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وجبة الفطور كي�س نقود
ت�سلم زوجان يف ولية تني�سي �لأمريكية من �أحد فروع ماكدونالدز 
كي�ساً ورقياً يحتوي على �آلف �لدولر�ت، بدًل من وجبة �لفطور �لتي 
�سحيفة  �أوردت  ما  بح�سب  �لباكر  �ل�سباح  يف  عليها  �حل�سول  �أر�د� 

د�يلي ميل �لربيطانية.
�عتاد�  �لتي  �لفطور  توقفا لطلب وجبة  و�ستي�سي تريي  وكان غريغ 
من  �لقريب  ليبانون  �سارع  يف  ماكدونالدز  فرع  من  عليها  �حل�سول 
�سيارتهما  يف  دقائق  ب�سع  �نتظر  طلبهما  �سجال  �أن  وبعد  منزلهما، 
وت�سلمه  �لطعام  كي�س  �لنادلة  حت�سر  �أن  قبل  �ملعطم  خ��ارج  �ملتوقفة 

لهما من �لنافذة.
م��ن حمتويات  �ل��ت��اأك��د  �مل��ن��زل قبل  ب��اجت��اه  بال�سيارة  غ��ري��غ  و�ن��ط��ل��ق 
فيها  ليجد  �لكي�س  �ل��زوج  فتح  �ملنزل  �إىل  و�سولهما  ول��دى  �لكي�س، 
�لفطور،  ب��دل وجبة  �ل���دولر�ت  ب��اآلف  تقدر  �لنقود  كبري من  مبلغ 
�إيد�عها يف �لبنك  �أن �لنادلة �سلمتهما كي�س �لنقود �ملفرت�س  و�أدرك��ا 

يف ذلك �ليوم.
�أ���س��ح��اب��ه��ا، وع���اد �لزوجان  �إىل  �ل��ن��ق��ود  �إع����ادة  ي���رتدد غ��ري��غ يف  ومل 
�أدر�جهما على �لفور �إىل �ملطعم و�سلما كي�س �لنقود �إىل مدير �ملطعم، 
وطلبا منه عدم معاقبة �لنادلة �لتي هرعت بدورها باجتاه منزلهما 

فور �كت�ساف فد�حة �خلطاأ �لذي وقعت فيه.
و�سكر مدير �ملطعم فيل غر�ي �لزوجني على نز�هتهما، و�أكد �أن �إد�رة 
�ملطعم تعمل على �لتحقيق يف �خلطاأ �لذي ح�سل، وعربعن �سعادته 

بوجود �أ�سخا�س مثل غريغ و�ستي�سي يف �ملجتمع.

منزل من الزجنبيل
م��ن��زل م�����س��ن��وع م��ن �ل��زجن��ب��ي��ل مل ي��ع��د ف��ق��ط م���وج���ود�ً يف �لأف����الم 
�لكرتونية، بعدما ��ستطاع جمموعة من �ملتطوعني يف ولية تك�سا�س 
ونحو  و�ل�سكر  �لدقيق  م��ن  �لأرط���ال  �آلف  م��ن  �سناعته  �لأمريكية 

7200 بي�سة.
�لقيا�سي  �لرقم  حتطيم  من  �لعامل  يف  زجنبيل  منزل  �أك��رب  ومتكن 
مب�ساحته �لتي ت�سل �إىل 22 قدماً وي�ستوعب �أ�سرة مكونة من خم�سة 

�أ�سخا�س، بح�سب جملة مرتو �لربيطانية.
مبا  �ل�سلبة،  �حللوى  من  قطع  و304  �ألفاً   22 نحو  �ملنزل  وي�سم 
وق��ال م�سمم  �ملنزل.  �سعر ح��ر�ري لإجمايل  36 مليون  بنحو  يقدر 
�ملنزل بيل هورتون: �أعتقد �أن ما يده�سني يف هذ� �لت�سميم هو تكاتف 
كل �لقرية من �أجل حتقيق �لرقم �لقيا�سي �لعاملي، لقد �سعر �جلميع 

�أن لديهم هدفاً حقيقياً ي�سريون ور�ءه .
وكان منزل �لزجنبيل م�سدر�ً للجذب �ل�سيا�سي، حيث رفع �لعائد�ت 
150 �ألف دولر، وز�د عدد �لز�ئرين مبعدل  �خلا�سة بالبلدة لنحو 
600 �سخ�س يومياً، و�سيظل �ملنزل مفتوحاً للجمهور حتى يوم 14 

دي�سمرب كانون �لأول �جلاري.

غرمته املحكمة لأنه مل 
يتزوج خطيبته

�أ�سدرت حمكمة �أمريكية حكماً بتغرمي رجل مبلغ 50 �ألف دولر بعد 
�أن خالف وعده بالزو�ج من خطيبته.

�أن حمكمة �ل�ستئناف يف  وذكرت موقع كورت هاو�س نيوز �سريفي�س 
جورجيا �أ�سدرت حكماً مل�سلحة ميلي�سا كوبر ومنحتها تعوي�ساً بقيمة 
�أن رفعت دع��وى �سد نيد كيلي بتهمة �لحتيال  �أل��ف دولر بعد   50

و�لخالل بعهد، بعد �أن تر�جع عن وعده بالزو�ج منها.

�أ���س��ك��ك يف �لأمر  ق���ال ب���المت���ان: )ك��ن��ت 
�سيهدرون  �جل��م��ي��ع  �أن  ظ��ن��ن��ُت  ك���ث���ري�ً. 
�لنا�س  معظم  ��ستعمل  ل��ك��ن  �لأم������و�ل. 
�آثار  �إىل  �أدى  م��ا  م�����س��وؤول،  ب�سكل  �مل���ال 

�قت�سادية هائلة(.
�لأ�سخا�س  معظم  �أن  �لبيانات  �أظ��ه��رت 
�ل��ذي��ن ت��ل��ق��و� ه��ب��ة ن��ق��دي��ة �ن��خ��رط��و� يف 
�أع����م����ال جت���اري���ة �ح���رت�ف���ي���ة ب��ع��د �أرب����ع 
���س��ن��و�ت، وق���د �رت��ف��ع م��دخ��ول��ه��م بن�سبة 
�أ�سولهم  ز�دت  ك��ذل��ك  ت��ق��ري��ب��اً،   40%
بالمتان:  قال   .57% بن�سبة  �لتجارية 

)�إنها �أرقام مده�سة(.
�لبنك  من  بقر�س  �لربنامج  متويل  مت 
�لدويل وكان يهدف �إىل حت�سني �قت�ساد 
�أوغند� بعد 20 �سنة من �حلروب �لأهلية 
عرب ت�سجيع �ل�سباب )بني عمر 16 و35 
�لزر�عة  قطاع  من  �لنتقال  على  عاماً( 
�إىل جمالت �لتجارة �لحرت�فية. بلغت 
ما  �أي  للفرد،  دولر فقط   400 �لهبات 
�لنا�س  ملعظم  �ل�سنوي  �مل��دخ��ول  ي�ساوي 
يف تلك �ملنطقة. للح�سول على �لأمو�ل 
�إىل  �لطلبات  مقدمو  ��سطر  �لنقدية، 
يف  �آخ��ري��ن  �أ�سخا�س  مع  جماعة  ت�سكيل 
�ق��رت�ح ي�سمل خطتهم  قريتهم وتقدمي 
ح���ول ط��ري��ق��ة ����س��ت��ع��م��ال �مل����ال، ل��ك��ن مل 
ي��ت��اب��ع �مل�����س��وؤول��ون ح��ال��ت��ه��م ل��ل��ت��اأك��د من 

��ستعمال �لأمو�ل لتحقيق تلك �لغاية.
بات متلقو �لهبات يعملون يف �لنجارة ويف 
قطاع �ملعادن و�خلياطة وت�سفيف �ل�سعر. 
ُخ�س�س جزء من �ملال )بني 10 و20%( 
للتدريب، �سو�ء يف معهد �أو على يد حريف 
حملي، لكن ��سُتعمل معظم �ملبالغ ل�سر�ء 
ت��و���ّس��ع ع��دد من  �لأدو�ت و�مل����و�د �خل���ام. 

تلك �ل�سركات �ل�سغرية مبا يكفي 
ما  ماأجورين،  مبوظفني  لال�ستعانة 

�لقت�سادي يف  �لو�سع  �إىل حت�ّسن  �أدى 
�لبلدة كلها.

ق����ال ب����المت����ان: )ك�����ان م��ع��ظ��م��ه��م من 
�ملز�رعني �لذين �عتادو� على �لعمل بني 
10 و20 �ساعة �أ�سبوعياً وكانو� يك�سبون 
يتابعون  ه���م  �ل���ي���وم.  يف  دولر  ح�����و�ىل 
�لزر�عة لكنهم يعملون �لآن بني 5 و10 
�أن  ميكن  جتارتهم.  يف  �أ�سبوعياً  �ساعات 
على م�ستوى  ف��رق��اً  �لو�سع  ه��ذ�  ُي��ح��دث 
م��ر�ت يف  �أو ثالث  �لطعام مرتني  تناول 
�إر���س��ال �لأولد �إىل  �ل��ي��وم، و�ل��ق��درة على 

�ملدر�سة �لثانوية �أو عدم �إر�سالهم(.

�أد�ء �أف�ضل
كانت �لدر��سة �أ�سبه بتجربة ع�سو�ئية مع 
�ملعهد �لأملاين لالأبحاث  ناثان فيال من 
مارتينيز  و���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�لأمريكية.  للبلد�ن  �لتنمية  بنك  م��ن 
�سامل  تقييم  �إج��ر�ء  �ل��دويل  �لبنك  �أر�د 
من  �سنو�ت.  �سبع  منذ  �ملُطبَّق  للربنامج 
�عُتربت  �ل��ط��ل��ب��ات،  م��ق��دم��ي  �آلف  ب��ني 
535 جمموعة )تتاألف كل و�حدة منها 
تقريباً( موؤهلة للح�سول  ف��رد�ً   20 من 
�لهبات. �ختري ن�سفهم عرب �سحب  على 
ع�����س��و�ئ��ي ع��ل��ى �حل��ا���س��وب ك��ي يح�سلو� 
على �لأمو�ل �لنقدية، وتاألفت جمموعة 
مرجعية من �لعدد نف�سه. تتابع حكومة 

�أوغند� تنفيذ �لربنامج.
�أي�ساً يف در��سة منف�سلة  �سارك بالمتان 
�إن�سانية  م��ن��ظ��م��ة  ت���دي���ره  ب��رن��ام��ج  ع���ن 

�إيطالية )AVSI(، وقد منحت هبات 

دولر�ً   150 ب����ق����ي����م����ة 
�أوغند�.  ���س��م��ال  يف  �م�����ر�أة   1500 �إىل 
�نخرطت غالبية �لن�ساء يف قطاع �لتجارة 
من  �ل��ب�����س��اع��ة  ل�����س��ر�ء  �مل���ال  و��ستعملن 
بلد�ت وقرى جماورة ولإعادة بيعها. من 
خالل �لقيام بذلك، جنحن يف م�ساعفة 
مدخولهن �إىل ما يقارب �لع�سرين دولر�ً 

يف �ل�سهر.
�إىل  �لن�ساء  �نق�سمت  �ل��در����س��ة،  تلك  يف 
بع�س  جميعها  تلّقت  جمموعات  ث��الث 
ف��رد. مل  لكل  بكلفة مئة دولر  �لتدريب 
تخ�سع �إحدى �ملجموعات للمتابعة، بينما 
ثانية  جمموعة  بزيارة  �إغاثة  عامل  قام 
�أ�سئلتها  ع��ن  و�لإج���اب���ة  و�سعها  ملتابعة 
وتوفري �لدعم لها. �أما �ملجموعة �لثالثة، 
فا�ستفادت من زي��ار�ت متابعة عدة. قدم 
للمتابعة  خ�سعو�  �لذين  �لهبات  متلقو 
��ستعمالهم  ط��ري��ق��ة  ب�����س��اأن  و�مل��ح��ا���س��ب��ة 
�أف�����س��ل م��ن �لآخ���ري���ن، لكن  �أد�ء  ل��ل��م��ال 
 1800 �إىل  و�سلت  بكثري  �أع��ل��ى  بكلفة 

دولر 
ل����ك����ل م���ت���ل���ق���ي، مب�����ا يف  

ذلك 

وزيار�ت  �لتدريب  وتكاليف  �لهبة  قيمة 
يف  دولر�ً   250 مببلغ  مقارنًة  �ملتابعة، 
يقول  للمر�قبة.  تخ�سع  مل  �لتي  �لفئة 
فاعلة  لي�ست  �لطريقة  هذه  �إن  بالمتان 
ت�ساهم  �أن  )مي��ك��ن  �ل��ك��ل��ف��ة:  ح��ي��ث  م���ن 
و10   5 ب��ني  م�ساعدة  يف  �لأم����و�ل  تلك 

�أ�سخا�س بدل �سخ�س و�حد(.
تكون �لرب�مج �لتي تقدم �لهبات �لنقدية 
تنعم  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  بالن�سبة  مثالية 
ي�ستطيع  ل  ح��ي��ث  م�ستقر  ح��ك��م  ب��ن��ظ��ام 
�لنا�س �حل�سول على قرو�س، وهو و�سع 
�أو�سح  �ل��ع��امل.  �لنامية يف  �ل��دول  ن�سف 

بالمتان: 
عائد�ت  �مل�سروطة  غري  �لهبات  )حت�سد 
�ل�ستثمارية.  �لناحية  م��ن  ج���د�ً  عالية 
وهم  �مل�ساعدة  �ل��ف��ق��ر�ء  معظم  ي�ستحق 
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القر�س يت�شابه مع الب�شر  
�لربوتينات  عمل  طريقة  يف  مفاجئاً  ت�سابهاً  �أمريكيون  باحثون  وج��د 

لدى كّل من �لب�سر و�أ�سماك �لقر�س.
�ل�سفرة �جلينية للقر�س  �أن در��سة  �لعلماء من جامعة كورنيل  و�أو�سح 
�لأبي�س �لكبري، �أظهرت �أن �لربوتينات تطورت للقيام بوظائف خمتلفة 
من �سمنها �لأي�س، مبا يت�سابه مع �لب�سر �أكرث منه مع �سمكة �لزيرب� 

�لتي ��ستخدمت للمقارنة.
�لعديد  �أن��ه يف  �ستانهوب لقد فوجئنا ج��د�ً لرنى  �لباحث مايكل  وق��ال 
�أكرث  �لب�سر  �لت�سابه مع  �لقر�س  �أ�سماك  تت�سارك  من فئات �لربوتيني، 
من �سمكة �لزيرب� وتابع على �لرغم �أن �أ�سماك �لقر�س لي�س قريبة جد�ً 
من �لأ�سماك �لعظمية، �إل �أنهما ل تز�لن من �لأ�سماك.. فيما �لثديات 

تختلف متاماً .
�لأي�س  بع�س جو�نب  تكون  �أن  �حتمال  �أن  �إىل  ت�سري  �لدر��سة  �أن  غري 
لدى �سمكة �لقر�س �لأبي�س بالإ�سافة �إىل جو�نب �أخرى من �لكيمياء 

�حليوية لديها، �أقرب �إىل �إىل �لثديات منها �إىل �لأ�سماك �لعظمية .
ما  فمنها  مذهلة  مبيز�ت  تتمتع  �لقر�س  �أ�سماك  �أن  �ستانهوب  و�أو���س��ح 
عميقاً  ت�سبح  ما  منها  �لبي�س،  ت�سع  ما  ومنها  مكتملني  �سغار�ً  تنجب 
يف قعر �ملياه و�أخرى ل ت�ستطيع ذلك، بع�سها يبقى يف مكانه و�لبع�س 

�لآخر يهاجر يف كافة �أرجاء �ملحيط .
و�لقر�س �لأبي�س ينزل �إىل �لأعماق ويهاجر فيما تنجب �لأنثى �سغر�ً 
عني  يف  �لقر�س  هذ�  عن  تعلمناه  ما  �سناأخذ  �ستانهوب  وق��ال  مكتملني، 
�لع��ت��ب��ار يف در����س��ة �أو���س��ع ح��ول �جل��ي��ن��ات �ملرتبطة ب��ه��ذه �لأن����و�ع من 

�ل�سلوك .

وفق فكرة تقليدية �ضائعة: �إذ� �أعطينا �لإن�ضان �ضمكة، ف�ضياأكل يومًا و�حدً�. لكن 

�أبحاث  ت�ضري  لكن  حياته!  طو�ل  �لطعام  على  ف�ضيح�ضل  �ل�ضيد،  عّلمناه  �إذ� 

�ضخ�ص  لأي  �لأم��و�ل  �إعطاء  �أن  �إىل  بالمتان  كري�ضتوفر  �أجر�ها 

�ضيجعله ي�ضرتي �ضنارة �ضيد ويتعلم �ل�ضيد بنف�ضه!

بالمتان �أ�ضتاذ م�ضاعد يف �ل�ضوؤون �لدولية و�لعامة و�لعلوم 

�ضنو�ت  �أرب��ع  مدتها  در��ضة  حديثًا  �أمت  وقد  �ل�ضيا�ضية، 

�أوغند�، وهو مينح  �ضمال  برنامج تديره �حلكومة يف  عن 

�ل�ضباب كي يتعلمو�  �لأمو�ل �لنقدية �إىل جمموعات من 

�لتجارة وُين�ضئو� عملهم �خلا�ص. كانت �لنتائج مفاجئة 

�أف�ضل  �ملبا�ضرة  �لهبات  باأن  �أقنعته  وقد  �إليه  بالن�ضبة 

طريقة لتقدمي �مل�ضاعد�ت.

الفقراء يحتاجون املال 
والتدريب اأكرث من الطعام

احلوار بني الزوجني �شروري 
ل�شتمرار احلياة امل�شرتكة

ل �سك �أّن �حلو�ر بني �لب�سر �أمر مهم وبني �لزوجني �أمر بغاية �ل�سرورة فاحلو�ر وحده هو من 
ي�سع �لنقاط على �حلروف وهو وحده من يقود �ملركب لرب �لأمان فهو يعترب من�سط �حلياة 

�لزوجية ومفرغا لهمومها ومو�سحا للكثري من �للتبا�س فيها 
�ل��زو�ج �لذي ل يت�سمن حو�ر بني �لزوجني هو �لأك��رث �سعفا وم�ساكل و�سوء فهم وهو 

�لأقل قدرة على �ل�ستمر�ر .
�ملوت  لغة  �ل�سمت وهي  لغة  �ستحل مكانها  �لزوجني  �حل��و�ر بني  لغة  �إن غابت 
�لبطيء للم�ساعر وللعالقة �لإن�سانية و�لزوجية �لتي جتمعهما .. من يرغب 
بالو�سول �إىل �ل�سعادة �لزوجية عليه �أن يتبع �أ�س�س �ل�سعادة �لزوجية �ل�سحيحة 
و�حلو�ر يعترب ركيزة �أ�سا�سية يف طريق �لو�سول �إىل �ل�سعادة �لزوجية فاحلو�ر 
ينري �لدروب �ملظلمة و�خلفية يف حياة �لزوجني ويلقي �ل�سوء عليها ويجعلها 

ظاهرة قابلة لل�سري فيها حتت نور �ساطعة نور �حلو�ر �ملثمر دوما.
و�حل��و�ر ل يجب �أن يرتكز على �أم��ر و�ح��د بل ح��و�ر يف كل �سيء يف �حلياة 
�حل���و�ر �لعاطفي و�حل����و�ر �لج��ت��م��اع��ي و�حل����و�ر �لأ���س��ري و�حل����و�ر �ملايل 
عن  �لتعبري  يف  حقهم  وي�سون  للم�ساركة  �لأط���ر�ف  جميع  يدفع  و�حل���و�ر 

�لر�أي و�لرغبات ول يدع �لفر�سة لطرف و�حد لكي يقرر ويحدد عن �لبقية 
وخا�سة عن �لزوجة.

جنا بعد جتمده 72 
�شاعة حتت املياه

�لغطا�سني  م��ن  جم��م��وع��ة  مت��ك��ن 
�سفينته  غ��رق��ت  رج���ل  �إن���ق���اذ  م���ن 
ق��ب��ال��ة ���س��و�ح��ل ن��ي��ج��ريي��ا، ب��ع��د 3 
هو�ئية  فقاعة  د�خ��ل  ق�ساها  �أي��ام 
قاع  يف  ��ستقرت  �لتي  �ل�سفينة  يف 

�لبحر بالكامل.
�أوك��ي��ن��ي �لناجي  وك���ان ه��اري�����س��ون 
�لغارقة  �ل�����س��ف��ي��ن��ة  م���ن  �ل���وح���ي���د 
حمتجز�ً  وظ������ل   ، جاك�سون4 
د�خ�����ل �إح������دى غ��رف��ه��ا غ���ري ق���ادر 
�أ�سماك  م��ن  ع��ل��ى �حل����ر�ك خ��وف��اً 
طاقم  جثث  �لتهمت  �لتي  �لقر�س 
مل  �أن���ه  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�سفينة، 
ي��ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام و�ل�����س��ر�ب طو�ل 
ف���رتة �ح��ت��ج��ازه �ل��ت��ي �م��ت��دت �إىل 
�أي��ام كاملة وب��د�أت �ملياه �ملاحلة   3

باإ�سقاط جلده.
�لعثور  �لغطا�سني  و��ستطاع فريق 
�لغارقة،  �ل�سفينة  على  بال�سدفة 
قبل  منها  �جلثث  بانت�سال  وب��د�أو� 
�أوك��ي��ن��ي وه���و يف حالة  ي��ج��دو�  �أن 
م���ن �ل���رع���ب و�ل���ف���زع وق����د خارت 
على حتمل  ق����ادر�ً  يعد  ق���و�ه، ومل 
�جل���وع و�ل��ع��ط�����س، و����س��ت��غ��رق �أحد 
�لغطا�سني وقتاً طوياًل يف حماولة 
بالطماأنينة  �ل�سعور  وب��ث  تهدئته 

يف نف�سه.
ق�سة  لل�سحافيني  �أوكيني  وروى 
�ل���رع���ب �ل���ت���ي ع��ا���س��ه��ا ب��ع��د غرق 
�إىل  �لقدر  �ساقه  وكيف  �ل�سفينة، 
مكان �آمن د�خلها، حيث عرث على 
فقاعة هو�ئية مكنته من �لتنف�س، 
يف �لوقت �لذي تناثرت فيه �جلثث 

يف كل مكان د�خل �ل�سفينة.
ول ي���ز�ل �أوك��ي��ن��ي �ل���ذي جن��ا من 
يعاين من  �ملوت مبعجزة حقيقية 
ن��وب��ات خ���وف م��ت��ك��ررة م��ن��ذ �أن مت 
فزعاً  ي��وم  ك��ل  وي�ستيقظ  �إن���ق���اذه، 
�أن  قبل  بال�سر�خ،  وي��ب��د�أ  �لليل  يف 
من  �لتخل�س  ��ستطاع  �أن��ه  ي��درك 

هذ� �لكابو�س.

