
ي�����س��ب��ب �ل��ت��ه��اب �جل���ي���وب �مل���زم���ن �آالم����اً 
و�ل�سدغني  و�لعينني  �جلبني  يف  ترتكز 
�أ�سهر�ً  م�سدود�ً  �الأن��ف  ويبقى  و�الأذن���ني 
ط��وي��ل��ة. ق���د ُت�����س��اب ج���ه���ٌة و�ح�����دة من 
�لوجه بالتهاب �جليوب عندها ُي�ستح�سن 
مر�جعة �لطبيب للتاأكد من �أن �الأمر ال 

عالقة له مب�سكلة معينة يف �الأ�سنان.
تاريخ  �إىل �الطالع على  �لطبيب  يحتاج 
�ملري�ص �ل�سحي لي�سخ�ص حالته ويوجه 
�إليه �أ�سئلة من بينها: هل ظهر �اللتهاب 
حديثاً �أم بد�أ يف مرحلة �لطفولة؟ ما هي 
�اللتهابات  �أن��و�ع  )بع�ص  �ملري�ص  مهنة 
قد يوؤدي �إىل �أور�م يف حال كان �ملري�ص 
يعمل على �آالت �سناعة �خل�سب مثاًل(؟ 
ت�سوه  ب�سبب  ل�سربٍة معينة  تعّر�ص  هل 
يف �حل��اج��ز �الأن���ف���ي؟ ه��ل ي���دّخ���ن؟ بعد 
فح�ساً  �لطبيب  يجري  �خلم�سني،  �سّن 
من  ليتاأكد  �ملو�سعي  �لتنظري  بو��سطة 
�أور�م  �أو  �الأن����ف  يف  ورٍم  وج���ود  �ح��ت��م��ال 

�أخرى. 
يف بع�ص �حل��االت قد تعاين �لتهاباً من 
ما  ك��ل  �الأذن.  ك��ال��ت��ه��اب  ت���درك  �أن  دون 
يحدث لك هو �ن�سد�د و�الأنف و�سيالنه 
ور�ئحة نف�ص كريهة �أو تعب �سديد، وقد 
ر�أ�سك،  ُتخف�ص  عندما  ب�سغٍط  ت�سعر 
ُت�سّد  حني  �ل�سّم.  حا�سة  ترت�جع  قد  �أو 
�جل��ي��وب، تبقى �الإف������ر�ز�ت ع��ال��ق��ة وقد 
يوؤدي  �إىل �حلنجرة ما  �الأن��ف  مت��ّر من 

�إىل �سعال. 
�الأن���ف���ي���ة ع���ب���ارة ع���ن فتحات  �جل���ي���وب 
تقع  ذ�ت��ه��ا  ع��ل��ى  منغلقة  ���س��ب��ه  عظمية 
�جليوب  �أن  ُيعتقد  �الأن���ف.  ج��وف  خلف 
تقع على مقربٍة من �الأنف فقط، �إال �أن 

عددها �أكرب مما قد يظن �لبع�ص وتعمل 
على �سكل ثنائيات. 

فئات
تنق�سم �جليوب �الأنفية �إىل فئات ��ستناد�ً 

�إىل �ملكان �لذي تقع فيه:
�لعينني  حتت  م��وج��ودة  �لفكية  �جليوب 

على م�ستوى �لوجنتني.
- �جليوب �جلبهية حتت �لعينني.

- �جل��ي��وب �ل��غ��رب��ال��ي��ة ت��ق��ع ب��ني �جلوف 
جتعل  ما  وغالباً  �لعني،  وحجاج  �الأنفي 
�أمر�ً  �لنظار�ت  �رت��د�ء  هذه �جليوب من 

مزعجاً.
ب��ع��د �لعظمة  ت��ق��ع  �ل��وت��دي��ة  - �جل��ي��وب 

�لوتدية.
ب��ّد من  ال  بالتهاب �جليوب  ت�ساب  حني 
�ملبا�سرة  قبل  حت��دي��د�ً  نوعها  تعرف  �أن 

بعالجها. 
بعد ت�سخي�ص �الإ�سابة بالتهاب �جليوب 
�الأنفية عليك �أن حت�سي �جليوب �مل�سابة 
�اللتهاب قد طاول جهٍة  كان  �إن  وتتاأكد 
كانت  �إذ�  ���س��ي��م��ا  ال  ج��ه��ت��ني،  �أو  و�ح�����دة 
�الإ���س��اب��ة يف �جليب �ل��وت��دي الأن��ه �أعمق 
من غريه ويقع على مقربٍة من �لع�سب 
�ل�����س��ب��ات��ي. ومن  �ل�����س��ري��ان  �أو  �ل��ب�����س��ري 
من  ُي�ستدل  �ل��ت��ي  �الأ�سا�سية  �الأع��ر����ص 

خاللها على �الإ�سابة �أمل �لر�أ�ص.

اأ�صل االلتهاب
�لفريو�سات  �الأن��ف��ي��ة  �جل��ي��وب  ت��رتب�����ص 
و�حل�سا�سية..  و�جل��ر�ث��ي��م  و�ل��ف��ط��ري��ات 
�نتفاخ  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �الأ���س��ب��اب  تتعدد 
�الأغ�����س��ي��ة �مل��خ��اط��ي��ة وت��ورم��ه��ا، م��ا يتيح 

�أغلب  يف  ليتطور.  �اللتهاب  �أم��ام  �ملجال 
�مل�سكلة،  �أ���س��ل  �الأ���س��ن��ان  تكون  �الأح��ي��ان، 
�أ�سنانك  باأحد  �أمّل��ت  م�سكلة  تهمل  فحني 
ب�سبب  �ل��ت��ه��اب  �إىل  �الأم�����ر  ي��ت��ط��ور  ق���د 
ن���وٍع م��ن �ل��ف��ط��ري��ات. وم��ن �الحتماالت 
ت�سّد  و�لتهابية  حميدة  �أور�م  �الأخ���رى، 

�الأنف بانتظام.
يلجاأ  �حلقيقي،  �الل��ت��ه��اب  �أ���س��ل  ملعرفة 
�أويل وقد  �إكلينيكي  �إىل فح�ٍص  �لطبيب 
يحيل �ملري�ص �إىل �إخت�سا�سي يف �أمر��ص 
�الأنف و�الأذن �حلنجرة حني تكون حالته 
�لت�سخي�ص  ي��ب��نّي  مل  ح����ال  يف  م��زم��ن��ة 
بع�ص  �لطبيب  يطلب  و����س��ح��ة،  نتيجة 

�لتحاليل و�لفحو�ص �ملكملة منها:
م�سببة  ع����و�م����ل  الك���ت�������س���اف  حت���ال���ي���ل 

للح�سا�سية.
مناعي  ن��ق�����ص  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  دّم  ف��ح�����ص 

حمتمل.
باإجر�ء �سورة مقطعية  �ملري�ص  ُيلزم  ال 
�إال حني ي�سّك �لطبيب يف وج��ود ورٍم يف 

�الأنف �أو ج�سٍم غريب. 
�ل���رن���ني  �إىل  �ل����ل����ج����وء  مي���ك���ن  �أخ����������ري�ً 
ورٍم  �أي  وج���ود  م��ن  للتاأكد  �ملغناطي�سي 

ومن حجمه.

عالج منا�صب
�لت�سخي�ص  على  عموماً  �الأم���ر  يتوقف 
�لعالجات  �أم���ا  �لطبيب.  يجريه  �ل���ذي 

�ملحتملة فت�سمل:
- زيارة لعيادة طبيب �الأ�سنان ومعاجلة 
�لتهاب �الأ�سنان، وقد يكون �الأمر جمرد 

خر�ج �أو ملغٍم ال بّد من �إز�لته.
- تدّخل جر�حي �سريع، ال �سيما �إن كان 

�إع�����ادة فتح  �أك���ر م��ن  �الأم����ر ال يتطلب 
جيب مغلق بو��سطة �لتنظري �أو م�ساعدة 

ب�سيطة على ت�سريف �الأو�ساخ.
للح�سا�سية  كورتيكو�ستريويد  ع��الج   -

لفرتٍة ب�سيطة.
م����ع م�سل  ل����الأن����ف  ب�����س��ي��ط  غ�������س���ول   -
�تباعه  م��ن  ب��ّد  ال  �إج����ر�ٌء  فيزيولوجي: 

ب�سكٍل �سبه د�ئم.
- عالج يعتمد على م�ساد�ت �اللتهابات. 
�الأنفية  �جل��ي��وب  �ل��ت��ه��اب  يتطلب  ق��د   -
�ملزمن عالجاً طويل �ملدى، ال �سيما حني 
يف  ب��ورم.  وم�سحوباً  قدمياً  �الأمل  يكون 
�أنه  �إال  يكون خطري�ً،  �الأحيان، ال  �أغلب 
�ملدى  ع��ل��ى  �ل��وظ��ائ��ف  بع�ص  يعطل  ق��د 
����س���رورة معاجلته.  ه��ن��ا  م���ن  �ل��ط��وي��ل، 
�أنك م�ساب بزكام د�ئم  �أن تتخيل  يكفي 
منك  �لتعب  لياأخذ  �ل��ر�أ���ص،  يف  �آالم  م��ع 
�سعباً  �أم���ر�ً  �لرتكيز  وي�سبح  ماأخذ  ك��ّل 

ويتعكر مز�جك على مدى �أ�سابيع. 
كذلك عند �إ�سابة �جليوب �لوتدية يجب 
�أن  يتعني  ال  �إذ  ف���ور�ً،  �لطبيب  مر�جعة 
�لتعر�ص خلطر  �الإ�سابة خمافة  تنت�سر 
بّد من  �لدماغية. وال  �ل�سكتة  �أو  �لعمى 
على  �الأمل  �أخ����ذ  ����س���رورة  �إىل  �الإ�����س����ارة 

حممل �جلّد. 
�إذ  م��ه��م��اً  دور�ً  ت����وؤدي  �جل��ي��وب؟  دور  م��ا 
�لهو�ء  ُتعترب مر�سحات متطورة ت�سفي 
ليمّر  وت�سخنه  فرتطبه  تتنف�سه  �ل��ذي 

مبثالية عرب �الأنف �إىل د�خل �جل�سم. 
ال بّد من �الإ�سارة �إىل �أن �لتهاب �جليوب 
�الأنفية �ملزمن يرت�فق مع �أعر��ص تدوم 
�أ�سهر وغالباً ما يحدث  �أكر من ثالثة 

ذلك بعد مر�حل �لتهابات حادة. 
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�ساحبة مطعم حتذر زبائنها من اأنها �سوداء
�أنها  حّذرت �م��ر�أة متلك مطعماً ومقهى يف بلدة بريطانية، �لزبائن من 

�سود�ء، بعد �أن �سئمت من عزوفهم عنه حني يرون لون ب�سرتها.
كوليه،  رينيه  م��ارث��ا  �إن،  �سي  ب��ي  ب��ي  �لربيطانية  �الإذ�ع����ة  هيئة  وق��ال��ت 
و�سعت الفتة على باب مطعمها �مل�سمى )ينون( يف بلدة �أو�سيت مبقاطعة 
يورك�ساير �لغربية، كتبت فيها �أنا �سود�ء و�ساأبقى كذلك، و�إذ� كانت لديكم 

ح�سا�سية من �ل�سود، ال تدخلو� �إىل �ملطعم .
�لزبائن  تعامل بع�ص  ب�سبب طريقة  �لالفتة  �أن مارثا و�سعت  و��سافت، 
معها حني يرون ب�سرتها �ل�سود�ء بعد دخولهم �إىل مطعمها �لذي يقدم 
وفقاً  و�لكاريبية،  و�الأفريقية  �لربيطانية  �ملاأكوالت  من  �سحية  وجبات 

الإعالنه.
وقالت مالكة �ملطعم لبي بي �سي �إن �لكثري من �سكان بلدة �أو�سيت وقفو� 
�إىل جانبها بعد �أن و�سعت �لالفتة رد�ً على معاملة �لزبائن لها ومغادرتهم 

�ملطعم ملجرد روؤيتهم لب�سرتها �ل�سود�ء .
�أن ردود �لفعل على �لالفتة كان خمتلطاً و�عترب بع�ص  و��سافت مارثا، 
�آخرين يرددون  �بت�ساماتهم، يف حني جعلت  باأنها ظريفة و�ثارت  �لنا�ص 
�إغالق مطعمها بحلول  �إىل  عبار�ت بذيئة بعد قر�ءتها، لكنها �ست�سطر 

�خلريف �ملقبل يف حال مل يتح�سن عمله .
�أو�سيت قلقه من �لق�سية، وطلب من مالكة �ملطعم  و�بدى جمل�ص بلدة 

�الإت�سال به يف �أقرب وقت ممكن.
ي�سار �إىل �أن %98.9 من �سكان بلدة �أو�سيت، �لبالغ عددهم20.841 

ن�سمة ح�سب �ح�ساء 2001، هم من �لبي�ص.

كيف حتافظني على ب�سرتك يف رم�سان
�سموم  من  �لتخل�ص  ومنها  متعددة  فو�ئد  لل�سيام  ب��اأن  �مل��ع��روف  من 
ب��اأم��ر����ص جلدية فخالل  �الإ���س��اب��ة  �إىل  ب��دوره��ا  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �جل�سم 
رم�سان ي�سبح �ملو�سوع �لذي يدعو �إىل �الهتمام هو �جلفاف وخا�سة 
�لتكييف  و���س��دة  �ل��ز�ئ��دة  �حل���ر�رة   ، �جل�سم  يف  �ل�سو�ئل  نق�ص  ب�سبب 
�لهو�ئي.  ونتيجة لذلك يبدو �جللد جافاً ويف �أكر �الأحيان يتعر�ص 

للت�سقق. ولتجنب هذه �مل�ساكل �إليك بع�ص �الإر�ساد�ت :
1 -�أفطري بتناول �لتمر ومزيج من كوب من �لع�سل �لفاتر و�لليمون 

�لذي يحارب �لت�سمم.
�خل�سرو�ت و�لفاكهة وجتنبي �ملاأكوالت �ملقلية  تناول  من  -�أكري   2

حيث لي�ص هناك د�عي لها يف رم�سان.
جتعلِك  و�ل��ت��ي  �الإف��ط��ار  ب��د�ي��ة  يف  و�ل�سلطات  �حل�����س��اء  -ت��ن��اويل   3

تتناولني كمية �أقل من �ملاأكوالت �لرئي�سية.
�لبدء  و�ل�سحور قبل  �الإفطار  �مل��اء بني وجبة  من  �لكثري  -�إ�سربي   4

بال�سيام.
بايواليت  م��ن  �لغني  �ملا�سي  بال�سينتا  �ل��وج��ه  مرطب  -�إ�ستعملي   5

و�لذي يعمل على ترطيب �جل�سم على �لفور.
زيادة  مثل  �ليومية  لل�سغوط  م�سمونة  ع��الج��ات  هناك  -لي�ص   6
�لوزن و�إز�لة �لدهون، ��ستخدمي م�ستح�سر�ت ليبوكريو و بودي بليتز 
من بايواليت و�ق�سي على خاليا �لدهنية و�سدي �لع�سالت و�جللد، 

وزيدي تنقية �لغدد �للمفاوية بو��سطة هذه �مل�ستح�سر�ت.
-�عتربي �أن رم�سان هو وقت �لتخل�ص من �ل�سموم، تناويل مزيجاً   7
�لذي ي�ساعد على  �لطازج  �لليمون  �ل�سايف وع�سري  �لزيتون  من زيت 
تنقية �لكبد ويعترب ذلك �سروري للح�سول على ب�سرة نقية وم�سرقة.
 20-15 �أن  حيث  �ملعقول  �سمن  �لريا�سية  �لتمارين  -مار�سي   8
�ل��ق��ل��ب و�لقيام  ك��اف��ي��ة لت�سعيد ���س��رب��ات  �ل��ي��وم��ي  �مل�����س��ي  دق��ي��ق��ة م��ن 

بو�جباته �لالزمة.
وقت فعليِك  �أي  يف  �لطعام  من  مزيد  يف  بالرغبة  �أح�س�سِت  -�ذ�   9

تناول  يف  ت�سرعي  وال  )�ل��ل��وز(   3 باوميجا  �لغنية  �ملك�سر�ت  ب��ت��ن��اول 
�لطعام ب�سبب �جلوع.

�ملتاأخرة يف �لليل وحافظي على  �لوجبات  -و�أخري�ً، حاويل جتنب   10
تناول كميات قليلة من �لربوتينات للمحافظة على م�ستوى �الأن�سولني 

يف �جل�سم.

املاء ي�ساهم يف اإنقا�ص الوزن
�أثبت در��سة �أملانية حديثة �أن تناول �ملاء قبل �لوجبة ميكن �أن ي�ساعد على 
�لتخفيف من �لوزن، ن�سرت هذه �لدر��سة يف �لدورية �الأمريكية للتغذية 
تناولو�  �لذين  و�لكهول  �لعمر  متو�سطي  �الأ�سخا�ص  �أن  وبينت  �لطبية، 
فرتة  خالل  وزنهم  من  كيلوغر�م  كاأ�سني من �ملاء قبل �لوجبة خ�سرو� 2 
�أخرى  در����س��ة  بينت  �مل���اء، كما  يتناولو�  �ل��ذي��ن مل  م��ع  �ل��در����س��ة، مقارنة 
وجود عالقة قوية بني �سرب ليرت و�حد من �ملاء ونق�سان �لوزن. وملعرفة 
�لباحثون مبر�جعة  ق��ام  �ل���وزن،  �إنقا�ص  على  �مل��اء  بها  يوؤثر  �لتي  �الآل��ي��ة 
�إنقا�ص  على  �مل��اء  تناول  تاأثري  مبعرفة  �هتمت  �لتي  �ل�سابقة  �لدر��سات 
و��سحة بني  �إىل وج��ود عالقة  در��سة   11 �أ�سل  3 من  �ل��وزن، وخل�ست 
�إيجاد تف�سري  �لباحثون  �ل��وزن. حتى �الآن مل ي�ستطع  �ملاء ونق�ص  تناول 
و��سح لتاأثري �ملاء على �إنقا�ص �لوزن، ولكنهم يعتقدون �أن تناول �ملاء قبل 
�لوجبة ميكن �أن يقلل من �ل�سهية و�ل�سعور باجلوع، مما يقلل من تناول 
كميات كبرية من �لطعام ومن �ل�سعر�ت �حلر�رية، �أو �أن �ملاء ي�سبب زيادة 
يف خ�سارة �لطاقة، مما ي�سبب نق�سان �لوزن وعلى �لرغم من عدم معرفة 
�لباحثون  ين�سح  �ل���وزن،  تخفيف  على  �مل��اء  تاأثري  ح��ول  �لدقيقة  �الآل��ي��ة 

بتناول �ملاء كبديل عن �لع�سائر و�مل�سروبات �لغازية مع �لطعام.

اأوباما يف�سل اأكل الربوكلي
 

يحب �لرئي�ص �المريكي بار�ك �وباما تناول �لربجر و�لنقانق وما�سابه 
ذلك ... لكن عندما �ساأله طفل �سحفي عن طعامه �ملف�سل كانت �ول 
كلمه تخرج من بني �سفتيه هي �لربوكلي. وك�سف �وباما عن هذ� �م�ص 
ف��ازو� يف  �الأول يف حفل �قامه �لبيت �البي�ص لتكرمي �الطفال �لذين 
ت�سنها  �لتي  �لبد�نة  م�سابقة و�سفة �سحية كجزء من حملة مكافحة 

�سيدة �مريكا �الوىل مي�سيل �وباما.

املزاج  يح�ّصن  الطعام  ر�صم 
�لطعام  لتناول  �مل��رء  يحتاج  ال  قد 
و�مل����خ����اط����رة ب���ن���ظ���ام���ه �ل���غ���ذ�ئ���ي 
قد  ر�سمه  �إن  بل  باالرتياح،  لي�سعر 
فقد  نف�سه،  ب��االإح�����س��ا���ص  ي�سعرك 
ر�سم  �أن  ج���دي���دة  در�����س���ة  وج�����دت 
�ل���ط���ع���ام ي��ح�����ّس��ن �مل�������ز�ج. وذك����رت 
�لربيطانية  ميل(  )ديلي  �سحيفة 
نيويورك  جامعة  يف  �لباحثني  �أن 
�لبيتز� على �سبيل  �أن ر�سم  وجدو� 
�ملثال يح�ّسن �ملز�ج بن�سبة 30 %.

و�سملت �لدر��سة 61 طالباً جامعياً 
�إىل  وق�ّسمو�  ن�ساء،  منهم  �لثلثني 
�أقالم  �أعطو�  حيث  جمموعات   4
وقّدمت  و�سود�ء،  وحمر�ء  خ�سر�ء 
لهم �الإر�ساد�ت لر�سم �سور للطعام 
و�سعت �أمامهم. ور�سمت �ملجموعة 
�الأوىل كعكاً غنياً بالدهون و�ل�سكر، 
و�مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ر���س��م��ت �سور 
فر�ولة،  ر���س��م��ت  و�ل��ث��ال��ث��ة  ب��ي��ت��ز�، 
�لعلماء  و��ستخدم  فلفل.  و�لر�بعة 
نف�ص  ع���ل���م���اء  و����س���ع���ه���ا  ط���ري���ق���ة 
�ملز�ج،  تغيري�ت  لتقييم  خ�سي�ساً 
وقّيم �لطالب �لذين كانو� جميعاً 
جوعهم  م�����س��ت��وى  �مل����ع����دة،  خ����ايل 
وم���ز�ج���ه���م وم�������س���ت���وي���ات �الإث�������ارة 
5 دقائق من  و�الهتمام قبل وبعد 
�أي��ة جمموعة  تظهر  �ل��ر���س��م. ومل 
مقارنة  ب����اجل����وع  �أك�������رب  �����س����ع����ور�ً 
ل��ك��ن ظ��ه��ر �ختالف  ب���االأخ���ري���ات، 

كبري يف تغرّي �ملز�ج.

غراب يثري الذعر يف مدينة
�أث��ار غ��ر�ب �سخم و�سف باملخيف، 
�لذعر يف مدينة د�ربي �لربيطانية 
�أحد  منازل  نو�فذ  �لغر�ب  وهاجم 
�أف���الم �لرعب  �الأح��ي��اء على غ���ر�ر 
للمخرج �ألفريد هيت�سكوك و�ساهد 
�سكان �إحدى �سو�حي �ملدينة غر�باً 
�ملا�سي،  م���اي���و  يف  �مل��ظ��ه��ر  �أ���س��ع��ث 
وبد�أ الحقاً مبهاجمة نو�فذ بع�ص 
عليها،  ع���الم���ات  وي����رتك  ب��ي��وت��ه��ا 
عند  �ل�����س��ك��ان  �إي��ق��اظ  يف  ويت�سبب 

�ل�ساعة �لر�بعة �سباحاً. 
حاولو�  �أول�����س��رتي،  �ساحية  �سكان 
خالل  م����ن  �مل����زع����ج  �ل����غ����ر�ب  ردع 
وتعليق  �ل���ن���و�ف���ذ  ���س��ت��ائ��ر  �إغ�����الق 
منازلهم  خ���ارج  م��دجم��ة  �أق���ر�����ص 
�ملحاوالت  ه��ذه  �أن  غ��ري  الإخ��اف��ت��ه، 

باءت بالف�سل. 
�ملقيمة  �����س����ارب،  �جن���ي���ال  وق���ال���ت 
�الأ�سعث  �ل��غ��ر�ب  �إن  �ل�ساحية  يف 
�ملظهر بد�أ يحلق �أمام نافذة مطبخ 
يهاجمه  �أخ������ذ  ث����م  م����ن  م���ن���زل���ه���ا، 
عالمات  وي���رتك  مريبة  بطريقة 
�سوتاً  وي�سدر  مكان  مكل  يف  عليه 

مدوياً. 

ك����الب ت���ه���رب امل���خ���درات
جنوبية  �أمريكية  ع�سابات  جل��اأت 
م���ي���الن  م����دي����ن����ة  م����ت����م����رك����زة يف 
�ملك�سيك �إىل كالب لنقل �لكوكايني 
بح�سب  �إيطاليا،  �إىل  �ملك�سيك  من 
�الإيطالية  �ل�����س��رط��ة  ك�����س��ف��ت  م���ا 
 48 �أنه مت �لق�ساء على  مو�سحة 
ك��ل��ب��اً ال���س��ت��ع��ادة �مل����خ����در�ت. وكان 
تبتلع  �ل���ك���الب  ي��ج��ع��ل��ون  �ل��ت��ج��ار 
على  حت��ت��وي  بال�ستيكية  رزم����ات 
خمدر�ت، قبل �إر�سالها �إىل �إيطاليا 
ع�����ادة يف مطار  رح�����الت حت���ط  يف 
ليناتيه يف ميالن. وكانت �لرزمات 
ي�سمح  ال�سق  �أ���س��ود  ب�سريط  تلف 
�لتفتي�ص  عمليات  على  بالتحايل 
يف �ملطار�ت. وكانت �لكالب تقطع 
�أ����س���الء ع��ن��د و���س��ول��ه��ا ب��ني �أي���دي 
�لتجار وقد �أمرت حمكمة �إيطالية 
يف  ي�ستبه  �سخ�سا   49 ب��ت��وق��ي��ف 
�الجتار  عمليات  يف  ���س��ارك��و�  �أن��ه��م 
با�سم  �لناطق  ه��ذه، على ما ك�سف 
فر�ن�ص  ل��وك��ال��ة  م��ي��الن��و  ���س��رط��ة 
بر�ص وقد �سدمت هذه �ملمار�سات 
ج��م��ع��ي��ات �ل��رف��ق ب��احل��ي��و�ن �لتي 

�أعربت عن دعمها لل�سرطة.

�سرب املاء ب�سرعة
 كبرية يوؤدي اإىل ال�سداع

�أهمية كبرية ل�سحة �جل�سم و�سالمته  للماء  �أن  فيه  مما ال�سك 
�إن فقد�ن كميات  �مل�ساكل و�أهمها �جلفاف حيث  �لعديد من  من 
كبرية من �ملاء بالعرق مع عدم �ال�ستهالك �جليد له يوؤثر على 
معدله د�خل �جل�سم مما يوؤدي �إىل جفاف وقبل حدوث �جلفاف 
فاإن �الإن�سان ي�سعر بالتعب عند قيامه باأي ن�ساط �أو حتى جمهود 
ينتج  و�ل���ذي  �جل�سم  د�خ���ل  �ل�سو�ئل  نق�ص  �إن  كما  �مل�سي،  مثل 
�إىل زي��ادة تركيز  ي��وؤدي  �ملاء  من نق�ص كمية �ل�سو�ئل وخ�سو�ساً 
�الأمالح �لذ�ئبة يف �لبول مما ينتج عن ذلك تر�سيب هذه �الأمالح 
على هيئة بلور�ت توؤدي �إىل تكون وتر�سب �حل�سو�ت �لتي ترت�كم 
يف �لكلية، ولكن يخطئ �لكثريون يف كيفية �سرب �ملاء كذلك حيث 
�أن بع�ص �لنا�ص يتناول جرعات كبرية من �ملاء دفعة و�حدة وهذ� 
بدون �سك له �لعديد من �ملخاطر �ل�سحية و�لتي تزيد عن طريق 

�ال�ستمر�ر على هذه �لطريقة �خلاطئة لل�سرب.
ح��ي��ث ل��وح��ظ �أن �ل�����س��رب ب��ج��رع��ات ك��ب��رية ي��وؤث��ر ع��ل��ى �لتو�زن 
ق�سرية  ف��رتة  يف  �جل�سم  د�خ���ل  لل�سو�ئل  �ال���س��م��وزي  و�ل�سغط 
�الأجهزة  معظم  على  �لعبء  بزيادة  �رتباط  له  �سك  ب��دون  وه��ذ� 
�ل��دورة �لدموية حيث يوؤثر ذلك على زيادة �ل�سو�ئل  وخ�سو�ساً 

�لدموية وبالتايل يوؤثر على  �الأوعية  يف 
زي��ادة �لعبء و�الإره���اق على �لقلب، كما 
�ل�سرب  يف  �خل��اط��ئ��ة  �لطريقة  ه��ذه  �أن 
�إىل فقد�ن �جل�سم لكميات كبرية  توؤدي 
من �ل�سو�ئل عن طريق �لعرق مما يوؤدي 
�إىل فقد�ن كمية من كلوريد �ل�سوديوم 

)�مل��ل��ح( مم��ا ي��وؤث��ر ع��ل��ى وج���ود �مل���اء يف 
حدوث  على  وي��وؤث��ر  �جل�سم  �أن�سجة 

�أنو�ع �ل�سد�ع �ملختلفة.
�أه���م���ي���ة �مل������اء تكمن  ل���ذل���ك ف������اإن 
�ملطلوبة  ك��م��ي��ات��ه  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 

�سرب  طريقة  وكذلك  �ليوم  خالل 
�أن يكون عن  �أم��ٌر مطلوب فيه  �مل��اء 

ياأخذ  و�أن  ���س��غ��رية  ج���رع���ات  ط��ري��ق 
يتناول  ال  و�أن  �ملطلوب  �لنف�ص  �الإن�����س��ان 

�أو  �إذ� كان متعباً  كميات كبرية يف وقت و�حد وخ�سو�ساً 
قام مبجهود كبري.

تخل�سوا من التهاب اجليوب املزمن 
التهاب اجليوب املزمن اأحد االأمرا�ض التي غالبًا ما نهملها وال 
نهتم بها اإال حني تتحّول اإىل اأمٍل حقيقي ومزمن. من الوا�صح 

يف  اأمل��ًا  ي�صبب  الأن��ه  منه  التخل�ض  يف  يرغب  اجلميع  اأن 
مبجرد  اجليوب  التهاب  يبداأ  وم�صاعفات.  الراأ�ض 

التهاب خماطي قبل اأن يتحّول اإىل عدوى.



