ل�شوؤون 
و�ل�شكنية؛ خدمات �إد�رة وت�شيري �شوؤون وتاأجري �لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت 
�لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق �لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب 
خدمات  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف 
�لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات تثمن �لعقار�ت؛ �خلدمات �ملالية؛ �لرعاية �ملالية؛ �خلدمات �لتمويلية؛ خدمات �إد�رة �لأ�شول؛ 
خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق  خدمات  �ل�شتثمارية؛  �ل�شت�شار�ت  خدمات  �ل�شتثمار؛  خدمات 
تقييم �لعقار�ت؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �ل�شت�شار�ت 
�ل�شتثمارية �ملتعلقة بالعقار�ت؛  خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد� 
خدمات ��شتمالك �لأر��شي وتقييم و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ �شر�ء �لأر��شي لتاأجريها؛ 
�ل�شيكات  �إ�شد�ر  �لو�شاطة؛  �ل��ولء؛ تقدمي خدمات  يتعلق برب�مج مكافئات  فيما  �لقيمة  ذ�ت  �لق�شائم  �أو  �لتذكار�ت  �إ�شد�ر 
�ل�شياحية؛ خدمات �شرف �لعمالت؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة 

بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة: كتبت عبارة "�شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي" باللغة �لعربية كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملبن �أعاله
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/26م   �ملودعة حتت رقم: 172718 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�إن�شاء �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع؛ خدمات �ل�شيانة؛ �إد�رة �ملر�فق وحتديد� خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة 
و�لتنظيف و�لإ�شالح؛ خدمات غ�شيل �ملركبات؛ �شيانة �لعقار�ت؛ خدمات تطوير �لأر��شي �ملتعلقة بالإن�شاء�ت؛ �إد�رة م�شرعات 
�لإن�شاء يف �ملوقع؛ �إن�شاء �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شناعية و�ل�شكنية؛ تنظيف وترميم وجتديد وجتميل �ملباين؛ �لإ�شر�ف على 
�إن�شاء �ملباين؛ تدمري و�إز�لة �ملباين؛ تعبيد �لطرق؛ توفري مر�فق تر�شانات بناء �ل�شفن و�لأحو��س �جلافة و�لأحو��س �ملائية 
و�ل�شفن  و�لقو�رب  �ليخوت  �ل�شفن؛ �شيانة  �أن��و�ع  و�لبو�رج وغريها من  و�ل�شفن  و�لقو�رب  �ليخوت  و�إ�شالح  لبناء و�شيانة 
و�لبو�رج وغريها من �أنو�ع �ل�شفن؛ خدمات �لإن�شاء؛ خدمات �لت�شنيع؛ �شيانة و�إ�شالح من�شاآت �لهند�شة �لبحرية وخدمات 
�لإ�شالح و�لإن�شاء حتت �ملاء؛  �لإ�شالحات و�لإمد�د�ت و�لإن�شاء و�ل�شيانة و�لرتكيب �لتي تتم يف عر�س �لبحر؛ تاأجري معد�ت 
�لإن�شاء؛ خدمات �لبناء ومنع �لت�شرب و�لعزل؛ تركيب و�إ�شالح و�شيانة �ملعد�ت �لآلية؛ تاأجري وتوريد �ملعد�ت �لآلية؛ خدمات 
�لطالء و�لدهان؛ تاأجري و�شيانة �لرو�فع وبو�رج �لعمل و�شفن �لإمد�د؛ خدمات مكافحة �حل�شر�ت؛ توفري �ملعلومات �خلا�شة 

بكافة تلك �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن تلك �خلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية.
 37  �لو�ق�عة بالفئة:  

يف �ل�شكل �ملبن �أعاله. مو�شح  هو  كما  �لعربية  �ل�شياحي" باللغة  و�ل�شتثمار  �لتطوير  و�شف �لعالمة:كتبت عبارة "�شركة 
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 172719    بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتعليم و�لتهذيب؛ �لتدريب؛ �لرتفيه؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ �لدور�ت و�لندو�ت �لتعليمية �ملتعلقة مبجال �ل�شفر و�لوجهات، �لأن�شطة 
�أماكن �جلذب �ل�شياحية؛ توفري مر�فق �لتدريب �لفندقي و�ل�شيافة؛ تنظيم و�إد�رة ور�شات �لتدريب؛ �خلدمات �لرتفيهية؛ تقدمي خدمات  �أو 
خا�س؛  طابع  ذ�ت  وحد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  و�ملعار�س؛  للعرو�س  �ملتاحف  جتهيز�ت  توفري  �ملتاحف؛  معار�س  �ملتاحف؛  خدمات  �لت�شلية؛  قاعات 
و�ملنا�شبات  �لدر��شية  و�حللقات  و�لندو�ت  و�لجتماعات  �لدر��شية  و�حللقات  و�ملحا�شر�ت  و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�س  و�إد�رة  تنظيم  و�لرتفيه؛  �لت�شلية 
لغايات تعليمية وترفيهية وريا�شية وثقافية؛ تقدمي �لعرو�س �لفنية �حلية؛ تنظيم �ملباريات و�حلفالت �ملو�شيقية؛ تنظيم �لعرو�س �مل�شرحية؛ 
�إنتاج �لعرو�س �مل�شرحية؛ تنظيم و�إد�رة �لإنتاج �مل�شرحي؛ تقدمي �لعرو�س �لفنية �حلية؛ خدمات وكالت �لتذ�كر للمنا�شبات �لرتفيهية و�لريا�شية 
�لتذ�كر  �ملعلومات حول  توفري  و�لتعليمية؛ خدمات  و�لثقافية  و�لريا�شية  �لرتفيهية  للمنا�شبات  �لتذ�كر  و�لتعليمية؛ خدمات حجز  و�لثقافية 
للمنا�شبات �لرتفيهية و�لريا�شية و�لثقافية و�لتعليمية؛ خدمات �شالت عر�س �لأعمال �لفنية؛ خدمات �ملعار�س �لفنية؛ �لتكليف بتنفيذ �لأعمال 
�لفنية؛ توفري مر�فق �ل�شتجمام؛ توفري مر�فق �لر�شاقة و�لنو�دي �ل�شحية و�لريا�شية؛ توفري مر�فق مالعب �جلولف؛ توفري مر�فق �لتن�س؛ 
توفري مر�فق �مل�شابح؛ توفري مر�فق �ل�شينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�شية؛ توفري مر�فق مالعب �لبولينغ؛ خدمات �لنو�دي �لرتفيهية؛ خدمات 
�لكتب؛  �إع��ارة  للكتب؛  �لنقدية  �ملر�جعة  �مل�شتند�ت؛  من  وغريها  و�لكتيبات  و�خلر�ئط  و�ملجالت  �لكتب  ن�شر  �لن�شر؛  خدمات  �حلفالت؛  تنظيم 
�لت�شجيل؛ خدمات  ��شتوديوهات  �ل�شينمائية؛ توفري مر�فق  �لأفالم  ت�شجيل  ��شتوديوهات  �ل�شوتية؛ خدمات  �لت�شجيالت  ��شتوديوهات  خدمات 
��شتوديوهات ت�شجيل �لأفالم و�لتلفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري ��شتوديوهات �لت�شجيل؛ �إنتاج وعر�س وتوزيع �لأفالم �ل�شينمائية و�لأفالم 
�لتلفزيونية و�لرب�مج �لتلفزيونية و�لعرو�س �لإذ�عية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري خدمات عن هذه �خلدمات 