زواج لتويا جاك�شون 
ت����زوج����ت لت����وي����ا، ���س��ق��ي��ق��ة ملك 
�ل��ب��وب �لأم��ريك��ي �ل��ر�ح��ل مايكل 
م���ن ح��ب��ي��ب��ه��ا جيفري  ج��اك�����س��ون، 
به عالقة  ربطتها  �ل��ذي  فيليب�س، 
)ر�د�ر  م����وق����ع  و�أف����������اد  ط����وي����ل����ة. 
جاك�سون،  �ن  �لأمريكي  �أونالين( 
�لبالغة من �لعمر 57 �سنة، دخلت 
�لقف�س �لذهبي وتزوجت فيليب�س 
يف لو�س �أجنل�س، مذكر�ً باأنها على 
عالقة به منذ زمن طويل، كما �نه 
فيلب�س  وكان  �أعمالها.  يف  �سريكها 
خالل  ل��ل��زو�ج  جاك�سون  ي��د  طلب 
�لو�قعي  �ل��ت��ل��ف��زي��وين  ب��رن��اجم��ه��ا 

�حلياة مع لتويا .

ال�شعودية تعلن عن خطة 
ا�شرتاتيجية للحج والعمرة 

ك�سف وزير �حلج �ل�سعودي �لدكتور بندر 
��سرت�تيجية  و�سعت  ب��الده  �ن  �حل��ج��ار 
للحج و�لعمرة ملدة 25 عاما تاأخذ بعني 
�لعتبار �لزيادة �ملتوقعة يف عدد �حلجاج 
و�ل��زو�ر وحمدودية م�ساحة  و�ملعتمرين 

�مل�ساعر �ملقد�سة.
�أن هناك م�ساريع عمالقة  �لوزير  و�أك��د 
لتو�سعة  �حل�������ايل  �ل�����وق�����ت  يف  جت������ري 
�ملقد�سة  و�مل�ساعر  �ل�سريفني  �حلرمني 
و�إ�سفاء  �ل���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ط��اق��ت��ه��ا  وزي�����ادة 
و�لتحديث  �لتطوير  مل�سات  م��ن  م��زي��د 
�حلجاج  دخ���ول  م��ن��اف��ذ  وت��ط��وي��ر  عليها 
�أد�ء  لت�سهيل  وم��غ��ادرت��ه��م  و�مل��ع��ت��م��ري��ن 
بقاع  ج��م��ي��ع  يف  ل��ل��م�����س��ل��م��ني  �مل���ن���ا����س���ك 
�سركة   50 وج���ود  �إىل  و�أ����س���ار  �لأر������س. 
عمرة �ستعمل يف خدمة �ملعتمرين، لفتا 
�إىل �أن �لوز�رة �سددت على هذه �ل�سركات 
�لت�سغيلية  باملتطلبات  �لل��ت��ز�م  �سرورة 
ل��ل��ع��ام �حل���ايل و�سرورة  �ل��ع��م��رة  مل��و���س��م 
�ملقدمة  ل���ل���خ���دم���ات  م���ت���اب���ع���ة  وج�������ود 
�أن هناك تعاونا من  و�أك��د   . للمعتمرين 
من  للحد  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  �ل�����وز�رة 
ظاهرة تخلف �ملعتمرين عن �لعودة �إىل 

بالدهم يف �ملو�عيد �ملحددة .
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بح�ضور �ضعيد بن طحنون و�ل�ضفري �مل�ضري 

اجلالية امل�شرية بالعني حتتفل بالعيد الوطني الـ42

•• العني – الفجر:
ت�صوير – حممد معني:

�لعني  مبدينة  �مل�سري  �لنادي  ��ست�ساف 
�حلرية  فرقة  �أحيتها  م�سرية  �حتفالية 
نظمها  و  بال�سكندرية  �ل�سعبية  للفنون 
�ملكتب �لثقايف �مل�سري بابوظبي مبنا�سبة 
لدولة  و�لأرب��ع��ني  �ل��ث��اين  �لوطني  �لعيد 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة بح�سور �ل�سيخ 
�لفخري  �ل��رئ��ي�����س  ب���ن ط��ح��ن��ون  ���س��ع��ي��د 
و�يهاب   ، �لعربية  م�سر  جمهورية  لنادي 
حمودة �ل�سفري �مل�سري بالدولة و�لدكتور 
عادل �لنوي�سي �مل�ست�سار �لثقايف بال�سفارة 
بالعني  �مل�سرية  �لكني�سة  ور�عي  �مل�سرية 
�بناء  م��ن  غ��ف��ري  وج��م��ع  ���س��اوي��ر���س  �لأب 
�لعربية  و�جل���ال���ي���ات  �مل�����س��ري��ة  �جل��ال��ي��ة 
�مل�سرحي  �لفنان  �لم�سية  وق��دم  باملدينة 

فتحي قن�سوة.
�إقامة  �أن  �سعيد بن طحنون  �ل�سيخ  وقال 
�جلالية  ج���ان���ب  م����ن  �لح���ت���ف���ال���ي���ة  ه�����ذ� 
�مل�������س���ري���ة ي���ع���د خ����ري دل����ي����ل ع���ل���ى عمق 
�ل�سعبني  تربط  �لتي  �لخ��وي��ة  �لعالقات 
و�ل��ت��ي جت�سدت يف   ، و�لم��ار�ت��ي  �مل�سري 
ع��ل��ى م�ساركة  �مل�����س��ري  �ل�����س��ع��ب  ح��ر���س 
مبنا�سبة  �أف���ر�ح���ه  يف  �لم���ار�ت���ي  �سقيقه 
م�سري�  و�لرب��ع��ني  �لثاين  �لوطني  �ليوم 
�ل�����س��ادق��ة �لتي  �مل��ح��ب��ة  �إىل ع��م��ق ج����ذور 
لل�سقيقة  �لإم������ار�ت������ي  �ل�����س��ع��ب  ي��ك��ن��ه��ا 
�لكربى م�سر عرب �لتاريخ وحر�سه على 
نحو  خطو�تها  كل  يف  وم�ساندتها  دعمها 

�ل�ستقر�ر .
وم���ن ج��ان��ب��ه �ك���د �ل�����س��ف��ري �مل�����س��ري على 
�لدور �لهام �لذي قامت به دولة �لمار�ت 
�أعقاب  يف  م�سر  بجانب  �ملتحدة  �لعربية 
ث����وره 30 ي��ون��ي��و ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �مل����ادي 
و�ملعنوي مما كان له بالغ �لأثر يف �لدفع 
ب��ال��ع��الق��ات �مل�����س��ري��ة �لم��ار�ت��ي��ة ق��دم��ا ، 
�لقت�ساد  ��ستعادة  يف  بفاعلية  و�مل�ساهمة 

�ملبادر�ت  �أن  �إىل  لف��ت��ا  لعافيته  �مل�سري 
�ل���ع���دي���دة �لأخ������رى �ل��ت��ي ت�����س��ب يف هذ� 
�ل�ساأن ومن �أهمها �مل�سروعات �لقت�سادية 
د�خل  �ل��ك��ربى  �لم��ار�ت��ي��ة  و�ل�ستثمارية 
دفع  يف  �لأك���رب  �ل���دور  لها  �سيكون  م�سر 

عجلة �لقت�ساد �مل�سري نحو �لتقدم.
ولفت �ملهند�س حممد �سعيد �لد��سر رئي�س 
جمل�س �د�رة �لنادي �مل�سري بالعني  �ىل 

�ن هذه �لحتفالية تعرب عن عمق �مل�ساعر 
�لطيبة من جانب �ل�سعب �مل�سري ل�سقيقه 
�لمار�تي يف عيده �لوطني متمنيا له دو�م 

�لتقدم و�ل�ستقر�ر  
�ل�سعبية  للفنون  �حل��ري��ة  ف���رق  وق��دم��ت 
باإد�رة ن�سر �لدين فريد يف ختام جولتها 
حول �مار�ت �لدولة و�لتي ��ستغرقت ع�سرة 
�أيام جمموعة من �للوحات �ل�ستعر��سية 

�لقدمي  �مل�����س��ري  �لفلكلور  ع��ن  �مل���اأخ���وذة 
رق�سات  و  فرعونية  فنية  لوحة  و�سمت 
�سعبية مثل �لتنورة و�حلجالة و�ل�سيادين 
وغريها من �للوحات �ل�ستعر��سية �لتي 
عربت عن �لفلكلور �مل�سري �لذي يختلف 
وقد   ، م�سر  د�خ���ل  لأخ����رى  منطقة  م��ن 
لقت تفاعال وترحيبا �سديد� من جانب 

�حل�سور. 

تبادل الدروع
•• العني-الفجر:

قام  متميز  ح�سور  و���س��ط  �مل�����س��رح  خ�سبة  على  وم��ن  �لحتفالية  خ��ت��ام  يف 
�مل�سرية  �لثقافية  �مللحقية  درع  بتقدمي  ح��م��ودة  �إي��ه��اب  �مل�سري  �ل�سفري 
ملعايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان ومن جانبه قدم �ل�سيخ �سعيد بن 
�لنادي �مل�سري  �مل�سري فرع �لعني درع  �لرئي�س �لفخري للنادي  طحنون 
�إيهاب حمودة وللملحق �لثقايف �مل�سري �لدكتور عادل �لنوي�سي ،  لل�سفري 
كما قدم معالية درع �لنادي لوكيلة وز�رة �لثقافة �مل�سرية حياة علي �لتي 

�ساحبت �لفرقة �إ�سافة �إىل مدير �لفرقة ن�سر �لدين حممد .

وكيلة وزارة الثقافة امل�شرية 
ت�شيد باللجان املنظمة 

•• العني-الفجر:

حر�ست وكيلة وز�رة �لثقافة �مل�سرية ومعها حرم �مل�ست�سار �لثقايف �مل�سري 
على �لإ�سادة بدور �للجان �لفاعلة �لتي �ساهمت يف �إجناح �لفعاليات حيث 
�سمت �للجنة �لفنية كل من فتحي قن�سوة وح�سام �سالح ويو�سف �سديق 
و�أحمد ح�سام بينما �سمت �للجنة �ملنظمة كل من ح�سام �ل�سرقاوي وع�سام 
�للغة �لإجنليزية وحممد من�سور وهدى منظور  �سالح وم�سطفى معلم 

و�سمر ح�سام.
هذ� وقد �سكل طالب وطالبات �جلامعات و�ملر�حل �لثانوية �لعن�سر �لهام 
يف �لرتحيب بكبار �ل�سخ�سيات حيث �سمت قائمة �لطالب كل من حممد 
جالل و�أحمد �سكري وعبد �لرحمن ع�سام وحممد �ملكاوي و�سهيل عفيفي 
�أبو �ملعاطي وحممد يو�سف وحممد �لغز�يل وهند  وعمر جمدي وحممد 
�لغز�يل و�أحمد �لعي�سوي وحممود يون�س و�أمرية �أحمد ون�سمة م�سطفى 

وند� م�سطفى ومرمي �سمري ونور �أحمد.
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      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1524 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

حممد  عبد�لرحيم  حممد  �ل�سر  بوكالة/  حممد  مهدي  �حمد  مدعي/   
�جلن�سية: �لمار�ت مدعي عليه: و�ئل �حمد �سيد �حمد عبد�ل�سايف �جلن�سية: 
م�سر مو�سوع �لدعوى: مطالبة بقيمة 42000 درهم   �ملطلوب �عالنه/  و�ئل 
�حمد �سيد �حمد عبد�ل�سايف �جلن�سية: م�سر  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   343 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

�لمار�ت    �جلن�سية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�سالت  �لمار�ت  �سركة  مدعي/   
مدعي عليه: دياب توفيق ز�يد خمي�س �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: 
ز�يد  توفيق  دياب  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   13.221.26 مببلغ  مالية  مطالبة 
حيث  �خلربة(  �لتقرير  عنو�نه:بالن�سر)بورود  �لمار�ت  �جلن�سية:  خمي�س 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/12/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر 

بتاريخ  2013/12/5  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1537 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ليتون عبد�لرحمن �جلن�سية: بنغالدي�س �ملنفذ �سده : �ملعامل 
للمقاولت  �ملعامل  �عالنه/  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت 
�لعامة �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/588 عم جز- م ع-ب- �أظ 
طلب  لنظر  موعد�   2013/12/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
�لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�سور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
باملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1986 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
�سده  �ملنفذ  باك�ستان   �جلن�سية:  يو�سف  حممد  �قبال  �لتنفيذ/برويز  طالب 
�لمار�ت     �جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  عرب  باك  �سركة   :
�ملطلوب �عالنه/ �سركة باك عرب للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: 
�ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت 
�لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/1730 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�سور 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/671 ت عام- م ر-ت- اأظ)
�ملنفذ  �لمار�ت  �لهاملي �جلن�سية:  �سعيد عبد�هلل عباد  �لتنفيذ/حممد  طالب 
بديعة  �عالنه/    �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  خزنا  �بر�هيم  بديعة   : �سده 
�بر�هيم خزنا �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  كل-  مد   2012/422 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/18 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
 اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1674 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد جاهد عبد�لر�سيد �جلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: فرينور 
للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�جلن�سية:  �س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  فرينور  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/11 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/04  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
        اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2550 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    �جلن�سية:  ديو�جني  نري�ن�سو  ليت  ديو�جني  مانوموهان  مدعي/   
�لمار�ت      �جلن�سية:  و�لبال�سرت  �ل�سباغ  لعمال  بر�ديب  عليه:  مدعي 
لعمال  بر�ديب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع 
�لعنو�ن  على  عنو�نه:بالن�سر)�عالن  �لمار�ت  �جلن�سية:  و�لبال�سرت  �ل�سباغ 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالرخ�سة(  �لو�رد 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/11 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1762 /2013 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

حممد  ح�سن  عليه:  مدعي  لبنان  �جلن�سية:  حبلي  م�سطفى  حنني  مدعي/   
�ملطلوب  �سفر    جو�ز  ��ستخر�ج  �لدعوى:  مو�سوع  لبنان  �جلن�سية:  �سليمان 
�عالنه/ ح�سن حممد �سليمان �جلن�سية: لبنان  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/29 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�ساء   �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر 

بتاريخ  2013/12/4  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1760 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
�ملنفذ �سده  بنغالدي�س  �لتنفيذ/��سمائيل ح�سني عبد�ل�سالم �جلن�سية:  طالب 
�عالنه/    �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �خل�سر�ء  �لنقطة   :
بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �خل�سر�ء  �لنقطة 
�لدعوى  يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/832 رقم 
�لد�ئرة  �مام  باحل�سور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/15 موعد� 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

ُي�ضّكل �خللل �ملعريف �لطفيف تبدًل ب�ضيطًا و�إمنا ملحوظًا يف مهار�ت �لتفكري و�لذ�كرة. ويوؤثر هذ� �خللل يف قدرة �ملري�ص على 
�لعمل، ك�ضب �ملال، و�حلفاظ على ��ضتقالليته. يذكر مدير برنامج �لطب �لنف�ضي للم�ضنني يف م�ضت�ضفى ماكلني �لتابعة 
�أ�ضماء وكلمات ت�ضتعملها دومًا.  لهارفارد: )قد تن�ضى مو�عيد، تفقد �لأ�ضياء با�ضتمر�ر، وتو�جه �ضعوبة يف تذّكر 

كذلك قد تعاين �ضعوبة يف حتديد �أماكن تاألفها جيدً� �أو تذّكر تو�ريخ بالغة �لأهمية(.

قد تبدو �حلالتان مت�ضابهتني، لكّن �حل�ضا�ضية جتاه �حلليب وعدم حتّمل �لالكتوز حالتان غري مرتبطتني من �لناحية �لطبية، فما �لفرق بينهما؟

�شحة وتغذية

من  فعل  رد  �حلليب  جت��اه  �حل�سا�سية  ت�سمل 
�أما  �حلليب.  يف  موجود  بروتني  جت��اه  �جل�سم 
بنوع  فتتعلق  �ل��الك��ت��وز،  حت��م��ل  ع���دم  م�سكلة 

كربوهيدر�ت موجود يف م�ستقات �حلليب.

�مل��������اأك��������ولت م�������س���ن���وع���ة م������ن �ل����ربوت����ي����ن����ات 
�لأنو�ع  هذه  ُتعترب  و�لدهون.  و�لكربوهيدر�ت 
�لإن�سان  ح��م��ي��ة  م���ن  ����س���روري���ة  �أج�������ز�ء  ك��ل��ه��ا 
يف  �أ�سا�سي  ب�سكل  موجود  �لربوتني  �لغذ�ئية. 
م�ستقات �حلليب و�لبي�س 
و�ملك�سر�ت  و�ل����ل����ح����وم 
و�ل�سمك  و�ل���ف�������س���ت���ق 
وث����������م����������ار �ل�����ب�����ح�����ر 
لكن  و�لفا�سولياء. 
ح������ت������ى �حل������ب������وب 
و�ل���������ف���������اك���������ه���������ة 
ت  � و خل�سر � و
حت������ت������وي 

ع��ل��ى ك��م��ي��ات ���س��غ��رية م��ن �ل��ربوت��ي��ن��ات. حني 
�إىل وج���ود  ي�����س��ري  ف��ع��ل  �ل�����س��خ�����س رد  ُي��ظ��ه��ر 
ح�سا�سية، ينجم ذلك يف معظم �حلالت عن رد 
فعل غري طبيعي من جهاز �ملناعة على بروتني 

غذ�ئي معني.
جهاز  يعترب  �حلليب،  ح�سا�سية  يخ�س  م��ا  يف 
�ملناعة على نحو غري طبيعي �أن بع�س بروتينات 
�حلليب م�سرة. هذ� ما ي�سبب �إنتاج �لغلوبولني 
للربوتينات(.  م�����س��ادة  )�أج�������س���ام   E �مل��ن��اع��ي 
 E ح���ني حت��ت��ك �أج�����س��ام �ل��غ��ل��وب��ول��ني �مل��ن��اع��ي
�إ�سارة  �مل�����س��ادة  �لأج�����س��ام  تر�سل  بالربوتينات، 
ومو�د  �لهي�ستامني  لإط��الق  �ملناعة  جهاز  �إىل 
كيماوية �أخرى يف �جل�سم. تلك �ملو�د �لكيماوية 

جتعل �جل�سم يبدي رد فعل �حل�سا�سية.
بالن�سبة �إىل �مل�سابني بح�سا�سية جتاه �حلليب، 
�حل�����س��ا���س��ي��ة خالل  ف��ع��ل  رد  ي��ظ��ه��ر  �أن  مي��ك��ن 
�ساعات من  ث��الث  �إىل  ت�سل  ف��رتة  �أو  دق��ائ��ق 
ح�سا�سية  ت�سبب  ق��د  �ل��ربوت��ني.  ��ستهالك 
�لح��م��ر�ر �جللدي،  ع��و�ر���س مثل  �حلليب 
�حلكة، �لتورم، �سعوبة يف �لتنف�س، �لتقيوؤ، 
و�لإ�سهال. يف �حلالت �حلادة، قد يوؤدي رد 
�حل�سا�سية،  �سدمة  �إىل  �حل�سا�سية  فعل 
ت�سبب  �أن  �حلياة وميكن  تهدد  وهي حالة 

تر�جع �سغط �لدم وفقد�ن �لوعي.
�ل��ط��ري��ق��ة �ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي مت��ن��ع رد فعل 
�مل�سابني  �لأ���س��خ��ا���س  ع��ن��د  �حل�����س��ا���س��ي��ة 
�حلليب  جت��ن��ب  ه��ي  �حل��ل��ي��ب  بح�سا�سية 
�إذ� ظ��ه��ر رد  ك���ام���ل.  ب�����س��ك��ل  وب��روت��ي��ن��ات��ه 
ف��ع��ل �حل�����س��ا���س��ي��ة، ق��د ت���ربز �حل��اج��ة �إىل 
على  لل�سيطرة  �لأدري���ن���ال���ني  دو�ء  ح��ق��ن 
ينبغي  �ل��ع��و�ر���س، ويف �حل����الت �حل����ادة 

جتنب �أو معاجلة �سدمة �حل�سا�سية.