•• العني - الفجر:

ومن   ، �لطالبية  �لكفاء�ت  رف��ع  على  منها  حر�ساً 
م��ن��ط��ل��ق �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ����س��ت��غ��الل �مل�����و�رد 
و�مل�سئولية  �ملجتمعي  �ل��ع��م��ل  وت�سجيع  �لب�سرية 
�مل�سرتكة، �أطلقت بلدية مدينة �لعني ممثلة باإد�رة 
�مل���و�رد  خ��دم��ات  و�إد�رة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
جامعة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �ل��ت��دري��ب،  ق�سم  �لب�سرية 
�ملخت�سة   IBM الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�سركة�
�لقيادي  �ل�سيفي  �ل��ربن��ام��ج  �حل��ا���س��وب،  ب��رب�م��ج 
و�لذي يعنى بتدريب وتطوير مهار�ت �أع�ساء فرق 
برنامج �لقياد�ت �لطالبية من خريجني وباحثني 
�أه���د�ف ه��ذ� �لربنامج حول  ع��ن عمل. ومت��ح��ورت 
ت���دري���ب �ل���ط���الب ع��ل��ى م���ه���ار�ت �ل��ق��ي��ادة و�لعمل 
�جلماعي، و�كت�ساب �خلرب�ت �لعملية ذ�ت �لعالقة 
بعمل  �لربنامج  ب��دء  مت  حيث  �لتطبيقي،  باملجال 
�أي��ام قام  �أرب��ع��ة  ور���س��ات تدريبية مكثفة على م��دى 
بتدريب   IBM ���س��رك��ة  م���ن  م��ت��خ�����س�����س��ون  ب��ه��ا 
�مل�����س��رتك��ني. وق����ال حم��م��د �ل���ع���ز�ين �مل�����س��رف على 
�ملو��سيع  ت��رك��زت   ، �ل��ط��الب��ي��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  م�����س��روع 
�لكفاء�ت  ح��ول  عليها  �لطالب  مع  �لعمل  مت  �لتي 

�ل��ذك��ي��ة، وكيفية حت��دي��د �الأه����د�ف و�الأول���وي���ات يف 
جمال �لعمل و�لقيادة، �إ�سافة �إىل �إك�سابهم مهار�ت 
�لعمل  ظ��روف  يتنا�سب مع  �ل�سخ�سية مبا  تطوير 
�لرتكيز  مت  ك��م��ا   ، �مل��وظ��ف  ي�سغله  �ل���ذي  و�مل���وق���ع 
مع  و�لتعامل  و�ل��ت��ج��اوب،  �لتو��سل،  م��ه��ار�ت  على 
ع�سو  كل  ودور  �الإيجابي  و�لتاأثري  �الأف��ع��ال،  ردود 
و�لعمل  �لتعاون  �أهمية  على  و�لتاأكيد  �لفريق،  يف 

�جلماعي �لذي يعد �سبباً مهماً يف �لتميز. 

�لتعليمية  �لور�ص  منظمو  عمد   ، �لعز�ين  و�أ�ساف 
لكل ع�سو يف  �لفردية  �الأ�ساليب  �لرتكيز على  �إىل 
�لتعامل، وتنمية �أمناط �لقيادة يف �الأع�ساء، �إ�سافة 
�إىل �حل��ر���ص ع��ل��ى زي����ادة �ل��وع��ي ب�����س��اأن �ل��ت��ن��وع يف 
�لثقافة، وهو �أحد عو�مل جناح �لقادة. كما مت ر�سد 
�لتفاعل �الإيجابي للطالب يف �لدرو�ص �لتي قدمت 
لهم يف �لور�ص �ملنظمة، وت�سجيل مدى و��ستفادتهم 
�مل�سكالت.  �مل��ب��ت��ك��رة يف ح���ل  �ل���ط���رق  م���ن  �ل���ك���ربى 

بدر��سة  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ف��رق  تكليف  �ل��ور���ص  وتخللت 
��ستثمارها،  و  �لبلدية  الأ�سول  �الأمثل  �ال�ستغالل 
�أع�ساء �لفرق بعقد لقاء�ت و �جتماعات عدة  فقام 
در��ستها  �مل��ر�د  باملو��سيع  �لعالقة  ذ�ت  �الأق�سام  مع 
در��سة  �آل��ي��ة  و  �لبحث  �أه���د�ف  و  لتحديد حم��اور   ،
من  فيها  ت�سرتك  �لتي  �جلهات  لتو�سيح  �مل�سكلة، 
من  �لربنامج  منظمو  وق��ام  معها.  �لتو��سل  �أج��ل 
بلدية مدينة �لعني بتنظيم زيارة ميد�نية للطلبة 

باأ�سول  �ل�سلة  ذ�ت  و�ل��ق��ط��اع��ات  �الإد�ر�ت  ت�سمل 
�سري  و�آلية  �الأ�سول  للتعرف على ماهية   ، �لبلدية 
�لعمل يف �الأق�سام، كما مت �لتعرف على بع�ص �أ�سباب 
�لبحث  و�أ���س��ل��وب  منهجية  على  و�الت��ف��اق  �مل�سكلة 
ومتطلبات �ملو�رد �لتي �سيتبعها �لفريق خالل هذ� 
�لربنامج من �أجل �لو�سول �إىل �لهدف �ملرجو، وهو 
تقدمي مقرتحات لتح�سني ��ستثمار �الأ�سول �لتابعة 
للبلدية كموؤ�س�سة خدمية ت�سعى لتقدمي �خلدمات 

�الأمثل للمجتمع. ويف �الإطار نف�سه ، �أبدى �أع�ساء 
عن   ، �لطالبية  �لقياد�ت  من  �مل�ساركة  �لفرق  �أح��د 
مدى ��ستفادتهم من هذه �لفر�ص �لتي باتت كفيلة 
بتح�سني مهار�تهم �لفردية و�جلماعية، عالوة على 
�إك�سابهم �ملزيد من �خلرب�ت يف عدة جماالت وذلك 
خالل فرتة �نت�سابهم يف برنامج �لقياد�ت ، �ساكرين 
�أحد  تعد  �لتي  �لعني  مدينة  بلدية  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 

�ملنابر �لتنموية لبناء �لكو�در �لوطنية .

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير- عبد القادر الزيني :

�الأن�سطة  م���ن  و�ح�����دة  ���س��ك��ل  �ل���روب���وت 
�سيفنا  ب��رن��ام��ج  ت�سمنها  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة 
�ل���ع���ام مب�����س��ارك��ة جامعة  ل���ه���ذ�  مم��ي��ز 
�الإم���������ار�ت ح��ي��ث ت���و�ج���د �ل���ع���دي���د من 
�أعدتها  عمل  ور�سة  يف  �ملد�ر�ص  طالبات 
للم�ساركة  �إع���د�ده���م  ب��ه��دف  �جل��ام��ع��ة 
قطر  يف  ت��ع��ق��د  ع���امل���ي���ة  م�������س���اب���ق���ات  يف 

و�ندوني�سيا.
ويف �إ�سارة من معلم �حلا�سوب و�لربجمة 
�إع��د�د برنامج  �أن��ه مت  �سفوح جابر ق��ال 
م��ت��ك��ام��ل ل��ور���س��ة �ل��ع��م��ل ب��ه��دف تزويد 
�حلا�سوب  ب���ر�م���ج  ب���اأح���دث  �ل��ط��ال��ب��ات 
�إ���س��اف��ة �إىل  �ل��ت��ف��وق  �ل��ت��ي متكنهم م��ن 
�الإجنليزية  و�ل��ل��غ��ة  �ل��ربجم��ة  عمليات 
�إعد�د  يف  �لطالبات  م�ساركة  �أن  و�أ�ساف 
بالرب�مج  وت��زوي��ده��ا  ل��ل��روب��وت  من����اذج 
�ل��ذي من  �ل���دور  �أد�ء  م��ن  �لتي متكنها 
�أجله �سنعت ي�سكل نقلة نوعية لطالبات 
�سيفنا مميز. هذ� وقد �أعدت �لطالبات 
مناذج من �لروبوت و�لدخول يف مناف�سة 
مع بع�سهن �لبع�ص ��ستعد�د� للم�ساركة 
عنها  �أع��ل��ن  �لتي  �لدولية  �مل�سابقات  يف 

وتعقد يف كل من قطر و�ندوني�سيا .
يكن  �إن مل  �لطالبات  �لكثري من  و�أ�سار 
�أه��م��ي��ة ع��ق��د م��ث��ل هذه  �إىل  ج��م��ي��ع��ه��ن 

�لور�ص خا�سة يف جمال �لروبوت.
�متنانهن  ع����ن  �ل���ط���ال���ب���ات  و�أع�����رب�����ت 
�لفر�سة  �الإم��ار�ت الإتاحة هذه  جلامعة 

�الأنو�ع  على  �لتعرف  من  متكنهن  �لتي 
تزويده  وكيفية  �ل��روب��وت  من  �ملختلفة 
ب����ال����رب�م����ج �ل���ت���ي جت��ع��ل��ه ق��������ادرة على 

�ملناف�سة.
�أحد  يعد  �ل��روب��وت  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
يف  حديثا  �أدخلت  �لتي  �لهامة  �ملجاالت 

�إىل  �لطلبة  ت��اأه��ي��ل  �أج���ل  م��ن  �مل���د�ر����ص 
�حلديثة  �لتقنيات  ع��امل  �إىل  �ل��دخ��ول 

وحتديات �لقرن �لو�حد و�لع�سرين. 
ه���ذ� وق���د �أ����س���اد ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �جلنيبي 
�لتعليمي  مدير �الأن�سطة مبكتب �لعني 
مميز  �سيفنا  �الأن�����س��ط��ة  على  و�مل�����س��رف 

جامعة  مع  �لقائم  بالتعاون  �لعام  لهذ� 
�الإم�����ار�ت وه��ي �جل��ام��ع��ة �الأم وق���ال �أن 
مميز  �سيفنا  وطالبات  ط��الب  م�ساركة 
يف ور����ص م��ن ه��ذ� �ل��ن��وع وه��و �لروبوت 
ميكنهم من �لتناف�ص يف م�سابقات عاملية 

مت �الإعالن عنها من قبل.

هذ� وما ز�لت ور�ص عمل �لروبوت تعقد 
وب�سكل يومي طو�ل فرتة �سيفنا مميز 
�إقباال متز�يد�  حيث ت�سهد هذه �لور�ص 
�أن  و�لطالبات على  �لطالب  ورغبة من 
�الأن�سطة  ه���ذه  م��ث��ل  دور يف  ل��ه��م  ي��ك��ون 

و�لفعاليات.

الطورئ تعمل على مدار ال�24 �صاعة خالل رم�صان
العيادات التخ�س�سية يف م�ست�سفى 
العني تعمل فرتتني �سباحًا وم�ساًء

•• العني - الفجر:

خالل  مر�فقه  كافة  يف  �لعمل  موعيد  حتديد  ع��ن  �لعني  م�ست�سفى  �أع��ل��ن 
د�خل  �خلارجية  �لتخ�س�سية  �لعياد�ت  �ستعمل  حيث  �ملبارك  رم�سان  �سهر 
�مل�ست�سفى على فرتتني �لفرتة �ل�سباحية وتبد�أ من �ل�ساعة �لثامنة �سباحاً 
�لثامنة  �ل�ساعة  من  وتبد�أ  �مل�سائية  و�لفرتة  ظهر�ً  �لثانية  �ل�ساعة  وحتى 
و�لن�سف م�ساًء وحتى �ل�ساعة �حلادية ع�سر و�لن�سف لياًل من �الأحد وحتى 
�خلمي�ص .  �أما مر�كز طب �الإ�سرة عود �لتوبة و�خلبي�سى �لتابعة مل�ست�سفى 
�لعني ف�ستفتح �أبو�بها ملر�سى و �ملر�جعني من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحاً وحتى 
�ل�ساعة  وحتى  م�ساًء  و�لن�سف  �لثامنة  �ل�ساعه  ومن  �لثالثة ع�سر�ً  �ل�ساعة 
�أما مركز �مل�سعودي  �لثانية ع�سر و�لن�سف لياًل من �الأحد وحتى �خلمي�ص 
مل�ست�سفى �لعني ف�سي�ستقبل �ملر�سى و�ملر�جعني  �أي�ساً  �أال�سرة و�لتابع  لطب 
�ل�ساعه  وم��ن  ع�سر�ً  �لثالثة  �ل�ساعة  وحتى  �سباحاً  �لتا�سعة  �ل�ساعة  م��ن 
�لثامنة و�لن�سف م�ساًء وحتى �ل�ساعة �لثانية ع�سر و�لن�سف لياًل من �ل�سبت 
مد�ر  على  ف�سيعمل  �أال���س��اب��ات  وط��ب  �حل���و�دث  �أم��ا مركز  �خلمي�ص  وحتى 
ورئي�سة  �لطبي  �ملدير  نائبة  باحلج  غز�لة  �لدكتوره  قالت   . �ساعة   24 �ل 
�أق�سام �أالطفال يف م�ست�سفى �لعني متا�سياً مع �سيا�سة �لتطوير �لتي تقودها 
رعاية  بر�مج  وحتقيق  �لعاملية  �مل�ستويات  �ىل  بامل�ست�سفى  للرقي  �مل�ست�سفى 
�سحية تقوم على �جلودة �سوف نو��سل تقدمي خدماتنا �ل�سحية من خالل 
�لعيادت �أال�س�سارية و�ملتخ�س�سة د�خل م�ست�سفى �لعني ومر�كز طب �أال�سرة 
طو�ل  وم�ساًء  �سباحاً  فرتتني  على   ) و�خلبي�سي  و�مل�سعودي  �لتوبة  عود   (
�أيام �سهر رم�سان �ملبارك وذلك يف �أطار �حلر�ص على توفري جميع �أالوقات 
 . �ل�سباحية  �أو  �مل�سائية  �لفرتة  كان ذلك يف  �سو�ًء  يومياً  للمر�سى  �ملنا�سبة 
�أق�����س��ام �خلدمات  و�أو���س��ح��ت ب��اأن مركز �حل���و�دث وط��ب �أال���س��اب��ات وجميع 
على  �لعمل  �ستو��سل  �ل�سيدلية   – �ملخترب   – �أال�سعة   ( �مل�ساندة  �لطبية 
مد�ر �ل24 �ساعة . وك�سفت �أن م�ست�سفى �لعني ��ستقبل �أكر من ربع مليون 
مري�ص خالل �ل�ست �سهور �ملا�سية منهم 131 �لف يف �لعياد�ت �أال�ست�سارية 
و51 �ألف يف مركز �حلو�دث وطب �أال�سابات و86 �ألف يف مر�كز طب �أال�سرة 
)�مل�سعودي وعود �لتوبة و�خلبي�سي ( حيث مت �أدخال 11 �ألف مري�ص منهم 
�ىل �مل�ست�سفى . وقالت : �أن �لق�سم �خلا�ص باخلدمات �ملخربية �ل�سريرية يف 
م�ست�سفى �لعني ي�ستقبل ما يزيد على 4000 عينة يومياً حيث يتم �لتعامل 
�ىل  ي�سار  �ملجال.  هذ�  �ملتبعة يف  �لعاملية  �ملخربية  �ملعاير  �أح��دث  وفق  معها 
�أبوظبي للخدمات �ل�سحية  �أحد م�ست�سفيات �سركة  �أن م�ست�سفى �لعني هو 
 402 �لعني حيث ت�سم  د�خل مدينة  �مل�ست�سفيلت  �أكرب  )�سحة( ويعد من 
�سرير وهي م�ست�سفى يتميز بالرعاية �لفائقة حيث يعمل بها �أكر من 300 
طبيب يف 35 ق�سم طبي وثالث مر�كز لطب �الأ�سرة. ويقدم ق�سم �لطو�رئ 
24 �ساعة يوميا طو�ل �الأ�سبوع  يف �مل�ست�سفى خدماته للمجتمع على مد�ر 
للمجتمع  �سحية  رعاية  بتوفري  �لعني  م�ست�سفى  ويلتزم  �ل�سنة.  مد�ر  على 
بجودة عالية يف بيئة �آمنة فائقة �لتميز مع �حلفاظ على �ل�سرية �لتامة وفقا 

للمعايري �لعاملية ووفقا لتوقعات جمتمع مدينة �لعني ودولة �الإمار�ت.
ويقوم مركز �حلو�دث وطب �أال�سابات بتقدمي خدماته ل� 350 مري�ص يف 
�مل�ست�سفى مركًز� رئي�سيا للكفاء�ت متعددة �لتخ�س�سات  �ملتو�سط. ويعترب 

وخرب�ء ت�سخي�ص �الأمر��ص.
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بالتعاون مع جامعة االإمارات 

الروبوت �سمن ور�ص عمل مب�ساركة طلبة �سيفنا مميز

IBM بالتعاون مع جامعة االإمارات و�صركة

بلدية مدينة العني تطلق ور�سة عمل برنامج القيادات الطالبية



�سحيح �أن جر�حة �ملجازة تنجح يف �إعادة تدفق �لدم �إىل 
�لقلب، لكن يخرج بع�ص �ملر�سى من غرفة �جلر�حات 
�الأفكار.  يف  ت�سو�ساً  �أو  �لذ�كرة  يف  فقد�ناً  يعانون  وهم 
ت�سميتها  �الأط��ب��اء  �ع��ت��اد  �لتي  �مل�ساعفات  ه��ذه  ُع��زي��ت 
)�لر�أ�ص �مل�سغوط(، يف �لبد�ية �إىل جهاز �لقلب و�لرئة. 
ولكن مع تطور �لتكنولوجيا بات من �ملمكن �ليوم �إجر�ء 

هذه �جلر�حة من دون )م�سخة(.
�جلر�حة  جعلت  �لتي  �لتكنولوجية  �لتطور�ت  ت�سمل 
دعامات  �لقلب،  تثّبت  �أدو�ت  ناب�ص  قلب  على  ممكنة 
حتّول �لدم عن مكان �جلر�حة متيحًة للقلب مو��سلة 
�لتي  �مل��ن��ط��ق��ة  �حل��رك��ة يف  م��ن  و�أدو�ت حت��د  �ل��ن��ب�����ص، 

جُترى فيها �جلر�حة.
طّور  �مل��ج��ازة،  ج��ر�ح��ة  م�ساعفات  لتفادي  حم��اول��ة  يف 
طريقة  �ملا�سي  �لقرن  ت�سعينيات  �أو�خ��ر  يف  �جلر�حون 
تتيح لهم �إجر�ء جر�حة جمازة من دون ��ستخد�م جهاز 
�لقلب و�لرئة. وكان من �ملتوقع �أن ُت�سبح هذه �لطريقة 
فقط   23% �أجريت   ،2013 ع��ام  يف  ولكن  �ملعتمدة. 
من جر�حات �ملجازة يف �لواليات �ملتحدة من دون هذ� 
�جلهاز. فهل ت�سبح �جلر�حة �أكر �أماناً من دون جهاز 

�لقلب و�لرئة؟
مل ت�ستطع �لدر��سات �لتي حاولت حتديد �أي من هاتني 
لكنها عززت  �إىل ج��و�ب.  �لتو�سل  �الأف�سل  �جلر�حتني 
�إيجابياته. يف �جلر�حة بال جهاز  �أن لكل منهما  فكرة 
ي�سمل  �ل��ذي  �لقلب  د مثّبت ج��زء  و�ل��رئ��ة، يجمِّ �لقلب 
�ل�سريان �لتاجي �لتالف. يجري عندئٍذ �جلر�ح �ملجازة 
فيما تو��سل �الأجز�ء �الأخرى من �لقلب �لنب�ص و�سخ 

�لدم �إىل �جل�سم.

اأكرث اأمانًا
�الأكر  �الأ���س��خ��ا���ص  �أن  على  �جل��ر�ح��ني  ي��و�ف��ق معظم 
عر�سة مل�ساعفات جهاز �لقلب و�لرئة ي�ستفيدون حّقاً 

من �خل�سوع لهذه �جلر�حة بدون )�مل�سخة(.
يو�جه َمن عانو� �سكتة دماغية �أو ميلكون كمية كبرية 
من �لكول�سرتول �ملرت�سب يف �الأبهر )�ل�سريان �لكبري 
ترتبط  كبرية  م�ساكل  �لقلب(  م��ن  �ل��دم  يحمل  �ل��ذي 
��ستخد�م  م��ن  تنجم  ق��د  م�ساكل  م��ن  وغ��ريه��ا  ب��ال��دم 
ج��ه��از �ل��ق��ل��ب و�ل���رئ���ة. ك��ذل��ك ُي��ع��ت��رب �مل�����س��ن��ون �أو َمن 
لهذه  �أك��ر عر�سة  �لكليتني  �أو  �لرئة  �أم��ر����ص  يعانون 
�مل�ساعفات. وبف�سل �لتقدم �لطبي �سار باإمكان هوؤالء 
�ملجازة من دون م�سخة الأنهم لوال  �خل�سوع جلر�حة 
هذ� �خليار لكان �حتمال �لت�سبب باأذى �أكرب من فو�ئد 

حت�سني تدفق �لدم �إىل �لقلب.

اجلراحة التقليدية
�لقلب  بجهاز  �جل��ر�ح  فيها  ي�ستعني  �لتي  �جلر�حة  يف 
و�لرئة، يتدفق �لدم �خلايل من �الأوك�سجني من �الأوردة 
ت�سفيه،  ب��االأوك�����س��ج��ني،  ت���زوده  معقدة  �آل���ة  د�خ���ل  �إىل 
ت�سخنه وتعيد �سخه يف �الأبهر ومنه �إىل �جل�سم ككل. 
جامد  وه��و  عليه  �جل��ر�ح��ة  جُت���رى  ك��ي  �لقلب  فُيثبَّت 

وخاٍل من �لدم.

خياران
للجر�حني وجهات نظرة خمتلفة يف �ساأن �جلر�حة من 

دون جهاز �لقلب و�لرئة.
يذكر �لدكتور كمال خباز، رئي�ص ق�سم جر�حة �لقلب يف 
 Beth Israel Deaconess Medical مركز
�خترب  وق���د  ه����ارف����ارد،  جل��ام��ع��ة  �ل��ت��اب��ع   Center
�لطريقتني: )�أرى �أال د�عي الإجر�ء �جلر�حة من دون 
كبرية.  ملخاطر  معار�ساً  �ل�سخ�ص  يكن  مل  �إذ�  �جلهاز 
ولكن �إن كان من �حتمال �أن يوؤدي جهاز �لقلب و�لرئة 
�إىل �سرر يف �لدماغ، �لرئتني، �أو �الأع�ساء �لد�خلية، ال 

�أتردد يف �إجر�ء هذه �جلر�حة من دون �جلهاز(.
يف م��رح��ل��ة م���ا، �ع��ت��اد �ل��دك��ت��ور خ��ب��از �إج����ر�ء جر�حات 
�ملجازة كافة من دون جهز �لقلب و�لرئة، �إال �أنه ما عاد 
�أنه م�سطر  يعتمد هذه �ملقاربة �ليوم �إال يف حال �سعر 

�إىل ذلك.
يف �ملقابل، �لدكتور جون بايرن، �لرئي�ص �جلديد لق�سم 
 Brigham and م�ست�سفى  يف  �ل��ق��ل��ب  ج���ر�ح���ة 
�ملوؤيدين  �أب��رز  �أحد  لهارفارد،  �لتابع   Women’s
جل��ر�ح��ة �مل��ج��ازة م��ن دون ج��ه��از �لقلب و�ل��رئ��ة. ففي 
جر�ح  عمل  حيث  �جلامعي،  �لطبي  فاندربيلت  مركز 
كافة  �مل��ج��ازة  ج��ر�ح��ات  ك��ان��ت   ،2004 ع��ام  قلب منذ 

جُترى من دون هذ� �جلهاز.

�أنها �جلر�حة �لف�سلى.  يذكر �لدكتور بايرن: )�أعتقد 
و��ستخد�م جهاز  �لدم،  �لنزف، نقل  فخاللها نحد من 
ب�سرعة  �ملري�ص  يتعافى  لذلك  �ال�سطناعي.  �لتنف�ص 
�أك����رب(. يقر �ل��دك��ت��ور ب��اي��رن ب���اأن �جل��ر�ح��ة ب��ال جهاز 
يو�جهون  �ل��ذي��ن  للمر�سى  ���س��روري��ة  و�ل��رئ��ة  �ل��ق��ل��ب 
�أن يدفع  �أن هذ� �ل�سبب يجب  خماطر عالية. ويو�سح 
�مل��ج��ازة بال  ج��ر�ح��ة  �إج���ر�ء  �إىل  كلهم  �لقلب  بجر�حي 

هاجلهاز.
�إج��ر�ءه��ا. ولكن  �أي ج��ر�ح ماهر   وي�سيف: )ي�ستطيع 
كي تربع فيها، يجب �أن تلزم نف�سك باإجر�ئها. ويكفي 
خ�س�سنا  �إن  م�ستحيل  وه��ذ�  �مل���ر�ت.  مئات  جتريها  �أن 
جر�حة �ملجازة من دون جهاز �لقلب و�لرئة ملن يعانون 

خماطر عالية فح�سب(.

ماذا عن )الراأ�ض امل�صغوط(؟
�أن  �مل��ا���س��ي  �أج��ري��ت خ��الل �لعقد  ُتظهر در����س��ات ع��دة 
�ملجازة  جر�حة  عقب  �لذهن  وت�سو�ص  �ل��ذ�ك��رة  فقد�ن 
يحدثان �سو�ء �أُجريت �جلر�حة مع جهاز �لقلب و�لرئة 
�أال دخل للجهاز على �الأرجح.  �أو من دونه. يعني ذلك 
مل ت�ستطع �لدر��سات حتديد �ملذنب بعد، مع �أن �مل�ستبه 
بهم ك��ر. ي��ذك��ر �ل��دك��ت��ور خ��ب��از: )ق��د ي��ع��ود ذل��ك �إىل 
�سدمة �جلر�حة �أو �ملخدر �أو م�سكنات �الأمل(. و�جليد 
�إىل  ع���ادًة  �ملري�ص  وي��ع��ود  ت��دري��ج��اً  تختفي  �مل�ساكل  �أن 

حالته �لطبيعية يف غ�سون 12 �سهر�ً.

تو�صيات
ُيجرى �أكر من 145 �ألف جر�حة جمازة يف �لواليات 
�أظهر  �ل��در����س��ات  بع�ص  �أن  �سحيح  �سنة.  ك��ل  �ملتحدة 
�أن �جل���ر�ح���ة ب��ال ج��ه��از �ل��ق��ل��ب و�ل���رئ���ة ال ت����وؤدي �إىل 
م�ساعفات �أقل �أو نتائج �أكر دميومة، كما كان متوقعاً، 
�أهمية وتفوقها  م��ع �جل��ه��از  ت��ع��ادل �جل��ر�ح��ة  �أن��ه��ا  �إال 
ملخاطر  معر�ساً  �ملري�ص  فيها  يكون  �لتي  �حل��االت  يف 
كبرية. و�جلر�حتان �آمنتان جّد�ً عندما يجريهما جر�ح 
2011، كان  م��اه��ر ي��دع��م��ه ف��ري��ق حم���رتف. يف ع���ام 
 30 معدل �لوفاة �لناجمة عن �جلر�حة )�ملوت خالل 
يوماً بعد �جلر�حة( %1.7 جلر�حة �ملجازة مع جهاز 

�لقلب و�لرئة و%1.8 للجر�حة من دونه.
ب��ني هذين  �مل��ري�����ص  ت��ق��دم، كيف يختار  م��ا  �إىل  ن��ظ��ر�ً 
�خليارين ويجد جر�حاً ماهر�ً يجري له هذه �جلر�حة؟ 
�أ�سحاب  �إىل  �خل���ي���ار  ب���رتك  ب���اي���رن  �ل��دك��ت��ور  ي��ن�����س��ح 
ل  �الخت�سا�ص. يقول: )�خرت طبيب قلب جيد�ً وُيف�سَّ
�أن يكون جر�حاً ماهر�ً. �جلر�ح هو قائد �ل�سفينة وهو 
َمن ي�ستطيع �أن يقّرر �سرورة �إجر�ء هذه �جلر�حة مع 

جهاز قلب ورئة �أو من دونه(.

القلب والتعب... عالقات خطرية
رئي�ص  عامل  �ليومية  �حلياة  يف  �أو  �لعمل  يف  �الإج��ه��اد 

يوؤدي �إىل �الإ�سابة باأمر��ص �لقلب، وت�سري �لتقدير�ت 
�لقلب حول  �إج��ه��اد ع�سلة  ح��االت  م��ن   33% �أن  �إىل 
كيف  ولكن  �ل��ت��ع��ب...  �إىل  رئي�ص  ب�سكٍل  ُت��ع��زى  �ل��ع��امل 

ي�سّر �لقلق بقلبك؟

تعب دائم: خطر حتمي يحيط بالقلب
�أو  �لقلق  يتمثل يف  �إج��ه��اد عنيف ج��د�ً  ي��وؤدي  �أن  ميكن 
ح��ادٍث يطاول  �إىل  �أخ��رى  �أي عاطفة قوية  �أو  �لغ�سب 

�لقلب خالل �لدقائق �أو �ل�ساعات �لقليلة �لتي تليه.
يخفق  �إذ  ج�سدي،  ب�سكٍل  �لنف�سية  �ل�سدمات  ترتجم 
�أ�سرع من �لعادة )زي��ادة معدل �سربات �لقلب(،   �لقلب 
فت�سيق �ل�سر�يني �لد�خلة �إىل �لقلب وينخف�ص حجم 
ما  �أ�سهل،  ب�سكٍل  �لتخر  �إىل  ب��دوره  �ل��ذي مييل  �ل��دم 
�لقلب  باإجهاد ع�سلة  �الإ�سابة  �رتفاع خطر  �إىل  ي��وؤدي 
�لقلب،  دق���ات  و����س��ط��ر�ب  �أي�����س��اً  �ل�سدرية  وبالذبحة 

وغري ذلك.
�لتي  �لقلب  �أم��ر����ص  ع���الوًة على ذل��ك، ترتفع ح��االت 
�لكو�رث  ت��د�ع��ي��ات  �خ��ت��ب��اره  نتيجة  �الإن�����س��ان  ت�سيب 

�لطبيعية �أو م�ساركته يف �أحد�ث ريا�سية �سخمة.