عرب �شبكة �حلا�شوب �لعاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة: 41 

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة "�شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي" باللغة �لعربية كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملبن �أعاله.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 172712   بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �ل��ع��ق��ار�ت؛  �إد�رة  �ل��ع��ق��ار�ت؛  خدمات  �ملالية؛  �ل�شوؤون  �لتمويلية؛  �ل�شوؤون  �لعقارية؛  �ل�شوؤون 
و�ل�شكنية؛ خدمات �إد�رة وت�شيري �شوؤون وتاأجري �لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت 
�لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق �لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب 
خدمات  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف 
�لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات تثمن �لعقار�ت؛ �خلدمات �ملالية؛ �لرعاية �ملالية؛ �خلدمات �لتمويلية؛ خدمات �إد�رة �لأ�شول؛ 
خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق  خدمات  �ل�شتثمارية؛  �ل�شت�شار�ت  خدمات  �ل�شتثمار؛  خدمات 
تقييم �لعقار�ت؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �ل�شت�شار�ت 
�ل�شتثمارية �ملتعلقة بالعقار�ت؛  خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد� 
خدمات ��شتمالك �لأر��شي وتقييم و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ �شر�ء �لأر��شي لتاأجريها؛ 
�ل�شيكات  �إ�شد�ر  �لو�شاطة؛  �ل��ولء؛ تقدمي خدمات  يتعلق برب�مج مكافئات  فيما  �لقيمة  ذ�ت  �لق�شائم  �أو  �لتذكار�ت  �إ�شد�ر 
�ل�شياحية؛ خدمات �شرف �لعمالت؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة 

بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة: كتبت عبارة "TOURISM DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY" باللغة 
�لإجنليزية كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملبن �أعاله.

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 172713   بتاريخ 2012/04/26م 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�إن�شاء �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع؛ خدمات �ل�شيانة؛ �إد�رة �ملر�فق وحتديد� خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة 
و�لتنظيف و�لإ�شالح؛ خدمات غ�شيل �ملركبات؛ �شيانة �لعقار�ت؛ خدمات تطوير �لأر��شي �ملتعلقة بالإن�شاء�ت؛ �إد�رة م�شرعات 
�لإن�شاء يف �ملوقع؛ �إن�شاء �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شناعية و�ل�شكنية؛ تنظيف وترميم وجتديد وجتميل �ملباين؛ �لإ�شر�ف على 
�إن�شاء �ملباين؛ تدمري و�إز�لة �ملباين؛ تعبيد �لطرق؛ توفري مر�فق تر�شانات بناء �ل�شفن و�لأحو��س �جلافة و�لأحو��س �ملائية 
و�ل�شفن  و�لقو�رب  �ليخوت  �ل�شفن؛ �شيانة  �أن��و�ع  و�لبو�رج وغريها من  و�ل�شفن  و�لقو�رب  �ليخوت  و�إ�شالح  لبناء و�شيانة 
و�لبو�رج وغريها من �أنو�ع �ل�شفن؛ خدمات �لإن�شاء؛ خدمات �لت�شنيع؛ �شيانة و�إ�شالح من�شاآت �لهند�شة �لبحرية وخدمات 
�لإ�شالح و�لإن�شاء حتت �ملاء؛  �لإ�شالحات و�لإمد�د�ت و�لإن�شاء و�ل�شيانة و�لرتكيب �لتي تتم يف عر�س �لبحر؛ تاأجري معد�ت 
�لإن�شاء؛ خدمات �لبناء ومنع �لت�شرب و�لعزل؛ تركيب و�إ�شالح و�شيانة �ملعد�ت �لآلية؛ تاأجري وتوريد �ملعد�ت �لآلية؛ خدمات 
�لطالء و�لدهان؛ تاأجري و�شيانة �لرو�فع وبو�رج �لعمل و�شفن �لإمد�د؛ خدمات مكافحة �حل�شر�ت؛ توفري �ملعلومات �خلا�شة 

بكافة تلك �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن تلك �خلدمات من خالل �شبكة حا�شوب عاملية.
 37  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة: كتبت عبارة "TOURISM DEVELOPMENT & INVESTMENT COMPANY" باللغة 
�لإجنليزية كما هو مو�شح يف �ل�شكل �ملبن �أعاله.