�أنزمي �لالكتاز
على عك�س �حل�سا�سية جتاه �حلليب، ل يرتبط 
�أو  باأي بروتينات غذ�ئية  عدم حتّمل �لالكتوز 
بجهاز �ملناعة. بل �إنه ينجم عن م�سكلة مع نوع 
�حلليب  يف  م��وج��ود  )�ل��الك��ت��وز(  كربوهيدر�ت 

وم�ستقاته.
ته�سم  م�ستقاته،  تناول  �أو  �حلليب  �سرب  عند 
�لأن��زمي��ات �مل��وج��ودة يف �لأم��ع��اء �ل��الك��ت��وز كي 
�إنتاج �لطاقة. بالن�سبة �إىل  يتمكن �جل�سم من 
حتّمل  ع��دم  م�سكلة  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س 
�لالكتوز، يفتقر �جل�سم �إىل �أنزمي معني ��سمه 
�لالكتاز. حني يتناول هوؤلء �لأف��ر�د م�ستقات 
�لالكتوز  تفكيك  �جل�سم  ي�ستطيع  ل  �حلليب، 

باأي طريقة.
يوؤدي ذلك �إىل عو�ر�س مثل �لإ�سهال و�لغثيان 
�لبطن  وغ���از�ت  ونفخة  �لبطن  يف  وت�سنجات 
بعد  �لعادة  يف  �لعو�ر�س  تظهر  �لتقيوؤ.  ون��ادر�ً 
م�ستقات  �أك���ل  م��ن  ���س��اع��ات  �أرب����ع  �إىل  �ساعتني 
�حلليب. قد تكون �لعو�ر�س �لناجمة عن عدم 
حتمل �لالكتوز مزعجة. لكن على عك�س تلك 
ما تكون  نادر�ً  �لتي تخّلفها ح�سا�سية �حلليب، 

خطرية.
عدم  م��ن  �ل�سفاء  ي�سمن  ع��الج  �أي  يتو�فر  ل 
حتمل �ل��الك��ت��وز. ويف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن، م��ا من 
طريقة لزيادة �إنتاج �أنزمي �لالكتاز يف �جل�سم. 
من  �لالكتوز  حتمل  بعدم  �مل�سابون  يرتاح  كي 
فاعلية  �لأك���رث  �لطريقة  تق�سي  ع��و�ر���س��ه��م، 
بوقف �أو تخفي�س ��ستهالك م�ستقات �حلليب. 
�أي�����س��اً م��ن ����س��ت��ع��م��ال م�ستقات  ق��د ي��ت��م��ك��ن��ون 

�حلليب �لتي تنخف�س فيها م�ستويات �لالكتوز 
�أو تخلو من �لالكتوز.

�لالكتوز  بعدم حتمل  �مل�سابني  بع�س  ي�ستفيد 
م���ن ����س��ت��ع��م��ال �لأق���ر�����س 

�لتي  �ل���ق���ط���ر�ت  �أو 

حت��ت��وي ع��ل��ى �أن����زمي �ل��الك��ت��از ول حت��ت��اج �إىل 
م�ستقات  ه�سم  على  للم�ساعدة  طبية  و�سفة 
من  �جل��م��ي��ع  ي�ستفيد  ل  ل��ك��ن  �حل��ل��ي��ب. 

هذه �ملنتجات.

يوؤثر يف مناطق معرفية تختلف باختالف حالة كل مري�ص

كيف تتخّطى اخللل املعريف الطفيف؟ 

حالتان غري مرتبطتني من �لناحية �لطبية

احل�شا�شية جتاه احلليب وعدم حتمل الالكتوز... الختالف وردود الفعل 

�ملعريف  �خل��ل��ل  ي���وؤث���ر   
مناطق  يف  �ل��ط��ف��ي��ف 
تختلف  م���ع���رف���ي���ة 
حالة  ب��اخ��ت��الف 
مري�س.  كل 

ل���ك���ن ت�����س��ت��ط��ي��ع �حل�����د م����ن ت����اأث����ري ه�����ذ� �خللل 
ب�سيطة.  ب��ات��خ��اذ خ��ط��و�ت  �ل��ي��وم��ي��ة  يف ح��ي��ات��ك 
�ملب�سطة  و�خل��ي��ار�ت  �جليدة  �ل��ع��اد�ت  وت�ساعدك 

و�أدو�ت �لذ�كرة يف �لتاأقلم.

ذ�كرة`
ي�سري �لدكتور �إلي�سون: )تعّو�س �لعاد�ت �جليدة 
عن �لذ�كرة �ل�سيئة(. فاإذ� كنت تو�جه �سعوبة يف 
�لتذكر، ين�سحك �لدكتور �إلي�سون باعتماد روتني 
ي�ساعدك يف �تباع عاد�ت حمددة. وت�سمل هذه 
قرب  تعليقة  على  مفاتيح  �إب��ق��اء  �ل��ع��اد�ت 
�ل��ب��اب، رك���ن �ل�����س��ي��ارة يف �مل��ك��ان ذ�ت���ه يف 
دوماً  تق�سده  �ل���ذي  �ل��ت�����س��وق  م��رك��ز 
وربط  �أك����رب،  ب�سهولة  جت��ده��ا  ك��ي 
مو�عيد تناول �لأدوية بن�ساطات 
�لأ�سنان  تنظيف  �أخ��رى، مثل 
وتناول �لطعام. كذلك ت�سكل 
م�ساعد�ت �لتذكر، مثل دفرت 
�ملالحظات �أو �لهاتف �لذكي، 
�لأرقام  و�سيلة جيدة حلفظ 
�لتي تت�سل بها دوماً، تدوين 
�ل�سرورية،  ب��امل��ه��ام  لئ��ح��ة 
وت�سجيل �ملو�عيد و�لتو�ريخ 
يف  ت�����������رتدد  ول  �مل�����ه�����م�����ة. 
�لتذكري  وظائف  ��ستخد�م 
�لإلكرتونية،  �لأدو�ت  يف 
�لأدوية  علب  يف  �ملنبه  مثل 
�خلا�سة و�لهو�تف �خللوية 

ورزنامة �لكمبيوتر.

وظيفة تنفيذية
ت������ت������ح������ك������م وظ�����ي�����ف�����ت�����ك 

�لتخطيط،  �ل�����ق�����ر�ر�ت،  �ت���خ���اذ  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ين�سح  �حل��رية،  يف  �لوقوع  ولتتفادى  و�لتنظيم. 
و�إبقاء  خ��ي��ار�ت��ك  بتب�سيط  �أل��ي�����س��ون  �ل��دك��ت��ور 
�لأع���ر�����س �ل��ت��ي حت��ت��اج �إل��ي��ه��ا دوم���اً يف �مل��ن��زل يف 
�إليه.  ي��دك. تخل�س من كل ما ل حتتاج  متناول 
رّتب خز�نتك لتحد من خيار�ت �ملالب�س �ملتو�فرة 
و�أو�ين  �ملنزلية  �لأدو�ت  ع��دد  م��ن  قلل  �أم��ام��ك. 
هو�تف  ��ستخدم  كذلك  ت�ستعملها.  �لتي  �لطهو 
�إىل  �أزر�ر�ً كثرية و�جل��اأ  خلوية و�أر�سية ل حتمل 
 .)speed dial( �ل�سريع(  )�لت�سال  خا�سية 
و�لعلب،  �خل��ز�ن��ات،  �لأب����و�ب،  على  بطاقات  �سع 
وعندما  د�خلها.  يف  م��ا  تذكر  ع��ن  تعجز  كنت  �إن 
�إليها  حت��ت��اج  ل  �ل��ت��ي  �لأغ����ر������س  م���ن  تتخل�س 
�لقر�ر�ت  �ت��خ��اذ  نف�سك  على  ت�سّهل  ل  �مل��ن��زل  يف 
تعر�سك  �لتي  �ملخاطر  �أي�����س��اً  حت��ّد  ب��ل  فح�سب، 

لل�سقوط �أو تزيد من �حتمال �ندلع حريق.

معرفة ب�ضرية مكانية
ي��وؤث��ر �خل��ل��ل �مل��ع��ريف �ل��ط��ف��ي��ف ع����ادًة يف قدرتك 
ي�سمل  �ل��ذي  �لب�سري،  �لعامل  مع  �لتفاعل  على 
معرفة طريق �لعودة �إىل �ملنزل، تقدير �مل�سافات، 
�إلي�سون  �لدكتور  ين�سح  �لقيادة.  �أثناء  و�لتوقيت 
َمن يعانون خلاًل معرفّياً طفيفاً يف مر�حله �لأوىل 
 )GPS( �لعاملي  �ملو�قع  حتديد  نظام  ��ستعمال 
قيادة  ت��ف��ادي  �ل�����س��روري  م��ن  كذلك  �ل�سيارة.  يف 
�ل�سيارة خالل فرتة �لزدح��ام و�لأح��و�ل �جلوية 

�ل�سيئة.
�أم�����ا يف �حل�����الت �مل��ت��ق��دم��ة م���ن �خل���ل���ل �ملعريف   
قيادة  لتقييم  للخ�سوع  �ملمكن  فمن  �لطفيف، 
تاأهيل  �إع�����ادة  يف  متخ�س�س  �سخ�س  مب�����س��اع��دة 
باملهار�ت  تتمتع  ك��ن��ت  �إذ�  ي��ح��دد  �أن  �ل�����س��ائ��ق��ني 
�ل�ستعانة  وميكنك  �ل��ق��ي��ادة.  لتو��سل  �ل��الزم��ة 

خا�س  م�ست�سفى  �إىل  ب��ال��رج��وع  مم��اث��ل  بخبري 
مد�ر�س  �أو  �لوظيفي  �ل��ع��الج  دو�ئ���ر  �أو  بامل�سنني 

تعليم �لقيادة �أو �إد�رة �ملركبات �لآلية �حلكومية.

لغة
�إىل  �لتو��سل  �لطفيف  �ملعريف  �خللل  يحّول  قد 
على  بقدرتنا  تلحق  �ل��ت��ي  �لأ���س��ر�ر  ب�سبب  حت��دٍّ 
ولكن  �سحيح.  ب�سكل  و��ستعمالها  �لكلمات  تذكر 
يجب �أل تكف عن �لتحدث �إىل �لأ�سدقاء و�أفر�د 
�لعائلة. يذكر �لدكتور �إلي�سون: )ت�سّكل مو��سلة 
لإبقاء  �لف�سلى  �لو�سيلة  �آخ��ري��ن  م��ع  �ل��ت��ح��دث 
�ملهار�ت �للغوية فاعلة(. وعندما تعجز عن تذكر 
�لكلمة �ملنا�سبة، يقرتح �لدكتور �إلي�سون �أن تفكر 
بكل  ميكنك  �أو  �ملعنى  لإي�سال  �أخ��رى  طريقة  يف 
�لتعبري  �إي��ج��اد  ع��ن  تعجز  �إن��ك  تقول  �أن  ب�ساطة 
�ل�سحيح وتو�سح بعد ذلك ما تريد ذكره. عندما 
تن�سى كلمة ما، توقف عن �لكالم للحظات، تقّبل 
ف��ك��رة �أن���ك ق��د ل ت��ت��ذك��ر ه���ذه �ل��ك��ل��م��ة، وو��سل 

حو�رك مو�سحاً �ملعنى بعبار�ت �أخرى.

معرفة �جتماعية
على  �أي�ساً  �سلباً  �لطفيف  �ملعريف  �خللل  ينعك�س 
�لتفاعل �لجتماعي، فقد ي�سعب عليك �لتو��سل 
مع �لآخ��ري��ن لأن��ك �ستحتاج �إىل ب��ذل جهد �أكرب 
كي تتذكر ��سم �ل�سخ�س، �لتجارب �لتي ع�ستماها 
�لدكتور  ل��ك��ن  ب�سال�سة.  م��ع��ه  �ل��ت��ح��اور  �أو  م��ع��اً، 
�إلي�سون يقول �إن من �ملهم �لبقاء على �ت�سال مع 
�لأ�سدقاء و�أفر�د �لعائلة، و�أل تقت�سر حو�ر�تكم 
�حلياة  ت���زد�د  )ع��ن��دم��ا  وي�سيف:  �ل��ه��ات��ف.  على 
�لتي  �لن�ساطات  بالتخل�س من  نب�سطها  �سعوبة، 
ت�سري  �لأب��ح��اث  لكن  للبقاء.  �أ�سا�سية  ُتعترب  ل 
بالغ  �لجتماعي  �لتفاعل  على  �حل��ف��اظ  �أن  �إىل 

ف�ساًل  �ملعرفية،  �لقدر�ت  على  للحفاظ  �لأهمية 
�لتي  تلك  هي  �ملمتعة  جتاربنا  من  كثري�ً  �أن  عن 
م�ساكل  على  تغلب  لذلك  �آخ��ري��ن(.  مع  ع�سناها 
�ملعرفة �لجتماعية باإعد�د جودل للن�ساطات �لتي 
�أنا�س  مع  �لتفاعل  وت�سمل  بانتظام  بها  ت�ستمتع 
�لقيام  �أو  زي���ارة م�����س��رح،  �ل��رق�����س،  �آخ��ري��ن، مثل 

بجولة يف �ملنتزه.

�ل�ضتاتني مرتبط بالإ�ضابات �لع�ضلية
ُن�����س��رت يف جم��ل��ة )ج���ام���ا( للطب  وف����ق در�����س���ة 
�أدوية  ياأخذون  �لذين  �لأف��ر�د  �أن  تبني  �لباطني، 
�أكرث  يكونون  للكول�سرتول  �سة  �ملخفِّ �ل�ستاتني 
�لباحثون  ر�جع  �لع�سالت.  و�لتو�ء  لت�سنج  مياًل 
�سخ�س  �أل�����ف   46 �إىل  ت���ع���ود  ���س��ح��ي��ة  ���س��ج��الت 
و�حد،  ع�سكري  ت��اأم��ني  برنامج  �سمن  م�سجلني 
يتعاجلون من  �ل�ستاتني  �أن م�ستخدمي  فوجدو� 
�إ�سافية.  منا�سبات  يف  �لع�سالت  و�ل��ت��و�ء  ت�سنج 
�ل��در����س��ة �جل��دي��دة ه��ي �لأوىل �لتي تربط  ه��ذه 
ب��د م��ن فهم  ب��اإ���س��اب��ات ع�سلية، لكن ل  �لأدوي����ة 

حدود �لدر��سة.
�أّن  م��ف��اده��ا  م��الح��ظ��ات  ع��ل��ى  تقت�سر  ه��ي  �أوًل،   
�لأفر�د �لذين ياأخذون �ل�ستاتني يف هذه �ملجموعة 
يعانون �إ�سابات ع�سلية يف منا�سبات �إ�سافية، لكّن 
�ل�ستاتني هي  �أدوي��ة  �أن  تثبت  �ملالحظات ل  تلك 
�ل�سحية  �ل�سجالت  كانت  ثانياً،  �مل�سكلة.  �سبب 
�لتي  �ملعلومات  �إىل  تفتقر  �ملقارنة  يف  �مل�ستعملة 
ميكن �أن حُتدث �لفرق بني م�ستخدمي �ل�ستاتني 
�ل�ستاتني  ت��اأخ��ذ  كنت  �إذ�  ي�ستخدمونه.  ل  وم��ن 
مرتبطة  ج��دي��دة  ب���اأوج���اع  �أو  بال�سعف  وت�سعر 
�أخ�����رى، من  �أي م�����س��اك��ل  ت��و�ج��ه  �أو  ب��ال��ع�����س��الت 
�لأف�سل ��ست�سارة �لطبيب بدل �لتوقف فجاأًة عن 

�أخذ �لدو�ء.
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العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/465 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �سده/1- روميو لل�سحن و�ل�سياحة �س ذ.م.م مديرها حممد عبد�هلل 
تري�ب خريف   جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �حمد علي ح�سن 
�لقر�ر  ومبوجب  �لقا�سم  حممد  �حمد   حممد  �بر�هيم  وميثله:  �ل��زرع��وين 
و�مل�ستاأجرين  �ملوؤجرين  بني  بالف�سل  �خلا�سة  �لق�سائية  �للجنة  من  �ل�سادر 
ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )306418 درهم( 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن.       وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/513 تنفيذ عقاري
�ن  �لق��ام��ة مبا  تر�سيزي  جمهول حمل  �ل��ه عزيزي  ر�سا عزيز  ���س��ده/1- حممود  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ �سركة متويل )�س م ع ( �سركة م�ساهمة عامة وميثله: ع�سام عبد�لمري حمادي 
�لحد  يوم  كلي  عقاري   2011/288 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  باحلكم  نعلنك  �لتميمي  �لفا�سلي 
 706 رق��م  �ل�سقة   ( بيع  عقد  ونفاذ  ب�سحة   -1  : تنفيذيا   �سند�  باعتباره   2012/11/25 بتاريخ 
�مل�سمى �سحاب 2 على قطعة �لر���س رقم 108 منطقةمر�سى دبي بامارة دبي  �ملبنى رقم 2  من 
و�سطب عبارة تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة 
�ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة- �لو�ردة ب�سهادة ملكية �لعقار �ل�سادرة من د�ئرة 
ب�سد�د مبغ وق��دره )788976.67 دره��م( وت�سليمه �ىل طالب  بالز�مكم  �لر��سي و�لم��الك.2- 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لع���الن.   ه��ذ�  ن�سر  تاريخ  ي��وم من   15 خ��الل  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/537 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- ��سلم حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك 
حمادي  عبد�لمري  ع�سام  وميثله:   عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ع  م  �س  �ل�سالمي  ن��ور 
كلي  عقاري   2012/398 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  باحلكم  نعلنك  �لتميمي  �لفا�سلي 
يوم �خلمي�س بتاريخ 2012/12/27 و�ملعدلة بال�ستئناف رقم 2013/9 عقاري ��ستئناف 
عقاري باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك : ذ- بالز�مكم ب�سد�د مبلغ وقدره )43560( درهم 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  ي��وم   15 خ��الل  �ملحكمة  خزينة   �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  وت�سليمه 
�لعالن. 2- رد حيازة �لعقار مو�سوع �لدعوى �ىل طالب �لتنفيذ. وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/512 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- جهاد فايز �حلزينه  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �مالك 
للتمويل �س م ع  وميثله: ع�سام عبد�لمري حمادي �لفا�سلي �لتميمي نعلنك باحلكم �ل�سادر 
يف �لدعوى رقم 2011/1231 عقاري كلي يوم �لحد بتاريخ 2013/3/25 �ملعدل بال�ستئناف رقم 
وقدره  مبلغ  ب�سد�د  1-بالز�مكم   : وذل��ك  تنفيذيا  �سند�  باعتباره  عقاري  ��ستئناف   2012/234
)2625521 درهم( وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر 
هذ� �لعالن. 2- بف�سخ عقد �لبيع مو�سوع �لدعوى ورد حيازة �لعقار للمدعية مع �سطب عبارة    
)تخ�سع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك 
�ل�سادرة عن د�ئرة �لر��سي  �لعقار  �ل��و�ردة  يف �سهادة ملكية  �لد�ئرة..(  �ملودع لدى  وملحقاته 
و�لمالك وخماطبة �لد�ئرة بذلك.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�صم          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/93 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- �سيد �سهريار �سيد م�سطفى زمان ثاين 2- فريدة ��سد �هلل مهني 
جعفر �بادي   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك نور �ل�سالمي )�س م 
ع( وميثله: ع�سام عبد�لمري حمادي �لفا�سلي �لتميمي   قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
بتاريخ 2013/11/24 �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )2908315.95 درهم( يف 
ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن) نوع �لعقار: �سقة �سكنية- �ملنطقة: 
��سم �ملبنى : �سم�س 4- رق��م �لطابق  �ملبنى 4-  مر�سى دب��ي- رق��م �لر���س: 174- رق��م 
24- رقم �لوحدة : 2402 م�ساحة �لعقار: 916/62 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ 

�لعالن.
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1784 /2013  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

عليه: خالد بطي عبد�هلل  �ملغرب مدعي  �جلن�سية:  بوحاجب  مدعي/ هند   
و�ثبات ح�سانة  �لدعوى: طالق  �لمار�ت مو�سوع  �لزعابي �جلن�سية:  بطي 
ونفقة وم�سكن   �ملطلوب �عالنه/ خالد بطي عبد�هلل بطي �لزعابي �جلن�سية: 
�لمار�ت   عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�لدعوى، لذ� فانت  �ملو�فق 2013/12/25 موعد� لنظر  �ملحكمة يوم �لربعاء 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/05  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1524 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

حممد  عبد�لرحيم  حممد  �ل�سر  بوكالة/  حممد  مهدي  �حمد  مدعي/   
�جلن�سية: �لمار�ت مدعي عليه: و�ئل �حمد �سيد �حمد عبد�ل�سايف �جلن�سية: 
م�سر مو�سوع �لدعوى: مطالبة بقيمة 42000 درهم   �ملطلوب �عالنه/  و�ئل 
�حمد �سيد �حمد عبد�ل�سايف �جلن�سية: م�سر  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/22 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل 

  2013/11/27
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
      اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   343 /2013  جت جز - م ت- ب- اأظ

�لمار�ت    �جلن�سية:  ع  م  �س  �ملتكاملة  لالت�سالت  �لمار�ت  �سركة  مدعي/   
مدعي عليه: دياب توفيق ز�يد خمي�س �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: 
ز�يد  توفيق  دياب  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   13.221.26 مببلغ  مالية  مطالبة 
حيث  �خلربة(  �لتقرير  عنو�نه:بالن�سر)بورود  �لمار�ت  �جلن�سية:  خمي�س 
�ملو�فق  �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني  �قام �لدعوى  �ملدعي  �ن 
2013/12/23 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة  �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر 