تعب مزمن: �صعف تدريجي يوهن القلب
�لكامن  �لوحيد  �ل�سبب  يعترب  ال  �لهائل  �لتعب  �أن  �إال 
ور�ء �أمر��ص �لقلب. فالتعب �لذي ي�ستمر طيلة فرتة 
من  موظفاً  يثقل  �ل��ذي  �ملهني  كالتعب  طويلة  �سنو�ت 

�أ�سل ثالثة يرفع من خطر �الإ�سابة باأمر��ص �لقلب.
بني  مبا�سرة  �سلة  عن  هنا  �الخت�سا�سيون  يتحدث  ال 
ع��و�م��ل �خلطر  ي��زي��د  �ل��د�ئ��م  �لتعب  �أن  �إال  �الأم��ري��ن، 

�لكثرية �لتي قد توؤدي �إىل �أمر��ص يف �لقلب.
يرتفع �سغط �لدم يف �ملو�قف �لع�سيبة ليعود كّل �سيء 
��ستمرت  ح��ال  ول��ك��ن يف  زو�ل��ه��ا،  بعد  ع��ه��ده  �سابق  �إىل 
�مل���و�ق���ف ه���ذه ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ق��د ي����وؤدي ���س��غ��ط �لدّم 

�ملرتفع �إىل نتائج �أعمق و�أخطر.
�لدم. يف  �لكول�سرتول  �لتعب  • يرفع 

�ل���ز�ئ���د و�ل�سمنة  ب���ال���وزن  �أي�����س��اً  �ل��ت��ع��ب  ي��رت��ب��ط   •

�الإ�سابة  �إىل  ي����وؤدي  ع��ام��ل خ��ط��ر  ي�����س��ك��الن  وك��اله��م��ا 
باأمر��ص �لقلب.

ور�ء  �لكامن  �حلقيقي  �ل�سبب  �لتعب  يكون  ال  قد   •
�ل�سكري �إال �أنه يجعل معاجلته �أمر�ً �سعباً جد�ً.

• يف �ملقابل، ي�سجع �لتعب �ملرء على �لقيام باأمور �سيئة 
ت�سّر بالقلب كالتدخني و�ل�سكون.

كافح التعب!
تبقى مكافحة �لتعب �أف�سل ما ميكنك �لقيام به لتتمكن 

من حماية قلبك. �إليك ثالث ن�سائح مهمة:
�لريا�سية فهي م�ساد ممتاز للتعب  �لتمارين  • مار�ص 
�بد�أ  �ل��دم��وي��ة.  و�الأوع���ي���ة  �لقلب  م��ن �سحة  وحت�����ّس��ن 
لتالحظ  ي��وم��ي��اً  دقيقة   20 مل��دة  �ل��ري��ا���س��ة  مبمار�سة 

فارقاً ملمو�ساً.
• تعّلم كيف ت�سرتخي من خالل متارين �ال�سرتخاء. 
حاول �أن ت�ستبدل ع�سرونية �لقهوة و�لتدخني �مل�سرة 
حتمل  ق�سرية  ��سرتخاء  بجل�سة  �لقلب  ب�سحة  �أ�ساًل 

فائدة كبرية لك ولقلبك.
ع��ن �ل��ع��م��ل، الأن �مل��ب��ال��غ��ة ب��ه �ل�سبب  ق��ل��ي��اًل  • �ب��ت��ع��د 
من   41% يناله  �ل��ذي  �لتعب  ور�ء  �لكامن  �لرئي�ص 

�ملوظفني.

ال تتجاهل ال�صكتات الدماغية )اخلفيفة(
�ملري�ص �لعر�سة لنوبة قلبية �أكر عر�سة �أي�ساً ل�سكتة 
دماغية، مبا �أن �ملر�ص �لكامن يف هذه �حلالة )ت�سلب 
�ل�سر�يني(  قد يعيق تدفق �لدم �إىل �لدماغ متاماً كما 
�أمل  �أن  �أن كثريين يعرفون  �لقلب. �سحيح  يحدث مع 
�إال  �ل��ق��ل��ب،  �إىل  �ل���دم  ت��دف��ق  �ل�����س��در دل��ي��ل على نق�ص 
�أنهم قد ال مييزون عو�ر�ص �لنق�ص يف تدفق �لدم �إىل 
�لدماغ. نتيجة لذلك، يعانون �سكتة دماغية خفيفة من 

دون �أن يعو� ذلك.
�أي�ساً  لكن �ل�سكتات �لتي ت�سبب عو�ر�ص خفيفة توؤدي 
�إىل تلف يف خ��الي��ا �ل��دم��اغ. ق��د ال ي��ك��ون ت��اأث��ري �سكتة 
�لتي  �ل���دم���اغ  منطقة  وف���ق  و����س��ح��اً  خفيفة  دم��اغ��ي��ة 
من  ع��دد�ً  �ل�سخ�ص  يعاين  عندما  ولكن  فيها.  حت��دث 
وال  م��وؤذّي��اً  �ل��ن��اج��م  �لتلف  ي�سبح  �خلفيفة،  �ل�سكتات 
�إ�سالحه. لذلك ي�سجع �خل��رب�ء كل َمن يعاين  ميكن 
يت�سل  �أن  خفيفة،  كانت  مهما  دماغية،  �سكتة  عو�ر�ص 

باالإ�سعاف يف �حلال.
يف �إحدى �لعينني �أو كلتيهما. فجاأة  �لب�سر  • فقد�ن 

�أح����د جانَبي  وخ���ز يف  �أو  خ���در  �أو  م��ف��اج��ئ  ���س��ع��ف   •
�جل�سم.

جانَبي �لوجه. �أحد  يف  مفاجئ  • �رتخاء 
�لتو�زن. �أو  �لنطق  يف  مفاجئة  • �سعوبة 

بال�سياع فجاأة. • �ل�سعور 
يف  متخ�س�سة  �أع�ساب  طبيبة  رو�ست  نتاليا  �لدكتورة 
�ل�سكتات �لدماغية ومديرة م�ساعدة خلدمات �ل�سكتات 
�لعام  ما�سات�سو�ست�ص  م�ست�سفى  يف  �حل���ادة  �لدماغية 
�مل��ج��ال: )من  ه��ذ�  ه��ارف��ارد، تو�سح يف  �لتابع جلامعة 
�ملري�ص  �أ���س��رع  ب��ال��ط��و�رئ. فكلما  �الت�����س��ال  �الأف�����س��ل 
�نتظر  �إذ�  �أم��ا  تعافيه.  فر�ص  �رتفعت  �ل��ع��الج،  نيل  يف 
لريى �إن كانت هذه �لعو�ر�ص �ستختفي قبل �أن يطلب 
�مل�ساعدة، فيخاطر بالتعر�ص لتلف يف �لدماغ ال ميكن 
�إ�سالحه. فعندما نفقد خاليا �لدماغ، ال ميكننا �إعادة 

�إحيائها(.
�ل��ط��و�رئ وهم  ي��دخ��ل��ون ق�سم  �ل��ذي��ن  �مل��ر���س��ى  ُيعطى 
م�ساد�ً  دو�ء  خفيفة  دم��اغ��ي��ة  �سكتة  ع��و�ر���ص  ي��ع��ان��ون 
دون حدوث  �ل��دو�ء  tPA. يحول هذ�  ُيدعى  للتخر 
�سرر د�ئم. �إال �أنه ال يعمل بفاعلية �إال خالل �ل�ساعات 

�لثالث �إىل �الأربع و�لن�سف بعد حدوث �ل�سكتة.
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 ،)bypass( ينطوي ا�صتعمال جهاز القلب والرئة على خماطر وفوائد يف اآن، األي�ض كذلك؟ �صارت جراحة املجازة
التي تعيد تدفق الدم اإىل القلب، ممكنة مع تطوير جهاز القلب والرئة، الذي يدعوه االأطباء )امل�صخة(. يحافظ 
هذا اجلهاز على الدورة الدموية وتغذية الدم باالأوك�صجني خالل اجلراحة، ما يتيح للجراح اإجراء جراحة دقيقة 

على القلب الذي يكون جامدًا وفارغًا من الدم.

جراحة �سرايني القلب... هل )امل�سخة( �سرورية؟ 

تقنية ت�سوير
 تك�سف علة فقدان ال�سمع 

متكن باحثون يف مدينة بو�سطن �الأمريكية من �لتقاط �ل�سور �الأوىل 
يلحق  �أ�سلوب ال  با�ستخد�م  وذلك  فئر�ن،  عند  �لد�خلية  �الأذن  خلاليا 
ومعقد�ً. وقد يوفر هذ�  باالأن�سجة وال يتطلب �سباغاً حمكماً  �ل�سرر 
– وهو خلل �الإح�سا�ص  �أ�سباب فقد�ن �ل�سمع  �الأ�سلوب طريقة لتحري 
�الأكر �سيوعاً يف �لعامل – وقد ي�ساعد على توجيه عملية و�سع �أجهزة 

قوقعة �الأذن �أو غري ذلك من عمليات �لزرع.
يعقب  �ل��ذي  و�ل�سمم  �لد�خلية  �الأذن  ي�سيب  �ل��ذي  �ل�سرر  �سكل  وقد 
�حل�سا�سة  �ل�سغرية  و�لقوقعة  طويل.  زم��ن  منذ  للعلماء  حتدياً  ذل��ك 
يف  كثافة  �الأك���ر  �لعظمة  د�خ��ل  مغلفة  تكون  بها  �ملرتبطة  و�الأج����ز�ء 
�جل�سم وعلى مقربة من �ملعامل �لت�سريحية �ملهمة، مبا يف ذلك �لوريد 
�لود�جي و�ل�سريان �ل�سباتي و�لع�سب �لوجهي، ما يجعل �لو�سول �إليها 

�سعباً.
تبدو  �آي(  �آر  )�إم  مثل  �لقيا�سية  �لت�سريحية  �لت�سوير  تقنية  وع��رب 
�الأذن  ج��ر�ح��ة  وت��ق��ول  ���س��غ��رية.  رم��ادي��ة  نقطة  �ل��د�خ��ل��ي��ة مثل  �الأذن 
يف  و�الأذن  �لعني  الأمر��ص  ما�سات�سو�ست�ص  م�سفى  يف  �الأع�ساب  وعاملة 
منها  ن�سيج  ��ستئ�سال  ن�ستطيع  ال  �ستانكوفيك:  كون�ستانتينا  بو�سطن 

وال ت�سويرها، ولذلك فمن �ل�سعب معرفة �سبب �ل�سمم لدى �لنا�ص.
خاليا  على  خاطفة  نظرة  �إل��ق��اء  من  وزم��الوؤه��ا  �ستانكوفيك  ومتكنت 
�لثنائي  �ل��ف��وت��ون  ي��دع��ى  �أ���س��ل��وب ح���ايل  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �الأذن 
– نحو  �ل�سوئي  �لكم  – وحدة  �لفوتونات  �لذي يطلق  �مليكرو�سكوبي 
�ل�سوء. وقد  �مل�ستهدف، الإث��ارة جزيئات حمددة تطلق عندئذ  �لن�سيج 
من  دي�سيبل  ل�106  تعر�ست  فئر�ن  على  جتربتهم  �لباحثون  �أج��رى 
حلركة  مدوية  �سجة  تعادل  م�ستويات  – وه��ي  �ساعتني  م��دة  �ل�سوت 
�لثلج �أو �أدو�ت كهربائية. ثم نزعو� �الأذن �لد�خلية للفئر�ن �لتي ت�سمل 
�لقوقعة و�الأع�ساء �الأخرى، وبداًل من �سق �لقوقعة نظر �لعلماء عرب 
)�لنافذة �لد�ئرية(، وهي فتحة يف �الأذن �لو�سطى مغطاة بغ�ساء رقيق 

يوؤدي �إىل �لقوقعة.
وقد طرح هذ� �الأ�سلوب �سور�ً و��سحة ل�سفوف من �خلاليا �ل�سعرية 
�لذبذبات  وتر�سد  �ل�سعرة  ت�سبه  دقيقة  بنية  وه��ي  �لد�خلية،  ل���الأذن 
�ل�سوتية ومتكن �ملرء من �ل�سمع. وبخالف �لفئر�ن �ملر�قبة عانت �آذ�ن 
�لفئر�ن �لتي تعر�ست لل�سجة �سرر�ً جلياً، وم�سحت �أق�سام كاملة من 
ملا قالته �ستانكوفيك يف �الجتماع �ل�سنوي للجمعية  خاليا �الأذن وفقاً 

�الأمريكية للتقدم �لعلمي يف 17 فرب�ير �ملا�سي.
وتاأمل �ستانكوفيك �أن ي�سهم هذ� �الأ�سلوب يف �إلقاء �ل�سوء على �الأنو�ع 
�ملتعددة من �ل�سرر �لذي يف�سي �إىل فقد�ن �ل�سمع، �إ�سافة �إىل �مل�ساعدة 
مزروعة  قوقعة  مثل  و�سع جهاز  �إن  ثم  �الأذن.  زرع  عمليات  توجيه  يف 
�أكرب،  �أو يخ�سن �خلاليا �ل�سعرية لالأذن ويلحق �سرر�ً  ميكن �أن يزيل 
وتقول:  �ل�سمع،  فقد�ن  ح��االت  �أ�سد  يف  �إال  بالزر�عة  ين�سح  ال  ولذلك 
نحن ناأمل جعل �حلفاظ على �ل�سمع عملية روتينية ال م�سادفة وكيفما 

�تفق.
وقد ي�ساعد �أ�سلوب �لت�سوير يف �مل�ستقبل على توجيه و�سع جهاز جتريبي 
ي�ستخل�ص �لطاقة من �الأذن �لد�خلية ويعمل على �سكل بطارية دقيقة. 
طاقة  يولد  ال  وفريقها  �ستانكوفيك  ط��ورت��ه  �ل��ذي  �جل��دي��د  و�جل��ه��از 
كافية الإجر�ء عملية زرع قوقعة، وهو يعمل مثل جهاز ��ست�سعار ير�سد 
�لعدوى �أو م�ستوى �لعقاقري. ومثل تلك �الأجهزة قد تكون مفيدة جد�ً 
ملهند�ص  وفقاً  �لف�سيولوجية،  �ال�ستجابة  �أن��و�ع  كل  ر�سد  �إىل  بالن�سبة 
للتقنية  �ل�سوي�سري  �الحت��ادي  �ملعهد  من  رينو  فيليب  �حليوي  �لطب 
يف لو�سان. وقد تثبت فائدة خا�سة لدى �ملر�سى �لذين يحتاجون �إىل 
�لدماغ  منبهات  تخ�ص  �لتي  تلك  مثل  وفعالة  ورقيقة  �سغرية  �أجهزة 

�لعميقة.
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العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1025 ت  جتر-م ر- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حافظ نبيل عبد�لباقي �جلن�سية: �سوريا   �ملنفذ �سده : �لبو�بة 
�لبو�بة  �عالنه:   �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�سية:  �لتجارية  للو�ساطة  �لذهبية 
�لذهبية للو�ساطة �لتجارية �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم  2013/66 جت 
جز -م ت- ب-�أظ  وحدد لنظره جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/31 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند 

�عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم التجاري                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/285   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
مدعي/جمال �سعيد �سالح �لنعيمي �جلن�سية: �المار�ت   مدعي عليه: نافني 
�ملطلوب  �لدعوى: ندب خبري   �لهند  مو�سوع  �سا�سيدهار�ن �جلن�سية:  �سيكو 
بالن�سر  حيث  �لهند  عنو�نه:  �سا�سيدهار�ن �جلن�سية:  �سيكو  نافني   / �عالنه 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/16
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
�يد�ع  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  نهيان  �سخ�سيا  �آل  �لتجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1265   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
للمقاوالت  �لديزل  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �سريكا  ب�سفته  جاد  �بر�هيم  �حمد  مدعي/جمال 
ب�سفته  �لكلباين  بن علي  �سليمان  بن  �سيف  ذ.م.م �جلن�سية  م�سر   مدعي عليه:  �لعامة 
�سلطنة  �جلن�سية:  و�خرون  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لديزل  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �سريكا 
/�سيف  �عالنه  �ملطلوب  درهم  بقيمة 150000  �سر�كة  ف�سخ عقد  �لدعوى:  عمان  مو�سوع 
بن �سليمان بن علي �لكلباين ب�سفته �سريكا يف �لرخ�سة �مل�سماة �لديزل للمقاوالت �لعامة 
ذ.م.م   �جلن�سية: �سلطنة عمان عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/7/15 موعد�  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
باحل�سور �ل�ساعة 6.00 م�ساًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك 

�القل. �سدر بتاريخ  2013/7/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
فرج  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�سية:  �لعامري  �حمد  عو�ص  علي  مدعي/�سلوى 
حمود�ص لل�سيانة �لعامة �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: مطالبة بالتعوي�ص+ 
�لعامة �جلن�سية:  لل�سيانة  / فرج حمود�ص  �عالنه  �ملطلوب  �ملتبقية    �العمال  �جناز 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1345   ح نف�ش- م ر - ب- اأظ

ب�سام  عليه:  مدعي  �لعر�ق  �جلن�سية:  علي  حممد  باقر  حممد  مدعي/هديل 
�ملطلوب  لل�سرر  طالق  �لدعوى:  مو�سوع  �لعر�ق  �جلن�سية:  �سلطان  فتحي 
�عالنه / ب�سام فتحي �سلطان �جلن�سية: �لعر�ق عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا 
موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/10
قلم القيد                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/116   مد كل- م ر-ب- اأظ

مدعي/نورميند� ماالبان با�سكو عن نف�سها وب�سفتها و�سية على بنتها: �سارة عبد�هلل 
جمعة  �سلطان  عبد�هلل  �سلطان  عليه:  مدعي  �لفلبني    �جلن�سية:   �حلمادي  �سلطان 
�حلمادي و�خرون �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: ندب خبري �ملطلوب �عالنهما/ 
1- �سيف عبد�هلل �سلطان جمعه �حلمادي �جلن�سية: �المار�ت 2-حممد عبد�هلل �سلطان 
جمعه �حلمادي �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر)�عالن ب�سحيفة �لدعوى �ملعدلة 
ن�سر�(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
�سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/28
�سخ�سيا  �لق�ساء  د�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
�و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/872   جت كل- م ت-ب- اأظ

�ندرووتر  د�جليدج  �لتجارية  �لرخ�سة  ممثل  ب�سفته  ر�هماتولن  مدعي/ر�ستم 
م  �ص  جروب  كون�سلتينج  �يدلفري  عليه:  مدعي  �ذربيجان   �جلن�سية:  �سريفي�سي�ص 
�ل�سركة  من  عليه  �ملدعى  �ل�سريك  ف�سل  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  ح 
م  �ص  كون�سلتينج جروب  �يدلفري  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   750.000 �ملال  ر��ص  �لبالغ 
ح �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/15 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.00 م�ساء �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
     اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   919 /2013   جت جز- م ت- ب-اأظ

�ملقادمة  ح�سن  علي  عمر  بوكالة/  ذ.م.م  للبال�ستيك  �ملحيط  مدعىم�سنع 
�المار�ت   �جلن�سية:  �لبناء  ملو�د  ظهور  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�سية: 
ظهور   / �عالنه  �ملطلوب  درهم   73776.44 مببلغ  �ملطالبة  �لدعوى:  مو�سوع 
ملو�د �لبناء �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/17 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
نهيان    �آل  مبع�سكر  �لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب� 
�مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/8

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/106   عقاري كلي       
�ىل �ملدعي عليه /1-نيو ورلد �نفي�ستمينت ليمتد وميثلها/�بو طالب طالبي   
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / عدنان عبد�لر�سا علي �ل�ساجت وميثله: 
�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  �ملطالبة 
�ل�ساعة  �مل��و�ف��ق 2013/9/1  ي��وم �الح��د  �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  و�ت��ع��اب 
9.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/106   عقاري كلي       
�ىل �ملدعي عليه /1-�ملا�سة �نرتنا�سيونال للعقار�ت- وميثلها/ �بو طالب طالبي   
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / عدنان عبد�لر�سا علي �ل�ساجت وميثله: 
�حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  متخ�س�ص  خبري  بندب  �ملطالبة 
�ل�ساعة  �مل��و�ف��ق 2013/9/1  ي��وم �الح��د  �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  و�ت��ع��اب 
9.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

 ق�ضم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/411   جتاري جزئي         
�مل��دع��ي /  �مل��دع��ي عليه /1-ج��م��ال �سفيق �سعبان  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
�ق��ام عليك  ق��د  �بر�هيم �جل��رم��ن     ��سماعيل  ���ص م ع وميثله: علي  �ل��ه��الل  م�سرف 
حجز   2012/3 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  وث��ب��وت  �سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
و�لر�سوم   ) دره���م   61330.85  ( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  جت���اري  حتفظي 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ل�سد�د 
�ملو�فق 2013/7/28 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch2D.19 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 �القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/412   جتاري جزئي         
�ىل �ملدعي عليه /1-ر�سو�ن بن �لهادي �لق�سامي جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / م�سرف �لهالل �ص م ع وميثله: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن  
قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)19670.31 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/7/28  يوم �الحد  لها جل�سة  �ملعجل بالكفالة.  وحددت 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.19 بالقاعة  ���ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/422   جتاري جزئي         
����ص.ذ.م.م  جمهول  �لعقارية  �الم���ار�ت  ه��وم  ب�ست  �ملدعي عليه /1-�سركة  �ىل 
موؤ�س�سة  مالك  خربا�ص-  عبد�هلل  عبد�ملطلب   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
يورو للتنظيف وميثله: حممد �سلمان ح�سن �ل�سابري  قد �قام عليك �لدعوى 
من  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(   12000( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعى عليها بالر�سوم و�مل�ساريف 
و�التعاب. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/16 �ل�ساعة 8.30 �ص 
بالقاعة ch2D.19 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 �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/395   عقاري كلي           
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �ستيت  ريل  بار�مونت  /1-�سركة  عليه  �ملدعي  �ىل 
م�سعود  عبد�لعزيز خليفة  �بر�هيم حممد �سربة وميثله:  / عالء  �ملدعي  �ن 
�لعقد  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �لهنائي   �سيخان 
و�لز�م �ملدعي عليهما مببلغ )823.099درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب.  وحددت 
بالقاعة  ���ص   11.00 �ل�ساعة   2013/7/25 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1B.8 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 �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/435   جتاري كلي           
�ىل �ملدعي عليه /1-�سركة �لغفلى للمقاوالت �لعامة ذ.م.م/فرع دبي جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / موؤ�س�سة �ك�سربي�ص لتجارة مو�د �لنباء / وميثلها 
�ل�سيد/ رفيق حممد �سعيد زريقي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعى عليها مببلغ )326.589( درهم و�لفائدة �لتاخريية 12% من تاريخ 
�ال�ستحاق وحتى متام �لوفاء و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب. وحددت لها جل�سة 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/7/21 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة ch1B.8 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 �الق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/395   عقاري كلي           
�ىل �ملدعي عليه /1-�سركة ب�ست هوم �المار�ت �لعقارية جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / عالء �بر�هيم حممد �سربة وميثله: عبد�لعزيز خليفة م�سعود 
�سيخان �لهنائي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لعقد و�لز�م 
�ملدعي عليهما مببلغ )823.099دره���م( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب.  وحددت لها 
 ch1B.8 جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/7/25 �ل�ساعة 11.00 �ص بالقاعة
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 �القل. 
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2008/407  مدين جزئي             
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1-و����س���ى �ل��رتك��ه �ل�����س��اده �مل��ه��ريي وم�����س��ارك��وه لتدقيق 
عبد�خلالق  علي  خديجه   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �حل�سابات  
ن�سر�وي وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل ح�سني �مل�سرب   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة باثبات حق �ملدعني يف ملكية �الر�ص و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 �ل�ساعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�ضم الق�ضايا املدنية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/489   عقاري كلي           
�ىل �ملدعي عليهم /1-�سركة بروفايل يوروب ليمتد2- �سركة زيرو فايف زيرو 
�ن �ملدعي /  ليمتد 3- �سركة بروفايل للعقار�ت  جمهويل حمل �القامة مبا 
ليند�ساي جني جي�ست وميثله: �سامل عبد�هلل �سلطان علي �حلمادي  قد �قام 
�ملدعي  �ل��ز�م  �ملطالبة بندب خبري متخ�س�ص مع  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
�الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   . �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه 
مكلف  فانت  لذ�   ch1B.8 بالقاعة  �ص   11.00 �ل�ساعة   2013/7/29 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة.
 ق�ضم الدعاوي العقارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/910   جتاري كلي         
�ىل �ملدعي عليه /1-بحر �لدين جو�د د�ودي  مكي نز�د  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �سادر�ت �ير�ن وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد  �لقا�سم قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما )1-2( بالتكافل و�لت�سامن 
و�لفائدة  دره���م(   3.561.745.04( وق���دره  مببلغا  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما 
�التفاقية بو�قع 15% من تاريخ �ال�ستحاقق �حلا�سل  2013/3/25 وحتى �ل�سد�د �لتام 
و�لز�م �ملدعى عليهما )1-2(  بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما  بالر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/8/1 �ل�ساعة 
9.30 �ص بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�يام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�القل.)مع تق�سري مدة �مل�سافة �ىل ��سبوع من تاريخ �لن�سر(
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/362   جتاري جزئي         
�ىل �ملدعي عليه /1-ماريا بن ح�سني  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / 
علي حيدر حممد �ل�سيخ جعفر �لنمريي وميثله: روكز  جورج حبيقه قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )40000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة 
�ل��ت��ام.     وح��ددت لها جل�سة ي��وم �الرب��ع��اء �ملو�فق 2013/7/24  وحتى �ل�سد�د 
من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.19 بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/414   جتاري جزئي         
�ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  ب��اول��و  جمهول حمل  ه��اردي��ن  �ملدعي عليه /1-هيرنيكو  �ىل 
�ق��ام عليك  قد  �جل��رم��ن   �بر�هيم  ��سماعيل  علي  ع وميثله:  م  �ص  �لهالل  / م�سرف 
حجز   2013/1 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  وثبوت  ب�سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
حتفظي جتاري بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره  36977.78 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/7/28 �ل�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch2D.19 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 �القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1025 ت  جتر-م ر- ت-اأظ(
طالب �لتنفيذ/ حافظ نبيل عبد�لباقي �جلن�سية: �سوريا   �ملنفذ �سده : �لبو�بة 
�لبو�بة  �عالنه:   �ملطلوب  �المار�ت  �جلن�سية:  �لتجارية  للو�ساطة  �لذهبية 
�لذهبية للو�ساطة �لتجارية �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم  2013/66 جت 
جز -م ت- ب-�أظ  وحدد لنظره جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/7/31 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ. فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �الوىل باد�رة �لتنفيذ- 
�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند 

�عاله، تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
    القلم التجاري                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ضـــــاء

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    اعالن بالن�ضر 

�ملنظورة  �ي��ج��ار�ت   )  2013/1648( رق��م  �لق�سية   يف  ت��ق��رر  لقد 
�لر�بعة  �للجنة  )�بوظبي(  �اليجارية  �ملنازعات  ف�ص  جلنة  �م��ام 
و�ملرفوعة من �ملدعى/نو�ل ح�سن حممد �ملن�سوري وذلك �عالن 
ز�هر  �لرجال وميثله حممد  ر�ما لتجميل  �ملدعى عليها/ مركز 
يوم  �لدعوى جل�سة  لنظر  ن�سر� وقد حتدد  �البلوج  نذير  حممد 
�الحد �ملو�فق 2013/7/21 يف �ل�ساعة 01.00 ظهر� يف مقر �للجنة 

وذلك على نفقة �ساحب �لعالقة.
جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعادة  اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/285   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
مدعي/جمال �سعيد �سالح �لنعيمي �جلن�سية: �المار�ت   مدعي عليه: نافني 
�ملطلوب  �لدعوى: ندب خبري   �لهند  مو�سوع  �سا�سيدهار�ن �جلن�سية:  �سيكو 
بالن�سر  حيث  �لهند  عنو�نه:  �سا�سيدهار�ن �جلن�سية:  �سيكو  نافني   / �عالنه 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/16
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
�يد�ع  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  نهيان  �سخ�سيا  �آل  �لتجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/08
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1265   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
للمقاوالت  �لديزل  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �سريكا  ب�سفته  جاد  �بر�هيم  �حمد  مدعي/جمال 
ب�سفته  �لكلباين  بن علي  �سليمان  بن  �سيف  ذ.م.م �جلن�سية  م�سر   مدعي عليه:  �لعامة 
�سلطنة  �جلن�سية:  و�خرون  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لديزل  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �سريكا 
/�سيف  �عالنه  �ملطلوب  درهم  بقيمة 150000  �سر�كة  ف�سخ عقد  �لدعوى:  عمان  مو�سوع 
بن �سليمان بن علي �لكلباين ب�سفته �سريكا يف �لرخ�سة �مل�سماة �لديزل للمقاوالت �لعامة 
ذ.م.م   �جلن�سية: �سلطنة عمان عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
فانت مكلف  لذ�  �لدعوى،  لنظر  �ملو�فق 2013/7/15 موعد�  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
باحل�سور �ل�ساعة 6.00 م�ساًء �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة 
�ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك 