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .
اإدارة الع�مات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  10  اأبريل 2013 العدد 10763

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ 2012/04/26م   �ملودعة حتت رقم: 172720 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     

 با�ش��م: �شركة �لتطوير و�ل�شتثمار �ل�شياحي 
 وعنو�نه:�س.ب.: 126888، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لفنادق  حجز  خدمات  �لفندقية؛  �ملنتجعات  خدمات  �لفنادق؛  خدمات  �ملوؤقت؛  �ل�شكن  و�مل�شروبات؛  �لطعام  توفري  خدمات 
لتوفري  �لفندقية  �خل��دم��ات  �خل��دم��ات؛  لها  توفر  �لتي  �ل�شقق  خدمات  بها؛  �ملت�شلة  �ملعلومات  وخ��دم��ات  �مل��وؤق��ت  و�ل�شكن 
�ل�شيافة؛  و�ملحا�شر�ت؛ خدمات  و�لجتماعات  �لعمل  وور�س  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�س  و�للقاء�ت  �ملوؤمتر�ت  ت�شهيالت 
خدمات �لتعاقد على توفري خدمات �لطعام و�مل�شروبات؛ خدمات �ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية وخدمات �ملطاعم �لتي 
�لتي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات توفري  بار(  �ملقاهي وخدمات )�ل�شناك  تقوم بتح�شري �لطعام لتناول�ه خارجاً وخدمات 
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جمهور �مل�شتهلكن من �لنتقاء و�لو�شول �إىل تلك �خلدمات بكل �شهولة وي�شر؛ جتميع ت�شكيلة من �ملنتجات حل�شاب �لغري 
لتمكن جمهور �مل�شتهلكن من معاينة تلك �ملنتجات و�شر�ئها عند �حلاجة؛ �ملعاجلة �لإد�رية لطلبات �ل�شر�ء؛ عر�س �ل�شلع 
على و�شائل �لإعالم لغايات �لبيع بالتجزئة؛ خدمات ترويج �ملبيعات؛ تقييم �لأعمال؛ �إد�رة �لأعمال �لتجارية و�ل�شت�شار�ت 
�لتمثيل؛  فناين  �أعمال  عر�س  �إد�رة  �لفنادق؛  �أعمال  �إد�رة  لالآخرين؛  �لأعمال  �إد�رة  �لأعمال؛  م�شروعات  �إد�رة  �لتنظيمية؛ 
خدمات توفري �أو تاأمن لالآخرين؛ تنظيم �ل�شرت�كات يف �خلدمات ل�شالح �لغري؛ خدمات وكالت �لدعاية و�لإعالن؛ خدمات 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توزيع �ملو�د �لرتويجية؛ كتابة �لن�شو�س �لإعالنية؛ تنظيم �ملعار�س و�ملعار�س 
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اأحبها اجلمهور اللبناين يف )ابنتي( و)�شارة( و)غدًا يوم اآخر(... ومع النجم حممد هنيدي يف فيلم )رم�شان مربوك( اكت�شبت �شهرة عربية 
وا�شعة، ثم جاء م�شل�شل )روبي( كي يكّر�شها جنمة عربية اأوىل بامتياز بعد النجاح الكبري الذي حققه وبعدما ا�شتقطب ن�شبة م�شاهدة 
عالية جدًا يف العامل العربي، ما ا�شتدعى القّيمون على الدراما العربية اىل ا�شتتباعه مب�شل�شل مبقومات مت�شابهة متثيً� وانتاجًا واخراجًا 
ل اعتماد  يحمل عنوان )رحلة احلياة واملوت( والذي يعر�ض يف رم�شان 2013 على عدد من الف�شائيات العربية. �شريين عبد النور التي تف�شّ
�شيا�شة )الناأي بالنف�ض( يف م�شاألة ال�شداقات الفنية، اأكدت اأنها مرتاحة لو�شعها احلايل ول ينق�شها �شيء ولي�شت لديها خ�شومات مع اأحد 

من مطربي الو�شط الفني، ولكن يبقى الو�شع خمتلفًا مع ممثليه كونها تتواجد معهم فرتات طويلة اأثناء الت�شوير.

ت�شتكمل دورها يف )رحلة احلياة واملوت(

�سريين عبدالنور:
 ا�سارك يف اأي عمل اذا اأعجبتني ق�سته ون�سه وم�سمونه

�لذي  و�مل����وت(  �حل��ي��اة  )رح��ل��ة  م�شل�شل  ت�شوير  ق��ري��ب��اً  �شتبا�شرين   •
دون  �لعمل  �لذي جعلك تختارين هذ�  ما   ،2013 �شيعر�س يف رم�شان 

�شو�ه من �لأعمال �لأخرى �لتي عر�شت عليك؟
- لأن ق�شته �أعجبتني، ولكونه عماًل عربياً م�شرتكاً �نتاجاً و�خر�جاً وكتابة 
جمموعة  ت�شارك  �شوف  و�مل���وت(  �حل��ي��اة  )رح��ل��ة  م�شل�شل  ففي  ومتثياًل، 
كبرية من �ملمثلن �للبنانين و�ل�شورين و�مل�شرين، وهو من كتابة رمي 
حنا و�خر�ج �لليث حجو، �أما �لنتاج فهو ل�شركة )�شامة برودك�شن( و�شوف 