بتاريخ  2013/12/5  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 1259 /2013 نزاع مدين                  
ح    جمهول حمل �لقامة مبا  م  للتجارة �س  �لدولية  ��سرتون  ���س��ده/1-  �ملتنازع  �ىل 
�ن �ملتنازع/ �سركة جيميني لوج�ستيك �سوليو�سنز �س ذ.م.م وميثله: ع�سام عبد�لمري 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �قام عليك  �لتميمي قد  �لفا�سلي  حمادي 
مو�سوع  �لب�سائع  قيمة  دره��م(   116.462.48( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليها 
بالر�سوم و�مل�ساريف  �ملدعي عليه  �لز�م  �لبحري، وبندب خبري متخ�س�س مع  �ل�سحن 
و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/23  �ل�ساعة 8.30 �س 
مبكتب �مل�سلح لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
رئي�س الق�صم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/4358 عمايل جزئي               
�ىل �ملدعى عليه/1-�سن ر�يز للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /غان�سام جرييدهارلل جرييدهارلل ماخيجه    قد �قام عليك 
درهم  مبلغ )15066(  للمدعي  ت��وؤدي  بان  �ملدعي  �لز�مها  �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  وع��ودة �ىل موطنه  ق��دوم  تذكرة  بدل  دره��م  ومبلغ 4000 
  .)2013/157131( �ل�سكوى  -رق���م  بالكفالة  �ملعجل  بالنفاذ  �حل��ك��م  و�سمول 
�ل�ساعة 8:30 �س مبكتب  �ملو�فق 2013/12/22  �لح��د  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �و من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذ�  �لقا�سي 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
ق�صم الق�صايا  العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف الدعوى  2013/4410 عمايل جزئي               
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-���س��ن ر�ي���ز ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة )�������س.ذ.م.م( جم��ه��ول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد رم�سان حممد �سادق    قد �قام عليك �لدعوى 
و�لر�سوم  دره����م   5133 وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
�لربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    .)2013/158286( �ل�سكوى  رقم  و�مل�ساريف 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.5 بالقاعة  8:30 �س  �ل�ساعة   2013/12/11 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�صم الق�صايا  العمالية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
       يف الدعوى رقم 2013/707  جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة ��سو�ن للمقاولت ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / موؤ�س�سة 
ت�سارجرز   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2013/10/29 
وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �لهند�سي �ملخت�س �ساحب �لدور باجلدول- وتكون مهمته 
كالتي �لطالع على ملف �لدعوى و�مل�ستند�ت �ملقدمة فيها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم- �لنتقال 
ملقر�ت طريف �لدعوى و�لطالع على �ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت �ل�سجالت و�لدفاتر 
�لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة )وفقا للمو�د 26و 36  من قانون �ملعامالت �لتجارية و�ملادة 
�خلام�سة  وتطبيقاتها من �لقانون 1 ل�سنة 2006 ب�ساأن �ملعامالت و�لتجارة �للكرتونية و�لقر�ر�ت 
�لتنفيذية( يف حدود مو�سوع �لدعوى- بيان عالقة �لو�قع بني طريف �لدعوى. ما قامت �ملدعية 
بتوريده وتنفيذه للمدعى عليها ومدعى  تو�فقها مع �سروط �لتعاقد مع بيان �لقيمة �مل�ستحقة 
عليها وفقا �لتفاقهما .  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/29 �ل�ساعة 9.30 

 ch1.B.8 سباحا يف �لقاعة�
  ق�صم الق�صايا التجارية              

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8    
   اعالن مدعى عليه بالن�صر         

يف الدعوى رقم 2013/2039 مدين جزئي
�ساهيناز   -1 �ملدعي:  �ن  حيث  بادعام   �سامل  �حمد  عليه:/حامد  �ملدعى  �ىل 
�أقامت عليك لدى هذه �ملحكمة  �حمد �سامل 2- �سمرية �حمد �سامل بادعام   
�لدعوى �ملذكورة �عاله نعلمكم فيها: بانه قد تاأجلت �لدعوى �د�ريا.  وعليه 
يقت�سي ح�سورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �جلزئية �لوىل( يف متام �ل�ساعة 
�لثامنة و�لن�سف من يوم 2013/12/24   وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك 
يف:  غيابك.حرر  يف  �لدعوى  نظر  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف 

2013/11/26
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة

 االبتدائية االحتادية

العدد  10964 بتاريخ 2013/12/8     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2010/863  عقاري كلي                  
م�سروع  م��ال��ك  ب�سفته  علي  ح�سن  مكي  حممد  عليهم/1-  �مل��دع��ى  �ىل 
)EDEN1( 2- ح�سني مرجان 3- ثامر �جلربان  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / ح�سن حممد مكي ح�سن وميثله: بدر حممد علي �لقرق  
يف   2013/12/4 بتاريخ  �ملنعقدة   بجل�ستها  ق���ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملنتدب  �ل�سيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �ملذكورة  �لدعوى 
يف �لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/25 �ل�ساعة 

9.30 �سباحا بالقاعة ch1.A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1537 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
طالب �لتنفيذ/ليتون عبد�لرحمن �جلن�سية: بنغالدي�س �ملنفذ �سده : �ملعامل 
للمقاولت  �ملعامل  �عالنه/  �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت 
�لعامة �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/588 عم جز- م ع-ب- �أظ 
طلب  لنظر  موعد�   2013/12/18 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
�لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�سور  مكلف  فانت  �لتنفيذ 
باملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا 

لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1986 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
�سده  �ملنفذ  باك�ستان   �جلن�سية:  يو�سف  حممد  �قبال  �لتنفيذ/برويز  طالب 
�لمار�ت     �جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  و�ل�سيانة  للمقاولت  عرب  باك  �سركة   :
�ملطلوب �عالنه/ �سركة باك عرب للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: 
�ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت 
�لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/1730 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/12/16 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف 
�لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  باحل�سور 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف اال�صتئناف رقم  339/ 2013 -عمايل - م ع-  �س- اأظ

�مل�ستاأنف : ذ�كر ح�سني �م دي عبد�جلليل �جلن�سية: بنغالدي�س �مل�ستاأنف عليه: 
ركن �ملثايل لعمال �ل�سبغ و�لبال�سرت �جلن�سية: �لمار�ت   مو�سوع �ل�ستئناف 
: تعديل �حلكم يف �مل�ستحقات �لعمالية �ملطلوب �عالنه/ ركن �ملثايل لعمال 
�ل�سبغ و�لبال�سرت �جلن�سية: �لمار�ت �لعنو�ن: بالن�سر مبا �ن �مل�ستاأنف قد 
�أظ    ع-ب-  م  جز-  عم   2012/3083 رقم   �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف 
وحدد لنظره جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/15 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ل�ساعة 9.30 �سباحا �مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��ستئناف �بوظبي �لكائنة-   
�لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر  بو��سطة وكيل معتمد وميكنك  �و  �سخ�سيا 

مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم اال�صتئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�صاء)
    حمكمة ا�صتئناف ابوظبي

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/671 ت عام- م ر-ت- اأظ)
�ملنفذ  �لمار�ت  �لهاملي �جلن�سية:  �سعيد عبد�هلل عباد  �لتنفيذ/حممد  طالب 
بديعة  �عالنه/    �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  خزنا  �بر�هيم  بديعة   : �سده 
�بر�هيم خزنا �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ تقدم 
م  كل-  مد   2012/422 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب- �أظ  وحدد لنظره جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/12/18 موعد� لنظر 
طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ-�بوظبي 
�لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، 

تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
 اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1674 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

 مدعي/ حممد جاهد عبد�لر�سيد �جلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: فرينور 
للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�جلن�سية:  �س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  فرينور  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
�لمار�ت  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/11 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/12/04  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
        اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2550 /2013 عم جز- م ع-ب- اأظ

بنغالدي�س    �جلن�سية:  ديو�جني  نري�ن�سو  ليت  ديو�جني  مانوموهان  مدعي/   
�لمار�ت      �جلن�سية:  و�لبال�سرت  �ل�سباغ  لعمال  بر�ديب  عليه:  مدعي 
لعمال  بر�ديب  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية  م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع 
�لعنو�ن  على  عنو�نه:بالن�سر)�عالن  �لمار�ت  �جلن�سية:  و�لبال�سرت  �ل�سباغ 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالرخ�سة(  �لو�رد 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/11 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/20  
قلم املحكمة                                                                                                                                           

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1762 /2013 ح نف�س- م ر- ب- اأظ

حممد  ح�سن  عليه:  مدعي  لبنان  �جلن�سية:  حبلي  م�سطفى  حنني  مدعي/   
�ملطلوب  �سفر    جو�ز  ��ستخر�ج  �لدعوى:  مو�سوع  لبنان  �جلن�سية:  �سليمان 
�عالنه/ ح�سن حممد �سليمان �جلن�سية: لبنان  عنو�نه:بالن�سر حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لحد �ملو�فق 2013/12/29 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة د�ئرة �لق�ساء   �سخ�سيا 
�مل�ستند�تك  و�سور�  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر 

بتاريخ  2013/12/4  
االحوال ال�صخ�صية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
 اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1291 /2013 جت جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لنجار  حممود  علي  من�سور  مدعي/   
�سهيل حممود علي ح�سر �جلن�سية: �لردن مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية 
�جلن�سية:  ح�سر  علي  حممود  �سهيل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   50000 وقدرها 
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  عنو�نه:بالن�سر  �لردن 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/12/22 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي 
مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
بدفاعك و�سور� �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/11/27  
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/2358 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
كوريا  �سركة   : �سده  �ملنفذ  �ل�سني  �جلن�سية:  زو  �لتنفيذ/يوجنوجن  طالب 
�عالنه/    �ملطلوب  �لمار�ت    �جلن�سية:  ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  جيلني  �ل�سني 
�لمار�ت عنو�نه:  ذ.م.م �جلن�سية:  �لبناء  ملقاولت  �ل�سني جيلني  كوريا  �سركة 
يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر 
�لدعوى رقم 2013/2125 عم جز- م ع-ب- �أظ وحدد لنظره جل�سة يوم �لحد 
�مام  باحل�سور  مكلف  فانت  �لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/12/15 �ملو�فق 
�لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ- �لكائنة باملحكمة �لعمالية �سخ�سيا �و بو��سطة 

وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10964 بتاريخ   2013/12/8     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1760 ت عمل- م ع-ت- اأظ)
�ملنفذ �سده  بنغالدي�س  �لتنفيذ/��سمائيل ح�سني عبد�ل�سالم �جلن�سية:  طالب 
�عالنه/    �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �خل�سر�ء  �لنقطة   :
بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �خل�سر�ء  �لنقطة 
�لدعوى  يف  �ل�سادر  �لتنفيذ  �ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا 
�ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  �أظ  ع-ب-  م  جز-  عم   2013/832 رقم 
�لد�ئرة  �مام  باحل�سور  فانت مكلف  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/12/15 موعد� 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  باملحكمة  �لكائنة  �لتنفيذ-  باد�رة  �لثانية 

معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله، تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء
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ميكننا توقع �رتفاع درجات �حلر�رة �ضيفًا و�نخفا�ضها �ضتاء. كذلك ُتعترب �لأمر��ص �ملرتبطة باحلر )�أو حتى �ملوت �لناجم عن �حلر( متوقعًة 
�أي�ضًا، لكنها لي�ضت حمتمة. على �لعك�ص، من �ملمكن تفادي معظمها، وي�ضّكل �حلفاظ على �ل�ضو�ئل يف �جل�ضم �ملفتاح �لأ�ضا�ص.

�لألياف و�لن�ضاطات �جل�ضدية �ملنتظمة متنع �للتهابات عند �لإ�ضابة بد�ء �لرتوج، لكن يجب �لتحرك فورً� يف حال وجود �أمل �أو نزيف.

تفادى النوبة القلبية بال�شوائل والهواء املنع�س

طـــــــــــــــب

25

ليوّلد  �لطعام  �ملو�سم، يعمل �جل�سم مثل فرن. يحرق  �لنظر عن  بغ�س 
لإبقاء  �حل���ر�رة  ه��ذه  من  ج��زء  فُي�ستخدم  و�حل���ر�رة،  �لكيماوية  �لطاقة 
حر�رة �جل�سم نحو 37 درجة مئوية، �أما �لباقي، فعلينا �لتخل�س منه. 

وللج�سم طريقتان �أ�سا�سيتان للتخل�س من �حلر�رة �لز�ئدة:
حر�رة  من  ب��رودة  �أكرث  بك  �ملحيط  �لهو�ء  يكون  عندما  �لإ�سعاع:   .1
نقل  ل��ك��ن عملية  �ل���ه���و�ء.  �جل�����س��م يف  ح�����ر�رًة، يطلقها  ت�����س��ع،  ج�����س��م��ك، 

�حلر�رة هذه تتوقف، عندما تقرتب حر�رة �لهو�ء من حر�رة �جل�سم.
�حلر�رة.  �جللد  عن  يتبخر  �لعرق  من  ج��زيء  كل  يبدد  �لتبخر:   .2
�لهو�ء،  �مل��اء يف  75%، يكرث بخار  �أك��رث  �إىل  �لرطوبة  �رتفاع  ولكن مع 

ما ي�سّعب عملية �لتبخر يف �جل�سم.
�لتعّر�س لأي  �لأ�سحاء حتّمل �حل��ر�رة من دون  �لنا�س  ي�ستطيع معظم 
قلباً  ي��ع��ان��ون  َم��ن  �إىل  بالن�سبة  �سعوبة  ي���زد�د  �لأم���ر  ه��ذ�  لكن  خ��ط��ب. 
�أج�سامهم  تعد  مل  �ل��ذي��ن  �مل�سنني  �إىل  بالن�سبة  �أو  �سعيفاً  �أو  مت�سرر�ً 
تتفاعل مع �لإجهاد كما يف �ل�سابق. نتيجة لذلك، يحول �لتلف �حلا�سل 
بفعل �لإ�سابة بنوبة قلبية دون �سخ �لقلب ما يكفي من �لدم للتخل�س 

من �حلر�رة.
عالوة على ذلك، من �ملمكن لعدد من �لأدوية �أن يحّد من قدرة �جل�سم 
على �لتخل�س من �حلر�رة �لز�ئدة. وت�سمل هذه حا�سر�ت بيتا �لتي تبطئ 
نب�س �لقلب، مدر�ت �لبول )حبوب �ملاء( �لتي تفاقم �جلفاف بزيادة كمية 
عملية  تعيق  �لتي  �له�ستامني  وم�ساد�ت  �لكاآبة  م�ساد�ت  وبع�س  �لبول، 
�لتعّرق. كذلك من �ملمكن لالإ�سابة ب�سكتة دماغية، د�ء باركن�سون، �لد�ء 

�ل�سكري، وغريها من �حلالت �أن تبطئ رّدة فعل �لدماغ جتاه �جلفاف.
�أمر��س مرتبطة بالقلب

م �لأمر��ص �ملرتبطة بالقلب �إىل م�ضتويات ثالثة  ُتق�ضَّ
خمتلفة:

1. ت�سنجات �لقلب: تن�ساأ �لت�سنجات �لع�سلية �ملوؤملة تلك نتيجة �لإفر�ط 
يف �لتمرن يف جو �سديد �حلر. ويكون �لنق�س يف تناول �ل�سو�ئل �ملذنب 
�لتمطط،  �ملاء،  �لكثري من  �ل��رتوي، �سرب  �أما �لعالج، في�سمل  �لرئي�س. 

تدليك �لع�سلة �ملتقل�سة برفق، و�لبتعاد عن �حلّر.
تظهر  بالرتفاع،  �جل�سم  حر�رة  تبد�أ  عندما  �حلّر:  ب�سبب  �لإرهاق   .2
ت�سنج  �لغثيان،  �ل�سد�ع،  �ل�سعف،  مثل  ج�سدية،  عو�ر�س  �ملري�س  على 
يوؤثر  كذلك  ورطبة.  دبقة  حممّرة  وب�سرة  �لكثيف،  �لتعّرق  �لع�سالت، 
بو�سوح،  �لتفكري  و�لقدرة على  �لذهن  ب�سبب �حلر على �سفاء  �لإره��اق 

وي��ت��ج��ل��ى م��ن خ���الل �ل�����س��ع��ور ب��ال�����س��ي��اع، �حل����رية، و�ل��ت��ع��ب. ل��ذل��ك من 
و�سائل  �عتماد  �ل�سروري  من  كذلك  �مل��اء.  �سرب  من  �لإكثار  �ل�سروري 
�أخرى خلف�س حر�رة �جل�سم، مثل �ل�ستحمام باملاء �لبارد وو�سع �أكيا�س 

من �لثلج على �لب�سرة.
3. �سربة حّر: ثمة نوعان بارز�ن من �سربات �حلّر. توؤّثر �سربات �حلّر 
�لعادية يف �أنا�س ل ي�ستطيعون �لهرب من �حلّر �أو ل ي�ستطيعون �لتكّيف 
 Exertional( �جلهد  عن  �لناجتة  �حل��ّر  �سربات  �أم��ا  ج�سدّياً.  معه 
يف  قا�سية  ج�سدية  بن�سطات  يقومون  َمن  فت�سيب   ،)heat stroke
�سيفي،  تدريب  مع�سكر  يف  �ل�سبان  �لقدم  ك��رة  لعبي  مثل  ح��ار،  طق�س 
نهاية  مي�سون  َمن  �أو  �لبحرية،  جنود  �حلر�ئق،  يكافحون  �إطفاء  رجال 

�أ�سبوع حافلة بن�ساط م�سٍن.
ل �سك يف �أن �سربة �حلّر ت�سّكل حالة طبية طارئة. تبد�أ هذه �حلالة كما 
ت�ستد  ما  �سرعان  �لعو�ر�س  �أن  �إل  �حل��ر،  نتيجة  بالإرهاق  �سعور  �أنها  لو 
وتطّور. على �سبيل �ملثال، تتحّول �حلرية، �ل�سياع، و�ل�سعف �إىل هلو�سة، 
�إىل  فقد�ن �حل�س، غيبوبة، ونوبات. كذلك ترتفع حر�رة �جل�سم لت�سل 

مئوية. درجة   41 �أو   40
بالقلب،  �سرر�ً  تلحق  لأنها  �مل��وت  �إىل  �حل��ّر  ت��وؤدي �سربة  �أن  �ملمكن  من 
على  منها  �لنجاة  وتعتمد  �ل��دم.  تخرث  ونظام  �لدماغ،  �لكليتني،  �لكبد، 

نقل �ملري�س ب�سرعة �إىل �مل�ست�سفى لنيل عالج مكّثف.

�إ�ضار�ت حتذيرية
قد يكون من �ل�سعب �لتمييز متى تنتقل �حلالة من �إرهاق ب�سبب �حلّر 
يف  �ل�سيف،  )ر���س��ح(  وب��ني  بينهما  �خللط  �ملمكن  وم��ن  ح��ّر.  �سربة  �إىل 

�لبد�ية على �لأقل. �إليك بع�س �لإ�سار�ت:
وتقيوؤ. • غثيان 

• تعب.
• �سد�ع.

تركيز. وعدم  • �سياع 

�لع�سالت. • �نقبا�س 
�أحد  �أن  لحظت  �إذ�  �أو  �حل��ّر،  عن  ناجمة  م�ساكل  تعاين  �أن��ك  ظننت  �إذ� 
�ملاء  و�سرب  م��رّبدة  �إىل غرفة  �لنتقال  يكون  قد  يعانيها،  �ملقربني منك 
�لبارد �أحد �أهم �خلطو�ت �لتي يجب �لقيام بها يف �حلال. و�إذ� مل تتح�سن 
حال �ملري�س �أو ��ستمرت �لعو�ر�س، فات�سل بالطبيب �أو توجه �إىل غرفة 

�لطو�رئ يف �أقرب م�ست�سفى.

تغّلب على �حلّر
حتى خ��الل م��وج��ات �حل���ّر �لأ���س��د، ل د�ع���ي ل��الإف��ر�ط يف �ل��ق��ل��ق. فعدد 
حمدود ن�سبّياً من �لنا�س ُي�سابون ب�سربة حّر، وقلة منهم متوت ب�سببها. 
�لتغلب  ب�سيطة ميكنها م�ساعدتك يف  تتو�فر خيار�ت  ذل��ك،  ع��الوة على 

على �لطق�س �حلار. ول �سك يف �أن درهم وقاية خري من قنطار عالج.
1.  ��سرب �ل�سو�ئل لتحافظ على �سحتك: كلما تدنت كمية �ملو�د �لتي 

ولكن  ح��ّر.  ب�سربة  �إ�سابتك  �حتمال  �زد�د  ج�سمك،  ل��ت��رّبد  تتناولها 
�ل�سهل.  ب��الأم��ر  دوم���اً  لي�س  �جل�سم  يف  �ل��رط��وب��ة  على  �حل��ف��اظ 

ومن �ملمكن ل�سطر�بات �ملعدة و�لأمعاء، �لأدوية �ملدرة للبول، 
�إ�سار�ت �لعط�س �خلاطئة، و�سرب كميات قليلة من �ل�سو�ئل �أن 
تفاقم هذه �مل�سكلة. لذلك حاول يف �لأيام �حلارة و�لرطبة �أن 

ت�سرب كوباً من �ملاء كل �ساعة.
بال�سّكر  �ملحالة  و�لع�سائر  �لغازية  �مل�سروبات  من  تكرث  ل 

لأنها تبطئ �نتقال �ملاء من �جلهاز �له�سمي �إىل جمرى 
�لدم. كذلك ل تعتمد على �مل�سروبات �لتي حتتوي على 

�لكافني للح�سول على �ل�سو�ئل �ل�سرورية لأنها ت�سبب 
�جلفاف وقد تفاقمه �أحياناً.

�إىل  ع��ي��ب  م��ن  �ل��ت��اأج��ي��ل  ح����ّول  �ل�����رتوي:  ع��ل��ي��ك   .2
ف�سيلة، بتاأجيل �لتمرن و�لن�ساطات �جل�سدية �لأخرى 

�إىل �أن ينح�سر �حلّر.
 كذلك ُتعترب فرت�ت �ل�سباح و�مل�ساء �لف�سلى للخروج من 

�ملنزل، و�إن كنت متار�س �لريا�سة، فتناول كمية من �ل�سو�ئل 
تكون �أكرب من �ملعتاد.

ف�سلى  طريقة  �لبارد  �لهو�ء  ي�سكل  �لهو�ء:  مكّيف  �أهمية   .3
ملقاومة �حل��ّر، وُتعترب �مل��ر�وح فاعلة �إىل �أن ت�سبح ح��ر�رة هو�ئها 

�أمام  يجل�س  �أ���س��ب��ه مب��ن  ت��ب��دو  ع��ن��دئ��ٍذ  م��ع��ادل��ة حل����ر�رة ج�سمك، 
جمفف �ل�سعر. �إن كنت ل متلك مكّيف هو�ء يف �ملنزل، فال �سرر من 

ميلك  ج��ار  عند  �أو  متجر  �أو  �سينما  �سالة  يف  �ساعتني  �أو  �ساعة  ق�ساء 
�أو و�سع  ب��ارد  �ل�ستحمام مب��اء  بفائدة كبرية من  و�ح���د�ً. كذلك حتظى 
قطعة من �لقما�س �ملبلل �لبارد �أو قطعة ثلج حتت �إبطك �أو على �لأربية 

)�جلانب �خلارجي من �لفخذ(.
تثقل  ول  �أ�سغر  وجبات  تناول  على  �حر�س  خفيفاً:  طعاماً  تناول   .4
و�ل�سلطات  �ل��ب��اردة  �حل�ساء  لأن��و�ع  �ملمكن  من  كذلك  بالطعام.  معدتك 

و�لفو�كه �أن ت�سّد جوعك ومتّدك بال�سو�ئل �ل�سرورية.