�القل. �سدر بتاريخ  2013/7/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1265   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
للمقاوالت  �لديزل  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �سريكا  ب�سفته  جاد  �بر�هيم  �حمد  مدعي/جمال 
ب�سفته  �لكلباين  بن علي  �سليمان  بن  �سيف  ذ.م.م �جلن�سية  م�سر   مدعي عليه:  �لعامة 
�سلطنة  �جلن�سية:  و�خرون  ذ.م.م  �لعامة  للمقاوالت  �لديزل  �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �سريكا 
عمان  مو�سوع �لدعوى: ف�سخ عقد �سر�كة بقيمة 150000 درهم �ملطلوب �عالنه /خليفة 
حممد �مربكع �جتبي ب�سفته �سريكا يف �لرخ�سة �مل�سماة �لديزل للمقاوالت �لعامة ذ.م.م    
�جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/7/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  ب� حمكمة  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  م�ساًء   6.00 �ل�ساعة 
�لتجارية مبع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/08

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
         اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622   جت  كل   - م ت- ب-  اأظ

املتخ�ض�ضة: املقاوالت والنزاعات االن�ضائية
فرج  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�سية:  �لعامري  �حمد  عو�ص  علي  مدعي/�سلوى 
حمود�ص لل�سيانة �لعامة �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: مطالبة بالتعوي�ص+ 
�لعامة �جلن�سية:  لل�سيانة  / فرج حمود�ص  �عالنه  �ملطلوب  �ملتبقية    �العمال  �جناز 
�المار�ت   عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم 
�لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع  �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر 
مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/10
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1345   ح نف�ش- م ر - ب- اأظ

ب�سام  عليه:  مدعي  �لعر�ق  �جلن�سية:  علي  حممد  باقر  حممد  مدعي/هديل 
�ملطلوب  لل�سرر  طالق  �لدعوى:  مو�سوع  �لعر�ق  �جلن�سية:  �سلطان  فتحي 
�عالنه / ب�سام فتحي �سلطان �جلن�سية: �لعر�ق عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة بد�ئرة �لق�ساء �سخ�سيا 
موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/10
قلم القيد                                                                                                                            

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/116   مد كل- م ر-ب- اأظ

مدعي/نورميند� ماالبان با�سكو عن نف�سها وب�سفتها و�سية على بنتها: �سارة عبد�هلل 
جمعة  �سلطان  عبد�هلل  �سلطان  عليه:  مدعي  �لفلبني    �جلن�سية:   �حلمادي  �سلطان 
�حلمادي و�خرون �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: ندب خبري �ملطلوب �عالنهما/ 
1- �سيف عبد�هلل �سلطان جمعه �حلمادي �جلن�سية: �المار�ت 2-حممد عبد�هلل �سلطان 
جمعه �حلمادي �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر)�عالن ب�سحيفة �لدعوى �ملعدلة 
ن�سر�(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 
�سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/28
�سخ�سيا  �لق�ساء  د�ئرة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
�و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
          اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/872   جت كل- م ت-ب- اأظ

�ندرووتر  د�جليدج  �لتجارية  �لرخ�سة  ممثل  ب�سفته  ر�هماتولن  مدعي/ر�ستم 
م  �ص  جروب  كون�سلتينج  �يدلفري  عليه:  مدعي  �ذربيجان   �جلن�سية:  �سريفي�سي�ص 
�ل�سركة  من  عليه  �ملدعى  �ل�سريك  ف�سل  �لدعوى:  مو�سوع  �المار�ت   �جلن�سية:  ح 
م  �ص  كون�سلتينج جروب  �يدلفري  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   750.000 �ملال  ر��ص  �لبالغ 
ح �جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر   حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/15 �ملو�فق  �الثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.00 م�ساء �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية 
- �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك 
�لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع 

بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    اعالن بالن�ضر 

لقد تقرر يف �لدعوى  رقم )2013/2166 �بتد�ئي( �ملنظورة �مام 
عليها/  �ملدعي  على  و�ملرفوعة  �اليجارية   �ملنازعات  ف�ص  جلنة 
ذ.م.م وميثلها  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����س��ي��ان��ة  ل��ل��م��ق��اوالت  �وزب��ي��ل��ر  ���س��رك��ة 
�ل�سريك/ �حمد حممد �حلجي بدوي، �عالنها ن�سر�، وقد حتدد 
�مل��و�ف��ق 2013/7/22 يف متام  �الثنني  ي��وم  �ل��دع��وى جل�سة  لنظر 
نهيان  �آل  مبع�سكر  �لكائن  �للجنة  مبقر  ظهر�   01.00 �ل�ساعة 

وذلك على نفقة �ملدعية/ �سركة �م بي �م �لعقارية ذ.م.م.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ش املنازعات االيجارية



•• اأبوظبي-الفجر: 

�أب���وظ���ب���ي �الإ����س���الم���ي، جمموعة  ي�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��رف 
رم�سان  �سهر  �ل��ر�ئ��دة،  �الإ�سالمية  �ملالية  �خل��دم��ات 
�ل�سخ�سية  �لتمويالت  �أق�ساط  �سد�د  بتاأجيله  �لكرمي 
وتاأتي  عمالئه،  جلميع  يوليو  �سهر  خ��الل  �مل�ستحقة 
�لتي  �ل�سنوية  �مل�سرف  تقاليد  �سياق  �مل��ب��ادرة يف  ه��ذه 
م�ساعدة  بهدف  �لكرمي  رم�سان  �سهر  خالل  يطلقها 
�لعمالء على �لتعامل مع �لنفقات �الإ�سافية و�لعالية 
�مل�ساحبة ل�سهر رم�سان �ملبارك وعيد �لفطر �ل�سعيد 

ومو�سم �لعودة �إىل �ملد�ر�ص.
�الأق�ساط  ���س��د�د  تاأجيل  �سيتم  �مل��ب��ادرة،  ل��ه��ذه  ووف��ق��اً 
�ملقبل  �أغ�سط�ص  �سهر  حتى  تلقائي  ب�سكل  �مل�ستحقة 
�لذين  �مل�سرفية  �ل��ت��ج��زئ��ة  خ��دم��ات  ع��م��الء  جلميع 
�إ�سافية  ر�سوم  �أي  �حت�ساب  دون  متويل  على  ح�سلو� 

على تاأجيل دفع �الأق�ساط.

ق���ال طر�د  �ل�����س��ن��وي��ة،  �مل���ب���ادرة  ع��ل��ى ه���ذه  ويف تعليقه 
�أبوظبي  مل�������س���رف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������ص  �مل���ح���م���ود، 
�إط��ار �سعينا  �مل��ب��ادرة يف  �الإ���س��الم��ي: ياأتي �تخاذ ه��ذه 
�لد�ئم �إىل مكافئة عمالئنا �ملخل�سني، وجت�سيد قيمنا 
�مل�ستوحاة من مبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية و�لتي تقوم 
تعك�ص  كما  و�لي�سر.  و�ل�سهولة  �ملتبادلة  �ملنفعة  على 
�إدر�كنا حلقيقة زيادة �لنفقات  هذه �خلطوة �لكرمية 

�ل�سخ�سية �لتي ترتبط عادة ب�سهر رم�سان �لكرمي .
�الأق�ساط  ���س��د�د  تاأجيل  م��ب��ادرة  م��ن  و�سي�ستفيد  ه��ذ� 
عمالء  كافة  رم�سان  �سهر  خالل  �مل�ستحقة  �ل�سهرية 
�ل�سيار�ت،  مت��وي��ل  �ل�����س��خ�����س��ي،  �ل��ت��م��وي��ل  م��ن��ت��ج��ات 
ومت��وي��ل �ل��ت��ع��ل��ي��م ومت��وي��ل �ل�����س��ف��ر. و�أف�����اد �مل�سرف 
�لعمالء  لكافة  �الأق�ساط  �سد�د  بتاأجيل  �سيقوم  باأنه 
ب�سرط �أن يكونو� ملتزمني بدفع م�ستحقاتهم �ملالية 
�ل�سهرية، مبا فيها �آخر ثالث دفعات، و�أن يتم حتويل 

رو�تبهم �إىل م�سرف �أبوظبي �الإ�سالمي.

•• دبي-الفجر: 

�ل��ت��ج��اري��ة وحماية  �ل���رق���اب���ة  ق��ط��اع  د���س��ن 
�القت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ����رة  يف  �مل�ستهلك 
بدبي �ليوم مبادرة )خلنا نتفق( وهي عبارة 
وحمالت  �لتجار  خاللها  تعهد  وثيقة  ع��ن 
�ملو��سم  يف  �الأ���س��ع��ار  تثبيت  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��زئ��ة 
و��سرت�طات  ب��ق��و�ن��ني  و�الل���ت���ز�م  و�الأع���ي���اد 
�ق��ت�����س��ادي��ة دب�����ي. وي���اأت���ي �إط�����الق �مل���ب���ادرة 
�ملبارك  رم�سان  �سهر  ب��د�ي��ة  م��ع  بالتز�من 
�لذي ي�سهد �رتفاعاً يف عدد �ل�سكاوي يف مثل 
هذه �ملو��سم ب�سبب �رتفاع �الأ�سعار، ومتا�سياً 
ت�سهيل مبد�أ  �إىل  �مل�ستمر  �لد�ئرة  �سعي  مع 
�ل�سفافية يف �لتعامل وحماية �مل�ستهلكني من 
حيث عدم ��ستغالل زيادة �الإقبال يف �سالح 
بالرقابة  �ملتعلق  دوره  وتعزيز  �الأ�سعار،  رفع 

على �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية.
�ل��ت��ج��اري��ة وحماية  �ل��رق��اب��ة  وع��ق��د ق��ط��اع 
عمل  ور���ص   3 دب��ي  �قت�سادية  يف  �مل�ستهلك 
200 تاجر  م���ن  �أك����ر  ون������دو�ت ح�����س��ره��ا 
الأربع  جتارية،  وحم��الت  من�ساآت  و�أ�سحاب 
وحمالت  �ملطاعم،  وه��ي:  رئي�سية  قطاعات 
و�ملقاهي،  �لن�سائية،  و�مللبو�سات  �خلياطة 
تلك  وحتتل  �لن�سائية.  �ل�سالونات  وكذلك 
تعامالت  م���ن  �الأك������رب  �ل�����س��ق  �ل���ق���ط���اع���ات 

�مل�ستهلكني خالل �سهر �لف�سيل.
وبهذه �ملنا�سبة، قال وليد عبد �مللك، مدير 
�لتنمية  د�ئ���رة  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة 

�القت�سادية: يهدف قطاع �لرقابة �لتجارية 
�حلمالت  ط����رح  �إىل  �مل�����س��ت��ه��ل��ك  وح���م���اي���ة 
�ل��ع��الق��ة بني  �إىل تعزيز  �ل��ه��ادف��ة  و�مل��ب��ادرة 
يف  �ل�سفافية  و�إ���س��ف��اء  و�ل��ت��اج��ر  �مل�ستهلك 
�للب�ص  عمليات  ع��ن  بعيد�ً  �لبيع  تعامالت 
و�ل���غ�������ص �ل����ت����ج����اري �ل����ت����ي ق����د ي���ق���ع فيها 
يف  نتفق(  )خلنا  �إط���الق  وي��وؤك��د  �مل�ستهلك. 
على  دب��ي  �قت�سادية  ح��ر���ص  رم�سان  �سهر 
ممار�سة  و���س��ه��ول��ة  �حل��ي��ادي��ة  م��ب��د�أ  تطبيق 
�الأعمال وفق بيئة جتارية باإمارة دبي ودولة 

�الإمار�ت ب�سكل عام .
و�أ�ساف: �سملت ور�ص �لعمل عر�ساً لقو�نني 
حماية �مل�ستهلك و��سرت�طات د�ئرة �لتنمية 
�الق��ت�����س��ادي��ة �ل��ت��ي ي��ج��ب �إت��ب��اع��ه��ا، ك��م��ا �أن 
�مل�ستهلك  وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع 

و�ملنافذ  �جل��ه��ات  ع��ل��ى  �ل��غ��ر�م��ات  �سيطبق 
�ملخالفة للمبادرة يف �إمارة دبي يف حال رفع 
�الأ�سعار، و�ست�سل قيمة �ملخالفة من 2000 
درهم وتت�ساعف يف حال �لتكر�ر وت�سل �إىل 
�الإغالق �ملوؤقت و�ال�ستدعاء �إىل �لد�ئرة �إن 

�قت�ست �حلاجة .
�سرورة  ع��ل��ى  �مل�ستهلكني  �مل��ل��ك  ع��ب��د  ون���وه 
رفع  �أو  ت���الع���ب  ع��م��ل��ي��ة  �أي  ع���ن  �الإب�������الغ 
�الت���������س����ال على  م����ن خ�����الل  �الأ�����س����ع����ار  يف 
ع���ل���ى منافذ  �مل��ن��ت�����س��رة  �ل���ت���و�����س���ل  �أرق��������ام 
�ل���ب���ي���ع �ل���رئ���ي�������س���ي���ة، )خ����دم����ة �أه�������ال دب���ي 

)600545555
�أح��م��د �لعو�سي،  وم���ن �جل��ه��ة ذ�ت���ه���ا، ق���ال 
قطاع  يف  �مليد�نية  �لرقابة  ق�سم  �أول  مدير 
�لرقابة �لتجارية وحماية �مل�ستهلك: تهدف 

مبادرة )خلنا نتفق( تعزز من روح �ل�سفافية 
�مل�ستهلك  ب���ني  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  و�مل�����س��د�ق��ي��ة 
�ل�سهر  يف  خ�سو�ساً  دب��ي  �إم���ارة  يف  و�لتاجر 
�لكرمي �لتي ترتفع فيه عمليات �ل�سر�ء ب�سكل 
و��سح، وقد �أظهر ح�سن جتاوب �لتجار من 
تفاوؤاًل  �لتجزئة وتعهدهم  �أ�سحاب حمالت 
�ملتعلقة  �ل�سكاوي  عدد  تقليل  نحو  �إيجابية 
�لندو�ت  �أن  �لعو�سي  وذك��ر  �الأ�سعار.  برفع 
�سملت ت��ف��اع��اًل م��ع ع���دد م��ن �ل��ت��ج��ار حيث 
بحملة  �لن�سائية  �ل�سالونات  قطاع  طالب 
للق�ساء على ظاهرة �ل�سيد�ت �لتي ميار�سن 
بدون  �ملنازل  يف  �لتجميل  �سالونات  ن�ساط 
و�الألب�سة  �خل���ي���اط���ة  ق���ط���اع  �أم�����ا  ت�����س��ري��ح 
�ل��ن�����س��ائ��ي��ة ف��ق��ط ط���ال���ب���و� ب��ت��ع��دي��ل بع�ص 
ون�ساطهم  بالعربون  �خلا�سة  �ال�سرت�طات 

�لتجاري مبا يتالءم مع عملية �لبيع. و�أ�سار 
�لتجارية  �ل��رق��اب��ة  ق��ط��اع  �أن  �إىل  �لعو�سي 
خا�ص  عمل  ف��ري��ق  �أع���د  �مل�ستهلك  وح��م��اي��ة 
بعدم  �ملتعهدة  �لقطاعات  عمل  �آلية  ملتابعة 
رفع �الأ�سعار وتثبيتها، و�سيقوم �لفريق بعقد 
�لتفتي�سية  و�حلمالت  �لزيار�ت  من  �سل�سلة 
�مل�سرتكة ل�سمان �لتز�م �لقطاعات باملبادرة. 
�لذي  �لتوعوي  �ل���دور  على  �لعو�سي  و�أك���د 
�لعمل من خالل توزيع  ي�سرف عليه فريق 
باأخطار  توعيتهم  بهدف  للتجار  �ملن�سور�ت 
و�سلبيات �لب�سائع �ملقلدة، و�لغ�ص �لتجاري 
و�لتالعب يف �الأ�سعار، وحثهم على ت�سجيل 
ع��الم��ات��ه��م �ل��ت��ج��اري��ة حل��م��اي��ت��ه��ا م���ن �أي 
�لندو�ت  و�مل�ساركة يف  �لغري  تعدي من قبل 

للتعريف بدور �لد�ئرة.
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عقدت 3 ور�ض وا�صتهدفت 4 قطاعات رئي�صية

اقت�سادية دبي تطلق )خلنا نتفق( لتثبيت الأ�سعار يف املوا�سم والأعياد
 وتوعية التجار واإطالعهم على قوانني الدائرة

غرفة عجمان تعتزم اإطالق مو�سوعة 
عجمان ال�سناعية املرئية الإلكرتونية

 
•• عجمان - الفجر:

�ل�سناعية  مو�سوعة عجمان  �إط��الق  و�سناعة عجمان  تعتزم غرفة جتارة 
�ملرئية �اللكرتونية حتت ��سم �سنع يف عجمان و�خلا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية 
�لعاملة يف �الم��ارة، وذل��ك عن طريق �ط��الق موقع خا�ص على �النرتنت 
Made in Ajman.tv يعر�ص منتجات �ل�سناعات �ملحلية يف �مارة 
عجمان من خالل طرق غري تقليدية وذلك عن طريق رفع فيديو خا�ص 
عن كل م�سنع ومنتجاته بهدف تعريف رجال �العمال و�مل�ستثمرين د�خل 

�لدولة وخارجها بهذ� �ملنتجات .
وذكر نا�سر �لظفري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتخطيط ودعم �الع�ساء باأن 
�لغرفة ت�سعى من خالل �طالق هذه �ملو�سوعة �ىل تقدمي فر�ص ترويجية 
حيث  ودوليا  حمليا  بها  و�لتعريف  ب��االإم��ارة  �ل�سناعية  للمن�ساآت  جديدة 
�مارة  يف  �لقائمة  �ل�سناعات  عن  و�فية  معلومات  �ملو�سوعة  ه��ذه  �ستقدم 
عجمان كما �ستقدم هذه �ملو�سوعة عرو�ص مرئية ذ�ت جودة عالية للرتويج 
الأع�سائها من �ل�سركات و�مل�سانع ومنتجاتهم، مما ي�سهل �لتعريف بالفر�ص 

�ال�ستثمارية �ملتاحة باالإمارة للم�ستثمرين �جلدد ورجال �العمال. 
ترويجية  فر�ص  وخلق  حلول  �إيجاد  عن  تتو�نى  ال  �لغرفة  �أن  �ىل  و�أ���س��ار 
بحيث  و�لتقني،  �لتكنولوجي  �لتقدم  مع  يتما�سى  �الم��ارة ومبا  ل�سناعات 
�ست�ستفيد �ملن�ساآت �ل�سناعية باالإمارة من هذ� �ملوقع وهذه �ملو�سوعة بوجود 
�أعمالها، وزيادة  قنو�ت �ت�سال وت�سويق لها لدعمها مما ينعك�ص على منو 

عمليات �لت�سدير ملنتجات �المارة.
�ل�سناعية  �لقطاعات  وفق  �ستكون مق�سمة  �ملو�سوعة  �أن  �لظفري،  و�و�سح 
�ملعتمدة لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان، بحيث ت�سهل �ملو�سوعة عملية 

�لرتويج و�لبحث و�ملتابعة من قبل متابعي �ملوقع.
و�أكد �ن �لغرفة �ستحقق بهذه �ملو�سوعة �هد�فها �لر�مية �ىل حتقيق �لنمو 
�حليوي  �لقطاع  ه��ذ�  ��ستد�مة  على  و�لعمل  ب��االإم��ارة  �ل�سناعي  للقطاع 
و�لهام، باالإ�سافة �ىل متكني �ملن�ساآت �ل�سناعية �لر�غبة يف �الن�سمام لهذه 
منتجاتهم  عن  �ملعلومات  كل  باإ�سافة  �ملو�سوعة  من  و�ال�ستفادة  �ملو�سوعة 
مبا ي�ساعدهم على ت�سويق �كرب وتعريف رجال �العمال و�مل�ستثمرين بكافة 

�ملعلومات �لتي يحتاجونها عن منتجاتهم.

•• اأبوظبي-وام:

�لطاقة �لعاملي  ملوؤمتر  ت�سارك دولة �الإم��ار�ت يف �لدورة �ل� 22 
�لتي �ستعقد يف مدينة د�ييجو يف كوريا �جلنوبية خالل �لفرتة 

من 13 �إىل 17 �أكتوبر 2013.
و�أعلنت �للجنة �لعليا �ملنظمة للموؤمتر �أن معايل �سهيل حممد 
�ملزروعي وزير �لطاقة معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان 
�جلابر وزير دولة و�لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة م�سدر �سيمثالن 
180 من كبار  �أك��ر من  دول��ة �الإم���ار�ت يف �ملوؤمتر �إىل جانب 
وخرب�ء  �لتنفيذيني  �ل�سركات  ومديري  �حلكوميني  �مل�سوؤولني 
�ملوؤمتر  يف  م�ساركتهم  �أك����دو�  دول���ة   55 �إىل  ينتمون  �ل��ط��اق��ة 
�لرئي�سي  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  يف  �مل�ساركني  ملخاطبة  و��ستعد�دهم 
�لدولية  �لتجمعات  �أكرب  �أحد  �ملوؤمتر  ويعد   . بالطاقة  �خلا�ص 
ق�سايا  مناق�سة  يف  �أهميته  ي��وؤك��د  مم��ا  �آ�سيا  يف  �لطاقة  ل���وزر�ء 
�لطاقة �لعاملية �مللحة..وتعهد رئي�ص جمهورية �ل�سني �ل�سعبية 
�سي جني بينغ ورئي�سة جمهورية كوريا �جلنوبية بارك كون هيه 
�الأخرية  �لعاملي خالل قمتهما  �لطاقة  وم�ساندة موؤمتر  بدعم 
يف بكني يف 28 يونيو �ملا�سي حيث �تفق �لزعيمان على �لتعاون 
د�ييجو بكوريا  �لعاملي يف مدينة  �إجن��اح تنظيم ه��ذ� �حل��دث  يف 
�جلنوبية كجزء من �جلهود �لثنائية لتعزيز �ل�سر�كة �الإقليمية 
لدول  �ل��ط��اق��ة  منتدى  بتاأييد  �مل��وؤمت��ر  حظي  كما  و�ل��دول��ي��ة. 
�ملتحدة  �الأمم  ترعاه  �ل��ذي  �الآ�سيوية  �ل��ه��ادي  �ملحيط  منطقة 
ومنتدى �لتعاون لدول �سرق �آ�سيا و�أمريكا �لالتينية. و�ساندت 

موؤمتر  من   22 �ل���  �ل���دورة  �إ�ست�سافة  �جلنوبية  كوريا  �ل�سني 
�لطاقة �لعاملي عندما مت �ختيارها ال�ست�سافة هذ� �حلدث عام 
من �أكرب �لوفود يف  بو�حد  �ل�سني  ت�سارك  �أن  ويتوقع   2008

�ملوؤمتر.
وقال يل جونغ هو �الأم��ني �لعام للجنة �ملنظمة ملوؤمتر جمل�ص 
�لطاقة  22 من موؤمتر  �ل���  �ل��دورة  �ن   2013 �لعاملي  �لطاقة 
�لعام  هذ�  �لعامل  يف  �لطاقة  لقادة  جتمع  �أك��رب  �سي�سكل  �لعاملي 
�ل�سعبية ممثلة بالرئي�ص  ونحن �سعد�ء الإق��ر�ر حكومة �ل�سني 
�سي جني بينغ باأهمية هذ� �ملوؤمتر لقطاع �لطاقة �لعاملي وتاأكيد 
مع  �الأخ���ري  �لقمة  �جتماع  خ��الل  للموؤمتر  وم��وؤ�زرت��ه��ا  دعمها 

رئي�سة جمهورية كوريا �جلنوبية بارك كون هيه .
بدوره قال كري�ستوفر فر�ي �الأمني �لعام ملجل�ص �لطاقة �لعاملي 
�ن �الأعمال �لتح�سريية ملوؤمتر هذ� �لعام �سارفت على �الإنتهاء 
وي�سارك يف هذ� �ملوؤمتر نخبة مرموقة من �ملتحدثني و�مل�ساركني 
�آ�سيا تعترب م�سدر �لطاقة  و�ل�سيوف و�لعار�سني الفتا �إىل �أن 
�لتي  �لتالية  �خل��ط��و�ت  لو�سع  �ملثايل  �ملكان  وت�سكل  �لعامل  يف 
�آمن  م�ستقبل  �سمان  �أج���ل  م��ن  الت��خ��اذه��ا  �ل��ع��امل  ق���ادة  يحتاج 
�أكر  �أن  . يذكر  �لعامل  �لقطاعات يف  وم�ستد�م للطاقة جلميع 
�أو  وعار�سة  ر�عية  ب�سفتها  م�ساركتها  �أك��دت  �سركة   250 من 
من خالل �إر�سال وفود كبرية حل�سور موؤمتر �لطاقة �لعاملي..

�أك��ر من  وف��د من  �آالف  م�ساركة ما جمموعه خم�سة  ويتوقع 
دولة يف �ملوؤمتر �لذي �سيتيح فر�سة فريدة للتو��سل مع   100
�سانعي �لقر�ر �لرئي�سيني وكبار رجال �الأعمال يف قطاع �لطاقة 

بر�مج  وت�سلط   . �مل�ستقبل  يف  �ل�سوق  �جتاهات  ومعرفة  �لعاملي 
�سنو�ت  ث��الث  ت�ستمر  �لتي  �لدر��سية  �لعاملي  �لطاقة  م��وؤمت��ر 
 2050 �ل�سيناريوهات �ملحتملة للطاقة حتى عام  �ل�سوء على 
و�سيتم خالل �ملوؤمتر �لذي ي�ستمر �أربعة �أيام �لك�سف عن م�سادر 
�إىل  بالطاقة  �ملتعلقة  و�ل�سيا�سات  �لعامل  يف  �ملتو�فرة  �لطاقة 
جانب �لعديد من �لتقارير ذ�ت �ل�سلة �لو�ردة من عدة هيئات 
وموؤ�س�سات �أخرى مبا يف ذلك وكالة �لطاقة �لدولية . و�سيخاطب 
و�أر�مكو  �سل  د�ت�ص  رويال  ل�سركات  �لتنفيذيني  �مل�سوؤولني  كبار 
وطوكيو  فيليب�ص  كونوكو  و�سركة  جازبروم  و�سركة  �ل�سعودية 
للطاقة وود�سايد للطاقة وبيميك�ص �ل�سوء على �لق�سايا �لتي 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى ق��ط��اع �ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از . و���س��ي��ت��ب��ادل مم��ث��ل��ون رفيعو 
�مل�ستوى من �سركات �إي.�أون وجي دي �أف �سويز و�إك�سوم وتيبكو 
و�إي دي �ف �إنريجي ودوك �إنريجي وموؤ�س�سة �ل�سبكة �لوطنية 
بينما  �لطاقة  و�ل��روؤى حول م�ستقبل �سناعة  �الأفكار  �ل�سينية 
�ستناق�ص جرن�ل �إليكرتيك و�أل�ستوم و�أريفا وو�ستينجهاو�ص و�إيه 
�لطاقة  تقنيات  �م  بي  و�آي  و�سنايدر  و�سوزلون  و�سيمنز  بي  بي 
�إىل روؤ�ساء  �ملتحدة..�إ�سافة  . و�سين�سم قادة من �الأمم  �ملبتكرة 
�لعليا  �لدولية للطاقة و�لهيئة  �لذرية و�لوكالة  �لطاقة  وكالة 
ومنظمة  �مل��ن��اخ  تغري  ب�ساأن  �الإط��اري��ة  �ملتحدة  �الأمم  الإتفاقية 
�لدولية  �ل�سنة  عن  ومندوبني  �أوب��ك  للبرتول  �مل�سدرة  �ل��دول 
�لتنمية  ومنظمات  بنوك  ق��ادة  �إىل  للجميع  �مل�ستد�مة  للطاقة 
�لكفيلة  ل��ت��ح��دي��د �حل��ل��ول  �الأع���م���ال  م��ع جمتمع  ل��الإن��خ��ر�ط 

بتوفري �لطاقة �مل�ستد�مة للجميع . 