يعر�س يف �شهر رم�شان �ملقبل.
جتربة )روبي(؟ كثري�ً  �أحببت  �أنك  • يبدو 

- ل �شك �أن م�شل�شل )روبي( حقق جناحاً لفتاً، وهذ� ما يوؤكده كل �لنا�س 
و�لنقاد و�أهل �ل�شحافة. �أنا فنانة و�أعمل يف جمال �لتمثيل ول �أمانع من 
وم�شمونه،  ون�شه  ق�شته  �أعجبتني  �ذ�  علّي  يعر�س  عمل  �أي  يف  �لتمثيل 
هذ� عد� عن �أن ل �شيء مينع من تكر�ر جتربة )�خللطة( �لناجحة �لتي 
مّيزت م�شل�شل )روبي( على جميع �مل�شتويات، مبا تلك �لتي تطال �ختالف 
�لتقاليد و�لثقافات، و�لتي برزت يف �شكل و��شح من خالل �لغنى �لو��شح 
من  و�أي�شاً  و�مل�شرية،  و�ل�شورية  �للبنانية  بن  تنوعت  �لتي  �للهجات  يف 
خالل تنّوع طريقة �لتمثيل بن �ملمثلن كما من خالل �لت�شوير. وكما 
هو معروف، فقد ح�شل �لت�شوير يف مناطق عدة بن م�شر ولبنان، ولأن 
و�أن��ا �شعيدة  �أن ل �شيء مينع من تكر�رها،  �لتجربة وجدنا  �أحبو�  �لنا�س 
�مل�شرتكة كانت من خالل م�شل�شل )روب��ي( و�شوف  �مل�شل�شالت  لأن بد�ية 

ت�شتكمل يف م�شل�شل )رحلة �حلياة و�ملوت(.
�لفنانون  ه��م  ك��ث��ريون  )روب���ي(،  م�شل�شل  ت�شوير  م��ن  �لنتهاء  قبيل   •
)�أحمد وكري�شتينا(  �شت�شّورون بعده مبا�شرة م�شل�شل  �أنكم  �أكدو�  �لذين 

ومن بينهم �ملمثلة تقال �شمعون، ملاذ� تاأخر تنفيذ هذ� �مل�شروع؟
- هذ� �مل�شروع ل يز�ل قائماً وموجود�ً، و�لعائق �لوحيد �لذي يحول دون 
بكتابة  مرتبطة  لأن��ه��ا  مر�شليان  كلوديا  �لكاتبة  وق��ت  �شيق  ه��و  تنفيذه 
عليه  �لعمل  �رج��اء  �ىل  ��شطرها  ما  و�ح���دة،  دفعة  م�شل�شالت  جمموعة 

لبع�س �لوقت.
• �أثار مو�شوع �لزو�ج �ملدين يف لبنان مو�قف متنافرة تر�وحت بن موؤيد 

ل �لبقاء على �حلياد، فما هو موقفك منه؟  ومعار�س، ور�أي ثالث ف�شّ
- ل �أحب �أن �أعطي ر�أيي يف مو�شوع �لزو�ج �ملدين لأن هناك من ل يحرتم 
�آر�ء بع�شنا �لبع�س بدل �للجوء  �أن نحرتم  �ل��ر�أي �لآخ��ر، وعندما نتعلم 
�ىل لغة �ل�شتيمة، عندها ميكن �أن �أعرّب عن موقفي. فاذ� قلت �نني �شد 

�لزو�ج �ملدين فان �لأ�شخا�س �لذين يوؤّيدونه �شوف يرّدون بتعليقات )بال 
�لذين ل يوؤيدونه �شريدون  �لأ�شخا�س  �أنا معه فان  �ذ� قلت  �أما  طعمة(، 
�أي�شاً. يف كل �لأح��و�ل �أنا عرّبت عن ر�أيي يف �ل��زو�ج �ملدين على )تويرت( 
وقلت )�ن �عتماد �ل��زو�ج �ملدين يف لبنان لي�س خطاأ �ذ� كان حاًل ملحاربة 
�لطائفية �شرط �أل يتحول مو�شة ونن�شى مباركة ربنا(، وكل �شخ�س حّر 

يف فهم وتف�شري موقفي بالطريقة �لتي يريدها.
�مل��ر�أة، ولكن من وجهة  �ل��زو�ج �ملدين يوؤّمن حقوق  �لكثريون يقولون �ن 
�أي  �ل��زو�ج يكون مبنع زو�ج  �لأ�شا�شي للمر�أة يف م�شاألة  نظري فان �حلق 
فتاة دون �شن �ل� 23، ويجب �أن ي�شبح هذ� �لأمر �لز�مياً متاماً كما �جر�ء 
�لفحو�شات �خلا�شة قبل �متام �ل��زو�ج، لأنه وبح�شب ر�أيي ل ميكن لأي 
�مر�أة �أن تتحمل م�شوؤولية �لزو�ج قبل هذ� �ل�شن، لأنها تعتقد �أن �لزو�ج 
و�قامة حفل  �لأبي�س  �لف�شتان  و�رت��د�ء  �أحالمها  بفار�س  �لرتباط  يعني 
زفاف كبري، عد� عن �أنها تنجب طفاًل وهي ل تز�ل طفلة، مع �أن �لزو�ج 
لي�س كذلك على �لطالق، ولكنها متلك �لن�شج �لكايف �لذي يجعلها تقّدر 

�مل�شوؤوليات �لتي ترتتب على مثل هذه �خلطوة. 
�د�رة �أعمالك؟ يتوىل  �لذي  هو  رحمة  فريد  زوجك  • هل 

- �أب��د�ً، بل �ن مدير �أعمايل هو �شخ�س م�شري ��شمه وليد �شحاته، وهو 
ي�شتلم كل �لأمور �لتي تتعلق باأعمايل وحفالتي.