التهاب القولون... اتباع حمية غذائية غنية بالألياف

�مل�سمى  �لقولون  بالتهاب  م�سابون  �أنهم  كثريون  يكت�سف 
�إىل  ي��ه��دف  ل��ل��ق��ول��ون  ب��ع��د فح�س روت��ي��ن��ي  �ل���رت���وج(  )د�ء 
�لتحقق من وجود �سرطان خفي يف �لقولون. لكن يكت�سف 
�أ�سفل  يف  �سديد  �أمل  �أ�سعب:  بطريقة  �ملر�س  ه��ذ�  �آخ���رون 
�لبطن وحّمى، و�أحياناً نزيف حاد يف �مل�ستقيم. ماذ� يح�سل 

يف تلك �ملنطقة وما هي �خلطو�ت �ملفيدة ملعاجلة �لو�سع؟
�لقولون  ج���د�ر  يف  وتت�سكل  �لأك��ي��ا���س  ت�سبه  ب��ن��ى  �ل��رت��وج 
وتكون  �لرتوج  د�ء  �حلالة  ُت�سمى  ظهورها،  عند  �لع�سلي. 
غري موؤذية ب�سكل ع��ام. لكن يف بع�س �حل��الت، قد تلتهب 
�مل�ست�سفى  �إىل  كثريون  يدخل  بالنزيف.  تبد�أ  �أو  �لأكيا�س 

�سنوياً ب�سبب �لتهاب ونزيف �لرتوج.

تفعله  �أن  ميكن  م��ا  �أف�سل  �ل��رت��وج،  ب���د�ء  م�ساباً  كنت  �إذ� 
�ت��ب��اع ح��م��ي��ة غ��ذ�ئ��ي��ة غ��ن��ي��ة ب���الأل���ي���اف. ه���ذه �خل��ط��وة لن 
حتمي �جلميع طبعاً، لكنها �آمنة وغري مكلفة. تقول د. �آن 
تر�في�س، �خت�سا�سية يف �أمر��س �جلهاز �له�سمي و�أ�ستاذة 
عيادية يف �لطب يف كلية هارفارد �لطبية: )ميكن �أن تخفف 
لكن  �ل��رت��وج،  ل���د�ء  �مل�ستقبلية  �مل�ساعفات  خطر  �لأل��ي��اف 

ميكن �حل�سول �أي�ساً على منافع �أخرى منها(.

هل ميكن جتنب �حلالة؟
يرتفع �حتمال �لإ�سابة بد�ء �لرتوج بن�سبة لفتة مع �لتقدم 
يف �ل�سن. ل نعرف بعد �سبب ظهور تلك �لأكيا�س، لكن يبدو 

�أن عدد�ً من �لعو�مل يف �أ�سلوب حياة �ل�سخ�س جتعله �أكرث 
عر�سة للمر�س. يتعلق �أبرز عامل خطر باحلمية �لتي تقّل 
فيها �لألياف، لكن ُربطت �لبد�نة وقلة �لريا�سة �أي�ساً بد�ء 

�لرتوج.
�لألياف  ��ستهالك  من  �لإكثار  يكون  �أن  ُيفرت�س  منطقياً، 
�أكيا�س �لقولون �ملزعجة. لكن ل وجود  كفياًل مبنع ت�سّكل 
لأي �إثبات قاطع على ح�سول ذلك. حل�سن �حلظ، ي�ساهم 
�لإم�ساك،  منع  يف  �لأل��ي��اف  م��ن  منا�سبة  كمية  ��ستهالك 
وحت�����س��ني �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل��ك��ول�����س��رتول، وت���ن���اول كميات 
�إ�سافية من �لوجبات �مل�سِبعة �لتي ت�ساهم يف �حلفاظ على 
وزن �سحي. ت�سدد د. تر�في�س: )يف معظم �حلالت، ي�ستفيد 
�لأل��ي��اف يف �حلمية  ��ستهالك  ي��زي��د  م��ن  ك��ل 

�لغذ�ئية(.
ب���د�ء �ل��رت��وج وتريد  �أ���س��اًل  �إذ� ك��ن��ت م�����س��اب��اً 
جتنب �للتهابات �أو �لنزيف، نن�سحك بزيادة 
تر�في�س:  تو�سح  حميتك.  يف  �لأل��ي��اف  كمية 
)لدينا بيانات جيدة يف هذ� �ملجال كي نوؤكد �أن 

�لألياف تخّف�س ن�سبة �مل�ساعفات(.
�أن �حلركة  ب��ع�����س �لأدل�����ة ع��ل��ى  �أي�����س��اً  ي���ربز 
�لرتوج.  د�ء  جتنب  يف  ت�ساهم  ق��د  �جل�سدية 
مثل �لألياف، ُتعترب �لريا�سة �ملنتظمة مفيدة 

لأ�سباب متنوعة.
ت��ت�����س��ك��ل �لأك���ي���ا����س يف م��ن��اط��ق ���س��ع��ي��ف��ة من 
�ل��ق��ول��ون، م��ث��ل �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ت��خ��رتق فيها 
�ل�������س���ر�ي���ني ج�����د�ر �ل��ع�����س��ل. ف��ي��ن��ت��ف��خ ج���د�ر 
قد  �لأكيا�س.  وتت�سكل  �خل��ارج  نحو  �لقولون 
�أو  تلف  �إذ�  بالنزيف  ت��ب��د�أ  �أو  �ل��رت��وج  تلتهب 

متزق �أي �سريان جماور.

كيف ميكن تعزيز كمية �لألياف؟
و30   25 بني  �ل��ر����س��دون  ي�ستهلك  �أن  يجب 
ي��وم. تقول  �لغذ�ئية كل  �لأل��ي��اف  غ��ر�م��اً من 
د. تر�في�س: )حتى يف حال �تباع حمية نباتية، 
ق���د ي�����س��ع��ب ����س��ت��ه��الك ه����ذه �ل��ك��م��ي��ة كلها. 
غذ�ئي  مكّمل  �أخ��ذ  �ل��ع��ادة  يف  �لو�سع  يتطلب 

لرفع م�ستوى ��ستهالك �لألياف(.

�حلمية  ت�����س��م��ل  �أن  ي���ج���ب  �أوىل،  ك���خ���ط���وة 
لكن  بالألياف،  غنية  تكون  �إ�سافية  ماأكولت 
من �لأف�سل �إ�سافتها ب�سكل تدريجي و�إل قد 
تعاين م�سكلة �لغاز�ت و�لنفخة. �حر�س دوماً 

على �لإكثار من �سرب �ل�سو�ئل �أي�ساً.
�لفطور  حبوب  �خلط  �أول��ي��ة:  ن�سيحة  �إل��ي��ك 
�لغنية بالألياف مع فطورك �لعادي �أو �أ�سف 
�ل��ل��ن. حني  �أو  �ل��ف��ط��ور  ح��ب��وب  �إىل  �لفاكهة 
ت�ستهلك �لألياف كجزء من �لأطعمة �لنباتية، 
حت�سل على �لألياف ف�ساًل عن جمموعة من 

�ملغذيات �ل�سحية �لأخرى.
�أن  �ل��رت��وج  ب���د�ء  للم�سابني  قيل  �ل�سابق،  يف 
)وهي  و�ل��ب��ذور  و�لف�سار  �ملك�سر�ت  يتجنبو� 
َتْعلَق  �أن  م��ن  خ��وف��اً  ل��الأل��ي��اف(  م�سادر جيدة 
هذه �ملاأكولت يف �لرتوج وت�سبب م�ساكل. لكن 
ما من �أدلة كثرية على ح�سول ذلك. تقول د. 
بالن�سبة  �آمنة  و�ل��ب��ذور  )�ملك�سر�ت  تر�في�س: 

�إىل �مل�سابني بد�ء �لرتوج(.
مكمالت  �إىل  ي��ح��ت��اج  م���ن  ك���ل  �إىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
تدريجاً  �حلمية  �إىل  �إ�سافتها  يجب  �لألياف، 
لتجنب  �لأ����س���ب���وع(  غ���ر�م���ات يف   5 )ح�����و�ىل 
بالنزعاج،  �ل�سعور  عند  و�ل��ن��ف��خ��ة.  �ل��غ��از�ت 
مي��ك��ن جت���رب���ة م���ارك���ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ملنتج. 

�ل�سيليوم  �ملتاجر على  �ملتو�فرة يف  �ملنتجات  يحتوي معظم 
�أو �مليثيل �سيليلوز. �لنوعان مفيد�ن.

ل تتاأخر بطلب �مل�ضاعدة
�أ�سفل  يف  �لأمل  �سيوعاً  �لأك��رث  �ل��رت��وج  د�ء  ع��و�ر���س  ت�سمل 
�أو �ل��غ��ث��ي��ان، �أو حتى  ب��احل��م��ى  �أي�����س��اً  �ل��ب��ط��ن. ق��د ت�����س��اب 

�لإم�ساك �أو �لإ�سهال �أي�ساً.
يف حالت �أقل �سيوعاً، قد يوؤدي د�ء �لرتوج �إىل �لنزيف، من 
دون �أي �أمل يف �لعادة. ميكن مالحظة �لأم��ر على �سكل دم 

�أحمر فاحت �أو د�كن يف �لرب�ز.
�أُ�سبت  �أو  �إذ� �سعرت باأمل يف �لبطن  �أن تتحرك ف��ور�ً  يجب 
طبية  حالة  �إىل  �ل��رت��وج  �لتهاب  يتحول  �أن  ميكن  بنزيف. 
طارئة �إذ� خرج �للتهاب عن �ل�سيطرة �أو �إذ� بد�أت حمتويات 

�لقولون تت�سرب �إىل جتويف �لبطن ب�سبب متزق. غالباً ما 
حادة  �حلالة  تكون  قد  لكن  تلقائياً،  �لرتوج  نزيف  يتوقف 

�أحياناً.
�إذ� كانت �حلالة غري معقدة، ميكن �خلروج من �مل�ست�سفى 
و�أخذ م�ساد�ت حيوية. �إذ� كنت م�ساباً بنزيف ول ت�ستطيع 
تالحظ  ب���د�أَت  �أو  ح��اد  ب��اأمل  �سعرَت  �إذ�  �أو  �ل�سو�ئل،  �سرب 

موؤ�سر�ت مقلقة، قد حتتاج �إىل دخول �مل�ست�سفى.
لتنظري  �لأرج����ح  على  �ستخ�سع  ب��ن��زي��ف،  م�ساباً  كنت  �إذ� 
كنت  �إذ�  �لنزيف.  م�سدر  لتحديد  �مل�ست�سفى  يف  �لقولون 
م�ساباً بد�ء �لرتوج لكن من دون نزيف، فيجب �أن تخ�سع 
لتنظري �لقولون بعد زو�ل �للتهاب )�إذ� مل تخ�سع لتنظري 
�لقولون  �سرطان  مماثل منذ فرتة ق�سرية(، لأن عو�ر�س 
ر�سد  بد من  ل  �ل��رت��وج.  �لتهاب  عو�ر�س  �أحياناً  ت�سبه  قد 

�حلالة يف �أبكر مرحلة ممكنة.
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ند�ء �لتربعات 2013

هل متوت ال�شحافة املكتوبة؟

هل متوت �ل�ضحافة �ملكتوبة من �لآن وحتى عام 2032؟ من تنباأ بذلك يف �لعام �ملا�ضي، هو جيف بيزو�ص، 
�لذي ��ضرتى موؤخر� �ضحيفة �لو��ضنطن بو�ضت. فهل من تناق�ص يف �ملوقف؟!

يف �حلقيقة ل. فعندما ميلك �ملرء موقع �أمازون ويكفيه و�حد % من ثروته 
�ضنة  ع�ضرين  من  �أكرث  قبل  ت�ضاوي  وكانت  ��ضمها  لها  �ضحيفة  لي�ضرتي 
ببع�ص  لنف�ضه  ي�ضمح  �أن  ميكنه  عندها  �ليوم،  قيمتها  �أ�ضعاف  ع�ضرة 

ك�ضفت  �لتي  �ل�ضحيفة  مبفاتيح  �لإم�ضاك  بيزو�ص  يكلف  لن  �لنزو�ت. 
ف�ضيحة ووترغيت �إل �أغلى بقليل من كلفة م�ضروعه دفن �ضاعة كبرية 

150 مرت� حتت �لأر�ص يف تك�ضا�ص لتبقى �ضغالة بعد ع�ضرة  على عمق 
�آلف �ضنة. فهل �ل�ضحافة �ملكتوبة تكون قد �نتهت فعال عندها؟

الفل�شفات الآ�شيوية
�لآ�سيوية(،  )�لفل�سفات  كتاب  للرتجمة  �لعربية  �ملنظمة  عن  �سدر حديثاً 

تاأليف جون كولر، ترجمة �ل�سيد ن�سري فلّيح.
�لفل�سفات  ح��ول  �لكبرية  �لت�ساوؤلت  عن  �لإج��اب��ة  �إىل  �لكتاب  ه��ذ�  ي�سعى 
و�أر�سدتها فكر�ً وعماًل  �لآ�سيوية،  �ل�سعوب  �لتي �ساغت ثقافات  �لرئي�سية 
�لآ�سيوية  �لفل�سفات  �أّن  حقيقة  على  �ل�سوء  وي�سّلط  �لع�سور،  مدى  على 
�لتجريدي  �لفكر  تف�سل  مل  �حلديثة،  �لغربية  �لفل�سفة  نقي�س  على  هي 
عن �ملمار�سة �لعملية ول �لفل�سفة عن �لدين، فيما تبقى م�ستندة �إىل �لح.
�أو  بوذية  �أو  جاينية  �أو  هندو�سية  تبّدياتها،  تكن  �أّي��اً  �ل�سليم  �ملنطقي  جاج 
�آ�سيا  �أو غريها من �لتقاليد �لفل�سفية يف جنوب  �أو د�وّي��ة،  كونفو�سيو�سية 
�لفل�سفي  �لفكر  ق���ر�ءة  مت��ّي��ز  خا�سة  �سياقات  ثمة  �أن  وي��ت��ب��نّي  و�سرقها. 
�أبعادها،  ي�ستجلي  �أن  ثقافته،  تكن  �أّي���اً  �ملهتم،  للقارىء  ينبغي  �لآ�سيوي 

و�لهدف من و�سع هذ� �لكتاب هو تقدمي �مل�ساعدة لتحقيق ذلك.
يذكر �أن جون كولر، �أ�ستاذ �لفل�سفة �لآ�سيوية و�لفل�سفة �ملقارنة يف معهد 
و�لتحليل  �ل��ب��وذي��ة  على  �لبحثي  �هتمامه  يرتكز  بوليتكنيك،  رين�سالر 
�لعديد من  �ملخت�سة  �لدوريات  يف  ن�سر  �لدين.  فل�سفة  وكذلك  �لنف�ساين 

�ملقالت وحاز على عدد من �جلو�ئز �لتعليمية. 

اإريك فروم و)املجتمع ال�شليم(
 �سدر موؤخر� كتاب )�ملجتمع �ل�سليم(، لالأملاين �ريك فروم، ومن ترجمة 
�لكبري  �لقطع  من  �لثقافة،  لق�سور  �لعامة  �لهيئة  عن  حممود،  حممود 
جمتمع  يف  �حل��دي��ث  �لإن�����س��ان  م�سكلة  �لكتاب  ويناق�س  �سفحة.   252 يف 
يركز كل همه يف �لإنتاج �لقت�سادي، ول يعباأ بتنمية �لعالقات �لإن�سانية 
�ل�سحيحة بني �أفر�د �ملجتمع، حتى فقد �لإن�سان مكان �ل�سيادة يف �ملجتمع، 
و�أ�سبح خا�سعا ملختلف �لعو�مل يتاأثر بها ول يوؤثر فيها، فقد خلق �لإن�سان 

�حلديث عاملا من �لنظم �ملختلفة ثم ف�سل نف�سه عن هذه �لنظم.
وميكن حتليل �لبحث �لذي يقدمه فروم يف هذ� �لكتاب �إىل ثالث مر�حل، 
من  فيه  ي��ر�ه  م��ا  علينا  ويعر�س  �ملجتمع  �أم��ر����س  فيها  ي�سخ�س  �لأوىل 
حلول  من  �لإن�سان  ر�آه  ما  �ملوؤلف  ي�سرح  �لثانية  �ملرحلة  ويف  وعيوب،  علل 
وقيام  �لر�أ�سمايل،  �لنظام  �إ�سالح  حول  وترتكز  يعانيها،  �لتي  للم�سكالت 
�حلكم �لدكتاتوري، و�لأخذ مببد�أ �ل�سرت�كية �ملادية، لكنها حلول عرجاء 
ل تعالج �مل�سكلة من �أ�سا�سها، ثم يقدم �ملوؤلف يف �ملرحلة �لثالثة ما ير�ه من 
�أ�سباب �لعالج يف ميادين �لقت�ساد و�لثقافة و�ل�سيا�سة، ويرى �أن �لإ�سالح 
ناحية  يف  �لتقدم  لأن  و�ح��د،  وق��ت  يف  جميعا  �مليادين  ه��ذه  يعم  �أن  ينبغي 
و�حدة هادم للحياة يف �لنو�حي �لأخرى. و�إريك فروم، موؤلف هذ� �لكتاب، 
عامل نف�ساين در�س علوم �لجتماع و�لنف�س يف جامعات �أملانيا وكر�س حياته 

للبحث يف هذه �لعلوم.

�سر�وؤها  ميكن  بالتاأكيد،  جيد�  �ل�سحف  �سوق  لي�ست 
م��ق��اب��ل ح��ف��ن��ة م���ن �مل������ال. ع��ل��ى م����دى خ��م�����س �سنو�ت 
�ل�سمالية  �أمريكا  %13 يف  �نخف�ست مبيعاتها بن�سبة 
�أوروب����ا  يف  و27.4%  �ل��غ��رب��ي��ة  �أوروب�����ا  يف  و24.8% 
�جتذبتها  �لتي  �لدعائية  �ملد�خيل  �أن  ومب��ا  �ل�سرقية. 
�نهارت  فقد  �أي�سا،  �سيئ  و�سع  يف  هي  �لن��رتن��ت  �سبكة 
�لوليات  ففي  لها.  �ملرتهنة  �لكبرية  �لعناوين  ت�سعرية 
�ملتحدة ق�سمت على ع�سرة يف غ�سون ع�سرين عاما من 

دون �عتبار حلالة �لت�سخم. 
�أن���ه �سمح بتنقية  ل��و  �ل��ت��ه��اوي خ��رب� ج��ي��د�  يعترب ه��ذ� 
�مل�سهد �لإيديولوجي يف و�سائل �إعالم �ل�سوق، و�لكثرية 

جد�.
بالعك�س.  ب��ل  ه���ذ�،  �ل��ت��و�زن  ب��ع��ودة  ينبئ  ���س��يء  لكن ل 
فاملن�سور�ت �لدورية �لتي ل متا�سي �لتوجهات �ملهيمنة 
�لآخرون  �أم��ا  �أو���س��اع��ه��ا.  يف  تعاين  �ملعلنني  وف��رم��ان��ات 

فتتدفق عليهم �لأمو�ل. 
ن��ي��ك��ول ب��اي��ت��و، �مل��دي��ر �ل�����س��اب��ق جل��ري��دة ل��ي��زي��ك��و، حيث 
موي-هني�سي،  فويتون  ل��وي  �سركة  م�سالح  على  �سهر 
عمل  �أن  وبعد  حاليا،  �ل�سحيفة  �ساحب  �أرن���و،  وب��رن��ار 
بحما�سة م�سهودة عن م�سالح  د�ف��ع  �لفيغارو، حيث  يف 
�لرئي�س �ل�سابق نيكول �ساركوزي، �أطلق �سحيفة يومية 
تقدميات  بف�سل  ج��م��ع،  وق���د  �مل��ا���س��ي.  م��اي��و  ���س��ه��ر  يف 
�ملليارديرية ما بني 12 مليونا و15 مليون يورو مقابل 
مبيعات يف �لأك�ساك ل تكاد ت�سل �إىل ثالثة �آلف ن�سخة. 
ولو �أن لوموند ديبلوماتيك تتمكن من تاأمني 4000 
يورو مقابل كل عدد مباع، ملا كان هناك �أي حاجة لهذه 
ب�سحيفة  �إذ�ً،  مولعون  �لعمل  �أرب���اب  للتربع..  �ل��دع��وة 
ل��وب��ي��ن��ي��ون ل��ب��اي��ت��و. ف��ي��وم��ي��ت��ه ه���ذه ت��ع��ل��ن ب��ف��خ��ر �أنها 
)ليرب�لية مقربة من عامل �لأعمال و�أوروبية �لهوى(. 
هي عموما، على غر�ر �سحيفة ليزيكو ل�ساحبها �أرنو. 
�أما �سحيفة لو فيغارو ل�سريج د��سو فهي تطرح نف�سها 
�ي  �أن تبدي  و�أوروبية(، من دون  )ليرب�لية وحمافظة 

عد�ئية لعامل �لأعمال. 
�لأفكار  ب����اأن  �ل��ت��ك��ر�ر  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر  �ل��غ��ر�ب��ة  مل��ن  �إذ�ً، 

�لليرب�لية و)�لأوروبية( ي�ساء �لتعامل معها يف فرن�سا.
و�لدليل على �أنها ل تعامل بهذ� �ل�سكل هو �أن كري�ستني 
متعددة  �سركة  مثل  تفكر  �ل��ت��ي  �ل�سحافية  �أوك���ر�ن���ت، 
�إذ�عة  من  �لأ�سبوعي  برناجمها  �إىل  �أ�سافت  �جلن�سية، 
على  يومية  �سباحية  �إخبارية  ن�سرة  كولتور(  )فر�ن�س 
�لرئي�سة  باريزو،  لور�ن�س  ومو�هب   .i-télé تلفزيون 
�ل�سابقة ملنظمة �أرباب �لعمل، قد وجدت من )ي�سرتيها( 
)�ر.ت�������ي.�إل.(  متناف�ستني،  �إذ�ع��ي��ت��ني  حم��ط��ت��ني  ع��ل��ى 
)ب��ي. بنك  �لوقائع ح��ول  ت��دور  1(. وعندما  و)�أوروب����ا 

�أن  �أو )مي�سلني( ميكن  �أو )ناتيك�سي�س(  �إن.بي. باريبا( 
بكل كفاءة،  للم�ستمعني  �ملعلومات  باريزو  �ل�سيدة  تقدم 
�إد�رة  جمال�س  يف  ع�سو  كونها  با�ستقاللية،  نقل  مل  �إن 

هذه �ل�سركات �لثالث �أو يف �سركاتهم �لأم. 