بدء املحادثات بني الكوريتني ب�ساأن 
م�ستقبل جممع كي�سونغ ال�سناعي 

•• كي�صونغ-وام:

ملناق�سة  و�جلنوبية  �ل�سمالية  �لكوريتني  بني  �لعمل  حمادثات  �م�ص  ب��د�أت 
ونقلت  بينهما.  �مل�سرتك  �مل�سروع  �ل�سناعي  كي�سونغ  جممع  تطبيع  �آليات 
�ملنطقة  دعم  �سيو هوه مدير  يونهاب عن  �لكورية �جلنوبية  �الأنباء  وكالة 
�لتعاونية بني �لكوريتني يف وز�رة �لوحدة �لكورية �جلنوبية..�إن �جلانبني 
مو�قفهما  �ملجمع  يف  �لدعم  مركز  يف  عقدت  �لتي  �ملحادثات  خ��الل  طرحا 
باأن  �عتقاده  عن  معربا   .. لكالهما  متهيدي  خطاب  خ��الل  من  �الأ�سا�سية 
بينهما  �لثقة  لبناء  �أوىل  خطوة  هو  به  و�اللتز�م  التفاق  تو�سال  �جلانبني 
متمنيا تبادل وجهات �لنظر �جليدة من �أجل تطبيع جممع كي�سونغ. ويرى 
مر�قبون �أن حكومة �سيئول �ستو�جه �سعوبات يف �لتفاو�ص مع �ل�سمال ب�سبب 
و��سحة  تد�بري  يكن هناك  �ملجمع ما مل  ت�سغيل  الإع��ادة  �لر�ف�ص  موقفها 
ملنع تكر�ر تعليق �ملجمع..بينما ال تعرتف بيونغ يانغ بامل�سوؤولية عن وقوع 
�الأزمة يف �ملجمع. ومن �ملنتظر �أن تطرح �سيئول �حلاجة �إىل و�سع تد�بري 
�حلماية �لتي متنع عمليا �لتعطيل وحت�سن من �أو�ساع �الت�ساالت و�ملرور 
و�جلمارك وتطوير جممع كي�سونغ �إىل جممع عاملي فيما يتوقع �أن تطلب 
�ملجمع  �ل�سماليني وتطوير  �لكوريني  للعمال  �الأجور  رفع  �ل�سمالية  كوريا 

ودخول مزيد من �ل�سركات �لكورية وبناء �سكن �لعمال ورفع �ل�سر�ئب. 

م�سرتكو ات�سالت ميكنهم الآن اإجراء مكاملات الإمارات ت�سارك مبوؤمتر الطاقة العاملي 2013 خالل اأكتوبر املقبل يف كوريا اجلنوبية
دولية بنف�ص ر�سوم املكاملات املحلية اإىل ع�سر دول

•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت موؤ�س�سة �الإمار�ت لالت�ساالت �ليوم عن �إ�سافة ثالث دول �إىل خدمة �ملز�يا �ال�سافية للمكاملات �لدولية و�لتي 
تتيح مل�سرتكي خدمة �لهاتف �ملتحرك �ملدفوعة مقدماً و��سل �إجر�ء مكاملات دولية بنف�ص �سعر �ملكاملات �ملحلية. 

وتتيح هذه �خلدمة مل�سرتكي و��سل من �ت�ساالت �لتحدث بر�حة �أكرب مع �الأ�سدقاء و�الأحبة يف ع�سر دول خمتلفة 
هي: باك�ستان، �لهند، نيبال، م�سر و�أفغان�ستان و�إير�ن و�سريالنكا وبنغالدي�ص و�ل�سني ونيجرييا مقابل 0.5 فل�ص 
فقط للثانية �لو�حدة )ما يعادل 30 فل�ساً للدقيقة( �أي بنف�ص �سعر �ملكاملات �ملحلية وت�سمل خدمة �ملز�يا �الإ�سافية 
لو��سل �ملكاملات �إىل جميع �سبكات �لهاتف �لثابت و�ملتحرك يف باك�ستان و�لهند ونيبال و�إير�ن وبنغالدي�ص و�ل�سني 
�إىل �سبكات  �ملكاملات  �أما بالن�سبة الأفغان�ستان وم�سر و�سريالنكا ونيجرييا، فاإن �ل�سعر �ملخف�ص يطبق فقط على 

�ت�ساالت يف تلك �لدول. 
لتو�سيع نطاق خدمة  �سعادته  �ت�ساالت عن  للت�سويق يف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أعرب خالد �خلويل،  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�ملز�يا �ال�سافية للمكاملات �لدولية لت�سمل عدد�ً �أكرب من �لدول، حيث بات باإمكان �لعمالء يف �الإمار�ت �ال�ستمتاع 
�إىل  باالإ�سافة  ونيجرييا  و�سريالنكا  و�أفغان�ستان  �ت�ساالت يف كل من م�سر  �سبكات  على  �لدولية  �ملكاملات  باإجر�ء 

جميع �سبكات �لهاتف �لثابت و�ملتحرك يف �لدول �ل�ست �الإ�سافية، مقابل نف�ص �سعر �ملكاملات �ملحلية . 
و�أ�ساف �خلويل قائاًل �إننا نهدف من خالل �ال�ستفادة من �حل�سور �لدويل �لو��سع الت�ساالت �إىل توفري قيمة ال 
ت�ساهى لعمالئنا �ملقيمني يف دولة �الإمار�ت عرب �إتاحة �ملجال �أمامهم للتحدث لوقت �أطول باأ�سعار معقولة جد�ً 

على �سبكة �ت�ساالت �لتي توفر جودة �سوت عالية وتغطية و��سعة. 
ويتم �حت�ساب �لر�سوم بالثانية �لو�حدة على مد�ر �ليوم ويف جميع �أيام �الأ�سبوع، وتطبق ر�سوم �إجر�ء �ملكاملات بو�قع 

درهم و�حد لكل مكاملة. 
 IDD �إر�سال  �أو من خالل  وميكن مل�سرتكي و��سل �ال�سرت�ك يف هذ� �لعر�ص جماناً من خالل طلب *141# 
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بلدية الفجرية تبحث مع القن�سل واملفو�ص التجاري 
الكندي تطوير التعاون يف جمالت التنمية والقت�ساد

�لفجرية-و�م:
بحث �ملهند�ص حممد �سيف �الأفخم مديرعام بلدية �لفجرية خالل �جتماعه 
مبكتبه �ليوم مع مايكل ووف �لقن�سل و�ملفو�ص �لتجاري �الأول و�سيد �سمري 
�أحمد من �لقن�سلية �لعامة لكند� �سبل �لتعاون وتطوير �لعالقات �لثنائية 
كموؤ�س�سة  �ل��ف��ج��رية  ببلدية  �لتعريف  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  ومت  �جل��ان��ب��ني.  ب��ني 
حكومية حملية خمت�سة بال�سوؤون �لبلدية �حل�سرية و �لقروية و تقدمي 
و�لتعريف  �لتنمية  متطلبات  مع  يتو�فق  مبا  �لعامة  �خلدمات  و  �الأعمال 
�لتابعة للبلدية و�لتي تلعب �لدور �حليوي يف تقدمي  ب��االإد�ر�ت و�الأق�سام 
�لتطور  تناول  �لفجرية  �إم���ارة  فيلم عن  وج��رى عر�ص  �خل��دم��ات.  جميع 
�ل��ذي �سمل جميع  �ل��ذي �سهدته �الإم��ارة يف �ل�سنو�ت �الأخ��رية و  و �لتقدم 
�لفجرية  حققته  وما  و�خلدمية  و�الجتماعية  �القت�سادية  �حلياة  نو�حي 
من جناحات ��ستثمارية يف �لعديد من �ملجاالت و�لقطاعات جذبت نحوها 
بتوظيف  �الأو���س��ط  و�ل�سرق  �خلليج  منطقة  يف  و�ل�سناعة  �الأع��م��ال  رج��ال 
موقعها �الإ�سرت�تيجي �لذي يعد نافذة �سرقية لدولة �الإمار�ت على �لبحار 
�ملفتوحة كخليج عمان و�ملحيط �لهندي وقيام خدمات و�سناعات برتولية 
مهمة. و�أكد �ملهند�ص حممد �سيف �الأفخم �أن �الإمارة باتت رقما �قت�ساديا 
متميز� م�سري� �ىل �أن بلدية �لفجرية �أخذت على عاتقها �سرعة منو وتطور 
�الإمارة ملا تخت�ص به من �سالحيات يف جماالت �خلدمات وتخطيط �ملدن 
و�أولت �لبلدية �هتماما كبري� باخلدمات �حلياتية �ليومية خا�سة يف جمال 
�سحة �لبيئة و�حلد من �نت�سار �لتلوث و��ستغالل �ملو�قع �ل�سياحية و �إقامة 

�ملحميات �لبحرية و �جلبلية.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�أكد �ل�سيخ في�سل بن �سقر �لقا�سمي رئي�ص جمل�ص 
على  جلفار  �لدو�ئية  لل�سناعات  �خلليج  �د�رة�سركة 
�ل�سمو  �ساحب  طرحها  �ل��ت��ي  �أب�����س��ر  م��ب��ادرة  �أه��م��ي��ة 
 – �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�ملنا�سب  �لوقت  ج��اءت يف  �أنها  – م��وؤك��د�  �هلل  حفظه 
مبا  �خل��ا���ص  �لقطاع  يف  �مل��و�ط��ن��ني  م�ساركة  لتعزيز 
لهم  ويحقق  �مل�ستد�مة  �القت�سادية  �لتنمية  ي�سمن 

�ال�ستقر�ر �الأ�سري و�الجتماعي.
وق����ال �ل��ق��ا���س��م��ي ب��ح�����س��ور �ل��دك��ت��ور �أمي����ن �ساحلي 
�لعاملني  �ملو�طنني  مع  لقاء  يف  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
مع  ب��ه  تعهدنا  مب��ا  ملتزمون  نحن  جلفار�أم�ص:  يف 

�أب�سر وهو �مل�سي يف توظيف 300 مو�طنا يف غ�سون 
�خلم�ص �سنو�ت �لقادمة وقد بد�أنا فعال تنفيذ ذلك 
على  بينما  مو�طنا   35 م��ن  تتاألف  دفعة  بتوظيف 

�لدرب دفعة �أخرى.
بر�أ�ص  �ل�سركة  مبقر  مت  �ل���ذي  �ل��ل��ق��اء  م�ستهل  ويف 
باملو�طنني  �سقر  ب��ن  في�سل  �ل�سيخ  رح��ب  �خليمة 
�ل��ع��ام��ل��ني يف ج��ل��ف��ار و�ل���ذي���ن ي��ب��ل��غ ع���دده���م 172 
مو�طنا ومو�طنة م�سيد� بجهودهم وحاثا لهم على 
بان  وم��و���س��ح��ا  �ل��ف��ع��ال  ل��الن��ت��اج  ي��ك��ون��و� عن�سر�  �ن 
روؤية  منطلق  من  ياأتي  �سنويا  �سيتكرر  �ل��ذي  �للقاء 
و�لتفاكر  �ل��ت��و����س��ل  م��ب��د�أ  على  ت��ق��وم  ��سرت�تيجية 
�لعطاء  على  حتفز  مثالية  عمل  بيئة  خللق  و�ل�سعي 
على  ينعك�ص  مما  ب�سفافية  �لعمل  هموم  يف  وتبحث 

وب��ث روح �حل��م��ا���ص فيهم  �مل��و�ط��ن��ني  �مل��وظ��ف��ني  �أد�ء 
لتقدمي �أد�ء متميز .

وق����ال م��وج��ه��ا مل��وظ��ف��ي ج��ل��ف��ار �مل��و�ط��ن��ني : نتيجة 
باتت  �لوظيفية  مهامكم  �أد�ء  يف  �ملخل�سة  جلهودكم 
م�سانع  جمموعة  من  يتاألف  �سناعيا  �سرحا  جلفار 
م�ستح�سر�تها  وت��ت��م��ت��ع  م��ت��ط��ورة  ب��اأن��ظ��م��ة  ت��ع��م��ل 
ب�سمعة عاملية �ىل جانب �متالكها �لكثري من �خلربة 
من  مكنها  �ل���ذي  �ل�سيء  وه��و  �لت�سنيعية  و�مل��ع��رف��ة 
200 م�ستح�سر تتمتع بح�سور  �نتاج ما يزيد على 
قوي يف �أكر من 40 بلد� حول �لعامل وتعد عبو�تها 
�ل��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا ع��الم��ة ) ���س��ن��ع يف �الم������ار�ت ( دليال 
�لتحديات  �ل��ق��ا���س��م��ي  و���س��رح   . �جل����ودة  ع��ل��ى  مقنعا 
توفري�ملزيد  مثل  �ل�سركة  تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 

�ال�ستهالك  حاجة  لتغطية  �لدو�ئية  �النتاجية  من 
ببذل ق�سارى  �مل�ستهلكني مطالبا  قبل  �ملتز�يدة من 
و�جناز�تها  �ل�����س��رك��ة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  �جل��ه��ود 
�ملكت�سبة  �لفائدة  �ن  مبينا  �لدو�ئي  �ل�سوق  �ملهمة يف 
من ور�ء ذلك لن تقت�سر على �ل�سركة فح�سب و�منا 
على  �ل�سركة  �د�رة  حر�ص  وثمن  �ملوظفني.  �ستطال 
و�أي�سا  �لعمل  م��و�ق��ع  يف  �مل��و�ط��ن��ني  م�ساركة  تعزيز 
وخارجيا  د�خليا  �ل�سركة  مكانة  برت�سيخ  �الهتمام 
وقال : نتيجة لتلك �جلهود بات �أبناء وبنات �لوطن 
لهم  ك��ان  وبالطبع  جلفار  يف  الفتا  ح�سور�  ي�سكلون 
�أمل  درهم ويحدونا  �ملليار  �ىل  �ملبيعات  دور يف قفزة 
كبري بان يكون �لهدف �لذي يعمل �جلميع من �أجله 

هو بقاء جلفار يف �ل�سد�رة.

•• دبي-الفجر: 

ح�سد بنك دبي �الإ�سالمي جائزة �أف�سل بنك �إ�سالمي 
وذل��ك خالل  �ملنطقة  يف  ل��الأف��ر�د  �مل�سرفية  للخدمات 
�ملايل  للقطاع  �إي�ست  ميدل  بانكر  جو�ئز  توزيع  حفل 
�سلو�ن،  عدنان  �لدكتور  �جلائزة  ��ستلم  وق��د   2013
نائب �لرئي�ص �لتنفيذي للبنك، بالنيابة عن بنك دبي 
�إي�ست بتكرمي  .  وتقوم جو�ئز بانكر ميدل  �الإ�سالمي 
�ل�سرق  �أد�ًء يف منطقة  �ملالية  �أف�سل �سركات �خلدمات 
�أف��ري��ق��ي��ا. وق��د عملت جلنة حتكيم  و���س��م��ال  �الأو���س��ط 
�لقطاع  يف  �مل�ستقلني  �خل����رب�ء  م��ن  ع���دد  م��ن  ت��ت��األ��ف 
�ملوؤ�س�سات  �لنهائيني من  �ملر�سحني  قائمة  �ختيار  على 
م�سّجلون  م�ستخدمون  قام  فيما  �جلو�ئز،  لنيل  �ملالية 
يف جم��ل��ة ب��ان��ك��ر م��ي��دل �إي�����س��ت ب��ل��غ ع��دده��م 10 �آالف 

م�ستخدم بالت�سويت الختيار �لفائزين. 
�ملالية  �ملوؤ�س�سة  �لبنك الأن ي�سبح  وبالتما�سي مع روؤية 
�الإ�سالمية �الأكر تقدماً يف �لعامل، �سهد �لعام �ملا�سي 
�لهامة يف جم��ال عمليات  حتقيق ع��دد من �الإجن���از�ت 
�خل���دم���ات �مل�����س��رف��ي��ة ل���الأف���ر�د وذل����ك ج����ر�ء �عتماد 
�لعام  ففي  �لرئي�سية.  �لتقنيات  من  و��سعة  جمموعة 
�لبنك على تقدمي �الإ�سالمي �أون الين  عمل   ،2012

�ل�سركات  ت�ساعد  �إل��ك��رتون��ي��ة  ب��و�ب��ة  وه���ي  ل��الأع��م��ال، 
ع��ل��ى �حل�����س��ول ع��ل��ى �أك���ر م��ن 75 خ��دم��ة ب��ن��ق��رة زر 
و�ح���دة، وت��ب��ع ذل��ك بعد ف��رتة وج��ي��زة �إط���الق خدمات 
�لبنك �مل�سرفية عرب �الإنرتنت متيحاً بذلك ملتعامليه 

م�سرفية  م��ع��ام��ل��ة   70 م���ن  �أك����ر  �إج������ر�ء  �إم��ك��ان��ي��ة 
�لبنك  ع��زز  وم��وؤخ��ر�ً،  و�الإجنليزية.  �لعربية  باللغتني 
قنو�ت  تد�سني  خ��الل  م��ن  �ملتعاملني  م��ع  تو��سله  م��ن 
�لتو��سل �الجتماعي مبا فيها مو�قع في�سبوك و تويرت 

و يوتيوب و لينكد �إن . 
�لتو�سعية  ��سرت�تيجيته  يف  قدماً  م�سيه  �لبنك  وتابع 
�سبكة  لت�سل  جديدة،  فروع   9 للعام 2012، م�سيفاً 
فروعه �إىل 82 فرعاً يف جميع �أنحاء �الإمار�ت �لعربية 
�إط���الق ح�ساب  �أي�����س��اً   2012 �ل��ع��ام  و�سهد  �مل��ّت��ح��دة. 
�ساطر للتوفري، وهو �أول ح�ساب من نوعه يف بنك دبي 
على  مل�ساعدتهم  لالأطفال  خ�سي�ساً  �سمم  �الإ�سالمي 
ي�سمل  وه��و  مبكرة،  �سن  يف  �ملالية  م�سوؤولياتهم  ت��ويل 
ع����دد�ً م��ن �مل���ز�ي���ا �مل��ب��ت��ك��رة �ل��ت��ي حت���ّث �ل��ي��اف��ع��ني على 

�لتوفري من �أجل حتقيق �أهد�فهم يف �مل�ستقبل. 
بنك  حقق  لقد  �سلو�ن:  �لدكتور  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
دبي �الإ�سالمي جناحات باهرة يف �لعام 2012، بف�سل 
��سرت�تيجيتنا �لتي ترتكز على و�سع �البتكار يف �سميم 
دبي  بنك  ويلتزم  �لبنك.  �مل�سرفية يف  �لعمليات  جميع 
�الإ�سالمي ب�سكل جاد يف �إحد�ث حتول جذري يف �لنموذج 
لالأفر�د،  �مل�سرفية  �خلدمات  تقدمي  يف  حالياً  �ملطبق 
وذل����ك ع���رب م���ّد �مل��ت��ع��ام��ل��ني ب���اأح���دث �حل���ل���ول �ملالية، 
ومتطلباتهم  الحتياجاتهم  �لعميق  فهمنا  �إىل  ��ستناد�ً 
�ل��ف��ردي��ة. و�ن��ط��الق��اً م��ن ذل����ك، ���س��ي��و����س��ل ب��ن��ك دبي 
�الإ�سالمي �سيا�سته يف تطوير �ملنتجات و�خلدمات �لتي 

جت�ّسد م�ستقبل قطاع �لتمويل �الإ�سالمي .

املال والأعمال

خالل لقاء مع موظفي جلفار املواطنني 26

في�سل بن �سقر : مبادرة اأب�سر جاءت يف الوقت املنا�سب لتعزيز م�ساركة املواطنني يف القطاع اخلا�ص 

خالل حفل جوائز بانكر ميدل اإي�صت للقطاع املايل 2013

بنك دبي الإ�سالمي يفوز بجائزة اأف�سل بنك اإ�سالمي للخدمات امل�سرفية لالأفراد 

•• اأبوظبي-: الفجر

للقطار�ت،  �الحت����اد  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�سكك  ل�����س��ب��ك��ة  و�مل�����س��غ��ل  �مل���ط���ور 
دول�����ة  �ل����وط����ن����ي����ة يف  �حل�����دي�����دي�����ة 
مذكرة  توقيع  عن  �م�ص  �الإم����ار�ت، 
تفاهم مع مو��سالت �الإمار�ت، تقوم 
مبوجبها �ملوؤ�س�سة بتلبية �حتياجات 
����س���رك���ة �الحت��������اد ل���ل���ق���ط���ار�ت من 
�ل�سيانة  وخ��دم��ات  �لنقل  مركبات 
ب��االإ���س��اف��ة �إىل خ��دم��ات �الأم����ن يف 

مو�قع �سبكة �الحتاد للقطار�ت.
وقعها  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  وتاأتي 
كل من �سعادة �لدكتور نا�سر �سيف 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �مل���ن�������س���وري، 
و�سعادة  للقطار�ت  �الحت��اد  ل�سركة 
�جل���رم���ن، مدير  �هلل  ع��ب��د  حم��م��د 
ع��ام م��و����س��الت �الإم�����ار�ت، يف �إطار 
�جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة م���ن ق��ب��ل �سركة 
�الحت����اد ل��ل��ق��ط��ار�ت ل��ت��وف��ري حلول 
�سبكة  عرب  لعمالئها  متكاملة  نقل 
هذه  تتيح  كما  �حل��دي��دي��ة.  �ل�سكك 
�لتي  �لنقل  خدمات  تكامل  �مل��ذك��رة 
�ل�����س��رك��ت��ان ���س��م��ن قطاع  ت��ق��دم��ه��ا 
دولة  يف  �ملزدهر  و�ملو��سالت  �لنقل 
�ملزيج بني  �سي�سكل  �الإم���ار�ت، حيث 
�لو��سعة  للقطار�ت  �الحت���اد  �سبكة 
�المتد�د مع خدمات و�أ�سطول عربات 
�الإمار�ت،  ملو��سالت  �لتابعة  �لنقل 
متكاملة.  م���و�����س���الت  م��ن��ظ��وم��ة 
وت�سمل �ملذكرة �أي�ساً �إمكانية توفري 
مو��سالت �الإمار�ت خلدمات تاأجري 
وخدمات  و�مل���ر�����س���الت  �حل����اوي����ات 
�إىل �سيانة  �إ�سافة  �الأمن و�لنظافة 

وتاأجري مركبات �لنقل.
�سيف  نا�سر  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  وق���ال 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �مل���ن�������س���وري، 
ل�����س��رك��ة �الحت������اد ل���ل���ق���ط���ار�ت: �إن 
�لوطني  �حلديدية  �ل�سكك  م�سروع 
من  ��سرت�تيجي  وطني  م�سروع  هو 
قطاع  يف  نوعية  نقلة  �إح���د�ث  �ساأنه 
�ل����دول����ة و�مل��ن��ط��ق��ة، لذ�  �ل��ن��ق��ل يف 
�إىل  دوم��اً  للقطار�ت  ت�سعى �الحت��اد 
خمتلف  م��ن  �ل�سركات  م��ع  �لتعاون 
�أف�سل  ت��وف��ري  ل�سمان  �ل��ق��ط��اع��ات 
حلول �لنقل لعمالئنا وبالتايل دعم 

م�سرية �لنمو يف هذه �لقطاعات .
و�أكد �ملن�سوري على �لدور �حليوي 
�لذي ت�سهم به مو��سالت �الإمار�ت 
يف توفري خدمات �لنقل للموؤ�س�سات 
يف �لدولة، قائاًل: تتمتع مو��سالت 
�الإم�������ار�ت ب�����س��ج��ل جن���اح���ات حافل 
وت��ت��ي��ح ح���ل���واًل وخ���دم���ات م���رن���ة يف 
جمال �لنقل وت�سمل قائمة �سركائها 
�مل��وؤ���س�����س��ات �حلكومية  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�خل��ا���س��ة يف �ل���دول���ة. وت��اأت��ي هذه 
�سركة  �لتز�م  مع  متا�سياً  �التفاقية 
ب��ت��وف��ري �سبكة  ل��ل��ق��ط��ار�ت  �الحت����اد 
متكاملة  ح��دي��ث��ة  ح��دي��دي��ة  ���س��ك��ك 
�إىل  قدماً  نتطلع  وعليه  لعمالئها، 
�الإم��ار�ت مبا  �لعمل مع مو��سالت 
ي�سمن تعزيز خدمات �سبكة �الحتاد 

للقطار�ت .
ومن جانبه، قال �سعادة حممد عبد 
�هلل �جلرمن، مدير عام مو��سالت 
�ملوؤ�س�سة  �لتعاون بني  �إن  �الإم��ار�ت: 
وخدمات  حلول  بتوفري  تقوم  �لتي 
�الإم���ار�ت مع �سركة  �لنقل يف دول��ة 

�إبر�ز  �ساأنه  من  للقطار�ت،  �الحت��اد 
مفهوم نقل جديد يف �لدولة، يبني 
مدى تكاتف �جلهود بني موؤ�س�سات 
ل��ت��ن��وي��ع �الق��ت�����س��اد �ملحلي  �ل���دول���ة 
�الجتماعية.  �لتنمية  يف  و�مل�ساهمة 
هذ�  يف  مب�ساهمتنا  ن��ف��خ��ر  ون��ح��ن 
�إىل  ونتطلع  �ال�سرت�تيجي  �مل�سروع 
�لتطور  �ل��ت��ع��اون يف ظ��ل  ����س��ت��م��ر�ر 
�ل������ذي ي�������س���ه���ده م�������س���روع �الحت�����اد 
�خلدمات  يف  ���س��ي��م��ا  ال  ل��ل��ق��ط��ار�ت 
م�ستقباًل  �ل�سبكة  �ستقدمها  �ل��ت��ي 
�ملقدمة  �خل���دم���ات  وت��ل��ك  ل��ل��رك��اب 
�لتعاون  جمل�ص  دول  م�ستوى  على 

�خلليجي .
بثقة  �سعادته  و�أع��رب �جلرمن عن 
�سركة �الحتاد للقطار�ت مبنظومة 
خ���دم���ات م��و����س��الت �الإم�������ار�ت يف 
و�ل�سيانة  و�ل��ت��اأج��ري  �لنقل  قطاع 

ت�ستند  �ملوؤ�س�سة  �أن  موؤكد�ً  �لفنية، 
�ملجال  ه���ذ�  يف  خ���ربة  ر���س��ي��د  �إىل 
تدعمه  ع�����ام�����اً،   31 �إىل  ي�������س���ل 
ذ�ت  وخ��دم��ات  موؤهلة،  فنية  ك��و�در 
�ملعايري  �أف�����س��ل  وف��ق  عالية  ج���ودة 
�لعاملية، وهذ� ما �أهل �ملوؤ�س�سة الأن 
�ملوؤ�س�سات  �لعديد من  بثقة  حتظى 
�الحتادي  �لقطاعني  يف  �حلكومية 
و�ملحلي وموؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ص 

يف �لدولة.
�كتمال  ومب���ج���رد  �أن�����ه  �إىل  ي�����س��ار 
�ل�سكك  �سبكة  �ستغطي  �مل�����س��روع، 
�حلديدية، �ملخ�س�سة لنقل �لركاب 
م�سافة  �سو�ء،  حد  على  و�لب�سائع 
عرب  ك���م   1200 ب���ح���و�يل  ت���ق���در 
�الإمار�ت و�ست�سهم يف تعزيز �لتنمية 
�آف�����اق جديدة  �الق��ت�����س��ادي��ة وف��ت��ح 
و�ست�سكل  و�مل����و������س����الت،  ل��ل��ن��ق��ل 

يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه ج����زء�ً ح��ي��وي��اً من 
م�����س��روع �ل��ق��ط��ار �خل��ل��ي��ج��ي �لذي 
�لتعاون،  جمل�ص  دول  ب��ني  ي��رب��ط 
�حلديدية  �ل�سكك  �سرتبط  حيث 
�ململكة  م���ن  ب��ك��ل  �الإم��������ار�ت  دول����ة 
�ل�����س��ع��ودي��ة ع���رب مركز  �ل��ع��رب��ي��ة 
عمان  وب�سلطنة  غ��رب��اً  �ل��غ��وي��ف��ات 
���س��رق��اً. وجتدر  �ل��ع��ني  ع��رب مدينة 
�ملرحلة  مناق�سات  �أن  �إىل  �الإ���س��ارة 
تربط  و�لتي  حالياً  جارية  �لثانية 
���س��ب��ك��ة �ل�������س���ك���ك �حل����دي����دي����ة من 
وجبل  )خ��ل��ي��ف��ة،  مبينائي  �مل�سفح 
�سلطنة  �ل��دول��ة مع  وح��دود  علي(، 
�ل�سعودية.  �لعربية  و�ململكة  عمان 
�لهند�سية  �الأع����م����ال  �أن  ح���ني  يف 
و�لتي  �ل��ث��ال��ث��ة  للمرحلة  �مل��ب��دئ��ي��ة 
�سرتبط �ل�سبكة مع باقي �الإمار�ت 

يف قيد �لتنفيذ.