مو�عيد  لتحديد  زوج��ك  مع  �لتن�شيق  �ىل  �ل�شحافة  ت�شطر  ومل��اذ�   •
�ملقابالت معك؟

- لأن �ل��ب��ع�����س وع����ن ط��ري��ق �خل���ط���اأ ي��ع��ط��ي رق����م ه��ات��ف زوج����ي فريد 
على  للرد  م�شطر�ً  نف�شه  فيجد  �خل��ا���س،  رقمي  �أن��ه  على  لل�شحافين 
�أن��ه غري جمرب  رغم  وبينهم،  بيني  �ملو�عيد  تن�شيق  �أج��ل  �لت�شالت من 
على ذلك. لكن ل يعقل �أن يقول لهم )�أعتذر �نه رقمي ولي�س رقم زوجتي 

�شريين( ثم يقفل �خلط يف وجوههم.
�لفني؟ �لو�شط  يف  �شد�قات  تربطك  • هل 

- يوجد لدي �لكثري من �ملعارف ولكن ل توجد لدي �شد�قات.
تتعمدين ذلك؟ • هل 

- رمبا.
• ملاذ�؟

- بب�شاطة، لأنه مل ت�شاأ �لظروف.
�أنت ممن يرون �أن �شد�قات �أولد �ملهنة �لو�حدة �شعبة؟ • هل 

- لي�س بال�شرورة، بدليل �أن هناك �شد�قات جتمع بن �أ�شخا�س معروفن 

يف �لو�شط �لفني، ولكن مثل هذ� �لأمر مل يح�شل معي.
جتدين نف�شك مرتاحة �أكرث بعيد�ً عن �ل�شد�قات �لفنية؟ • هل 

ولكن يف  غ��ل��ط(،  �شيء  )�ن��و يف  �أ�شعر  ول  �شيء  ينق�شني  �أن��ا بخري ول   -
�أب��ادر �ىل �لقاء  �ملقابل ل توجد لدّي خ�شومات مع �أحد يف �لو�شط، و�أن��ا 
�لتحية و�ل�شالم على كل �لفنانن �لذين �ألتقي بهم �شدفة يف �ملهرجانات 
و�ملنا�شبات. �ل �أننا ل جنتمع �أو نتبادل �لت�شالت �لهاتفية، ولكن �ذ� �أتى 
لأنني  ف��ور�ً،  عنه  �لدفاع  �ىل  �أب��ادر  �شّيئ  بكالم  زميل  �شرية  على  �أحدهم 

�أرف�س �لذم باأي فنان.
• كيف تعلقن على ما قالته هيفاء وهبي بعدما �أثارت مو�شوع جتاهلها 

لك مع ني�شان يف برنامج )�أنا و�لع�شل(؟
- ل تعليق.

على  �أي�شاً  ينطبق  لبنان  على  ينطبق  ما  هل  �ل�شد�قات،  م�شاألة  يف   •
م�شر؟

- بل توجد لدي �شد�قات يف م�شر، ولكن لي�س مبعنى �أن �أم�شي كل �أوقاتي 
مع �لفنانن. فمثاًل عندما يطرح �أحمد عز فيلماً جديد�ً �أر�شل له ر�شالة 
هاتفية تت�شمن كلمة )مربوك(، فري�شل يل )�لتايلور �خلا�س بالفيلم(. 
كما �أنني �أحب �لفنانة �لهام �شاهن كثري�ً وبد�أت �شد�قتنا عندما �لتقينا 
�أ�شافر �ىل م�شر وعندما تاأتي هي �ىل  يف مهرجان )�لبندقية(، وعندما 
لبنان نلتقي �أي�شاً. �ىل ذلك، فان �لفنانن �لذين �أ�شاركهم �لتمثيل تتكّون 
�شد�قة بيني وبينهم، فاأنا �شديقة مقّربة من مك�شيم خليل وتقال �شمعون 
ي�شبهوننا  �أنهم  نكت�شف  �أ�شخا�س  هناك  ك��ر�رة.  و�أم��ري  قطريب  وبياريت 

عندما نعمل معاً، و�شرعان ما تتكّون �شد�قات بيننا.
�أ�شهل من �ل�شد�قة بن �ملطربن؟ �ملمثلن  بن  �ل�شد�قة  �أن  • يبدو 

- نعم، ول�شبب ب�شيط هو �أنني �ألتقي بهم لفرت�ت طويلة �أثناء �لت�شوير، 
�أغ��ادر �ملكان  �أق��ّدم و�شلتي ومن ثم  بينما عندما يكون لدّي حفل، فانني 
على  معاً  نغني  ول  باملطرب  �ألتقي  ل  �أن��ن��ي  يعني  وه��ذ�  بيتي،  �ىل  ف���ور�ً 
�أن تن�شاأ �شد�قة بيني  �أنه ميكن  �لفنانن �لذين �شعرت  �مل�شرح، لكن من 
وبينه هو �لفنان جوزف عطية لأننا �جتمعنا يف حفل ر�أ�س �ل�شنة يف �لأردن 

وجل�شنا معاً وتناق�شنا يف �أمور كثرية.
�ملقبل؟ �لفني  م�شروعك  • ما 

تورينو(  )�شانت  )حبايبي( يف  �أغنية  كليب  ت�شوير  قريباً  �أبا�شر  �شوف   -
يف �ليونان حتت �د�رة �ملخرجة �جني �جلّمال، وهو �شيطرح يف �شهر مايو 

�ملقبل، وت�شوير م�شل�شلي �لرم�شاين بن لبنان وم�شر.