�لدعم بال�ضفقة
ب��اخ��ت�����س��ار، ق���د ل ت���ه���د�أ �ل��ب��ك��ائ��ي��ات �لإع���الم���ي���ة على 
�أن  نن�سى  �ل�سر�ئبي( يف وقت قريب. ولن  )�ل�سطهاد 
هذ� �ل�سغط رمبا كان �أخف لو �أن )ناتيك�سي�س( و)بي.
�آخر  مكان  يف  �سر�ئبهما  يدفعان  مثال  باريبا(  �إن.ب��ي. 

غري �للوك�سمربغ و�سنغافورة.
�لعمل  �أرب����اب  لي�س  و�مل��ع��ل��ن��ون،  �ل��ق��ر�ء  ي��ت��و�رى  عندما 
فرن�سا  ففي  �ل�سحافة.  �سرير  عند  يقف  م��ن  وح��ده��م 
�مل��الي��ني من  دع��م مبئات  �ل��دول��ة يف تخ�سي�س  ت�ستمر 
%7.5 و11%  ب��ني  ي��ع��ادل م��ا  �أي م��ا  �ل��ي��ورو �سنويا، 
�أول  �ل�سحف.  لنا�سري  �لإج��م��ايل  �لأع��م��ال  حجم  م��ن 
�أف�سلية  ب��ال��ربي��د، م��ع  ت��وزي��ع �ل�سحف  �أج���ل دع��م  م��ن 
�لكثري  جعبتها  يف  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  �أي  �ل��ك��ب��رية،  للعناوين 
من �لإع��الن��ات، �أك��رث من تلك �ملن�سور�ت �لأك��رث �ساآلة 
�أي�سا  يخ�س�س  �ل�سريبة  د�ف��ع  �أن  �إل  وحرية.  وتق�سفا 
�أكرث من 37 مليون يورو لإي�سال �ل�سحف. وهنا �أي�سا 
9 ماليني يورو  من دون �لقيام بالفرز. وي�سيف مبلغ 

خم�س�سة هذه �ملرة لالأكرث فقر� بني هذه �ل�سحف.

وهذ� �لقدر من �ل�سفقة ميكن �أن يف�سي �إىل مفارقات 
طيبة. بهذه �ل�سيا�سة �لتي تختزل كثري� من �لإنفاقات 
من  ب��دل  �لتعليم  �إىل  �لأم���ر  ي�سل  �أن  مب��ج��رد  �لعامة 
على  د��سو  ل�سريج  لوفيغارو  �سحيفة  ح�سلت  �لت�سلح 
ي�����ورو م���ن �خل���زي���ن���ة �ل���ع���ام���ة م���ا بني  17.2 م��ل��ي��ون 
بقدر  �ملعار�سة  و�لإك�سرب�س  و2011،   2009 عامي 
لوفيغارو ل�� )�إعالة( بقيمة 6.2 ماليني يورو، ولوبو�ن 
�لتي حتب ف�سح �لدولة �أما حنونة، 4.5 ماليني يورو. 
من  ي���ورو  م��الي��ني   9.9( ل��ي��ب��ري����س��ي��ون  �سحيفة  �أم���ا 
ولونوفيل  �ملحا�سبة(  دي��و�ن  بح�سب  ودوم��ا  �مل�ساعد�ت، 
�أوب�سرفاتور )7.8 ماليني يورو(، فبما �أنهما مقربتان 
جد� من �ل�سلطة �حلالية فاإن �لكثري من �ملحافظات �أو 
�لبلديات �لتي ير�أ�سها نو�ب ��سرت�كيون ميّو.لون �أي�ساً 

منتدياتهما.

�إ�ضالح نظام �مل�ضاعد�ت
�حلكم.  يف  �ل�سرت�كي  �حل��زب  ك��ان  عاما،  ثالثني  قبل 
�إعادة ترتيب �مل�ساعد�ت  �أعلن: )�إنه ملن �ل�سروري  وقد 
لل�سحافة. )...( يجب و�سع حد لنظام يوفر �مل�ساعد�ت 
�أن عملية  لالأكرث غنى ويهمل �لأك��رث فقر�. )...( كما 
�أن متيز بني نوعية  �مل�ساعد�ت لل�سحافة يجب  �إ�سالح 
�ل�سحافة  ن��ف�����س��ه��ا  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ت��ع��ام��ل  ول  �ل�����س��ح��ف 
كما  �لرتفيه.  و�سحافة  �لعامة  و�لإخبارية  �ل�سيا�سية 
�أن متيز، وخ�سو�سا يف �مل�ساعد�ت �لربيدية، بني  يجب 
�لدعايات  م��ن  كبري  ق��در  م��ن  ت�ستفيد  �لتي  �ل�سحافة 

وتلك �ملحرومة منها(.
دبلوماتيك(  ل����)ل���وم���ون���د  ب���د  ول  ر�ئ�����ع  حت��ل��ي��ل  ه����ذ� 
�أوريلي  �ن  �إذ  تطبيق  دون  م��ن  ب��ق��ي  لكنه  ت���وؤي���ده،  �أن 
و�لت�سالت  �ل��ث��ق��اق��ة  وز�رة  توليها  وق��ب��ل  فيليبيتي، 
�لتالية:  �لأه��د�ف  2012 عن  يناير  بقليل، ك�سفت يف 
�إىل �ل�سحافة، �ملبعرثة  �مل�ساعد�ت  �إ�سالح نظام  )يجب 
�لت�سلية  �سحافة  �إىل  ثلثها  يذهب  و�ل��ت��ي  �ل��ي��وم،  ج��د� 
موحد�  �سباكا  �إذن  �سنن�سئ  عمليا.  حتتاجها  ل  �ل��ت��ي 
تتوجه  �لتي  �ل�سحافة  �إىل  �مل�ساعد�ت  غالبية  ونوجه 
�أن  �خ��ري�  فيليبيتي  �ل�سيدة  علمت  ه��ل  �مل��و�ط��ن(.  �إىل 
�ملجالت �لتي تعلن عن �لرب�مج �لتلفزيونية قد ح�سلت 
يورو  مليون   25 م��ن  �أك���رث  على  �لتعبري  ح��ري��ة  با�سم 
�لوزيرة  تقول  عندما  �لأح���و�ل  كل  ويف  �سنتني؟  خ��الل 
�ملرة  هذه  ننتظر  �أل  �لأف�سل  من  و)�سنن�سئ(،  )يجب( 
ثالثني عاما لأنه �سيكون قد فات �لأو�ن. هل هذ� يعني 
م��ه��دد� يف  وج��وده��ا  لي�س  �أي�����س��ا؟  دبلوماتيك  ل��وم��ون��د 
�ملدى �ملنظور. تر�جع �نت�سارها �لإجمايل )%2.6- يف 
و��سح  ب�سكل  �أقل  لكن   )2013 �لأول من عام  �لف�سل 
تز�ل  ل  �لأك�����س��اك  يف  فمبيعاتها  �ل�سحف،  معظم  م��ن 
بن�سب  ترت�جع  �لأخ��رى  �ليومية  �ل�سحف  حيث  تقاوم 
�أنها م�سرفة  �إل  تكن مر�سية،  �إن مل  ونتائجنا،  كبرية. 
ت�سخم  ت�سهيالت  �إىل  نلجاأ  �أن  دون  كونها حتققت من 
�سكل  على  لل�سحيفة  جمانية  ت��وزي��ع��ات  ف��ال  نتائجنا. 
)مبيعات( �سمن عر�س �سامل ملد�ر�س �لتجارة و�لفنادق 
عرو�س  ول  �لفخمة.  �ل�سمانة  وحم��الت  و�لتاك�سيات 
�مللوثة تقدم للم�سرتك �جلديد. ول  �ل�سرعة �لأخرية 
�لكثرية  �مل��ج��الت  بعك�س  خمف�سة  ب��اأ���س��ع��ار  ����س��رت�ك��ات 
�لتي يتجاوز م�سمونها �لبائ�س توقعات �ملعلنني. �إن يف 
مقاومة كل هذه �لإغر�ء�ت ف�سيلة مبا�سرة، لقد حققنا 
�لتو�زن يف ح�ساباتنا لعام 2012. �إل �أن �ل�سنة �لقادمة 
�ستكون �أكرث �سدة، فبالرغم من �لرتفاع �ملتوقع لأكالفنا 
ل ميكن �أن نرفع �أ�سعارنا مرة �أخرى �إذ �ن تر�جع �لقدرة 
�ل�سر�ئية �سيوؤثر �سلبا يف مبيعات �أعد�دنا �خلا�سة. كما 
�سي�سكل  �ل�سهري  �لعدد  ن�سر  يف  �ل�ستقر�ر  حتقيق  �أن 
تقريبا �إجن��از� يف �لظرف �حل��ايل. للمنا�سبة ل يتد�فع 

�ملح�سنون على �أبو�بنا...

ل معلومة باملّجان
ولي�س هناك عندنا معلومة جمانية. فمعظم �ملقالت يف 
�ملجلة �ل�سهرية لي�ست متو�فرة ب�سكل حر على موقعنا 
وذلك لفرتة حمدودة  �أ�سهر(،  )�ستة  �لوقت  لبع�س  �إل 
ثمن  لأن  وف��ق��ط  )���س��ن��ت��ني(، 
�ملعلومة  ه���ذه 

�سر�كة  فعل  يكون  �أن  ميكن  موقعنا  على  نن�سرها  كما 
بف�سل �ملد�خيل �لتي نوؤمنها من �مل�سرتين و�مل�سرتكني 
�سنة  يتكاثر من  لنا� وعددهم  يتربعون  �لذين  و�أولئك 
�إىل �أخرى. مع حر�سنا يف �آن معا على �سمان ��ستقاللية 
�ل�سهرية مع  �لن�سرة  و�إي�سال هذه  دبلوماتيك  لوموند 
ي��ج��دون ف��ي��ه��ا نفعا.  �إىل م��ن  جم��ل��ة م��ان��ي��ار دو ف����و�ر، 
�ملبيع  رك��ائ��ز،  ث��الث  على  �لقت�سادي  منوذجنا  يعتمد 

و�ل�سرت�ك و�لتربع.
و�ل��رك��ي��زة �ل��ث��ال��ث��ة ب��ات��ت ت��ف��وق جم��م��ل م��د�خ��ي��ل��ن��ا من 
�لبنيان.  هذ�  على  �حلفاظ  يف  بقوة  وت�ساهم  �لدعايات 
ففي �لعام �ملا�سي دفع 2075 �سخ�سا منكم جلريدتنا 
177 يورو. وبف�سل هذ� �ملبلغ �لذي  ما جممله 500 
�ل��ع��ام �ملا�سي  �ل��ذي ج��م.ع يف  �مل��ائ��ة �ملبلغ  ب�20 يف  ف��اق 
يف  �لآن  حتى  �ساهمت  م�ساريع  ع��دة  ننجز  �أن  �أمكننا 
تكلل  �ل���ذي  �لرقمية  ن�سرتنا  م�����س��روع  ومنها  ت��ط��ورن��ا 
�ملا�سي نحن نقدمه جمانا  �أبريل  بالنجاح. ومنذ �سهر 
�إىل كل �مل�سرتكني يف طبعتنا �لورقية مبجرد �أن مالأو� 
�أو دخلو� على موقعنا. و�ل�سرت�ك  ��ستمارة من عندنا، 
مبا�سرة معنا ي�ساعدنا يف �لو�قع على توفري �لعمولت، 
للو�سطاء.  ن��دف��ع  �أن  علينا  ل��ك��ان  و�إل  غ��ال��ب��ا،  �مل��ك��ل��ف��ة 

فالتربع هو من �أف�سل �لو�سائل مل�ساعدتنا.

�لنرتنت و�ملجانية
�أظ���ه���رت �ل��ن��ق��ا���س��ات �ل��ت��ي ت��ن��اول��ت م��و���س��وع �لنرتنت 
و)�مل��ج��ان��ي��ة( ب��ع�����س �ل��ت��ن��اق�����س��ات �مل���ع���ربة. ف��غ��ال��ب��ا هم 
�أنف�سهم �أولئك �لذين ينتقدون �لطابع �ملوؤقت ل�سروط 
و�مل�سورين  و�ل��ك��ت��اب  �ل�سحافيني  بع�س  ����س��ت��م��ر�ري��ة 
باأن  و�لثقافة  �لأف��ك��ار  ن�سر  با�سم  يطالبون  و�لفنانني 
�لكتاب  وبع�س  �ل�سبكة.  على  جم��ان��ا  ���س��يء  ك��ل  ي�سبح 
بالقطعة من �أجل كتابة �ملقالت يعر�سون �أنف�سهم، لكن 
عمل  ي�سبح  �أن  �أردن���ا  �إذ�  �إل  ت�سح.  ل  هكذ�  �حل�سابات 
�أو عمال جمانيا خم�س�سا فقط لبع�س  �لإع��الم دع��وة 
�سريعا  �أ�سبحنا  �إذ�  و�إل  �آخ��ر،  عمل  لهم  ممن  �ملميزين 
عبيد� لنموذج �قت�سادي معتمد على �لدعاية ومرتهن 
حل�����س��اب��ات �ل��ف��اي�����س��ب��وك و�أم������ازون وغ���وغ���ل. يف �ملجال 
�ستتحول  فاملعلومة  �سهال،  �لت�سخي�س  ي�سبح  �ملنظور، 
�أكرث  �سيوكالن  وتنظيمها  جمعها  �أن  �أي  و�آلية،  رقيمة 
ب��ات��ت ه��ن��اك �سحافة  و�أ���س��ا���س��ا  �ل���روب���وت.  �إىل  ف��اأك��رث 
�أهد�ف  �أ�سا�س  على  �لأن��ب��اء  بجمع  تكتفي  �ل�سبكة  على 
��ستعمالها  بح�سب  ت��ق��ا���س  نف�سها  وه���ي  �مل�ستهلكني، 
�ل�سائع. وكما هي �حلال �ليوم، �إذ� ��ستعلم �ل�سحافيون 
وظيفتهم  ف���اإن  حو��سيبهم،  ور�ء  جلو�س  وه��م  وكتبو� 
�آخر كما حدث قبلهم ملوظفي مر�كز  �إىل مكان  �ستنقل 
حتى  ملاذ�  ثم  �ملعلوماتية.  �خلدمات  ملقدمي  �ل�ستعالم 
�إذ� كان ه��وؤلء يكتفون  �لحتفاظ مبر��سلني يف �خل��ارج 
ب��ق��ر�ءة و���س��رح �مل��ق��الت �ملحلية ح��ي��ث ه���م، وه���ي باتت 
بف�سل  �جلميع  م��ن  ومفهومة  �ل�سبكة  على  م��ت��و�ف��رة 

�أنظمة �لرتجمة �لتلقائية ذ�ت �لكفاءة �ملتطورة؟
�أيا يكن فاإن �مل�سامني �ل�سحافية ي�سهل حتويلها تلقائية 
ومنقولة �أكرث من غريها. ويف هذ� �ملجال نحن نتمتع 
باأف�سلية. فالتحقيق على �لأر�س و�لتحليل وخ�سو�سا 
عندما يحيل على �سياق تاريخي، وعندما ي�سمل و�سع 
تطلعات دولية و�لتز�ما فكريا و�سيا�سيا، كل هذ� يتطلب 
كفايات وخربة ل ميكن للروبوت �أن ميلكها يف �لقريب. 
ويف ذلك �ليوم �ستكون �ساعة �ل�سيد بيزو�س قد توقفت 
عن �لعمل. يف �لإجمال �إن م�ستقبل �ل�سحافة �ملطبوعة 
مهدد لكن لي�س حكما م�ستقبل �ل�سحف �لتي ل يكتفي 
على  �إنز�لها  �أو  ت�سنيفها  �أو  �لأخ��ب��ار  بجمع  م�سمونها 
ويقارنون  يعلقون  للذين  مكان  هناك  �سيبقى  �ل�سبكة. 

وير�سمون �لتطلعات ويحققون ويحللون.

ل مكان للرثثرة
مرحلة  ففي  �لق��رت�ح��ات.  يقدمون  من  �أحياناً  هناك 
ي�ساعد �لتح�سري ل�ستعادة �لدور على مكافحة �خلمول 
�أو �لإحباط، مل يعد كافيا �لقول، فلنقدم جتارب �إيجابية، 
بل يجب �أي�سا �لتذكري بال�سياق وب�سروط حتقيق ذلك. 
ل يكفي �أن ن�سوغ �قرت�حات تقدمية، بل يجب �لت�ساوؤل 
ما  �أخ��رى  وبعبارة  بع�سها.  تتما�سى مع  كانت  �إذ�  �أي�سا 
�لقوى  مو�زين  و�ملجتمع،  للعام  حتليلنا  بالتحديد  هو 
و�حلجم �خلا�س باملجموعات �لجتماعية 
و�إم��ك��ان��ي��ة �ل��ت��و�ف��ق ب��ني بع�سها 
�لت�سامن  و�أ�سكال  بع�س  وبني 
�خلا�سة  لي�ست  �لتي  �لعاملية 
�نطالقا  بالر�أ�سمال؟  فقط 
حماولة  �لتحليل،  ه��ذ�  من 
حت�����دي�����د ب����ع���������س م���ع���امل 
�لقرت�حات ذ�ت �لأولوية، 
�أمام  �ل��ب��اب  بفتح  �لكفيلة 
�أخ����رى، لكن من  حت���ولت 
�لتفكري  ن��ن�����س��ى  �أن  دون 
�لتي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  يف 
�إجناحها. هذ�  ت�ساعد على 
للروبوت  �أي�سا ما ل ميكن 
غالبية  ك���م���ا  ب������ه،  �ل����ق����ي����ام 

�ل�سحف �لأخرى �أ�سا�سا.
ثالثة  ه��ن��اك  �ن  �حل��ق��ي��ق��ة  يف 
ع��ن��ا���س��ر خ��ا���س��ة ب���اخل���رب على 
فر�دة  بالتعار�س  ت��ربز  �ل�سبكة 
ل���وم���ون���د دي��ب��ل��وم��ات��ي��ك. ف����اأول 
هناك �لوفرة �لتي تاأتي يف �آن معا 
وت�ساعف  �مل�سامني  ت�ساعف  من 
�ل�سا�سات  ت�ساف  حيث  �ل��دع��ائ��م، 
�لإع������الم  و����س���ائ���ل  �إىل  �جل����دي����دة 
�ملليار�ت  ه���ذه  و�إز�ء  �لتقليدية. 