بهدف توفري مركبات النقل وخدمات املوا�صالت يف مواقعها

الحتاد للقطارات توقع مذكرة تفاهم مع موا�سالت الإمارات 
معر�ص الأ�سر املنتجة يتيح للمراأة ت�سويق 

منتجاتها ويحفزها على الإبداع
•• اأبوظبي-وام:

وفر معر�ص �الأ�سر �ملنتجة �لذي نظمته جمعية �ل�سرطة �لن�سائية �الإمار�تية يف منطقة �ل�سهامة فر�سا ت�سويقية 
للن�ساء �ملنتجات ل�سلع القت �إقباال من قبل �ملو�طنني و�ملقيمني. ��ستقطب �ملعر�ص �لزو�ر من خمتلف �لفئات �لعمرية 
لال�ستفادة من �ملنتجات �لتي يتم ت�سويقها للم�ستهلكني مبا�سرة باأ�سعار ت�سجيعية وتف�سيلية مقارنة مع مثيالتها 
يف �الأ�سو�ق �ملحلية. ويتيح �ملعر�ص للمر�أة �إبر�ز �إبد�عاتها و�إيجاد فر�سة ت�سويقية للمنتجات �الأ�سرية ذ�ت �جلودة 
�لعالية و�ملتنوعة و�لتي تت�سمن �مل�سغوالت �ليدوية و�ملالب�ص و�سناعة �لعطور و�لبخور و�حللويات �ملختلفة و�لر�سم 
على �لقما�ص وغريها. وت�سمن �ملعر�ص منتجات الأ�سر وفرت لها موؤ�س�سة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�سانية 
�لدعم من خالل مبادرة دعم �الأ�سرة �ملو�طنة يف �ملجاالت كافة على م�ستوى �لدولة. وقال حممد حاجي خوري مدير 
�ملعار�ص  يف  �مل�ساركة  �ملو�طنة  لال�سر  تتيح  �ملوؤ�س�سة  �إن  �الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  موؤ�س�سة  عام 
لت�سويق منتجاتها ودعمها الإيجاد فر�ص ت�سويقية على م�ستوى �لدولة عرب مبادرة دعم �الأ�سرة �ملو�طنة وعرب عن 
يتيح فر�سا  �لذي  �ملعر�ص  لتنظيم مثل هذ�  �الإمار�تية على مبادر�تها  �لن�سائية  �ل�سرطة  �سكره وتقديره جلمعية 
لت�سويق منتجات �الأ�سر. من جهته قال حممد مطر �ل�سام�سي مدير ق�سم �ول د�ئرة دعم �مل�ساريع يف �سندوق خليفة 
�لدولة يعر�سون  4 مو�طنني من خمتلف مناطق  �ملعر�ص بفريق ي�سم  �ل�سندوق ي�سارك يف  �إن  �مل�ساريع  لتطوير 
منتجات خمتلفة. و�أكد �ل�سام�سي �أن �ملعر�ص ميثل فر�سة حقيقية �أمام �مل�ساريع �ملنتجة لتعريف �سريحة و��سعة من 
�مل�ستهلكني على منتجاتها ودخول �ل�سوق ب�سكل ينعك�ص �إيجابيا على �أد�ء هذه �مل�ساريع و��ستمر�ريتها على نحو ي�ساهم 
يف حت�سني م�ستوى دخول �أ�سحاب هذه �مل�ساريع ومتكينهم من رفع م�ستو�هم �ملعي�سي. وقالت �لر�ئد �آمنة �لبلو�سي 
�مل��ر�أة على  وي�سجع  �الأ�سري  �الإنتاج  �الإب��د�ع ويح�سن  يعزز  �ملعر�ص  �إن  �الإمار�تية  �لن�سائية  �ل�سرطة  رئي�سة جمعية 
ت�سويق �ملنتجات وحتفيزها على حت�سني جودتها على نحو يلبي ذوق �مل�ستهلك و�حتياجاته .. موؤكدة تركيز �جلمعية 
على م�ساعدة �لن�ساء يف تطوير قدر�تهن وتعريفهن بطرق و�أ�ساليب ت�سويق �ملنتجات. و�أ�سافت �أن �جلمعية تهدف من 
خالل �ملعر�ص �إىل ت�سجيع �ملر�أة �ملو�طنة على ممار�سة �لعمل �حلر وتعليمها كيفية �إد�رة �مل�سروعات �ل�سغرية وتد�ول 
�ل�سلع �لتي تنتجها و�إك�سابها �خلربة �لتي ت�ساعدها يف هذ� �ملجال ومتكينها من �مل�ساركة يف معار�ص �ملنتجات �لتي 
تقام على مد�ر �ل�سنة على م�ستوى �إمار�ت �لدولة باعتبارها ت�سكل فر�سا كبرية لالأ�سرة �ملنتجة يف �لت�سويق و�الإبد�ع 
و�البتكار ملنتجات جديدة ومتميزة. وك�سفت عن عزم �جلمعية تنفيذ برنامج لتاأهيل �لن�ساء �لر�غبات يف تعلم حرفة 
وتدريبهن على طرق و�سائل �الإنتاج وت�سويق �ملنتجات وكيفية �مل�ساركة يف �ملعار�ص وترويج منتجاتهن.. موؤكدة توفري 
�جلمعية �لدعم و�لت�سهيالت �لتي تتيح لالأ�سر �ملنتجة ت�سويق �ملنتجات وت�سجيعها على �بتكار �سلع جديدة ومتميزة 
بجودتها للمناف�سة يف �الأ�سو�ق. ولفتت �إىل �أن �ملعر�ص ير�سخ روؤية �جلمعية يف حتويل �ملر�أة �إىل منتجة ون�سر مفهوم 
�الإنتاجية لدى �الأ�سر و�لتجاوب مع جميع مبادر�ت �لقطاعني �لعام و�خلا�ص يف حتفيز �لن�ساء على �الإبد�ع و�البتكار 
ت�ستقطب �جلمهور  �لتي  و�لفعاليات  �ملعار�ص  �الأف��ر�د من خالل  �إىل  وت�سويقها مبا�سرة  �سلع بجودة عالية  الإنتاج 
للح�سول على �حتياجاتهم من تلك �ملنتجات و�لتعرف على �لفر�ص �لتي تتيحها �جلهات �لنا�سطة يف دعم �ملنتجات 
�الأ�سرية. من جانبهن �أكدت م�ساركات يف �ملعر�ص من خمتلف �إمار�ت �لدولة �أن �ملعار�ص و�لفعاليات �لتي تنظمها 
جمعية �ل�سرطة �لن�سائية �الإمار�تية ت�سكل فر�سا كبرية مل�ساركة �ملر�أة يف توفري منتجات �أ�سرية بجودة عالية تلبي 
متطلبات �مل�ستهلكني باأ�سعار منا�سبة وتعريف �الآخرين بتلك �ملنتجات وتو�سيع د�ئرة ت�سويقها ون�سر ثقافة �الإنتاج 

�الأ�سري وحتويل �الإبد�عات و�البتكار�ت �الأ�سرية �إىل م�ساريع �إنتاجية متنوعة.

العقارات يف دبي اأم�ص ت�سرفات  قيمة  درهم  مليار   1.2
•• دبي-وام:

بيع  و�ج���ر�ء�ت  وفيالت  و�سقق  �أر����ص  من  �لعقار�ت  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
1.2 مليار دره��م منها  وره��ن و�إج��ارة منتهية بالتملك يف دبي �م�ص نحو 
رهن  وعمليات  وفيالت  و�سقق  �أر����ص  بيع  معامالت  دره��م  مليون   831
بقيمة حو�يل 413 مليون درهم. و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�سرفات �لذي 
ي�سدر عن د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك بدبي باأن �لد�ئرة �سجلت �ليوم 220 
مبايعة منها 122 الأر��ص بقيمة 696 مليون درهم و 94 مبايعة ل�سقق 
بقيمة 123 مليون درهم و�أربع مبايعات لفيالت بقيمة 12 مليون درهم. 
وكان �أهم مبايعات �الأر��سي من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ 556 مليون 
يف  دره��م  مليون   25 بقيمة  مبايعة  تلتها  جمري�  نخلة  منطقة  يف  دره��م 

منطقة �حلمرية .
وت�سدرت نخلة جمري� مناطق دبي من حيث عدد �ملبايعات بت�سجيلها �أربع 
مبايعات بقيمة 585 مليون درهم فيما �سجلت منطقة جبل علي �الأوىل 

مبايعتني قيمتهما خم�سة ماليني درهم.
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•• دبي-وام:

���س��ارك��ت �أرب����ع ���س��رك��ات �إم��ار�ت��ي��ة يف م��ع��ر���ص  فر�ص 
�ملوردين  مع  و�إلتقت  �ل�سنوي  �الأك���و�دور  يف  �الأع��م��ال 
�لتجاري  �ملكتب  �مل�ساركني. وقال ح�سام ح�سن رئي�ص 
�الإم��ار�ت��ي��ة عقدت  �ل�سركات  �إن  دب��ي  �الك����و�دوري يف 
130 �جتماعا ثنائيا مع نظر�ئها يف �الإكو�دور وذلك 
�ل�سادر�ت  تنمية  موؤ�س�سة  �إك���و�دور  ب��رو  من  بتنظيم 

وترويج �ال�ستثمار يف �الإكو�دور �إ�سافة �إىل 15 زيارة 
�ملعر�ص  ي�ساهم  �أن  وتوقع  هناك.  للم�سانع  ميد�نية 
75 ر206  �ل�سنوي يف حتقيق �سادر�ت منها بقيمة 
مليون دوالر �أي بزيادة 68 يف �ملائة عن �سادر�ت �لعام 

�ملا�سي �لتي بلغت 123 مليون دوالر �أمريكي.
دبي  يف  �الك����و�دوري  �لتجاري  �ملكتب  رئي�ص  و�أو���س��ح 
�الإمار�ت  �إىل  �سادر�تها  ل��زي��ادة  ت�سعى  �الإك����و�دور  �أن 
وتوقع  �لعام  لهذ�  �ملائة  يف   31 �إىل  �ملتحدة  �لعربية 

�أن تظهر قطاعات �لزر�عة و�خل�سب و�ل�سياحة منو� 
جيد� حاليا و�أن دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة تعد 
�سريك جتاري لالإكو�دور يف دول جمل�ص  �أكرب  ثاين 
حني  يف  باملائة  ر19   44 بن�سبة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
ت���اأت���ي �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����س��ع��ودي��ة يف �مل���رك���ز �الأول 
�ل�سركات  �سمن  وم���ن  �مل���ائ���ة.  يف  ر61   72 بن�سبة 
كو�ليتي  بركات  �سركة  و  مرحبا  موؤ�س�سة  �الإمار�تية 
�ملتخ�س�سة يف �لفاكهة و�خل�سار �لطازج و جمموعة 

و�سركة  �لهند�سية  �ملقاوالت  ر�ئدة  �سركة  وهي  جنكو 
�إل وورلد فود تر�دينغ وهي �سركة حملية تروج  �سي 
�ملتخ�س�سة  �خلليج  دلة  و�سركة  �لالتينية  للعالمات 

يف توزيع �لزهور.
للفو�كه  مرحبا  موؤ�س�سة  �إن  ح�سن  ح�سام  و�أ���س��اف 
�أجرت مناق�سات م�ستفي�سة مع �ل�سركات �الكو�دورية 
خالل بعثتها �لتجارية �ل�سابقة �الأمر �لذي فتح عدة 

�أبو�ب لال�ستثمار�ت و�لتجارة �لثنائية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أرق����ى  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  �مل���ال���ي���ة  �إط������ار ح���ر����ص وز�رة  يف 
باأبوظبي  �ل��وز�رة يف مقرها  نظمت  �ملالية،  �خلدمات 
�الحتادية، مت  و�جلهات  للوز�ر�ت  ور�سة عمل  موؤخر�ً 
خاللها ��ستعر��ص مميز�ت وم�ستجد�ت نظام �لدرهم 
�الإلكرتوين �ملتخ�س�ص يف دفع و�سد�د ر�سوم �خلدمات 

�لعامة و�لتح�سيل �الإلكرتوين. 
�سعادة  ترحيب  بعد  �لعمل  ور���س��ة  فعاليات  �نطلقت 
�مليز�نية  ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لوكيل  �ليتيم  ر��سد  �سعيد 
�مل�سارك،  باحل�سور  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  يف  �مل��ال��ي��ة  و�مل����و�رد 
�ل��ذي تقوم به �لوز�ر�ت  �ل��دور  �أهمية  �أك��د على  حيث 
و�جلهات �الحتادية يف جمال تطوير �خلدمات �لعامة 
وز�رة  ما بني  تكامل �جلهود  �إىل  �اللكرتونية، ودعى 
�مل��ال��ي��ة وك��اف��ة �ل�����وز�ر�ت و�جل��ه��ات �الحت��ادي��ة للعمل 
يف  �مل�ستخدمة  �لرقمي  �ل��دف��ع  خ��دم��ات  تطوير  على 
�سد�د ر�سوم �خلدمات �لعامة و�لتح�سيل �الإلكرتوين، 
وحت���ق���ي���ق �ال����س���ت���ف���ادة مم����ا ي���ق���دم���ه ن���ظ���ام �ل���دره���م 

�الإلكرتوين من تطبيقات خلدمات �لدفع باملوبايل. 
�لدرهم  نظام  �أن  �إىل  �ل��ور���س��ة  خ��الل  �سعادته  و�أ���س��ار 
�ل�سمو  �ساحب  مبادرة  مع  ليتو�فق  جاء  �اللكرتوين 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة 
بتنفيذ  �خل��ا���س��ة  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص 
تطبيقات خلدمات �حلكومة �لذكية. كما �أكد �سعادته 
على جاهزية وز�رة �ملالية للتعاون مع جميع �لوز�ر�ت 
�لدرهم  منظومة  ربط  جمال  يف  �الحتادية  و�جلهات 

�الإلكرتوين ببو�بة �لدفع �لرقمي باملوبايل.
وح�سر ور�سة �لعمل �لعديد من �مل�سوؤولني بالوز�ر�ت 
فريق عمل  �إىل جانب  بالدولة،  �الحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات 
�لتح�سيل  ق�سم  ورئي�ص  �الإلكرتوين  �لدرهم  برنامج 

�ملركزي ب��اإد�رة تنمية �الإي��ر�د�ت بوز�رة �ملالية �ل�سيدة 
عن  ممثلني  كذلك  �لور�سة  يف  �سارك  كما  �مل��ال،  منى 
بنك �أبوظبي �لوطني؛ �ل�سريك �ال�سرت�تيجي مل�سروع 

�لدرهم �الإلكرتوين. 
�لعنا�سر  م��ن  جم��م��وع��ة  �ل��ع��م��ل  ور���س��ة  و��ستعر�ست 
�لرئي�سية �خلا�سة بنظام �لدرهم �الإلكرتوين؛ �سملت 
خ��دم��ات �ل��دف��ع �الإل���ك���رتوين �مل��ت��ط��ورة ح��ال��ي��اً، طرق 
وقنو�ت �لدفع بنظام �لدرهم �الإلكرتوين و�خلدمات 
�مل�ساندة �لتي يوفرها �لنظام، كما مت عر�ص م�ستجد�ت 
خدمات وتطبيقات منظومة �لدرهم �الإلكرتوين �لتي 
�سيتم �إط��الق��ه��ا خ���الل �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث و�الأخ�����ري من 
�لنقال  �لهاتف  بو��سطة  �لدفع  كخدمات  2013م، 
�الإلكرتونية  �ملحفظة  لتطبيقات  �إ�سافة  )�ملوبايل(، 
�الفرت��سية، وخدمات �لتحويل و�خل�سم �ملبا�سر من 

�حل�سابات �لبنكية، وخدمات �أجهزة �خلدمة �لذ�تية.
ه���ذ� ون��اق�����س��ت ور���س��ة �ل��ع��م��ل �أي�����س��اً ت��و���س��ي��ات وز�رة 
ر�سوم  حت�سيل  �إىل  �ل��ت��ام  بالتحول  �خل��ا���س��ة  �مل��ال��ي��ة 
�خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة �إل��ك��رتون��ي��اً ب��اال���س��ت��غ��ن��اء ك��ل��ي��اً عن 
�ل��ورق��ي��ة �لتقليدية،  �ل��ي��دوي��ة و�ل��ط��و�ب��ع  �الإي�����س��االت 
عرب  حيث  �لرقمية،  �ملل�سقات  ��ستخد�مات  وتطبيق 
�سعادة �لوكيل �مل�ساعد ل�سوؤون �مليز�نية و�ملو�رد �ملالية 
�لتو�سيات  تنفيذ تلك  �ملالية يف دعم  عن رغبة وز�رة 
�أه������د�ف ت��ط��ب��ي��ق��ات �حلكومة  و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى خ���دم���ة 
منظومة  تطبيقات  ت�ساهم  �سعادته:  وق���ال  �ل��ذك��ي��ة، 
�لدرهم �الإلكرتوين على تعزيز �ال�ستفادة من مو�رد 
�حلكومة �الحتادية لتنميتها من خالل �الإد�رة �ملالية 
دولة  ي�سع  �ل���ذي  �الأم���ر  �مل��ال��ي��ة،  لل�سيا�سات  �لفاعلة 
يف  �ل��ع��امل  دول  مقدمة  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 

جمال تطبيق و�سائل �لتكنولوجيا �حلديثة. 
هذه  مثل  تنظيم  ملو��سلة  �ل����وز�رة  ت�سعى  و�أ����س���اف: 
بالوز�ر�ت  �ملعنيني  مع  �لتو��سل  ال�ستمر�ر  �لفعاليات 
باأهم  �ل���دول���ة و�ل��ت��ع��ري��ف  و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف 
�خلدمات �ملالية �الأ�سا�سية �لتي يوفرها نظام �لدرهم 
�أرق��ى م�ستويات  ي�ساهم يف تقدمي  �الإل��ك��رتوين، ومبا 
�ملحلي  �ل�سعيدين  على  �حلكومية  �ملالية  �خل��دم��ات 

و�الحتادي. 
�أبوظبي  وب��ن��ك  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �أن  �إىل  �الإ����س���ارة  جت���در 
�لوطني قد قاما بتنظيم �سل�سلة من ور�ص �لعمل حول 
خ�سائ�ص وكيفيات ��ستخد�م نظام �لدرهم �الإلكرتوين 
�الحتادية  و�جل��ه��ات  �ل����وز�ر�ت  يف  �ملتعاملني  جلميع 
و�ل�سركات �لتي تعمل على تطبيقات خدمات منظومة 

�لدرهم �الإلكرتوين. 

املال والأعمال

27

�سركات اإماراتية ت�سارك مبعر�ص فر�ص الأعمال يف الإكوادور

وزارة املالية تنظم ور�سة عمل للوزارات واجلهات الحتادية حول نظام الدرهم الإلكرتوين 

�سابك ال�سعودية تر�سي عقد م�سنع لإنتاج 
البويل اأ�سيتال بقيمة 386 مليون دولر 

الريا�س-وام:

�إن�ساء  عقد  �م�ص  �سابك  �الأ�سا�سية  لل�سناعات  �ل�سعودية  �ل�سركة  �أر�ست 
م�سنع الإنتاج �لبويل �أ�سيتال بطاقة �سنوية 50 �ألف طن مرتي يف جممع 
دوالر  386.7 مليون  ح��و�يل  بتكلفة   .. �ل�سناعية  �سينا يف �جلبيل  �بن 
بتمويل ذ�تي عن طريق �ل�سركاء وقرو�ص جتارية. ونقلت وكالة �الأنباء 
�ل�سعودية و��ص عن �سابك يف بيان ن�سر على تد�ول �إنه من �ملقرر �أن يتم 
�لبدء يف �الأعمال �لهند�سية للم�سروع خالل �سهر �أغ�سط�ص �لقادم على �أن 
يتم �النتهاء من �مل�سروع خالل �لربع �الأول من �لعام 2016 .. مو�سحا 
در��سات  ��ستيفاء  �إىل  يرجع  �لهند�سية  �الأعمال  بدء  يف  �لتاأخر  �سبب  �أن 
�جلدوى �القت�سادية و�إمتام بع�ص �التفاقيات �ملتعلقة يف �مل�سروع و�أنه مل 

يرتتب على �لتاأخر �أثر مايل يذكر.
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•• الدوحة-وام- فانا:

متكنت ب��ور���س��ة ق��ط��ر خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ا���س��ي��ة م��ن حتقيق 
�مل��ا���س��ي ��ستطاعت  �ل�����س��ه��ر  ع���دد م���ن �الإجن�������از�ت ف��خ��الل 
�أد�ئها  دعم  �ساأنهما  من  مهمني  �إجنازين  حتقيق  �لبور�سة 
وتوفري مزيد من �ل�سيولة وتنوع �الأدو�ت �ملالية �ملطروحة 
�إم  موؤ�س�سة  ق��ر�ر  ه��و  �الإجن��ازي��ني  هذين  �أول   .. بالبور�سة 
�ل�سوق  �الأ�سو�ق رفع ت�سنيف  ملوؤ�سر�ت  �لدولية  �آي  �سي  �إ�ص 
بعد �خلطو�ت  نا�سئة  �سوق  �إىل  �سوق مبتدئة  �لقطرية من 
�الأعو�م  م��دى  على  قطر  بور�سة  حققتها  �لتي  �الإيجابية 
�مل��ا���س��ي��ة. ويف ه���ذ� �ل�����س��دد ت��وق��ع �ل�����س��ي��د ر�����س���د ب���ن علي 
�ملن�سوري �لرئي�ص �لتنفيذي لبور�سة قطر �أن يعمل �رتفاع 
ت�سنيف �ل�سوق �لقطرية من �سوق مبتدئة �إىل �سوق نا�سئة 
على تعزيز ثقة �مل�ستثمرين ويزيد من �سخ �ل�سيولة �ملتاأتية 
مليار�ت  ثالثة  نحو  �سي�سيف  مما  �الأجنبية  �ملحافظ  من 
ين�سط حركة  �أن  �ساأنه  �ل��ذي من  �الأم��ر  �ل�سيولة  ري��ال من 
�لتد�ول. وقال �لرئي�ص �لتنفيذي لبور�سة قطر يف ت�سريح 
لوكالة �الأنباء �لقطرية قنا �إن رفع ت�سنيف �ل�سوق �لقطرية 
�إيجابي  ب�سكل  �سيوؤثر  نا�سئة  �سوق  �إىل  مبتدئة  �سوق  م��ن 
�أ�سباب  �إىل  �الأم��ر  ذل��ك  مرجعا  للبور�سة  �لعام  �الأد�ء  على 
�آثار  �نعكا�ص  �الإجن��از عن  ي�سفر هذ�  �أن  توقع  عديدة حيث 
كبرية وملمو�سة على �أد�ء �لبور�سة نظر� ملا �سي�سفر عنه من 
�الأ�سهم  �سوق  �إىل  �لدوليني  �مل�ستثمرين  �ملزيد من  �جتذ�ب 
�مل�ستثمرين  م��ن  �ل��ع��دي��د  �أن  �ع��ت��ب��ار  على  وذل���ك  �لقطرية 
�الأ�سو�ق  يف  باال�ستثمار  ك��ب��ري�  �هتماما  ي��ب��دون  �ل��دول��ي��ني 
يعك�ص  �لقطرية  �ل�����س��وق  ت�سنيف  رف��ع  �أن  و�أك���د  �لنا�سئة. 
�آي  �إ�ص �سي  �إم  �لتي ت�سعها موؤ�س�سة  �لنوعية  �ملعايري  تلبية 
�خلا�سة بت�سنيف �الأ�سو�ق �لنا�سئة و خ�سو�سا فيما يتعلق 
�الأجنبية..�إ�سافة  �ال�ستثمار�ت  على  �ل�سوق  �نفتاح  بدرجة 
�إىل �سرورة وجود �إطار عملي يتميز باجلودة �لت�سغيلية مبا 
يتو�ءم مع �أف�سل �ملعايري و�ملمار�سات �لدولية. و�أ�سار �إىل �أن 
هذ� �الإجناز �لذي حققته �لبور�سة يعك�ص على نحو و��سح 
�لعاملية  �ال�ستثمار  �ملالية وموؤ�س�سات  �ملوؤ�س�سات  �عرت�فا من 
باخلطو�ت �الإيجابية �لتي حققتها بور�سة قطر على مدى 
�آي  �سي  �إ���ص  �إم  موؤ�س�سة  ملتطلبات  حتقيقا  �ملا�سية  �الأع���و�م 
عدد  وتنفيذ  لل�سوق  �لتحتية  �لبنية  تطوير  �سمل  و�ل���ذي 
من �مل�ساريع و�ملبادر�ت �لهامة �لتي لقيت ترحيبا من جانب 
�ملوؤ�س�سات �ال�ستثمارية �لدولية. ونبه �ل�سيد ر��سد �ملن�سوري 

�لر�سملة  حجم  �أن  �إىل  قطر  لبور�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ص 
�أنها  512 مليار ريال كما  �ل�سوقية لبور�سة قطر يتجاوز 
�لر�ئدة على �سعيد منطقة �خلليج  �لبور�سات  �إح��دى  تعد 
و�ل�سرق �الأو�سط حيث حققت منذ ن�ساأتها قفز�ت كبرية يف 
جمال تطوير بنيتها �الأ�سا�سية وتنويع �الأدو�ت �ال�ستثمارية 
�مل���ت���اح���ة.. و�أط��ل��ق��ت �ل��ع��دي��د م���ن �مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي �ساعدت 
�مل�ستثمرين مبختلف فئاتهم على دخول �ل�سوق و�ال�ستثمار 
حتقيق  يف  كبري�  جناحا  �أح��رزت  بينما  و�سهولة  بي�سر  فيها 
�الأ�سعدة  خمتلف  على  �لدولية  �ملمار�سات  باأف�سل  �اللتز�م 
وتطوير  �لعمليات  وتنفيذ  �لتنظيمية  �مل�سائل  ذل��ك  يف  مبا 
بيئة �لتد�ول وما بعد �لتد�ول. و�أكد �أن رفع ت�سنيف �ل�سوق 
خطوة  يعترب  نا�سئة  �سوق  �إىل  مبتدئة  �سوق  من  �لقطرية 
من  خطوة  وه��ي  �لقطرية  �لبور�سة  تطوير  نحو  �إيجابية 
�ساأنها جذب �ملزيد من �مل�ستثمرين �الأجانب موؤ�س�سات و�أفر�د� 
لال�ستثمار يف �سوق �الأ�سهم �لقطرية.. وبني �أن من �ساأن هذ� 
�الإجناز �أن يعمل على تن�سيط حركة �لتد�ول يف بور�سة قطر 
�ملنطقة ودعم ثقة  �سوق لالأ�سهم يف  �أكرب  �لتي تعترب ثاين 
�سيعمل  �لبور�سة  �أن رفع ت�سنيف  و�أ�ساف  �ملتعاملني فيها. 
�لذي  �الأم��ر  �ل�سوق  �إىل  �أجنبية كبرية  على دخول حمافظ 
على  �ستنعك�ص  كبري..فيما  ب�سكل  �ل��ت��د�ول  حركة  �سينع�ص 
القت�ساد  �حلقيقة  �ل�سورة  لتعك�ص  دوليا  �لبور�سة  �سورة 
�لدولة كو�حد من �أ�سرع �القت�ساد�ت منو� يف �لعامل. ولفت 
�إىل �أنه بان�سمام بور�سة قطر �إىل بور�سات �لرب�زيل و�ل�سني 
و�لهند وتركيا لاللتحاق بفئة �الأ�سو�ق �لنا�سئة تنفتح قطر 
على م�سادر رئي�سية �أخرى من �لتدفقات �لر�أ�سمالية حيث 
ميلك �مل�ستثمرون �أ�سوال ت�سل قيمتها �إىل ثالثة تريليونات 
عن  �لناجتة  �مل���و�رد  على  �العتماد  ينخف�ص  بذلك  و  دوالر 
�لنفط و�لغاز. و�أكد �أن رفع �لت�سنيف �سيمنح دفعا قويا من 
�لتدفقات �الأجنبية لل�سوقني على �ملدى �لق�سري وباالأخ�ص 
�ستانلي  مورغان  موؤ�سر�ت  تتابع  �لتي  �الأجنبية  للمحافظ 
يف  �ال�ستثمار  تبد�أ  �أن  يتوقع  و�لتي  �إنرتنا�سيونال  كابيتال 
�إن بور�سة قطر �سهدت عائد�ت  �سوق بور�سة قطر.. وقال 
فاقت 12 يف �ملائة منذ بد�ية �ل�سنة �جلارية وهي من �أعلى 
�ل���ذي حققته  �ل��ث��اين  �ل��ع��امل. �الإجن����از  �ل��ع��ائ��د�ت يف  ن�سب 
�إط��الق بور�سة  �ملا�سي هو  بور�سة قطر خالل �سهر يونيو 
ت����د�ول �ل�����س��ن��د�ت �حل��ك��وم��ي��ة �ل�����س��ادرة ع��ن م�����س��رف قطر 
�إىل تطوير  20 يونيو �ملا�سي كخطوة تهدف  �ملركزي منذ 
�ل�����س��وق �مل���ايل حيث �أت��ي��ح��ت �أرب���ع ���س��ن��د�ت ل��ل��ت��د�ول ت�سدر 

على �سكل �إ�سد�ر�ت ربع �سنوية. وياأتي قر�ر �إدر�ج �ل�سند�ت 
للتد�ول يف �لبور�سة بعد قر�ر تد�ول �أذونات �لذي �سدر يف 
دي�سمرب من �لعام 2011. ويف هذ� �الإطار قال �ل�سيد ر��سد 
علي �ملن�سوري �لرئي�ص �لتنفيذي لبور�سة قطر �إن �إطالق 
�ل�سند�ت �حلكومية للتد�ول يف بور�سة قطر..ياأتي كخطوة 
تهدف �إىل تطوير �ل�سوق �ملايل يف دولة قطر من جهة وتنويع 
�ملالية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  للبنوك  �مل��ت��اح��ة  �ال�ستثمارية  �الأدو�ت 
�ل�سند�ت  ت��د�ول  �أن  و�أ�ساف  �أخ��رى.  و�مل�ستثمرين من جهة 
يف �لبور�سة يت�سمن فو�ئد ��ستثمارية كثرية باعتباره ي�سكل 
م�سدر� مهما لتنويع �الأور�ق �ملالية ذ�ت �لدخل �لثابت �لذي 
خمتلف  من  للم�ستثمرين  �أو�سع  جماال  يوفر  �أن  �ساأنه  من 
يتنا�سب  �لذي  �ال�ستثمار  قر�ر  التخاذ  و�الختيار�ت  �الأن��و�ع 
مع �أهد�فهم و��سرت�تيجيتهم �ال�ستثمارية �خلا�سة. و�أو�سح 
�أن �إدر�ج �ل�سند�ت �حلكومية يف �لبور�سة ياأتي كمرحلة �أوىل 
الإطالق �سوق ل�سند�ت �ل�سركات يهدف �إىل متويل �خلطط 
لال�ستفادة  ��ستثمارية  فر�ص  وتوفري  لل�سركات  �لتو�سعية 
م���ن من���و �الق��ت�����س��اد �ل��ق��ط��ري و�ل��ن��ج��اح��ات �ل��ت��ي حتققها 
�أ�سو�ق  �ال���س��ت��ث��م��ار يف  �أن  �إىل  و�أ����س���ار  �ل��ق��ط��ري��ة.  �ل�����س��رك��ات 
�إليها  تتجه  �لتي  �ال�ستثمار�ت  �أ�سهر  م��ن  �أ�سبح  �ل�سند�ت 
�ملوؤ�س�سات �ملالية �لكربى وكبار و�سغار �مل�ستثمرين يف �لعامل 
مو�سحا �أن �ل�سند�ت تعترب قناة متويلية هامة ت�ستخدمها 
�لالزمة  �ل�سيولة  لتوفري  و�ملوؤ�س�سات  و�ل�سركات  �حلكومات 
لتمويل م�سروعاتها وبتكلفة منخف�سة ن�سبيا.. كما �أن هذه 
�ل�سند�ت تقدم حماية ملحافظ �مل�ستثمرين باإعطائهم �لقدرة 
خماطر  ذ�ت  ��ستثمارية  �أدو�ت  بتوفري  �ملخاطر  تنويع  على 
�ل�سيد علي ر��سد �ملن�سوري  �آم��ن. وق��ارن  �أق��ل وعائد دوري 
بني �ل�سند�ت و�الأ�سهم .. قائال �إن �لعو�ئد يف �الأ�سهم تكون 
�لتوزيع بينما يكون  �أرب��اح غري حم��ددة  عبارة عن توزيعات 
�لعائد يف �ل�سند�ت عبارة عن ن�سبة مئوية من �لربح �لذي 

يحدد م�سبقا ويدفع ب�سكل ن�سف �سنوي .
وقال �لرئي�ص �لتنفيذي للبور�سة �إن بور�سة قطر دخلت مرحلة 
�إط��الق من�سة لتد�ول  �لتطور وذل��ك من خ��الل  جديدة من 
ل�سند�ت  ���س��وق  الإط���الق  �أوىل  كمرحلة  �حلكومية  �ل�سند�ت 
لل�سركات  �لتو�سعية  �خل��ط��ط  مت��وي��ل  �إىل  ي��ه��دف  �ل�����س��رك��ات 
وت��وف��ري ف��ر���ص ����س��ت��ث��م��اري��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن من��و �القت�ساد 
�لقطري و�لنجاحات �لتي حتققها �ل�سركات �لقطرية. وتوقع 
�أن ت�سكل هذه �خلطوة عن�سر جذب ��ستثماري حملي وخارجي 
�إ�سافة  بالبور�سة  �حلكومية  �ل�����س��ن��د�ت  ت���د�ول  ميثل  حيث 

�أ�سو�ق  �أن  �عتبار  على  و�مل�ستثمرين  لل�سوق  بالن�سبة  مهمة 
خاللها  م��ن  ت�ستطيع  �لتي  �لو�سائل  �إح���دى  متثل  �ل�سند�ت 
�أو �سركة �حل�سول على  �جلهة �مل�سدرة �سو�ء كانت �حلكومة 
�لتمويل �لالزم للقيام باأعمالها وتنفيذ م�ساريعها ومن ناحية 
�أخرى فهي ت�سكل بالن�سبة للم�ستثمر بديال ��ستثماريا �آخر..