دوللي �ساهني حت�سل على 
مليون جنيه من )تتح(

�إنها تو��شل ت�شوير م�شاهد  قالت �لفنانة �للبنانية �ل�شابة دوللي �شاهن 
بعد  �شعد،  حممد  �مل�شري  �لفنان  مع  )تتح(،  �جلديد  �ل�شينمائي  فيلمها 
عودة �ملخرج �شامح عبد �لعزيز من �ل�شفر، يف �لوقت �لذي ك�شفت م�شادر 

مقربة منها �أنها �شتح�شل على �أجر مليون جنيه.
عدد  �أد�ء  �أثناء  قدمها  يف  لالإ�شابة  �لفيلم  ب�شبب  تعر�شت  كانت  �شاهن 
من �مل�شاهد �خلطرية، ولكنها رف�شت �أن حتل )دوبلرية( حملها، و�أكملت 

�لت�شوير بالرغم من �إ�شابتها.
�لريا�س  �أ���ش��ري  كلمات  م��ن  خليجية  �أغنية  �أخ���ري�ً  �شجلت  �شاهن  وك��ان��ت 
و�أحلان خالد �جلنيدي وتوزيع حازم ر�أفت، ل�شمها �إىل �ألبومها �جلديد، 
وجتري �لتح�شري�ت حالياً لت�شويرها على طريقة �لفيديو كليب ور�شدت 

لها ميز�نية 60 �ألف دولر.

حممد رم�سان يرتاجع عن 
)الركني(... ب�سبب ال�سبكي

تر�جع �لفنان حممد رم�شان عن بطولة �مل�شل�شل �جلديد )�لركن( ب�شبب 
مل��دة خم�س  بينهما  �مل��ربم  بالعقد  ه��دده  �ل��ذي  �ل�شبكي  �أح��م��د  م��ع  م�شكلة 
�لفنان  تر�جع  �أن  بعد  )�لركن(  و�فق على بطولة  وكان رم�شان  �شنو�ت. 
عمرو �شعد عن بطولته ويختار م�شل�شل )ب�شر مثلكم( ليتو�جد به يف �شهر 
رم�شان  �شهر  يف  �شارك  رم�شان  حممد  �لفنان  �أن  يذكر  �ملقبل.  رم�شان 
م�شاهد  �خلم�شة  تتعدى  ل  قليلة  مب�شاهد  )كاريوكا(  م�شل�شل  يف  �ملا�شي 

طو�ل �أحد�ث �مل�شل�شل قبل تعاونه مع �ل�شبكي. 
عبد  جمال  �مل��خ��رج  م��ع  للعمل  �ملنتجة  �لع��الم��ي  �لن��ت��اج  و�تفقت مدينة 
هالل  حمادة  �لفنان  ومنها  للبطولة  �أخ��رى  �أ�شماء  تر�شيح  على  �حلميد 
�لعقد  يوّقع  مل  �لآن  �ىل  لكنه  �لعمل  على  �ملبدئية  �ملو�فقة  �أب��دى  �ل��ذي 
و�فقت  يينما  جنيه،  مالين   8 طلب  فقد  �لأج��ر،  على  �لختالف  ب�شبب 

�ل�شركة على 4 مالين جنيه فقط.
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كعكة من ال�سوكولتة..
 و�سفة لتخفيف الوزن

�أثناء وجبة �لفطور  يقول علماء من جامعة تل �بيب �ن تناول �حللويات 
�لبعد  ك��ل  بعيدة  �مل��ق��ول��ة  ه��ذه  ب��دت  ومهما  �ل����وزن.  تخفيف  على  ي�شاعد 
�لن�شب  �لوقت  هو  �ل�شباح  �ن  �أظهرت  در��شة حديثة  �ن  �ل  �ل�شحة،  عن 
ن�شاطا  �أك��رث  تكون  �ل�شتقالب  عملية  لن  ذل��ك  يرجع  �ملعجنات.  لتناول 
حرقها  ميكن  ح��ر�ري��ة  ���ش��ع��ر�ت  على  يح�شل  �جل�شم  �ن  كما  �ل�شباح  يف 
ويرى  �لربيطانية.  تلغر�ف  �شحيفة  نقلتها  ح�شبما  �ل��ي��وم،  م���د�ر  على 
�لخ�شائيون �ن �ل�شخ�س �شيتمكن من �لمتناع عن تناول �حللويات على 
مدى �لنهار �ذ� ت�شمنت وجبة �فطاره �لغنية بالربوتينات و�لكربوهدر�ت 
�لوزن  �لتخل�س من  �شينجح يف  �و فطرية. وبذلك  �ل�شوكولتة  كعكة من 
و�أجرت  طويلة.  لفرتة  �جلديد  وزن��ه  على  �شيحفظ  كما  ب�شرعة،  �ل��ز�ئ��د 
193 متطوعا  �شملت  �لدر��شة جتربة  �مل�شرفة على  د�نيال يعقوبوفيت�س 
300 �شعرة  من �مل�شابن بد�ء �لبد�نة. ووجب على �لبع�س منهم تناول 
حر�رية يف وجبة �لفطور، بينما ت�شمن �لفطور �ملتو�زن �لذي �شمل حلوى 
و�لذي تناولته �ملجموعة �لثانية 600 �شعرة حر�رية. و��شتمرت فرتة �تباع 
�تبعو� نظاما  �لذين  �شجل  �لفرتة  وبعد مرور هذه  ��شبوعا.   32 �حلمية 
تقريبا،  كيلوغر�مات   10 بن�شبة  �ل��وزن  يف  زي��ادة  �ل�شكريات  قليل  غذ�ئيا 
فيما متكن �لذين تناولو� �حللويات يف �ل�شباح من تخفيف �لوزن مبتو�شط 
18-20 كيلوغر�ما، كما ��شتطاع هوؤلء �حلفاظ على هذه �ملوؤ�شر�ت لفرتة 
طويلة. ويعتقد �خلرب�ء �ن �لمتناع عن تناول �حللويات يوؤدي مع مرور 
�لوقت �ىل �لدمان �لنف�شي عليها يف �ملدى �لبعيد و�لكثار �و حتى �لفر�ط 
يف تناول �ملاأكولت �لغنية بال�شعر�ت �حلر�رية. �أما �لفطور �ملتو�زن فيوفر 
�لطاقة �لالزمة للج�شم ويح�شن عمل �لدماغ ويطلق عملية �ل�شتقالب. 