من �لن�سو�س و�لأ�سو�ت و�أ�سرطة �لفيديو �لتي تو�سع 
على �ل�سبكة كل يوم و�لتي تكتظ يف كل مكان، فاإن هذه 
�ل�سحيفة حت�سر كل �سهر م�سمونها بثمانية وع�سرين 

�سفحة وتعطي �لأف�سلية لالأ�سا�س على �لرثثرة.
كما �أن هناك هذه �لأ�سو�ت �ملتنافرة من منتجي �خلرب، 
�إن ماليني �ملرتفقني بالنرتنت ير�سلون ويتبادلون  �إذ 
�لجتماعية.  �ل�سبكات  على  �هتمامهم  مر�كز  ي��وم  كل 
فتعتمد لوموند ديبلوماتيك بالأحرى على ب�سع مئات 
ومنا�سلني  وجامعيني  �سحافيني  من  �ملتعاونني،  من 
ت�����س��ام��ن��ي��ني، م��ن �أ���س��ح��اب �ل��ك��ف��اء�ت �ل��ذي��ن ن����ادر� ما 
مو��سيعهم  م��ادة  ميلكون  و�ل��ذي  �أح��د،  فيها  يجاريهم 
�ل�ست�سالم  دون  م���ن  م��ع��ارف��ه��م  ن��ق��ل  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون 
للدروب �ملخت�سرة. و�أخري�، هناك �لحتكار �سبه �لكامل 
لو�سائل ترتيب �لأخبار، و�لذي مي�سك به موقع غوغل 
وحمركو �لأبحاث. يف �ملقابل تنظم لوموند ديبلوماتيك 

�أولوياتها على �أ�سا�س خيار�ت مكتب �لتحرير فيها.
منثله  �ل��ذي  �ل�سحفي  �لعمل  تدمري  على  يتاآمر  �لكل 
نحن. ف�سبكة �لتوزيع تتبعرث بفعل �لأهمية �لتي توىل 
�ل�سحف  نا�سرو  طوعا  يبجلهم  �لذين  �ل�سحف  لتجار 
كلما �ق��رتح��و� ع��ل��ى ق��ر�ئ��ه��م ت�����س��ع��ري�ت ����س��رت�ك��ات ل 
�أن  م��ن  ف��ب��دل  �لأك�����س��اك.  �ل��ع��دد يف  �سعر  م��ع  تتنا�سب 
�لأفكار  حاملة  للعناوين  �لر�سمية  �مل�ساعد�ت  تخ�س�س 
�أجل  م��ن  للتبذير  �لتعر�س  يف  ت�ستمر  جريدتنا،  مثل 
ترويج جمالت �لت�سلية باأ�سعار متدنية وم�ساعدة ثروة 
�أن  بولوريه. كما  �أو  و�أرن��و  د��سو ولغ��اردي��ر  جمموعات 
بع�س �لتطبيقات �للكرتونية مثل �آي.تيونز. تزيد من 
ثروة مالكتها �سركة �آبل �أكرث من �ملن�سور�ت �لتي تلجاأ 

�إليها لكي تكت�سف وتباع على �ل�سبكة.
�لفكرية  مغامرتنا  �سيوقف  ه��ذ�  ك��ل  م��ن  �سيء  ل  لكن 
�لعامل  يف  تر�فقنا  �لتي  �خلم�سني  �ملن�سور�ت  وم�سرية 
لكي  يكفي  تعنيكم مب��ا  �مل�سرية  ه��ذه  �أن  وط��امل��ا  �أج��م��ع، 
�آخر  �سخ�س  �أي  فمن  مو��سلتها.  �إمكانات  لنا  توفرو� 
�أن نح�سل  ذل��ك؟ ومم��ن غريكم نريد  �أن نطلب  ميكن 

عليها؟

��ضرتو� منا �أكرث.. ت�ضاعدونا �أكرث
ك��ث��ري� م��ا ي�����س��األ��ن��ا �ل���ق���ر�ء ع��ن �أف�����س��ل و���س��ي��ل��ة، م��ا بني 
�ل�سر�ء من �لأك�ساك و�ل�سرت�ك، من �أجل دعم لوموند 

ديبلوماتيك و�مل�ساهمة يف �لدفاع عن ��ستقالليتها.
تاأثريها  م���ن  ب��ق�����س��م  ت��دي��ن  ك�سحيفتنا  �سحيفة  �إن 
ل��وج��وده��ا ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �ل���ع���ام. وه����ذ� �ل���وج���ود رهن 
مب�����س��ت��وى م��ب��ي��ع��ات��ه��ا �ل��ت��ي حت��ق��ق��ه��ا يف �لأك�������س���اك ويف 
�لذين  �إىل  بالن�سبة  �إذ�ً،  �ملهم  فمن  �ل�سحفية.  �ملكتبات 
�لطريقة  بهذه  �سحيفتهم  ي�سرتو�  �أن  منكم  يف�سلون 
و�أن  منتظمة،  بطريقة  خ�سو�سا  ذل��ك،  يف  ي�ستمرو�  �أن 
ي�سجعو� �ملقربني منهم على زيارة هذه �لأماكن، حيث 
ي�سمد ق�سم مما يبقى من هذه �لتعددية �لإعالمية يف 

بالدنا.
�ساري  م��ن  �أك��رث  ديبلوماتيك  لوموند  يفيد  �مل�سرتك 
هناك  �أن  كما  لدينا.  مبا�سرة  ي�سجل  �أن  ب�سرط  �لعدد 
�إل  كاتلوغاتها.  يف  من�سور�تنا  تقرتح  و�سيطة  �سركات 
مع  �مل�سرتكني يرت�فق  �ملزيد من  ك�سب  على  �أن عملها 
تقوم  لدعمنا  �لأخ���رى  �لو�سيلة  عالية.  بكلفة  عمولة 
على �ختيار �قتطاع تلقائي. فالكلفة �لبيئية كما �ملالية، 
كلفة  �أك��رث  �ست�سبح  �أ�سا�سا،  �ملكلفة  �لتذكري،  لر�سائل 
�لعام  ففي  �لربيدية.  �لتعرفة  يف  �ملرتقبة  �ل��زي��ادة  مع 
�لعجز  �أكرث من  92000 يورو  �ملن�سرم كلفنا �لربيد 
يف جردتنا �لنهائية �لبالغ 56 �ألف يورو. يف كل �لأحو�ل 
نحن ندعو من يف�سل من م�سرتكينا تفادي �لدفع عرب 
�لقتطاع �لتلقائي �ىل �أن يختار مع ذلك فرتة ت�سجيل 
�سهرية  �إىل جملة  بالن�سبة  ي�سكل  فهذ�  ل�سنتني.  متتد 
ع���دد� �أق���ل م��ن �لأع����د�د م��ن �ل���س��رت�ك ل�ستة �أ�سهر يف 
ل�سهر و�حد  ��سرت�ك  �أكرث من  ولي�س  �أ�سبوعية،  جملة 

يف �سحيفة يومية.

�لرتد�د�ت �ل�ضيئة ل�� )�ملجانية( 
ت��خ��ي��ل �أن����ك مت��ل��ك ���س��رك��ة حم��رتم��ة وم��رب��ح��ة ويقوم 
زبائنها  و�إخال�س  �ملنتج �ملفرت�س،  جناحها على نوعية 
و�لأ�سعار �ملعقولة �لتي يقبلون دفعها مقابل هذ� �ملنتج.

ويف ي��وم م��ا ت��وظ��ف م��دي��ر� ع��ام��ا ي��ط��ور ن�سخة جديدة 
حم�سنة عن �إنتاجك متو�فرة بطريقة �أ�سرع و�أ�سهل من 
�ملنتج �ل�سابق. ومع �أن �لن�سخة �جلديدة من �ملنتج تقدم 
ب�سكل خمتلف فاإنها ت�سبه �لقدمية كثري�، نظر� �ىل كون 
�لتقليديني  �لزبائن  تعجب  وهي  نف�سها  هي  مكوناتها 
وجتتذبهم جمدد�. ويف �حلقيقة لي�س هناك �أي �سر يف 
هذه �لنتيجة، نظر� �ىل كون �ملنتج �جلديد جمانيا وهو 

ل يختلف �إل بذلك عن �لقدمي �لذي بقي مدفوعا.
�أن عدد زبائنك �سيزد�د، لكن لي�س مد�خيلك.  �لنتيجة 
�لن�سخة  �جتذبت  كلما  �لرت�جع  يف  �أرباحك  و�ست�ستمر 
�ملجانية زبائن �لن�سخة �ملدفوعة �ل�سابقني. وتروح تقول 
�إن��ه رمب��ا هناك عيب ما يف )طريقة عملك(  يف نف�سك 
�جلديدة، و�نه كان عليك �أن تدفع �لنا�س مقابل �لن�سخة 
لك  يو�سحون  �خل��رب�ء  كل  �أن  �إل  و�ملح�سنة.  �جلديدة 
�لأم��ور عندما  �لأو�ن. ح�سنا، هكذ� حدثت  �أنه قد فات 
�سمح مالكو �لركائز �لإخبارية، �لذين �أغوتهم �إمكانات 
للمريدين  �لنرتنت،  ي�سمى  جديد  و�سيط  يف  �لتوزيع 
�ل�سباب على �ل�سبكة با�ستعمال منَتج م�سغول كل عناية، 
�أنو�ع  �إع����ادة ت�سميمها م��ع ك��ل  �أج���ل  ه��و �جل��دي��د، م��ن 
�لتحديث  �إىل  �لتفاعلية  م��ن  و�ل�����س��ف��ار�ت،  �لأج��ر����س 
�ل�سباب كل  �مل��ري��دون  �مل�ستمر، وذل��ك لكي يقدم ه��وؤلء 
ذل���ك جم��ان��ا ل��الأ���س��خ��ا���س �أن��ف�����س��ه��م �ل��ذي��ن ت���ع���ودو� �أن 
�ملكون من �سفائح ورقية  �لتقليدي  �ملنَتج  يدفعو� ثمن 
ي��دور جيد� يف هذ�  ممتلئة باحلرب. كان هناك �سيء ل 

�ملنطق )..(.

ثقافة وفن�ن
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بنى م�ضريته �ملهنية عرب �أد�ء دور )�لرجل �لعادي(! 

توم هانك�س.. األطف املمثلني واأكرثهم اجتهادًا يف هوليوود

زى اجلنود النازيني يثري اأزمة فى فيلم براد بيت

�إنه �أول يوم من حملة ترويجية مدتها ثالثة �أ�سابيع 
 Captain ت���وم ه��ان��ك�����س �لأخ�����ري  ل��ت�����س��وي��ق ف��ي��ل��م 
Phillips، و�ستاأخذه هذه �جلولة �إىل خمتلف �أنحاء 
�ل�سنة،  �لبلد و�إىل �خل���ارج. يف وق��ت لح��ق م��ن ه��ذه 
 Saving Mr. سيقوم بجولة مماثلة لت�سويق فيلم�
Banks، ما يعني �أنه �سيكون من�سغاًل لدرجة �أنه لن 

يتمكن من تقدمي دور متثيلي �آخر هذه �ل�سنة. 
ك��ان ي��رت��دي �ل��ل��ون �لأ���س��ود وك��ان �سعره ق�سري�ً لكن 
ب���رزت ب�سع ���س��ع��ري�ت رم���ادي���ة ع��ل��ى ط���ول ع��ن��ق��ه، ما 

يك�سف عن عمره �حلقيقي: 57 �سنة.
بجائزَتي  ف��از  ممثل  �إىل  بالن�سبة  �ملنطقي  م��ن  رمب��ا 
�أو�سكار �أن يختار دوره �ملقبل يف وقت فر�غه. لكن لي�س 
عدة  بعو�مل  يدقق  �ل��ذي  هانك�س  مع  كذلك  �لو�سع 

�لإنتاج،  �سركة  �هتمام  مدى  )�لكتابة، 
�مل�ساركني(  �ملمثلني  �أو  �ملخرج  ��سم 

ق���ر�ره ب�ساأن  لت��خ��اذ 
�ل��دور �لذي 

�سيقدمه. ل يعني ذلك �أن هانك�س �سعب �لإر�ساء بل 
�إنه ل يريد �أن ي�سرف وقته وطاقته على م�سروع قد 
ل يب�سر �لنور. يقول هانك�س: )ل �أحد يق�سد �مليناء 

ويركب يف قارب لن يبحر(.
�مل�ساهد  �لت�سبيه م�ستوحى من جميع  رمبا كان ذلك 
 Captain ت�����س��وي��ر  �أث���ن���اء  �مل���ي���اه  م��ّث��ل��ه��ا يف  �ل��ت��ي 
عن  حقيقية  ق�سة  على  �لفيلم  يرتكز   .Phillips
�لقر��سنة  م��ن  �أط��ل��ق��ت��ه جم��م��وع��ة  �ل����ذي  �لع���ت���د�ء 
2009 �سد �سفينة �سحن، وقد  �ل�سوماليني يف عام 
منذ  �أم��ريك��ي��ة  �سفينة  �سد  مم��اث��ل  �ع��ت��د�ء  �أول  ك��ان 

قرنني.
ك��م��ا ���س��ب��ق وف��ع��ل ه��ان��ك�����س يف �أف����الم ع���دة )ب�����دء�ً من 
 Cast �إىل  Saving Private Ryan و�سوًل 
طبيعية  حياة  يعي�س  رجل  دور  ي��وؤدي   ،)Away
ب�سبب  مذهلة  ب��اأم��ور  �لقيام  �إىل  ي�سطر  لكنه 

ظروف خارجة عن �إر�دته.
�إن هانك�س  ب���ول غ��ري��ن��غ��ر����س  �مل��خ��رج  ي��ق��ول 
)�لرجل  دور  ي�����وؤدي  �أن  مي��ك��ن  م���ن  �أف�����س��ل 
فيليب�س  دور  لأد�ء  �خ��ت��ي��اره  ك���ان  �ل���ع���ادي(. 
�أحد �أبرز �لأ�سباب �لتي دفعت غرينغر��س �إىل 

قبول مهّمة �لإخر�ج.
ي��و���س��ح غ��ري��ن��غ��ر����س: )ه���و ل ي����وؤدي دور بطل 
خارق ول دور �ساب له قوى خا�سة. هو جمرد 
�أف�سل ممثل  ت��وم هانك�س  رج��ل ع��ادي. 
عادي.  رج���ل  �أي  دور  �أد�ء  ي�ستطيع 
يثبت توم جمدد�ً، مع �أنه ل يحتاج 
�أنه  متكرر،  ب�سكل  ذل��ك  �إث��ب��ات  �إىل 
�لأمريكيني  �ملمثلني  �أع��ظ��م  �أح���د 
�أف�سل  لأن��ه يج�سد  �لإط���الق  على 

ما لدينا(.
دور  �أح���دث  فيليب�س(  )�لقبطان 
يوؤديه هانك�س، وهو مقتب�س من 
و�أدى  �سبق  حقيقية.  �سخ�سية 
مثل  �أف����الم  يف  مم��اث��ل��ة  �أدو�ر�ً 
 Charlieو Apollo 13
 .Wilson’s War
ديزين  و�ل���ت  دور  �أدى  وق���د 
 Saving Mr.فيلم يف 

.Banks
عند  ���س��اخ��ر�ً  هانك�س  ي���رد 
�لتي  �لو�قعية  ذكر �لأدو�ر 
يوؤديها: )يجب �أن �أتخلى 
و�أب����د�أ  �لأدو�ر  ه���ذه  ع��ن 
�سخ�سيات  ب��ت��ج�����س��ي��د 

مزيفة!(.
�سحيح �أن دوَريه �ملرتقَبني 
�سخ�سيات  م��ن  مقتب�سان 
حقيقية، لكن يقدم هانك�س 
بطريقة  ���س��خ�����س��ي��ة  ك����ل 
هانك�س:  ي��ق��ول  خمتلفة. 
)ف���ي���ل���ي���ب�������س ح�����ي وو�ل������ت 
هو  فيليب�س  ميت.  دي��زين 

�أفعاله،  تفكريه،  طريقة  �سيء:  لكل  ملمو�س  م�سدر 
و�لت  م��ع  عمله.  �إمت���ام  طريقة  يحبها،  �لتي  �لأم���ور 
ديزين، �رتكزنا بدرجة معينة على �لناحية �لرمزية. 
من جهة، �أوؤدي �سخ�سية تاريخية �سمن �إطار حمدد 
للدور.  خ�سي�ساً  مة  ُم�سمَّ �مل�ساهد  تكون  حيث  ج��د�ً 
لكن من جهة �أخ��رى، نحاول ��ستيعاب جوهر ما كان 

يدور يف عقل ريت�سارد فيليب�س(.
)ن�سخة  يقدم  دي��زين  ل�سخ�سية  جت�سيده  �أن  يعترب 
عاطفية(  )ن�سخة  �ملقابل  يطرح يف  بينما  كال�سيكية( 

عن �سخ�سية فيليب�س.
 

حقيقة �لرجل
�جتمع هانك�س مع فيليب�س مرتني )ف�ساًل عن قر�ءة 
كتابه( ل�ستيعاب حقيقة �لرجل. �أكرث ما �أذهله ح�س 
�لفكاهة لدى فيليب�س. يبدو هانك�س مقتنعاً باأن هذ� 
�ملحنة.  على جت��اوز  فيليب�س  �ساعد  �ل��ذي  هو  �لعامل 
�أن  ميكن  بطبيعته.  م��رح  رج��ل  )ه��و  هانك�س:  ي��ق��ول 
�أ���س��ف��ه ب��ال��رج��ل �مل��ب��ت��ه��ج. م�سحك وك���ل ���س��يء ميكن 
�ل�سفينة، ت�سود  �أن يربكه. لكن حني يكون على منت 
�أجو�ء جدية جد�ً. حتى �إن زوجته �أخربتني باأنها مل 
تعد تزوره حني يكون على �ل�سفينة لأنه يركز هناك 
�لتجاريني  �لبّحارة  �أن  نظن  قد  ح�سر�ً.  �لعمل  على 
عن  يكفون  ل  �ل��ذي��ن  �مل�ستهرتين  �ل��رج��ال  ي�سبهون 
جد�ً.  حمرتفاً  ريت�سارد  يبدو  لكن  �ل�سيجار،  تدخني 

لقد ��ستحق هذ� �لعمل �ل�ساق(.
�عترب  وقد  مالطا،  �ساحل  على  �مل�ساهد  معظم  ور  �سُ
هانك�س تلك �لتجربة جمهدة من �لناحية �جل�سدية. 
�إليه،  بالن�سبة  ماألوفة  �ملريحة  غري  �لت�سوير  �أج��و�ء 
فقد �أم�سى �ساعات يف طائرة ��سُتعملت ملحاكاة �نعد�م 

.Apollo 13 جلاذبية �أثناء ت�سوير فيلم�
�مل�سرح يف كلية  )�أثناء در��سة  �إذ� ظن يوماً  حني �ُسئل 
�أو ج��ام��ع��ة ولية  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،  ���س��اب��وت يف ه���اي���و�رد، 
�لتمثيل  جمال  يف  �لعمل  �أن  �سكر�منتو(  كاليفورنيا، 
�سيعني مو�جهة �أحد�ث مزعجة، �أجاب هانك�س �أنه مل 
مّثل  كيف  يتذكر  �سلبية.  �ملتطلبات  تلك  يوماً  يعترب 
ففكر   ،)Splash فيلم  )يف  له  خارجي  م�سهد  �أول 
حينها �أن �أف�سل ما ميكن �أن يح�سل هو �لذهاب �إىل 

�لعمل ب�سرو�ل �ل�سباحة وقمي�س قطني.
�أدى هانك�س �أدو�ر�ً در�مية يف معظمها خالل �ل�سنو�ت 
�لأخ��رية. يف �ملرحلة �لأوىل من م�سريته �ملهنية، كان 
 The Burbs �أف��الم مثل  �لكوميديا يف  �إىل  مييل 
يقول   .DragnetوTurner & Hooch و 
معظم  لأن  �نتهت  �لأي���ام  تلك  �إن  �أ���س��ف  بكل  هانك�س 
فئة  م��ن  ممثلني  ي�سمل  �ل��ي��وم  �لكوميدية  �لأع��م��ال 
ي�سعر  م�سينة.  ب��اأم��ور  �لقيام  منهم  وُيطلب  �ل�سباب 
�أنه بلغ مرحلة عمرية مل تعد ت�سمح له بتقدمي �أعمال 
له  تبقى  �ل��ذي  �لوحيد  �لكوميدي  �ملنفذ  كوميدية. 

.Toy Story لآن يتمثل ب�سل�سلة�
 لكنه ل يتذمر من �ملنحى �لدر�مي لأعماله. يو�سح 
حتتم  لأن��ه��ا  �سعبة  �لكوميدية  )�لأع���م���ال  هانك�س: 
ل  م�سحكة،  تكن  مل  و�إذ�  م�سحكة.  ج��و�ن��ب  وج���ود 
ميكن �لتعوي�س عن ذلك. لقد قمُت مبا يكفي منها. 

�أبلغ 57 عاماً. ل �أجل�س و�أفكر �أنني �أريد �لقيام بعمل 
كوميدي عن عّمال مناجم �لفحم مثاًل. ل �أفكر بهذه 
و�أقّيم  �أتلقاها  �ل��ت��ي  �ل��ع��رو���س  �أر�ج���ع  ب��ل  �لطريقة، 

مدى قدرتي على �أد�ء �لدور(.
 

�ضخ�ضية در�مية
دور  يف  ب��ام��ت��ي��از  در�م���ي���ة  �سخ�سية  ه��ان��ك�����س  ي�����وؤدي   
تر�ّسحه جلائزة  �أنباء عن  �لآن  وت�سري منذ  فيليب�س 
�جلانب  بهذ�  �لهتمام  عدم  هانك�س  )تعّلم  �لأو�سكار 
�ل��ذي حققه، ل  �لنجاح  �ملمثلني(. رغم كل  من حياة 
�أ�سبح ممثاًل  �لذي  و�ل��ودود  �ملتو��سع  �ل�سخ�س  يز�ل 
حمرتفاً يف عام 1980 بف�سل فيلم �لرعب �ملنخف�س 

.He Knows You’re Aloneمليز�نية�
�ساعده  ب�سكل تدريجي  �لنجاح  �سلم  ت�سلقه  �أن  يعترب 
ع��ل��ى �ل��ت��م�����س��ك ب��ت��و����س��ع��ه. ي���ق���ول ه��ان��ك�����س: )كنت 
حمظوظاً لأنني متكنت من �لعمل لفرتة طويلة من 
�سخ�ساً  كنت  �ل�سهرة.  حمى  تد�عيات  مو�جهة  دون 
يظهر ع��ل��ى �ل��ت��ل��ف��زي��ون ل��ف��رتة. ث��م ب�����د�أُت �أظ��ه��ر يف 
�لأف�����الم. ث��م ق��م��ت ب��اأع��م��ال ك��اف��ي��ة ك��ي �أ���س��ب��ح حتت 
�أ�سعر بال�سوء جتاه كل من يحقق )�لنجاح  �لأ�سو�ء. 
بني ليلة و�سحاها(. �أ�سو�أ ما ميكن �أن يح�سل هو �أن 
ميكن  ما.  بطريقة  �لنجاح  ي�ستحق  باأنه  �لفرد  يفكر 
�أن يفكر كل من يحقق �ل�سهرة �سريعاً بهذه �لطريقة. 

لكن ل ميكن �ملبالغة يف �لرتكيز على �لأمر(.
�إىل  �سيعود هانك�س  �لرتويجية،  �نتهاء �جل��ولت  بعد 
�سيقوم  لكنه  معني  مب�سروع  يفكر  ل  �لتمثيل.  ع��امل 
بفيلم �آخر على �لأرجح. ول يتوقع �أن ي�سارك باأعمال 

تلفزيونية م�ستقباًل.
ي��ح��ب ه��ان��ك�����س �ل��ت��ل��ف��زي��ون وق���د ك���ان ت���اأث���ريه كبري�ً 
�لبد�ية  يف  عليه  �لأ����س���و�ء  ���ُس��ّل��ط��ت  ف��ق��د  ���س��ب��اب��ه،  يف 
 Bosom �لكوميدي  �لتلفزيوين  �مل�سل�سل  بف�سل 
بزي  �سكولري  وبيرت  هو  تنكر  حيث   Buddies

�لن�ساء. لكن مل يعد هذ� �ملجال ينا�سبه �لآن.
�لتلفزيون  ك��ان  �سبابي،  مرحلة  )يف  هانك�س:  يقول 
ي�سبه �ملجالت �لقدمية �لتي جندها يف مكتب �لطبيب، 
مبعنى �أننا ن�ساهد بع�سها مئات �ملر�ت �إىل �أن نقع على 
جمالت مثل National Geographic �لتي 
تت�سمن معلومات كثرية تكون كفيلة بتغيرينا. ميكن 
�أننا  �أن جند دوماً برناجماً تلفزيونياً مذهاًل لدرجة 
قد ل ن�سدق �أنه ُيعر�س على �لتلفزيون. لكن ُيعترب 
�لآن  �مل�سل�سالت  �كت�سبت  وق��د  )وح�����س��اً(،  �لتلفزيون 
 10 �مل�سل�سل  ي���دوم  ق��د  ب��ال��ك��ام��ل.  ج���دي���د�ً  م��ف��ه��وم��اً 
 22 لتقدمي  ملّحة  ح��اج��ة  م��ن  م��ا  وينتهي.  حلقات 
حلقة. ل يهدف �لعمل �إىل ملء �لفر�غ بل �سرد ق�سة 

حمددة(.
ل��ع��امل �لتلفزيون  �ل��ن��م��وذج �جل��دي��د  حتى م��ع ظ��ه��ور 
روبن  مثل  خم�سرمني  �سينمائيني  ممثلني  وع���ودة 
هانك�س  ي��ه��ت��م  ل  �ل�����س��غ��رية،  �ل�����س��ا���س��ة  �إىل  وي��ل��ي��ام��ز 

بامل�ساركة يف م�سل�سل تلفزيوين.
لهذه  �أج��ت��ه��د  �أن  �أري����د  )ل  مبت�سماً:  هانك�س  ي��ق��ول 
�لدرجة. �أحب �لذهاب �إىل مالطا و�أخذ عطلة لب�سعة 

�أيام!(.