للتد�ول  �سند�ت جديدة  �إ���س��د�ر�ت الإدخ��ال  �إىل خطط  و�أ�سار 
ريال  مليار�ت  ثالثة  بقيمة  �سنة  رب��ع  كل  �إ�سد�رين  تت�سمن 
ملدة عامني. وك�سف �ل�سيد ر��سد علي �ملن�سوري عن �أن بور�سة 
قطر تخطط لطرح �سند�ت �ل�سركات و�ل�سكوك يف �مل�ستقبل 
جلمهور  م��ق��دم��ة  وم��ت��ن��وع��ة  متكاملة  جم��م��وع��ة  ي�سكل  مب��ا 
�أن عملية تنويع  �مل�ستثمرين من �ملوؤ�س�سات و �الأف��ر�د.. مبينا 
�أحد �الأه��د�ف �ال�سرت�تيجية لبور�سة  �ملتاحة متثل  �ملنتجات 
قطر وذلك على �سوء ر�سالة �لبور�سة �لتي تقوم حول خدمة 
مع  تتو�فق  �لتي  �ال�ستثمارية  �لبد�ئل  وتوفري  �مل�ستثمرين 
�ملنتجات  �إطالق  �أن عملية  �حتياجاتهم �ال�ستثمارية. و�أو�سح 
ناحية  من  �الأول��وي��ات  برتتيب  متعلقة  م�ساألة  تعد  �جلديدة 
�سهدته  مب��ا  م�ست�سهد�  �أخ���رى  ناحية  م��ن  �ل��ت��درج  بعملية  و 
�خلزينة  �أذون  ب���اإدر�ج  �ل��ب��دء  م��ن   2011 �ل��ع��ام  يف  �لبور�سة 
للتد�ول كمرحلة �أوىل قبل �أن تبد�أ �ملرحلة �لثانية �لتي مثلت 
�الإعالن عن �إدر�ج �ل�سند�ت �حلكومية يف بور�سة قطر..و�سدد 
على �أهمية �إطالق �ل�سكوك و�ل�سند�ت بو�سفها خطوة هامة 
��ستثمار�ت  باعتبارها  �ال�ستثماري  �لتخطيط  ثقافة  ن�سر  يف 
�أهمية �ل�سكوك تنبع  �أن  طويلة �ملدى وقليلة �ملخاطر. وذكر 
�ملحافظ  ل��ت��وزي��ع  ��سرت�تيجي  كخيار  ت��و�ف��ره��ا  ���س��رورة  م��ن 
من  ه��ام  ج��زء  �أنها  �عتبار  على  �أ�سولها  وتنويع  �ال�ستثمارية 
و�ل�سند�ت  �ل�سكوك  ن��وع  ح��ول  �مل�ستمرين  ورغ��ب��ات  �ملحفظة 
�أن���ه ال ميكن  و�أك����د ع��ل��ى  �أو جت���اري���ة..  ك��ان��ت حكومية  ���س��و�ء 
و�ل�سند�ت  �ل�سكوك  �سوق  عن  مبعزل  تكتمل  �أن  �مل��ال  ل�سوق 
�ملحلي  �مل��ايل  للقطاع  �الإيجابيات  من  �لكثري  �ستحقق  الأنها 
�ملخاطر  منخف�ص  و�ال�ستثمار  �لتمويل  قطاعا  ر�أ�سها  وعلى 
ومن خالل هذه �ل�سوق �ستتوفر�ل�سيولة �لالزمة للمتمولني 
�لبنوك  م��ن  �الق��رت����ص  ت�ستطيع  ال  �ل��ت��ي  �ل�سركات  خا�سة 
�لتي  �لكبرية  �ل�سركات  �إىل  �سرفة..�إ�سافة  تقييمة  الأ�سباب 
الأ�سباب  لها  �ل��الزم  �الئتمان  توفري  �ملحلية  للبنوك  ال ميكن 
�ملالية. كما عمدت �لبور�سة يف بد�ية  باأنظمة �ملالءة  متعلقة 
�لعام �حلايل الإطالق �سوق �ل�سركات �لنا�سئة معتربة �أنه يلعب 
و�إدر�كا  و�ملتقدمة  �لنامية  �القت�ساديات  �أد�ء  دور� حموريا يف 
منها الأهمية قطاع �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة لالقت�ساد 

�لقطري..كما �سعت �أي�سا لت�سجيع �ل�سركات �لعائلية �لعاملة 
يف قطر على �إالدر�ج بالبور�سة. وبح�سب �لبور�سة فاإنه يتوقع 
�أن يتم تد�ول �أ�سهم �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة على من�سة 
�ليو تي بي وهي نف�ص �ملن�سة �لتي يتم عليها تد�ول �الأ�سهم يف 
�ل�سوق �لرئي�سية لبور�سة قطر..كما �ست�ستفيد هذه �ل�سركات 
�لتي يتم توفريها لل�سركات  �لتنظيمية  �ل�سمانات  من نف�ص 
�ملدرجة يف �ل�سوق �لرئي�سية ولكن �سيتم �عتبار �سوق �ل�سركات 
�ل�سوق  ع��ن  ومنف�سلة  مم��ي��زة  ���س��وق��ا  و�مل��ت��و���س��ط��ة  �ل�����س��غ��رية 
�ل�سغرية  �ل�سركات  لدعم  �ل�سوق  ه��ذه  �لرئي�سية..و�سممت 
وحوكمة  �إدر�ج  مبتطلبات  متييزها  خ��الل  م��ن  و�ملتو�سطة 
�أكر مرونة من حيث �ل�سماح لل�سركات �ملتو�سطة و�ل�سغرية 
باالإدر�ج وزيادة ر�أ�سمالها ب�سكل �أكر �سهولة وي�سر� و�أقل كلفة 
�ل�سوق  �أقل �سر�مة مقارنة مبا عليه �حلال يف  مع متطلبات 
متطلبات  توفري  �لعملية  �لناحية  من  يعني  وه��ذ�  �لرئي�سية 
لالإدر�ج  �ملطلوبة  �ملعلومات  يخ�ص  فيما  ت�سدد�  �أق��ل  دخ��ول 
و�ملتطلبات �مل�ستمرة لالإف�ساح وقو�عد حوكمة �ل�سركات. وعن 
�ل�سوق  هذه  �إن  قطر  لبور�سة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  يقول  هذ� 
�لتي �سيتم تطبيقها بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وموؤ�س�سة 
و�ملتو�سطة..تاأتي  �ل�سغرية  للم�ساريع  قطر  وج��ه��از  �سلتك 
�القت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ص  ت��وج��ي��ه��ات  �إط����ار  يف 
يف  و�القت�سادي  �ملايل  �ل�سوق  تنمية  �إىل  �لر�مية  و�ال�ستثمار 
دولة قطر من خالل توفري مدخل خا�ص لل�سركات �ملتو�سطة 
و�ل�سغرية على �عتبارها مفتاحا رئي�سيا لروؤية قطر 2030. 
�لتعاون �خلليجي  �إىل دول جمل�ص  �أنه بالنظر  �إىل  و�أ�سار 
جند �أن ن�سبة �ل�سركات �لعائلية تبلغ ما يرت�وح بني 90 
و 95 يف �ملائة من �ل�سركات �لعاملة ومن هذه �الإح�سائية 
يت�سح لنا �أهمية �لدور �لذي تقوم به هذه �ل�سركات ومدى 
تاأثريها يف �قت�ساديات �لدول �لتي تنتمي �إليها. وبالنظر 
هذه  ����س��ت��م��ر�ري��ة  على  �حل��ف��اظ  يف  �ملتمثلة  �مل��خ��اط��ر  �إىل 
�ل�سركات و�لتحديات �لتي تتهدد كيانها ووجودها �إن �آجال 
�أم عاجال فاإنه من �الأهمية �إدر�ج هذه �ل�سركات يف �لبور�سة 
�لتي  �ملز�يا  �أوىل  �أن  و�أ�ساف  م�ساهمة  �سركات  هيئة  على 
ميكن �أن حتققها هذه �جلهود بال�سماح لل�سركات �خلا�سة 
�أ�سهمها يف بور�سة قطر هي دمج �أعمال  ب��اإدر�ج  و�لعائلية 
�لتطور  عجلة  مع  �أك��رب  ب�سكل  �ل�سركات  ه��ذه  وممار�سات 
�القت�سادي خ�سو�سا و�أن وجود �ل�سركات �لعائلية يف �سوق 
�القت�سادية  �ل��روة  من  ج��زء�  �ستكون  �أنها  يعني  �الأ�سهم 

�لوطنية �لقائمة مبوجب معايري �ل�سوق. 

ال�سيولة والتنوع اأبرز نتائج اإجنازات بور�سة قطر

متديد فرتة الإ�ستفادة من العرو�ص والباقات 
الفندقية اخلا�سة مبهرجان )�سيف اأبوظبي( 

•• اأبوظبي-وام:

�أب��وظ��ب��ي لل�سياحة و�ل��ث��ق��اف��ة« مت��دي��د ف��رتة �ال���س��ت��ف��ادة من  �أع��ل��ن��ت هيئة 
�أبوظبي حتى يوم  �لفندقية �خلا�سة مبهرجان �سيف  �لعرو�ص و�لباقات 
ليال على  ثالث  يحجزون  �لذين  �لنزالء  وي�ستطيع  �ملقبل.  �سبتمرب   22
�الأقل فيما يزيد على 40 من�ساأة فندقية م�ساركة حتى يوم 22 �سبتمرب 
تذ�كر جمانية  منها  �لفطر �حل�سول على مميز�ت عديدة  �أي��ام عيد  عد� 
�أبوظبي( وخدمات �نرتنت  �أبوظبي( و)يا�ص ووتروورلد  ل�)عامل فري�ري 
وينال  ع�����س��رة.  �لثانية  دون  ل��الأط��ف��ال  جمانية  ووج��ب��ات  جم��ان��ا  ال�سلكي 
�لنزالء �ملقيمون يف دولة �الإمار�ت تذ�كر �إ�سافية للحديقتني �لرتفيهيتني 
�لنعيمي مدير  م��ب��ارك  و�أو���س��ح  ���س��ن��و�ت.    10 م��ن  �أ�سغر  �ساحلة لطفل 
�إد�رة �لرتويج و�ملكاتب �خلارجية يف »هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة« �أن 
مهرجان »�سيف �أبوظبي« يقدم على مدى 52 يوما باقة متنوعة ور�ئعة 
من �الأن�سطة �لعائلية و�لتعليمية و�لعرو�ص �لرتفيهية و�ملو�سيقية �لعاملية 
يف �أربع قاعات مبركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ص )�أدنيك(. بينما حتت�سن 
�ملو�سيقى  جن��وم  �أمل��ع  يحييها  غنائية  حفالت  يا�ص  ج��زي��رة  يف  دو(  )ق��اع��ة 
�لعربية وعرو�سا كوميدية باللغتني �لعربية و�الإجنليزية وليال م�سرحية 
وقال:  و�لعامليني.  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لنجوم  �أمل��ع  مب�ساركة  ريا�سية  وحت��دي��ات 
ن�سعى عرب �لباقات و�لعرو�ص �لفندقية �إىل ت�سجيع �لزو�ر �سو�ء من د�خل 
�لدولة �أو منطقة �خلليج على �ال�ستمتاع بالتجربة �لرتفيهية �ال�ستثنائية 

يف �ملهرجان و�كت�ساف منتجاتنا ومعاملنا ومر�فقنا �ل�سياحية �ملتميزة.  

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/114   جت  كل   - م ر- ب-  ع ن

ملالكها/حممد خور�سيد  �لبناء  لتجارة مو�د  مدعى/حمالت حممد خور�سيد 
يو�سف  حممد  حكيم  لقمان  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�سية:  علم 
�جلن�سية: بنغالدي�ص مو�سوع �لدعوى: ندب خبري ح�سابي  �ملطلوب �عالنه / 
حممد لقمان حكيم حممد يو�سف �جلن�سية: بنغالدي�ص عنو�نه: بالن�سر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد 2013/8/4 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�سخ�سيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة 
موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1441   مد  جز   - م ر- ب-  ع ن

فالح  عليه:  مدعي  م�سر  �جلن�سية:  ��سماعيل  �بر�هيم  �ل�سيد  مدعى/عنرت 
جابر علي عامر �الحبابي  �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: �ثبات �ملبايعة 
�ملطلوب  درهم   3000 و�لبالغة  �ملخالفات  قيمة  �سد�د   + �ل�سيارة  عن  و�لتنازل 
�ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�سية:  حممد  خليفة  عزة   / �عالنه 
 2013/7/14 �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/864   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

عليه:  مدعي  �جلن�سية:بنغالدي�ص  �ال�سالم  رفيق  �ال�سالم  مدعي/�سهيد 
موؤ�س�سة زمان العمال �لتكييف و�لبالط �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / موؤ�س�سة زمان العمال �لتكييف و�لبالط 
�جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر)جتديد من �سطب( حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  مول  مزيد 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/3599   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ح�سن �سعيد كمال حمزة �جلن�سية: م�سر مدعي عليه: نايت�ص بريدج 
�لدعوى: م�ستحقات  جلوبال للخدمات �المنية �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع 
عمالية �ملطلوب �عالنه / نايت�ص بريدج جلوبال للخدمات �المنية �جلن�سية: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) �لتقرير  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �المار�ت   
لنظر  موعد�   2013/7/21 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1953و1950و1943و2013/1960   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعني/1- �مري ح�سني �سليمان هوالدير 2- �سوجنيت خاجندر� كومار 3-تامر 
بنغالدي�ص   �جلن�سية:  ��سالم    تف�سل  علم  4-جهاجنري  خليفة  حممد  �سليم 
مدعي عليه: ركن �ملروج للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع 
�لدعوى: م�ستحقات عمالية  �ملطلوب �عالنه / ركن �ملروج للمقاوالت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/230    مدين جزئي       
�ىل �ملدعي عليه /1-�روى مايوجا رودريجيوز   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�قام  ����ص.ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن �لبحر  قد  ت��وول تامي  �ملدعي / 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )25000 
�ال�ستحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
�ل�ساعة   2013/7/14 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   . �ل��ت��ام.  �ل�سد�د 
8.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل. 
 ق�ضم الق�ضايا التجارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/658 تنفيذ جتاري
جمهول  ذ.م.م   للكهربائيات  من�سور  ب��ن  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �سركة �ساين تكنيك �ص ذ.م.م فرع 
�سلمان  علي  حممد  وميثله:  ذ.م.م   �لقرق  �سالح  عي�سى  جمموعة  من 
�مل��ذك��ورة �ع��اله و�لز�مك  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  �مل��رزوق��ي قد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )  2060470.03( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة   وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ش الق�ضم            

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2011/793   عقاري كلي                
نعلنكم  �الق��ام��ة    حم��ل  جمهول  ليمتد  ديفيلوبر  عليه/1-�سينديكيت  �ملحكوم  �ىل 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ 2013/1/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/ �حمد يعقوب �حمد حممد �لتميمي مبثابة �حل�سوري: �وال: بف�سخ �تفاقية 
بيع �لوحدة حمل �لتد�عي �ملوؤرخة 2008/6/21 ثانيا: بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
و�سبعون  �ثنان  وثمامنائة  �ل��ف  و�ستون  ت�سعة  )مائة  دره��م   169.872 مبلغ  للمدعى 
يف  �حل��ا���س��ل  �لق�سائية  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��و�ئ��د  دره��م��ا( 
�لف درهم  بامل�ساريف ومبلغ  �ملدعى عليها  �ل��ز�م  �ل�سد�د مع  2011/8/16 وحتى متام 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2012/1581 جتاري كلي                
�القامة    حمل  جمهول  غ��امن   �سعيد  عمر  عليه/1-يو�سف  �ملحكوم  �ىل 
يف   2013/3/26 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�لديكور  و�عمال  للمقاوالت  برو�يديا  ل�سالح/  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�ص.ذ.م.م بعزل �ملدعي عليه من �د�رة �حل�سابات �لبنكية لل�سركة �ملدعية 
حكما  �مل��ح��ام��اة.   �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  �مل�سروفات  و�لزمته 
من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�ضم الق�ضايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
  اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2011/786  عقاري كلي                  

�ىل �ملدعى عليه/1- برمييري جروب بروبرتيز �ي �ن �سي    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / ميثاء حممد �ل�سريف يو�سف �لها�سمي 
يف   2013/6/9 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  قررت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ل�سيد �خلبري  ب���ورود تقرير  �ع���اله. �خ��ط��ارك��م  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2012/7/14 

�ل�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch1A.1 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�ضم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2010/596  ا�ضتئناف جتاري
�مل�ستاأنف �سدهما / 1 -�سركة فري�ص فود بر�دي�ص )����ص.ذ.م.م( 2-  �ىل 
/حميدة  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ز�دى  �ك��رب  جولنار 
��سماعيل حريزي وميثله: �حمد  ح�سن علي ها�سم  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2009/1622 جتاري كلي بتاريخ 2010/7/6  
 10.00 �ل�ساعة   2013/7/24 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
�و من ميثلكم  ch2D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ضتئناف

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/255  ا�ضتئناف عمايل
�مل�ستاأنف �سدهما / 1 -�سيمبيو �سي�ص هليث كري ) يوكيه( جروب   �ىل 
م ج - ذ.م.م 2- ميدى �سنرتز �نرتنا�سيونال )�سابقا فيليج ميد �سنرت(  
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /تزيني في�سل في�سل نعماين 
�ل�سادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف  قد  ها�سم    علي  �حمد ح�سن  وميثله: 
لها  وح��ددت    2013/2/14 بتاريخ  كلي  عمايل   2012/56 رقم  بالدعوى 
بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2013/7/15  �الثنني  يوم  جل�سه 
ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ضتئناف

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2013/441  ا�ضتئناف مدين
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -�دو�رد وونغ �لي�سنا   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف /800 بيتز� �ص ذ.م.م وميثله: مبارك عبد�هلل �لقيطي �مل�سعبني    
مدين   2012/1255 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد 
�ملو�فق  ي��وم �خلمي�ص  لها جل�سه  وح��ددت    2013/5/15 بتاريخ  جزئي   
2013/7/18 �ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2E.23 وعليه يقت�سي 
ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ضتئناف

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
مذكرة   اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2012/1284  ا�ضتئناف جتار ي
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1 -د�وود علي �سهر�ب- عن نف�سه وب�سفته �ساحب 
/ �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ��ستيت  جورجيان  موؤ�س�سة 

�ملطرو�سي       �سامل  بن  �سيف ماجد  �حمد  �سومال وميثله:  �سينغ  باليندر 
قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2007/492 جتاري كلي     
بتاريخ 2012/11/6  وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/4 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2D.10 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�ضم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ضتئناف

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/53 بيع عقار مرهون
مو�سوع �لق�سية: طلب �ذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار

�ملطلوب �عالنه �ملنفذ �سدهما  /1- �رور� ر�دي 2- فر�ن�سي�سكو بو�سكيو   
جمهويل حمل �القامة-  مو�سوع �العالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على 
�مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �لعقار نوع: �سقة �سكنية- قطعة �الر�ص 
�بارمتنت�ص  �ملبنى: مارينا  ��سم  رقم : 1998-�لكائن يف : نخلة جمري�- 
5- رقم �لعقار- 101- حتت يد د�ئ��رة �الر��سي و�الم��الك وف��اء للمبلغ 
�ملطالب ب��ه.   وق��دره )979.499.27دره�����م( وذل��ك للعلم ونفاذ مفعوله 

قانونا.
رئي�ش ال�ضعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

�                    �ىل �ملدعي عليه/�سبوج وج�سيم للتنظيف و�خلدمات �لفنية   
�قامو عليكم  �ملدعيني قد  ب��اأن  نعلنكم  �القامة  )����ص.ذ.م.م( جمهول حمل 
�أدن��اه وحددت �ملحكمة لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملذكورة  �لعمالية  �لدعاوي 

�ملو�فق 2013/3/16 �ل�ساعة 8:30  

لذ� فانتم مكلفون باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
�القل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من 

باال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف و�حلكم م�سمول �ملعجل بال كفالة 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
2070/2013/13
2071/2013/13

م
1
2

��سم �ملدعي
حممد خور�سيد عامل دود مياه    
�سفيق  �لرحمن فازو بويان       

مبلغ �ملطالبة
8340 درهم + تذكرة �لعودة
8167 درهم + تذكرة �لعودة

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
مذكرة اعالن املدعي عليه باحلكم مبثابة احل�ضوري بالن�ضر

حمل  جمهول  )������ص.ذ.م.م(  للتجارة  عثمان  عليه/كوتيال  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2013/6/12 يف �لدعاوي 

�ملذكورة ل�سالح �ملدعيني بالز�م �ملدعى عليها بان توؤدي.

 و�لزمتها بتذكرة عودتهم �ىل موطنهم �و مبا يقابلها نقد� ما مل يكن- عند تنفيذ 
�حلكم- ملتحقا بخدمة رب عمل �آخر و�لزمت �لطرفني باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت 
�ملدعني من ن�سيبهم منها و�مرت باملقا�سة يف �تعاب، ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عبتار� من �ليوم �لتايل 

ن�سر هذ� �العالن.
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
1131/2013/13
1132/2013/13

م
1
2

��سم �ملدعي
عزيز حممد مياليل حممد

�بهيال�ص فياليودهان كوتاكوالتيل 

مبلغ �ملطالبة
13969 درهم  + تذكرة �لعودة
18662 درهم  + تذكرة �لعودة

العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2013/95 تنفيذ عقاري
�ن  �القامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  ليمتد  ت��اور  �سين�سري  رويف  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
طالب �لتنفيذ/ خالد ح�سني علي �لرو�سان وميثله: عوين عبد�لهادي ح�سني حممد  
بتاريخ  �لدعوى رقم 2011/462 عقاري كلي يوم �خلمي�ص  �ل�سادر يف  نعلنكم باحلكم 
�لعقارية  2012/11/29 باعتباره �سند� تنفيذيا وذلك : 1- ببطالن عقد بيع �لوحدة 
و�لز�م  �لريا�سية  دب��ي  مبدينة  �لكائن  ليمتد  ت��اور  �سين�سري  رويف  ب��ربج   1216 رق��م 
�ل�سركة �ملدعى عليها بدفع مبلغ مقد�ره )270.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% من تاريخ �قامة �لدعوى �حلا�سل يف 2011/5/11 حتى متام �ل�سد�د على �ال جتاوز 
��سل �ملبلغ �ملق�سي به وت�سليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ش الق�ضم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10841 بتاريخ 2013/7/11     

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
       يف الدعوى رقم2013/163  عقاري كلي

�مل��دع��ي / �سواللة  �ن  ق���ادم جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ى عليه/ 1- مهند  �ىل 
حممود نو�ب د�ن�سمند    قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملحا�سبني  �خل��رب�ء  �حد  بندب  �لتايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2013/5/16 بتاريخ  حكمت 
�ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة ليكون خبري� يف �لدعوى ولبحث ما هو مبني باحلكم 
�لتمهيدي وقدرت مبلغ ع�سرة �الف درهم على ذمة �تعاب وم�ساريف �خلبري �لزمت 
�ملو�فق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �ملحكمة.  خزينة  بايد�عها  �ملدعية 
.2013/7/18 �ملو�فق  �خلمي�ص  يوم  جل�سة  �ملحكمة  لها   وح��دد  للتقرير.   2013/7/18
�ل�ساعة 11.00 �سباحا يف �لقاعة  ch1B.8  حل�سور �خلبري �ملنتدب لتحليفه �ليمني 

�لقانونية.
ق�ضم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/114   جت  كل   - م ر- ب-  ع ن

ملالكها/حممد خور�سيد  �لبناء  لتجارة مو�د  مدعى/حمالت حممد خور�سيد 
يو�سف  حممد  حكيم  لقمان  حممد  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�سية:  علم 
�جلن�سية: بنغالدي�ص مو�سوع �لدعوى: ندب خبري ح�سابي  �ملطلوب �عالنه / 
حممد لقمان حكيم حممد يو�سف �جلن�سية: بنغالدي�ص عنو�نه: بالن�سر حيث 
�ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد 2013/8/4 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�سخ�سيا  �الد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �البتد�ئية  �لعني  حمكمة  ب�  �الوىل  �لد�ئرة 
موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و 
عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  

2013/7/9

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/1441   مد  جز   - م ر- ب-  ع ن

فالح  عليه:  مدعي  م�سر  �جلن�سية:  ��سماعيل  �بر�هيم  �ل�سيد  مدعى/عنرت 
جابر علي عامر �الحبابي  �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع �لدعوى: �ثبات �ملبايعة 
�ملطلوب  درهم   3000 و�لبالغة  �ملخالفات  قيمة  �سد�د   + �ل�سيارة  عن  و�لتنازل 
�ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�سية:  حممد  خليفة  عزة   / �عالنه 
 2013/7/14 �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة العني االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    اعالن بالن�ضر 

لقد تقرر يف �لق�سية  رقم )2013/1542 ( �يجار�ت �ملنظورة �مام جلنة 
و�مل��رف��وع��ة من  �لثانية  �للجنة  �الي��ج��اري��ة )�ب��وظ��ب��ي(  �مل��ن��ازع��ات  ف�ص 
عليها  �ملدعى  الع��الن  وذل��ك  ذ.م.م  �لعقارية  �م  بي  �م  �سركة  �ملدعية: 
يونك  �ل�سريك/  وميثلها  ذ.م.م  لالأ�سا�سات  و�الم���ار�ت  كوريا  �سركة   :
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  �لدعوى  لنظر  حتدد  وقد  ن�سر�  جا  �ساك 
�لدفاع-  �سارع   ( �للجنة  01.00 ظهر� يف مقر  �ل�ساعة  2013/7/30 يف 
منطقة مع�سكر �آل نهيان خلف �سندوق �لزو�ج و�ل�سوؤون �الجتماعية( 

وذلك على نفقة �ساحب �لعالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    اعالن بالن�ضر 

لقد تقرر يف �لق�سية  رقم )2013/1520 ( �يجار�ت �ملنظورة �مام جلنة 
و�مل��رف��وع��ة من  �لثانية  �للجنة  �الي��ج��اري��ة )�ب��وظ��ب��ي(  �مل��ن��ازع��ات  ف�ص 
عليها  �ملدعى  وذل��ك الع��الن  �لعقارية   �الول  �سركة �خلليج   �ملدعية: 
�لدعوى  لنظر  وقد حتدد  ن�سر�  �لظاهري  علي  �سعيد عمري  �سيخة   :
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2013/7/30 يف �ل�ساعة 01.00 ظهر� يف مقر 
�للجنة ) �سارع �لدفاع- منطقة مع�سكر �آل نهيان خلف �سندوق �لزو�ج 