كما �ن وجبة �لفطور هي �لتي تنظم وظيفة هرمون �جلوع )�لغريلن(. 

ع�شري التفاح 

يقول علماء بولنديون 
�ل���ت���ف���اح  ع�������ش���ري  �ن 
�لب���ي�������س �ف�����ش��ل من 
�لن������������������و�ع �لخ����������رى 
)�ل�شفافة(  �ل�شافية 
مل���ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ي��ه من 
ك�����ب�����رية من  ك����م����ي����ات 
م���������ش����اد�ت �لك�������ش���دة 
وه���ي �مل����و�د �ل��ت��ي تقي 
�جل���������ش����م �لم�����ر�������س 

و�ملو�د �مل�شرطنة.
وت�شل ن�شبة تركيز م�شاد�ت �لك�شدة �ىل �ربعة ��شعاف تلك �ملوجودة 
يف ع�شري �لتفاح �ل�شايف وتتكون من مركب ي�شمى بوليفينول. وميكن 

�حل�شول هذه �ملادة من �لتوت و�لعنب و�ل�شوكالتة �ل�شود�ء. 
يقول �لباحثون يف جملة علوم �لغذ�ء و�لزر�عة �ن عملية �شناعة ع�شري 

�لتفاح �دت �ىل قلة تركيز م�شاد�ت �لك�شدة يف ع�شري �لتفاح �ل�شايف. 
�نهم  �لبولندية  روكلو  مدينة  يف  �ل��زر�ع��ة  جامعة  من  �لباحثون  يقول 
�لتفاح  ع�شري  نوعي  يف  للتاأك�شد  �مل�����ش��ادة  �مل���ادة  كميات  بقيا�س  ق��ام��و� 
�لبي�س و�ل�شايف. كما قامو� مبعايرة ن�شاط م�شاد�ت �لك�شدة يف �ربع 

�نو�ع من �لع�شائر. 
وقد ��شتنتج �لباحثون �ن �لتفاح �لذي يحتوي على لبابة �كرب ي�شتمل 
يف  تفاعل  �على  تعطي  و�لتي  �لك�شدة  م�شاد�ت  من  تركيز  �على  على 

�لتجارب. 
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املطربة تايلور سويفت تقف أمام عدسات املصورين خالل حضورها حفل توزيع جوائز موسيقى الريف 2013 
في )إم جي إم غراند غاردن( في الس فيغاس. )يو بي أي(

؟ ال�شنان  فر�شاة  خمرتع  • من 
�لذي  �لربيطاين  �دي�س  وليام  هو  �بتكرها  من  �ول  �ل�شنان  فر�شاة 
نتيجة  علي  يح�شل  فلم  �لقما�س  م��ن  بقطعة  ��شنانه  تنظيف  �ر�د 
جيدة فجاء بقطعة من �خل�شب و�شنع بها عدة ثقوب مالأها ببع�س 
�لق�س فاعطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دكانا لنتاج فر�س �ل�شنان 

بخامات جديدة.
؟ العامل  يف  لل�شمك  م�شدر  اغزر  يوجد  • اين 

يوجد بالقرب من �شو�طيء جزيزة �شردينيا �ليطالية ،وهناك م�شدر 
�خر عر�س �شاحل �ملحيط �لهادي لمريكا �ل�شمالية.

تعلم �أن �شمك جلد �لإن�شان ل يزيد عن 2 ملم ، و �شمك جلد �لفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد �لإن�شان  • هل 
با�شتثناء جفون  �لغدد  �لفيل خال من هذه  �لعرق بينما جلد  �لتي تفرز  �لغدد  �آلف من  يحتوي على عدة 

�لعينن
تعلم �أن عمر �لقرد ل يتجاوز يف �ملتو�شط ثالثن �شنة • هل 

• هل تعلم �أن �لذبابة تهز جناحها حو�يل )32( مرة يف �لثانية �لو�حدة
تنتحر ب�شبب �ملر�س لكنها  و  متوت  ل  �لن�شور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفن   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�س  �ن  تعلم  • هل 

�أن �قدم ج�شر يف �لعامل يعود تاريخه �إىل 850 ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن ج�شر حجري  • هل تعلم 
فوق نهر ملي�س يف تركيا 

تعلم �أن مطار بروتد�م بهولند� يقع يف منطقة تنخف�س عن م�شتوى �شطح �لبحر مبقد�ر 4.5 مرت  • هل 
جنم �إىل �لأر�س هي �ل�شم�س و تبعد حو�يل 93 مليون ميل  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 

�جتمع فيل �شخم و�شفدعة �شغرية على حافة بئر للماء فوقف �لفيل ي�شرب بنهم ونظرت �ليه �ل�شفدعة 
�ل�شغرية و�خذت ت�شرب �ي�شا، ثم �لتفت �لفيل للح�شائ�س و�خذ ياأكل ب�شر�هة وذهبت �ل�شفدعة ت�شدر 
نقيعا �شعيفا.. هنا نظر �ليها وقال: ماذ� تفعلن �يتها �لبلهاء �أتقلدينني؟ فقالت: وملا ل.. كيفما تفعل 