كاتى هوملز تعود للع�شر 
الذهبى لل�شينما يف فقرة اإعالنية 
جديد،  م��ن  لل�سينما  �لذهبى  للع�سر  هوملز  كاتى  �لعاملية  �لنجمة  ع��ادت 
وذلك بعد �أن وقع عليها �لختيار من �أجل ت�سوير حملة �إعالنية جديدة 
ك��ات��ى هوملز  ت��ع��د  و�ل��ت��ى  �ل�����س��ه��رية،  ب����ر�ون(  )ب��وب��ى  مل�ستح�سر�ت جتميل 
مميزة  باإطاللة  تظهر  �أن  كاتى  ق��ررت  حيث   ،2012 ع��ام  منذ  �سفريتها 
قدمية جتمع �جلمال و�جلاذبية معا، فحاولت �أن تظهر �سورة طبق �لأ�سل 

من كبار جنمات �ل�سينما �لعامليات �أمثال كاثرين هيبورن وريتا هيورث.
�لأوىل  �ل�سورة  فى  عاما  و�لثالثني  �لأرب��ع��ة  ذ�ت  هوملز  كاتى  �أطلت  حيث 
مرتدية ف�ستانا �أنيقا من �للون �لأحمر وهو نف�س لون �أحمر �ل�سفاة �لتى 

تعلن عنه �سمن �حلملة، �إ�سافة �إىل �أنها لفتت �لأنظار بت�سفيف �سعرها.
كاتى هوملز  تت�سدر  �أن  �ملقرر  �أنه من  �لفنية  �ملو�قع  و�أعلن عدد كبري من 
عدد� كبري� من �ملجالت �خلا�سة بالن�ساء و�جلمال و�ملو�سة �لفرتة �لقادمة 
مبجرد �إطالق �لإعالنات �خلا�سة بال�سركة.من جهة �أخرى، وبعد �نت�سار 
عدد من �ل�سائعات حول �رتباط جيمى فوك�س وكاتى هوملز ظهر �لنجمان 
كانا  فهما  بينهما،  حب  عالقة  جود  عدم  موؤكدين  متاما،  �ل�سائعة  لينفيا 

وماز�ل �أ�سدقاء.

هيو جاكمان... رجل ا�شتعرا�س 
اأ�شطوري يف فيلم مو�شيقي 

�ختري �لنجم �لأ�سرت�يل هيو جاكمان لتج�سيد �سخ�سية رجل �ل�ستعر��سات 
�لأ�سطوري �لأمريكي بي تي بارنوم، يف فيلم مو�سيقي يحمل ��سم )�أف�سل 
رجل ��ستعر��سات على وجه �لأر�س(.و�أفادت �سحيفة )هوليوود ريبورتر( 
�لأمريكية باأن �خليار وقع على جاكمان للعب دور �لبطولة يف فيلم )�أف�سل 
بارنوم،  تي  بي  حياة  عن  �ملو�سيقي،  �لأر���س(  وجه  على  ��ستعر��سات  رجل 
�إىل �ن بيل  �لذي يعرف بحيله وبتاأ�سي�س �سريك بارز. و�أ�سارت �ل�سحيفة 
مل�سلحة  غر�ي�سي  مايكل  �سيخرجه  بينما  �لفيلم،  �سيناريو  يكتب  كوندون 
�أطل  �أن  �أن جاكمان �سبق  �إىل  ��ستوديوهات )10 �سنت�سوري فوك�س(.ي�سار 
م�سرحية  يف  م�ساركته  جانب  �إىل  موؤخر�ً،  )�لبوؤ�ساء(  �ملو�سيقي  �لفيلم  يف 

)�سبي من ��سرت�ليا(.

فيلم  ف��ى  �لكومبار�س  �ل��ن��ازي��ني  �جل��ن��ود  زى  ت�سبب 
بر�د  �لعاملى  �لنجم  ببطولته  يقوم  و�لذى   Fury
�ملحليني  و�ل�سكان  �لعمل  �سناع  ب��ني  �أزم���ة  ف��ى  بيت 
ف��ى ق��ري��ة �أوك�����س��ف��ور د���س��اي��ر �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، و�لذين 
�لكومبار�س  �رت����د�ء  �ن��زع��اج��ه��م م��ن  ب���اإب���د�ء  ق��ام��و� 
�أن��ه ف��ى وق��ت ت�سوير  زى �جل��ن��ود �ل��ن��ازي��ني، خا�سة 
�لعمل كان �لأه��اىل يحتفلون بذكرى رحيل �جلنود 
�لربيطانيني �لذين لقو� حتفهم فى �حلرب �لعاملية 

�لأوىل.
�لفيلم  �أخ�������ربو� ���س��ن��اع  �مل��ح��ل��ي��ون  �ل�����س��ك��ان  وك�����ان 
��ستياءهم من ت�سوير تلك �مل�ساهد فى ذلك �لتوقيت 
�حرت�ما لذكرى �جلنود �لربيطانيني، �لأمر �لذى 
للفيلم  �ملنتجة  �سونى  و�سركة  �لعمل  خم��رج  �أج��رب 
قامو�  �لفيلم  �سناع  و�أن  خا�سة  لهم،  �لعتذ�ر  على 
من  مبكر  وق���ت  ف��ى  �ل��ت��ف��ج��ري�ت  م�ساهد  بت�سوير 

�لفجر.
ونورمان  لريمان  ولوجان  بيت  ب��ر�د  بطولة  �لفيلم 
�إلي�سون و�سيا لبوف وجون برينثال و�إخ��ر�ج ديفيد 
�أمريكى يتم تكليفه  �أحد�ثه حول طاقم  وت��دور  �آي��ر 
مب��ه��م��ة ف��ى �أمل��ان��ي��ا �ل��ن��ازي��ة خ���الل �حل����رب �لعاملية 

�لثانية، ومن �ملقرر عر�سه فى �لعام �ملقبل.

كان توم هانك�ص مبت�ضمًا �أثناء دخوله �إىل قاعة �لجتماع يف فندق )فور �ضيزونز(. �إنه �أمر ماألوف. فقد 
�كت�ضب هانك�ص �ضمعة جيدة باعتباره �أحد �ألطف �ملمثلني و�أكرثهم �جتهادً� يف هوليوود.
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كلنا خليفة

عقب �مل���شل 

�لأرو�ح م����الي����ني  م�����ن  وف���ي���ه���ا  روٍح 

يف ب���ي���ت م���ت���ّوح���د ب����ه �ل���ّط���ي���ب ف�����ّو�ح

ي��ال��ي��ل �ب�����ض��ك��ي ح�����ار���ص �ل�����ض��������ور و�ل��ب��اب

خ��اب��رك ل����ض���ر�ر �ل��ع��ت��ب م��ث��ل �له����د�ب

�أح��ب��اب عل���ضانك  ب�����اق�����ي  م��ا  يالي��ل 

غ��اب ول  يح�ض��ر  ؟  �إي��غ��ي��ب  ن��ب��ي��ه  �ل��ل��ي 

�لغ���ر�ب مثل  ب��ه  ونعي�ص  �ل��وط��ن  و���ض��ط 

�ل�ضباب بع�ص  ع��ل��ى  ح�ضبي  يا�ضاحبي 

�لج��ن��اب مث�ل  نلتقي  �مل��و����ض��������ل  عق��ب 

�ب�����ض��������األ��ك ق��ل��ب��ك ع��ن �ل��ه��ج��������ر م��ات�����اب؟

�إع��ت���اب ي��ال��غ���ايل  مل�يت  م��ا  ب���اهلل 

ك���ذ�ب ب��ق��������ول  ل��ل��������ح��ني  يل  ق��ل��������ت  و�ن 

ماط�اب �ل��ب��ع��د  م���ن  ج��رح��ي  ول���و  ���ض��ف��ن��ي 

�أه����د�ف����ه����م وح�������ده و�لأف������������ر�ح وح����ده

وي����ق����وده����م ����ض���ي���ٍخ ع�����ض��ى ي������دوم ع��ه��ده

ب���ابه �آط�����ق  �ن��������ا  و  يل  يف��تح  م��ا  �لل���ي 

غ��ابه و�ل�������وق���ت  ف��ي��������ك  ���ض��ّن�����ي  خ��ّي��ب�����ت 

ثي������ابه ف��������ي  ل��������ه  ك��������ّره�����ت  �مل��ت�����������زن 

غي���ابه.! ذب��ح��������ن��ا  ؟  ���ض��وف��ه  ن��ب��ي  و�ل���ل���ي 

ومه���ابه م��ق��������������ام  ل���ه  ك����ٍل  ك�����������ان  ل�����������و 

ق�ر�به ح��ّن��ا  و   .. ت��ف���رّق������نا  �لل��ي 

�إنت�ض�ابه ث��ن��ي��������ن  �ك��������رث   .. و�ن����ا  و�ن���ت���ه 

م���ا ����ض��ت�����اق خ��ّف��������اق��ك ل���� ري��ح��������ة ت��ر�ب��ه

و�ل��رت��اب��ه �ل��������زع��������ل  �إم��������ن  طف���ض��ت  ول 

ل���ّن���ي م��������ن ع��ي��������ون��ك ع��������رف��ت �لج���اب���ه

��������اين خ��ط��������اك و���ض��������و�ب��ه غ��������الك ن�����ضّ

عبيد بن قذالن املزروعي 

ريت�يت
 

جمعت �لتغريد�ت : غاية 
 �أحمد �ل�ضانع

 aL9aNe3@  
عيدهم عيدي و�أح�ص �إيّن يف بيتي 

جيت �أبارك ل� �لإمار�ت و�أعايد 
ين : كويتي  �إ�ضحبو� جن�ضّيتي لأ

مزَدَوج قلبه ، يِحب عيال ز�يد
**

 �أحمد �لغفلي
 Ahmed_aleghfeli@  

كل عام و�نتي بخري يا د�ر ز�يد ..
كل عام و�نتي يف رخاء و�ضعادة 

كل عام و��ضمج يف �ضما �ملجد �ضايد ..
كل عام و�حنا نفتخر بالقيادة.   

**
 �ضامل �ضيف �خلالدي

 abu_ghaanem@  
�جمل وطن ترعاه �أجنح قياده
قيادٍة من فكر ز�يد .. ر�ضيده

�أر�ضى دعاميها بعزم و�إر�ده
وحطم قيود �مل�ضتحيل �لعنيده

�أحدث �إ�ضد�ر�ت �أكادميية �ل�ضعر

وقفات مع تاريخ الإمارات العربية املتحدة
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  للجنة  �لتابعة  �ل�سعر  �أكادميية  �أ���س��درت 
بعنو�ن  �أب��و���س��ه��اب  خليفة  حمد  لل�ساعر  �سعرياً  دي��و�ن��اً  �أب��وظ��ب��ي  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة 

�ملتحدة”. �لعربية  �لإمار�ت  دولة  تاريخ  مع  “وقفات 
63 �سفحة من �لقطع �لكبري، ويقدم منوذجاً ملن يرغبون يف  �لديو�ن يقع يف 
جماليات  فقد�ن  دون  من  و�لتاريخية  �لجتماعية  لالأحد�ث  �ل�سعري  �لتوثيق 

�لن�س �لعربي �لكال�سيكي.
�لتاريخي  �لتوثيق  �ل�ساعر يف  يلعبه  �أن  �ل��ذي ميكن  �ل��دور  �لديو�ن  ويتجلى يف 
و�لجتماعي حيث ��ستطاع �ل�ساعر حمد �أبو �سهاب من خالل ق�سيدة و�حدة هي 
�أن يحيط باأبرز �ملر�حل �لتاريخية �لتي عا�سها جمتمع �لإمار�ت  منت �لديو�ن 

قبل قيام دولة �لحتاد وبعدها .
�أب��رز �ل��دور �ل��ذي ق��ام به �لأج���د�د يف حماية �لأر����س وتعمريها من خالل  كما 

�لنت�سار بر�ً و�لبحث عن �خلري�ت �ملكنونة بحر�ً.
و�أبرز �ل�ساعر �لدور �لريادي و�ل�ست�سر�يف �لذي ��سطلع به �ملغفور له باإذن �هلل 
�آل نهيان طّيب �هلل ثر�ه وكيف تعامل مع �سعبه تعامل  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�لو�لد �لقائد �ملربي و��ستطاع بحنكته �ل�سيا�سية ونظرته �لعميقة مل�سار�ت �لأمور 
�أن يخرج مبجتمع �لإمار�ت من طور تنعدم فيه و�سائل �لتحديث �إىل طور جعل 

منها تعي�س يف قلب �لعامل وتتحاور معه. 
وقد ظهرت من خالل هذ� �لديو�ن قدرة �ل�ساعر على تطويع �ملعلومات لت�سبح 

جزء�ً من �لرت�كيب �ل�سعرية �ملجازية و�ملو�سوعية.
وقد ت�سمن �لإ�سد�ر �أي�ساً غري �لق�سيدة �ملذكورة لل�ساعر ف�سال بعنو�ن رحلة 
مع �لن�س بتوقيع �لدكتورحمزة حمزة �أبو �لن�سر �أ�سار فيه �إىل �أن �ل�ساعر بنى 
و�أن   ، �لتاريخ عنده متد وترفد  وذ�ك��رة  �ل�سعر فيه ت�سوغ  و�أبدعه وملكة  ن�سه 
باإر�دته  �إىل من يكون له �خلطاب ومن كان  �أتى -بد�ية ونهاية- خطابا  �لن�س 
ما حتول �إليه م�سار �سنع �لتاريخ، متناوًل �لن�س بال�سرح و�لتحليل  �هلل-  –بعد 
– �سوت �حلق وحال �خللق- �لغو�س يف �أعماق  – �خلطاب  وفق �ستة بنود هي 
�لغو�س- وللحياة �سور- ولالأهل يعرف �لف�سل – وبالقائد �ملبتد� وبه �خلتام .

كما ت�سمن �لإ�سد�ر ق�سيدة بعنو�ن �سلو� خبري�ً بها للدكتور حمزة �أبو �لن�سر 
مهد�ة �إىل �ل�ساعر حمد خليفة �أبو �سهاب ثم ق�سيدة من �ل�ساعر حمد خليفة �أبو 

�سهاب رد�ً على ق�سيدة �ل�سيخ �لدكتور حمزة �أبو �لن�سر. 
�ل�ساعر يف �سطور 

1932 م  �إم��ارة عجمان عام  �إمار�تي ولد يف  �أبو �سهاب، �ساعر  حمد بن خليفة 
وتويف عام 2002 م .

ق������ال �ل�������س���ع���ر وه������و ����س���غ���ري �ل�������س���ن، ل����ه ق�������س���ائ���د ع����دي����دة مب��خ��ت��ل��ف �أن�������و�ع 
�ل�����س��ع��ر �ل��ن��ب��ط��ي و�ل��ف�����س��ي��ح، �ه��ت��م ب��ت��وث��ي��ق �ل�����رت�ث �لإم����ار�ت����ي م���ن �ل�سعر 
 و�أ����س���رف ع��ل��ى �إ����س���د�ر ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل���دو�وي���ن �ل�����س��ع��ري��ة ل�����س��ع��ر�ء �لنبط.
جلنة  وع�سو  �لد�خلية،  ب���وز�رة  مفو�ساً  وزي���ر�ً  منها  منا�سب  ع��دة  على  ح�سل 
�لرت�ث و�لتاريخ ومدير مكتب وز�رة �لإعالم و�ملثقافة بالإمار�ت �ل�سمالية، وهو 
�أول من قدم برنامج �ل�سعر �ل�سعبي عرب تلفزيون �لكويت عام 1971، وله عدة 

موؤلفات ودو�وين.
�لدر��سات  يف  متخ�س�سة  �أدب��ي��ة  جهة  �أول  باأبوظبي  �ل�سعر  �أكادميية  وتعترب   -
تاأ�سي�سها  فكرة  وج��اءت  و�لنبطي،  �لف�سيح  ب�سقيه  �لعربي  لل�سعر  �لأك��ادمي��ي��ة 
��ستكمال لالهتمام �لذي توليه �إمارة �أبوظبي لالأدب و�لثقافة مبا يف ذلك �ل�سعر 

�لذي يعد مرجعا مهما و�أ�سيال يف تاريخ �لعرب.
�لثقافية  بالأن�سطة  �لنهو�س  على  �ل�سنوي  برناجمها  يف  �لأكادميية  وعملت   
�أدبية  �ملتعلقة باحلقل �ل�سعري وتنظيم حما�سر�ت وندو�ت بحثية وور�س عمل 

مب�ساركة نخبة من �لباحثني و�ملهتمني من خمتلف دول �لعامل.
�ل�سعرية  �لأم�سيات  �إقامة  �لأكادميية  �ل�سنوي لأن�سطة   كما يت�سمن �لربنامج 
ملختلف �لتجارب من �أنحاء �لوطن �لعربي عالوة على �هتمامها بن�سر �لإ�سد�ر�ت 

�ل�سعرية �لإبد�عية منها و�لعلمية.
 كما تعمل �لأكادميية على تاأ�سي�س مكتبة عامة متخ�س�سة يف در��سات و�إ�سد�ر�ت 

�لثقافة �ل�سعبية مبختلف �أوجهها وجمالتها .

زم��������اين ف��������ي  �لَف��������َرْح  ��������ام  �أيِّ �آِع���������ْد 

َمَلْكته����������ا ِمْل����������ْك �ليمي����������ْن ب�ض����������ماين

اِم�������ْه ِهَوت������ْه �لأم������اين وِم�������ْن ميل�������ْك �أيَّ

�������روْر وعط�������اين وِعطي�������ْت وقت�������ي ِم �ل�ضِّ

ب�����ري ِك�ض�����اين وم�����ْن ِحكَم�����ْة �لتَّجري�����ْب �ضَ

م�������ْن فك�������ْر ز�ي�������ْد �ضل�ض�������بيلْه  رو�ن�������ي

وم�������ْن خليف�������ْه م�������ورْد �لفه�������ْم ج�������اين

و�حلل�������ْم ل�������ي ز�ي�������ْد ِلَف�ض�������َرْه ه�������د�ين

م�����������ا َتْنِغِلْب ما َتْنِخ�����������ِدْع م����������اِتع����������اين

و�أم���������اِن �َضالْم  ف���������ي  �َضِعْبه���������ا  دوِل���������ْه 

ومغ�����اين ْفجن�����اْن  نيا  �ل�����دِّ ف�����ي  �إنعي�������ْص 

م���������اننطوي َع �أنفو�ض��������نا مث��������ْل ج��������اين

مك�������اين لأعل�������َى  ��������ْه  لِقمِّ ��������ْه  ِقمِّ م��������ْن 

َح���������دي و�خل�ض���������وْم ْبَعي���������اين ك����������اْن �لتَّ

يه�������اِن �أْو  ين�ض�������رَى  مب�������اٍل  ه�������ُو  ل�������ُو 

ه�����اِن و�ض�����اْر �إك�ض�����بو ع�ض�����ريْن وق�����ْت �لرِّ

ه�������ُو للَع�������َرْب ن�ض�������ْر وحي������اْه وَمع������اين

�إل��������َى خليف��������ْه ب��������ْه ن��������زْف �لته�������اين

ين لأفر�حه����������ا بي����������ْص �لأي���������اْم وْتِع����������دِّ

�ْم ِخ�����دَّ �لعم�����ْر  ِم������دَى  ل�َض������عبي  يَتها  و�َض������وِّ

وِل�����ْه َرْفِرَف����ْت ف����ي �ضاَح����ْة �ملج����ْد �لأعالْم

�����اْم ������ا�ْص نيَّ ي������ْت ل������ْه �ض������احي �إذ� �لنَّ ومَتِّ

ث�����وٍب ِح�َض�����بتْه درْع م�����ْن َن�ض�����ْج �لأع����و�ْم

������ي لالأوه������اْم وت�������دبرْي ر��ض�������ْد م�������ا �أَوخِّ

جني�������ْت م�������ْن ر�ي�������ْه ت�������د�برْي �لأحك�������اْم

�ْم حلِم����������ْه بدول���������ْه ثابت���������ْه ودوْم ِق���������دَّ

�أنع����اْم �َضبَع�����ْة  ف�����ي  ِم �خلي�����ْر و�ملَع�����روْف 

يْن �لإ�ض������الْم َع�������َرْب لن�������ا ت������اريْخ و�ل������دِّ

ونفت�������ْح عل�������ى �لع�������امْل �ضبابي�������ْك �لأحالْم

فاإعت����اْم ويعي�����ْص  �ل�ض����بْح  ن�����وْر  �إيخ�����اْف 

ه�����اْم �إل�����َى  �����َعْد  ِن�ضْ ه�����اْم  م�����ْن  �ضعودن�����ا 

ْه بَنق�����������ٍص و�إب����������ر�ْم دَوْل له����������ا َق����������وَّ

ك�������اْن �إغلبون�������ا ب��������ْص ب�������احلْق ين�������ر�ْم

ن�����ا م�����ْب ح�����ْظ جان�����ا بالأوه�����اْم م������ْن َحقِّ

وه������وْه �إعت�����ر�ْف ل�َض�����عبنا �حِل�����ْر وو�ض�����اْم

��������ام ول�َض���������عبنا �ل��������و�يف وحكوَم��������ْه وحكَّ

�لتهاين
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