�فعل.. ��شتطيع �ن ��شرب �ن �كل �ن �نقنق.
 فقال لها �لفيل: �نا �لفيل ��شتطيع فعل كل �شي و�نت ل ت�شتطيعن عمل �ي �شيء.. ومد خرطومه وك�شر 
جذع �شجرة قريبة منه وقذف به بعيد� وقال: �يتها �لتافهة هل ت�شتطعن فعل ذلك، نظرت �ل�شفدعة 
حولها ثم �بتعدت و�بتعدت و�بتعدت ثم جاءت بقفزة هائلة لتح�شر نف�شها يف خرطوم �لفيل �لذي �خذ 
نف�شه  يعيد  ثم  �ل�شجار  �شمال وميينا ويخبطه يف جذوع  به  بع�شبية ويطيح  وينفث خرطومه  ي�شرخ 
بقوة مرة �خرى و�ل�شفدعة �ل�شغرية قد �نتفخت بحيث ��شبح �شعب على �لفيل �خر�جها. وهنا �نهارت 
قوى �لفيل ونزل على �لر�س بج�شده وكاأنه قارب على �ملوت، فخافت �ل�شفدعة و�نكم�شت على نف�شها 
ثم خرجت من خرطوم �لفيل وقفزت بعيد� فتنف�س �لفيل �ل�شعد�ء وقام يقف على قدميه وهو يف غيظ 
�يتها �ل�شفدعة �عرتف �ن لكل  �شديد من تلك �ل�شفدعة �لتي ل ت�شاوي بجانب حجمه �شيئا، وق��ال: 
خملوق �شاأنه على هذه �لر�س ولن ��شتهن بقوة �حد بعد ذلك مهما كانت �شاآلة حجمه و��شكرك لنك 
�أعطيتني در�شا لن �ن�شاه.  ومن يومها و�لفيل و�ل�شفدعة ��شدقاء يخرجون معا وي�شربون معا وياأكلون 

معا ورمبا نفث يف وجهها �ملاء فاأطاح بها بعيدة وهي �شعيدة بذلك .

ال�ضفدعة تهزم الفيل 

تناول الطعام بزيت الكانول للتخل�س من دهون الرداف

�سرب املياه املعدنية ي�ساعد
 على الوقاية من الزهامير

 
ك�شفت �حدث �لبحاث �لطبية �ن �شرب �ملياه �ملعدنية ي�شاعد على �لوقاية 
على  �شلباً  يوؤثر  �لع�شر�لذي  �أمر��س  �أحد  بالزهامير  �لإ�شابة  من فر�س 
�لطبية  �لأبحاث  و�أ�شارت  لالإن�شان.  �لإدر�كية  و�لقدر�ت  �لذ�كرة  م�شتوى 
�لتى �أجريت �أن �ل�شخا�س �لذين د�أبو� على تناول �ملياه �ملعدنية قد جنحو� 
فى �لتخل�س من �لعنا�شر�ملعدنية �ل�شامة خا�شة �لملونيوم �أحد �لعو�مل 
�لهامة �مل�شببة للمر�س. كانت �لبحاث �لطبية �ل�شابقة قد �أ�شارت �إىل �أن 

عن�شر �لملونيوم يعمل على زيادة خماطر �ل�شابة مبر�س �لزهامير.

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

الأهل والأ�سدقاء.

عبدامل�ىل فاروق
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

ك�شفت در��شة علمية �أن �لنتظام فى تناول و�لطهو بزيت �لكانول 
قد ي�شاعد فى تخف�س معدلت تر�كم �لدهون فى منطقة �لبطن 

و�لأرد�ف فى حال �ل�شتغناء عن �لزيوت �لأخرى.
كان �لباحثون قد �أجرو� �أبحاثهم على 121 �شخ�شا ممن يعانون 
�آل��ي��ة �لتمثيل �ل��غ��ذ�ئ��ى ف��ى �جل�شم مت  م��ن �أع��ر����س �خ��ت��الل ف��ى 
�إعطاوؤهم ع�شري� يحتوى على 40 جر�ما بو�قع 1،40 جر�م من 
�أحد �أنو�ع �لزيوت �لكرث ��شتخد�ما فى �إطار برنامج حمية �شحية 

للحافظ على �لوزن ل يتعدى �للفي �شعر حر�رى يوميا.
�لعديد من �ملخاطر �ل�شحية  �لدر��شة من  �مل�شاركون فى  ويعانى 
�مل�شتقبل �لقريب فري�شة لال�شابة بالعديد  �لتى قد جتعلهم فى 
من �لمر��س �خلطرية و�ملزمنة مثل تر�كم �لدهون فى منطقة 

�لبطن و�لرد�ف �رتفاع فى م�شتوى �ل�شكر فى �لدم بال�شافة �إىل 
�لرئي�شية  �لعو�مل  �أح��د  ب��دوره  يعد  �ل��ذى  �ل�شار  �لكولي�شرتول 
�لدماغية  و�ل�شكتات  �لقلب  باأمر��س  �ل�شابة  فر�س  زي��ادة  ور�ء 

و�أمر��س �ل�شكر �لنوع �لثانى .
�عتمدو� ب�شورة كبرية  �لذين  �ل�شخا�س  �أن  �لباحثون  وقد وجد 
�أ�شابيع   4 لنحو  �ليومى  �لغذ�ئى  نظامهم  فى  �لكانول  زيت  على 
و�لرد�ف  �لبطن  فى  �لدهون  تر�كم  معدلت  خف�س  فى  جنحو� 
بن�شبة %1،6 باملقارنة باأقر�نهم �لذين ��شتهلكو� مزيج بن زيت 
ع��دم حدوث  على  �لبحاث  �شددت  كما  �أخ��رى.  وزي��وت  بذر�لكتان 
تغري يذكر فيما يتعلق باأنو�ع �لزيوت �لأخرى �ملتناولة �شو�ء زيت 

بذر �لكتان �أو غريها من �لزيوت �لغري م�شبعة .

رهف �شعيد عامر
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