و�ل�سوؤون �الجتماعية( وذلك على نفقة �ساحب �لعالقة.
جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    اعالن بالن�ضر 

لقد تقرر يف �لدعوى  رقم )2013/51 �لتما�ص �بتد�ئي( �ملنظورة 
�مللتم�ص  �مل��ن��ازع��ات �الي��ج��اري��ة  و�مل��رف��وع��ة على  �م��ام جلنة ف�ص 
�سامح  ومي��ث��ل��ه��ا  ذ.م.م  �ل��ع��ق��ار�ت  الد�رة  الي���ف  وي�����س��ت  ���س��ده��ا/ 
يوم  جل�سة  �اللتما�ص  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�سر�،  �عالنها  �لهاجر، 
01.00 ظهر� مبقر  �ل�ساعة  2013/7/22 يف متام  �ملو�فق  �الثنني 
�للجنة �لكائن مبع�سكر �آل نهيان وذلك على نفقة �مللتم�ص/ جارى 

خان فونتانيال �و�سرتيا.
جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
    اعالن بالن�ضر 

�ملدعية: �سركة �سو�عد للتوظيف
�ملدعى عليه: موؤ�س�سة �سما �ساللة للمقاوالت �لعامة

�مام  �ملنظورة  �يجارية  منازعات   )  2012/2665( رقم  �لق�سية   تقرر يف  لقد 
�سركة   / من  و�ملرفوعة  �خلام�سة(  )�للجنة  �اليجارية  �ملنازعات  ف�ص  جلنة 
�سو�عد للتوظيف - العالن �ملدعى عليها/ موؤ�س�سة �سما �ساللة للمقاوالت 
�لعامة- ميثلها/ م�سلم حممد �ل�سحري- ن�سر�- حل�سور جل�سة يوم �الربعاء 
�ملو�فق 2013/7/17 يف �ل�ساعة 01.00 ظهر� يف مقر �لكائن يف �بوظبي- �سارع 
 -2 رق��م  فيال  �ل���زو�ج  �سندوق  بجانب  نهيان-  �آل  مع�سكر  منطقة  �ل��دف��اع- 

�لطابق �الول- وذلك على نفقة �ملدعية.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
 جلنة ف�ش املنازعات االيجارية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1088   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

بنغالدي�ص   �جلن�سية:  هوالدير  علي  تور�ب  هوالدير  �ال�سالم  مدعي/نور 
�المار�ت    �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت  �لذهبية  �لثالثة  جنوم  عليه:  مدعي 
مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / جنوم �لثالثة �لذهبية 
�قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�سية:  �لعامة  للمقاوالت 
 2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة 
�مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/2

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/864   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

عليه:  مدعي  �جلن�سية:بنغالدي�ص  �ال�سالم  رفيق  �ال�سالم  مدعي/�سهيد 
موؤ�س�سة زمان العمال �لتكييف و�لبالط �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع �لدعوى: 
م�ستحقات عمالية �ملطلوب �عالنه / موؤ�س�سة زمان العمال �لتكييف و�لبالط 
�جلن�سية: �المار�ت عنو�نه: بالن�سر)جتديد من �سطب( حيث �ن �ملدعي �قام 
 2013/7/23 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
�مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة مبدينة حممد بن ز�يد 
بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  مول  مزيد 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على 

�القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
        اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2012/3599   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعي/ح�سن �سعيد كمال حمزة �جلن�سية: م�سر مدعي عليه: نايت�ص بريدج 
�لدعوى: م�ستحقات  جلوبال للخدمات �المنية �جلن�سية: �المار�ت  مو�سوع 
عمالية �ملطلوب �عالنه / نايت�ص بريدج جلوبال للخدمات �المنية �جلن�سية: 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) �لتقرير  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �المار�ت   
لنظر  موعد�   2013/7/21 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة 
ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية  �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/7
قلم املحكمة                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10841 بتاريخ   2013/7/11     
       اعال ن للح�ضور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   1953و1950و1943و2013/1960   عم  جز   - م ع- ب-  اأظ

مدعني/1- �مري ح�سني �سليمان هوالدير 2- �سوجنيت خاجندر� كومار 3-تامر 
بنغالدي�ص   �جلن�سية:  ��سالم    تف�سل  علم  4-جهاجنري  خليفة  حممد  �سليم 
مدعي عليه: ركن �ملروج للمقاوالت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت مو�سوع 
�لدعوى: م�ستحقات عمالية  �ملطلوب �عالنه / ركن �ملروج للمقاوالت �لعامة 
ذ.م.م �جلن�سية: �المار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/23 موعد� لنظر �لدعوى، 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لر�بعة ب� حمكمة 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية  �بوظبي 
�جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �سدر بتاريخ  2013/7/3

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ضاء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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درا�صيًا  املتفوقني  من  والفتى  �صنة   14 عمرها  الفتاة   -
وريا�صيًا 

- التزام الفتى باأال يتاأخر عن منزله عن ال�صاعة العا�صرة 
م�صاء كان ال�صبب يف اإقدامه على القفز من �صرفة املنزل

- ال�صداقة بني الفتى والفتاة �صداقة مدر�صية وما حدث 
طي�ض مراهقة

دق جر�ص �لهاتف �ملو�سوع على مكتب �سابط �ملباحث حو�يل �ل�ساعة �لعا�سرة م�ساء  
�أ�سفل عقار بطريق �ملريوطية وهناك جمع  قال �ملتحدث : هناك جثة ل�ساب موجود 
�سابط  توجه  �لفور  على  �لهاتف  �ملتحدث  �أغلق  ثم  �سكر�   .. �جلثة  حول  �لنا�ص  من 
�ملباحث وبع�ص رجال �ل�سرطة �ل�سريني �إىل �ملكان وبالفعل وجدو� جمعا من �ملو�طنني 
يلتفون حول جثة ل�ساب ملقى على �الأر�ص وحوله بركة من �لدماء ومم�سكا  بيديه 

حبال من �لبال�ستيك �خلا�ص مبا ن�سر �ملالب�ص وملفوفا �أي�سا حول ج�سمه. 

معاينة اجلثة
�سريت  تي  يرتدي  �سنة   16 ح��و�يل  �لعمر  يبلغ من  ل�ساب  �أنها  تبني  مبعاينة �جلثة 
�أبي�ص وبنطلون جينز وو��سح من م�ستوى مالب�سه �أنه ذو م�ستوى �جتماعي مرتفع 
ومل يجد رجال �ملباحث بحوزته �سوى مفتاح خا�ص باإحدى �ل�سقق ومبلغ مايل ب�سيط 
ولي�ص معه ما يثبت �سخ�سيته كما تبني من �ملعاينة �ملبدئية �لظاهرية للجثة �أن بها 
�أنه �سقط من �لعقار  �أي  ك�سور� م�ساعفة مما يرجح �سقوط �ل�ساب من �رتفاع كبري 

�لذي وجدت �جلثة �أ�سفله وهذ� �أي�سا و��سح من �إم�ساكه بحبل �لغ�سيل بني يديه .

ال�صوؤال املحري.. من هو املجني عليه؟
قام رجال �ل�سرطة �ل�سرية بعمل حتريات �سريعة و�سوؤ�ل �سهود �حلادث فلم يتو�سلو� 
�إال ملجموعة من �ل�سكان و�الأ�سخا�ص �لذين �سمعو� �سوت �رتطام �سديد باالأر�ص فجاأة 
ولكن ال يوجد �ساهد روؤية و�حد على �سقوط �لفتى على �الأر�ص كما �أن حار�ص �لعقار 
وال  �حل��ي  �سكان  لي�ص من  فهو  �جلثة  يتعرفو� على  �حل��ي مل  و�أه��ل  �ل�سكان  وجميع 

�لعقار كما �أنه لي�ص من �ملرتددين عليه .
وهنا �أ�سبحت �لق�سية لغز� �سديد� من هو �ملجني عليه ؟ وما هي عالقته بالعقار �لذي 

�سقط منه؟ وما �سبب تو�جده به؟
�أنه رمبا  �أكدو�  �ل�سريني  و�أثناء مناق�سة رئي�ص �ملباحث مع معاونيه ورجال �ل�سرطة 
�ل�سقق  �ح��دى  ل�سرقة  �ل�سرفات  �إح��دى  �أو  �ملو��سري  يت�سلق  ك��ان  م�ساكن  ل�ص  يكون 
فاختل تو�زنه و�سقط ليلقى حتفه وهذ� هو �لتف�سري �ل�سهل و�ملنطقي ل�سقوطه ولعدم 

معرفة �سخ�سيته �سو�ء من �سكان �لعقار �أو �حلي.
ولكن رئي�ص �ملباحث مل يقتنع بهذ� �لر�أي و��سح �أن هذ� �ل�ساب من م�ستوى �جتماعي 
فوق �ملتو�سط وو��سح من مظهره �لعام ومالب�سه �لد�خلية  و�خلارجية �أنه لي�ص من 

�لل�سو�ص حتى ميد�لية مفاتيحه  ال تدل على ذلك. 
لك�سف غمو�ص �حل��ادث وحتديد �سخ�سية  �ملباحث يف و�سع خطة بحث  رئي�ص  وب��د�أ 

�ملجني عليه وحماولة �لوقوف على حقيقية ما حدث.
ومت ��ستدعاء �مل�سور �جلنائي وخبري �لب�سمات لت�سوير �ملجني عليه ورفع ب�سمته ومت 
لرئي�ص  ومر�كز �جلمهورية وخطر  �أق�سام  على جميع  �لقتيل  باأو�ساف  ن�سرة  �إر�سال 
�لقتيل على جميع  �ل�ساب  �لذي عر عليه بحوزة  �ملفتاح  �ملباحث خاطر وهو جتربة 
�سقق �لعقار �لتي تتجاوز �الأربعني �سقة وبالفعل �ملفتاح فتح على �إحدى �ل�سقق تبني �أن 
�ساحبها مهند�ص غادر �لبالد منذ �سهرين للعمل باخلارج ولكن هذه �ل�سقة تطل على 
�جلانب �الآخر من �لعقار غري �جلانب �لذي �سقط منه �لقتيل لتزد�د بذلك �مل�ساألة 

غمو�سا وتر�سل �ل�سرطة �أو باالأحرى فريق �لتحقيق يف �حلادث الأهل هذ� �ملهند�ص. 

�أو  به  �سلة  له  لي�ص  �إن��ه  ويقول  عليه  يتعرف  فال  �لقتيل  وي�ساهد  �سقيقه  ويح�سر 
ب�سقيقه �ملهند�ص �لذي غادر �لبالد على �الإطالق.

ومت نقل �جلثة مل�سرحة �مل�ست�سفى بعد �أن قام وكيل �لنيابة مبعاينتها و�أمر بت�سريحها 
�إذ�  وعمل �لتحريات �لالزمة لتحديد �سخ�سية �ملجني عليه و�سبط مرتكب �حلادث 
كان يف �الأمر جناية مع حتديد كيفية �سقوطه على �الأر�ص ومن �أي �الأدو�ر و�ل�سقق 

�سقط؟.

بداية حل اللغز.. اأخ يبلغ عن غياب �صقيقه
يعود رجال �ملباحث ملكاتبهم ويف منت�سف �لليل يح�سر �إىل ق�سم �ل�سرطة �ساب يبلغ 
يعد  �ل�ساد�سة ومل  �ل�ساعة  �ل��ذي خرج من م�سكنه ح��و�يل  �الأ�سغر  �سقيقه  عن غيبة 
�لعا�سرة م�ساء الأي �سبب  �ل�ساعة  �أن يتاأخر عن م�سكنه عن  و�أن��ه ال ميكن  �الآن  حتى 
من �الأ�سباب و�أن و�لد�هما ال يقبل �أي عذر لهذ� �لتاأخري يتفح�ص رئي�ص �ملباحث وجه 
�ل�ساب �لذي جاء يبلغ عن �ختفاء �سقيقه وهو يف ذعر من �أن يكون قد حدث له حادث 

نتيجة �النفالت �الأمني �لذي ت�سهده �لبلد حاليا.
رئي�ص  ور�ح  �لقتيل  وجه  كثري�  ي�سبه  وك��ان  �ملّبلغ  وجه  يتفح�ص  �ملباحث  رئي�ص  ور�ح 
وتبني  خروجه  وق��ت  يرتدي  ك��ان  وم��اذ�  �لغائب  �سقيقه  �أو���س��اف  عن  ي�ساأله  �ملباحث 
�أنها تنطبق متاما على �أو�ساف �ملجني عليه �أو �لفتى فال �أحد يعرف بعد �لتو�سيف 
�جلنائي للحالة.. طلب منه �أن يذهب �إىل م�سرحة �مل�ست�سفى الأن هناك �أحد �ل�سباب 
ممن تنطبق عليهم �لو�سف �لذي قاله وجد قتيال و�أر�سل معاونه معه �إىل �مل�ست�سفى 
، ليعود مرة �أخرى باكيا وهو يقول : نعم �جلثة جثة �سقيقي �الأ�سغر ثم يت�ساءل كيف 
حدث هذ�؟ �إنه من �ملتفوقني در��سيا وريا�سيا و�أنه ير�أ�ص فريق �ل�سلة باأحد �الأندية 
�لكربى ماذ� حدث و�أنهار �ل�ساب �نهيار� تاما �أمام رجال �ملباحث �لذين حاولو� تهدئته 
�أر�سلو� ي�ستدعون و�لد �ل�ساب وو�لدته و�جلميع ي�سرون وبح�سم �سديد يوؤكد �أن  ثم 

�بنهم �لقتيل لي�ص له �أي عالقة بهذ� �لعقار �أو هذ� �ملكان. 

املكاملة التي تك�صف اأ�صرار احلادث
ومبناق�سة �جلميع ��ستطاع رجال �ملباحث �أن يلتقطو� خيطا خفيفا من ل�سان �الأم 

فتح لهم طريق �لبحث يف هذه �لق�سية وهو �أنها �سمعت �ملجني عليه قبل مغادرة 
�ملنزل يتحدث هاتفيا مع �إحدى �سديقاته وتدعى )منى( وهي كانت زميله له 

باملدر�سة.
ويتوجه رجال �ملباحث من جديد �إىل �لعقار حمل �حلادث وي�ساألون عن فتاة 

تدعى )منى( ليجدو� ثالث فتيات بالعقار يحملن نف�ص �ال�سم ثم بد�أ �لبحث 
بينهن عمن تكون على عالقة بالقتيل لك�سف غمو�ص �حلادث بالكامل.

ال�صر عند �صديقته
عليه  للمجني  زميلة  وك��ان��ت  �سنة   14 �لعمر  م��ن  تبلغ  �إح��د�ه��ن  �أن  تبني 

�لعالقة  ه��ذه  تتعدى  وال  ج��د�  بريئة  وزمالة  در��سة  �سد�قة  وجتمعهما 
�لفتاة  دع��ت  وق��د  �لنظيفة  �لعاطفية  �مل�ساعر  بع�ص  ت��ب��ادل 

�سديقها �لقتيل لزيارتها باملنزل حيث �أن و�لد�ها و�سقيقها 
و�أن��ه��ا فر�سة لتبادل  �الأك��رب خ��ارج �ملنزل يف زي��ارة جلدتها 

�حلديث.
وبالفعل ح�سر لها �لقتيل و��ستقبلته ب�سالون �ل�سقة و�حت�ساء 
�ل�ساي و�ساع �لوقت منهما يف �ملناق�سة �إىل �أن �سعرت بح�سور 
�خلا�سة  حجرتها  ب�سرفة  �سديقها  ب��اإخ��ف��اء  فقامت  �الأ���س��رة 
�أمام  �لنوم  �رتدت مالب�ص  و�لدتها  و��ستقبلت  �أبو�بها  و�أغلقت 

تتمكن  حتى  و�الأم  �الأب  لنوم  �نتظار�  �سريرها  ودخلت  و�لدتها 
�حلجرة  ب�سرفة  �ل�سديق  ظل  �ل�سقة..  من  �سديقها  �إخ���ر�ج  من 

جال�سا على �الأر�ص ينظر �إىل �ساعته ويجدها تقرتب من �ل�ساعة �لعا�سرة م�ساء وهو 
ال ي�ستطيع �لتاأخري خارج �ملنزل عن هذه �ل�ساعة ح�سب تعليمات و�لده �ل�سارمة وهو 
�ساب ريا�سي ملتزم خلقيا وعائليا وريا�سيا يهديه تفكريه بربط نف�سه بحبل �لغ�سيل  
�إ لى منزله يف �ملوعد �ملحدد وكانت  ليتدىل به �إىل �الأر���ص مع قفزه ريا�سية للذهاب 

�لقفزة �الأوىل و�الأخرية يف عمره.
وهنا ي�ساأل �ملحققون �لفتاة هل علمت باأن �سديقك هو �لذي �سقط من �سرفة �مل�سكن 
؟ وترد بثبات طبعا عل�سان ملا �سمعنا �ل�سوت ح�سرت و�لدتي وفتحت �سرفة حجرتي 
لتعرف ما حدث ومل �أجده بال�سرفة عموما عندما ي�سفى ويخرج من �مل�ست�سفى �سوف 

�ألومه على غبائه الأنني �أنا كنت �ساأقوم باإخر�جه من �ل�سقة بعد فرتة ب�سيطة .

ال�صدمة
وعندما علمت �أنه تويف تنهار متاما وال ترد على �أي �أ�سئلة توجه �إليها و�حلالة �لنف�سية 
�أ�سيبا بالذهول ومل  �أ�سابت تلك �لفتاة مل تكن تقل عن حالة و�لديها �للذين  �لتي 
كيف   .. ��ست�سافة �سديقها  على  كيف جت��روؤ  �لطفلة  �بنتهما هذه  ترويه  ما  ي�سدقا 
وملاذ� وكاأننا مل نربيها على �ملثل و�الأخالق ثم �إنهما زمالء در��سة ي�ستطيعان �للقاء يف 
مدر�ستهما �مل�سرتكة .. �أنها ال تغادر �ملنزل �إال ب�سحبة �الأ�سرة و�أ�سئلة كثرية .. كثرية 
و�إن كانت هناك  �لق�سية الأنه لي�ص هناك جاين  مل يجدون لها جو�با بعد وحفظت 
م�سكلة نف�سية وتربوية على �الأهل و�ملجتمع كله �أن يلتفت �إليها حول �أ�سلوب �لتعامل 

كانو�  ���س��و�ء  �ملر�هقني  ه���وؤالء  من �ل�سبان �أو �لفتيات. م��ع 

ح�سر الوالدان فقفز الفتى من الدور الثالث ليلقى حتفه

ف�سيحة بطلها الزوج الطائ�ص
ب�سوت  �حلاجب  نادى  حمكمة.. 
ع���ال ح��ني دخ���ل رئ��ي�����ص �ملحكمة 
ليتلو ن�ص �حلكم ح�سوريا على 
وقف  م��ع  ع��ام��ا  بال�سجن  �ملتهم  
م�ستقبله  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا  �لتنفيذ 
ليخرج �لزوج كارها �أن تقع عيناه 
على �لزوجة �لتي خدعته ورغبت 
فيمن هو �أك��ر منه ث��ر�ء ولديه 

كل �الإمكانيات �ملطلوبة للزو�ج. 
بد�أت �حلكاية بق�سة حب جمعت 
�جلامعية  وزم��ي��ل��ت��ه  ����س���اب  ب���ني 
�ل�ساب  ك��ان  �لباهر  �جل��م��ال  ذ�ت 
م��ت��ف��وق��ا يف در����س��ت��ه ول��ك��ن��ه من 
وكانت  متو��سعة  ف��ق��رية  �أ���س��رة 
�حلال  متو�سطة  �أ���س��رة  م��ن  ه��ي 
مدير�  و�ل��ده��ا  يعمل  ك��ان  حيث 

باإحدى �مل�سالح �حلكومية. 
�ل��ث��ان��ي��ة يف  بال�سنة  ك��ان��ا  ع��ن��دم��ا 
�جل���ام���ع���ة ف����ك����ر� يف �الرت����ب����اط 
نار  ����س��ت��ع��ل��ت  �أن  ب��ع��د  و�ل��������زو�ج 
للزو�ج  والأن  قلبيهما  يف  �حل��ب 
ميلك  ال  وم���ت���ط���ل���ب���ات  ط���ل���ب���ات 
منها �سيئا فقد جثم على �سدره 
�إىل  يتقدم  �أن  �ل��رتدد يف  هاج�ص 
�أهلها وكانت هي حمل ��ستح�سان 
جلمالها  م�ستمر  و�إط�����ر�ء  د�ئ���م 
تخربها  كانت  �لتي  و�لدتها  من 
د�ئما �أنها ت�ستطيع �أن تتزوج من 
�أح��د �الأث��ري��اء �ل��ذي يرفعها �إىل 
مكان �ل�سفوة يف �ملجتمع وكانت 
يف ح���رية م��ن �أم���ره���ا ب��ني حبها 
�ختارت  ل��ك��ن��ه��ا  �أم���ه���ا  وت��ط��ل��ع��ات 
���س��ت��ة �سهور  ب��ع��د  �ل��ق��ل��ب  ن�����د�ء 
م���ن ح��ب��ه��ا �مل��ت��اأج��ج ف���ق���ررت هي 
وحر�سا  عرفيا  �ل��زو�ج  وحبيبها 
ل�سحة  بال�سكلية  �ل���وف���اء  ع��ل��ى 
�أت��ي��ا باثنني من  �ل��ع��ريف  �ل��ع��ق��دة 

ومت  ���س��ه��ود�  ليكونا  �أ���س��دق��اه��م��ا 
ذل��ك بعيد� عن �أع��ني �الأه��ل ويف 
غيبة عنهم وم�ست رحلة �حلب 
و�ل��زو�ج �إىل بحر �لع�سل و�أبحر� 
وقعت  �أن  �إىل  ���س��ه��ر  مل����دة  م��ع��ا 

�ملفاجاأة. 
�ساب ثري  �لفتاة  �إذ تقدم الأ�سرة 
�سجعت  بالطبع  �لفتاة  يد  طالبا 
و�ملو�فقة  قبوله  على  �بنتها  �الأم 
�بنتها  �أن  ت��ع��ل��م  ال  وه����ي  ع��ل��ي��ه 
�حلرية  ود�رت  ع��رف��ي��ا  م��ت��زوج��ة 
و�هتدت  �لفتاة  بعقل  تكاد تطيح 
زوجها  تخرب  �أن  ب�سيط  حل  �إىل 
خلطبتها  ي��ت��ق��دم  ب�����اأن  �ل���ع���ريف 

�أنه  �أه��ل��ه��ا  يبلغ  �أن  دون  ر�سميا 
متزوج منها عرفيا وفعال �متثل 
�أنهم  �إال  الأهلها  وت��ق��دم  لطلبها 
وخرج  ب��ال��غ  با�ستهجان  رف�سوه 
فتاته  ت��ظ��ل  �أن  ب���اأم���ل  م��ت��ع��ل��ق��ا 
زوجة له لكن  ظنه قد خاب فقد 
�سلتها  وق��ط��ع��ت  ع��ن��ه  �ن��ق��ط��ع��ت 
�حلديث  يحاول  كان  وعندما  به 
معها د�خل �جلامعة كانت تبتعد 
ب����ل وت���ن���ه���ره و�سط  ف������ور�  ع���ن���ه 
زم���الئ���ه وزم���ي���الت���ه وب���ع���د �أي����ام 
قليلة جاءه �ل�سبب �ليقني خلف 
ت�سرفاتها معه لقد قررت فتاته 
بالرجل  �ل��زو�ج  �لعرفية  زوجته 

�لري.

عالمات اال�صتفهام
و�لتحدي  �ال���س��ت��ف��ه��ام  ع��الم��ات 
ر�أ�ص  يف  ت��ه��در  كالنو�قي�ص  دوت 
�أجابه  وال  وي�����س��األ  ي�ساأل  �ل�ساب 
وكان ت�ساوؤله �لد�ئم كيف تتزوج 

باآخر وهي زوجتي فعال؟
و�ل��ت��ق��اه��ا �أث���ن���اء خ��روج��ه��م من 
ب���اب �جل��ام��ع��ة �أث���ن���اء ���س��ريه��ا يف 
�أن  با�ستحالة  و�أخ��ربه��ا  �ل�����س��ارع 
زوجته  ف��ه��ي  و�إال  زو�ج���ه���ا  ي��ت��م 
وعلى ذمته وفوجئ بردها �لقاتل 
�سباب  طي�ص  عالقتنا  كانت  لقد 

و�أ�سرب  بلها  �ل��ع��رف��ي��ة  و�ل���ورق���ة 
ميتها. 

ذعر �ل�ساب من وقع �ل�سدمة ويف 
وكاد  رقبتها  على  �أطبق  حلظات 
�أن يزهق روحها لو ال تدخل �ملارة 
و�أبلغت �البنة و�لدتها وذهبا معا 
تف�سيالت  و���س��رح��ا  �لنيابة  �إىل 
�حلادث  �سهود  ومعهم  �الع��ت��د�ء 
�ل���ذي���ن ت��ط��وع��و� ب��ال��ت��وج��ه �إىل 
على  ك�سهود  �لنيابة  �أو  ل�سرطة 
بطبيعة  �لفتاة  �لو�قعة.و�أنكرت 
�حلال �أن تكون قد تزوجت �ل�ساب 
�لزو�ج  ورق���ة  يف  وطعنت  عرفيا 
له  فوجهت  قدمها  �لتي  �ل��ع��ريف 
�لقتل  يف  �ل�����س��روع  تهمة  �لنيابة 
�لطريق  يف  الأن���ث���ى  و�ل��ت��ع��ر���ص 
�سرح  ع��اود  �ملحكمة  �ل��ع��ام.و�أم��ام 
زو�ج��ه وجاء  ودق��ائ��ق  تف�سيالت 
وكانت  �ل���ع���ريف  �ل��ع��ق��د  ب�����س��ه��ود 
عليه  حت�سد  ال  موقف  يف  �لفتاة 
جبال  وذ�ب���ت  و�الأم  �الأب  و�ن��ه��ار 

�لثقة يف ثو�ن قليلة. 
ذروت���ه���ا عندما  �مل���اأ����س���اة  وب��ل��غ��ت 
مكتفيا  �ل����ري  �ل��ع��ري�����ص  ه���رب 
�أن  بعد  ب��االإي��اب  �لف�سيحة  م��ن 
�مل�ستقبل. عرو�ص  حقيقة  ع��رف 
على  ح��ك��م��ت  �مل���ح���ك���م���ة  �أن  �إال 
�ل�����س��اب ب��ال�����س��ج��ن مل����دة ع����ام مع 
�إي����ق����اف �ل��ت��ن��ف��ي��ذ ح���ر����س���ا على 
�لعام  يف  ك����ان  ح��ي��ث  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه 
�الأخري من در��سته.وخرج �ل�ساب 
م��ن ق��ف�����ص �الت���ه���ام ي��ج��ر �أذي����ال 
�أن���ه فقد  �حل���زن و�خليبة ورغ���م 
�أال  �أن����ه ق���رر  �إال  ح��ب��ه وح��ب��ي��ب��ت��ه 
تقع عيناه عليها مرة �أخرى ولو 
ورقة  مي��زق  �أ���س��رع  ث��م  م�سادفة 
�لزو�ج �لطائ�ص �لذي ربطه بها.

يعود اإىل احلياة
 بعد 22 �سنة من )موته(

 ����س��ت��ف��اق��ت ع��ائ��ل��ة م���ن م��دي��ن��ة ت����ازة �مل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى هول 
52 �سنة منذ ما  �لبالغ  �أف��ر�ده��ا  �أح��د  ت��و�ري  فاجعة بعد 
�أفر�د  ل��دى  �ملتد�ولة  �الأخ��ب��ار  �سهرين.وح�سب  عن  يزيد 
ور�ء  �ل�سبب  ف���اإن  م�����س��ادر  م��ن  عليها  �ملتح�سل  �ل��ع��ائ��ل��ة، 
ب��ن��ات، ر�جع  ت��رك خلفه زوج���ة و4  �ل���ذي  �ل��رج��ل  �ختفاء 
�أخيه �لذي �ختفى قبل  �إىل تو�سله مبعلومات عن ظهور 
�ثنني وع�سرين �سنة، بعد �أن ق�سد مدينة مليلية من �أجل 
�أن  �إىل  �أخ��ب��اره  �نقطعت  ثمة  وم��ن  �إ�سبانيا،  �إىل  �لهجرة 
�أقنعت عائلته �أخاه بتزوج زوجته، و�حت�سان �بنه بعد مرور 

�ختفاءه على  �سنو�ت   5
�ثنني  قبل  �ختفى  �ل���ذي  �ل��رج��ل  ف���اإن  �ملعلومات  وح�سب 
وع�سرين �سنة، كان يعي�ص باجلنوب �الإ�سباين، وقد �سادفته 
�لعديد من �مل�ساكل، ومل يتمكن من �لعودة �إىل �ملغرب دون 

حتقيق ما ي�سبو �إليه.
ون��ظ��ر� ملعرفته ب����زو�ج �أخ��ي��ه م��ن زوج��ت��ه، ف��ق��د ق���رر هذ� 
�لرجل عدم زيارة �الأ�سرة و�سط �أنباء تتحدث عن ��ستقر�ره 
مبدينة فا�ص، مما �أ�ساب �سقيقه ب�سدمة نف�سية ت�سببت يف 

�ختفائه
�أب��ن��اء حيه،  �أح��د  ع��ودة  �ملختفي،  �ل���زوج  �سجع عائلة  وق��د 
وحديثه عن مقتل �لزوج �ملختفي بعد غرق �لقارب �لذي 

كان ي�سقه طريقه �إىل �ل�سو�حل �الإ�سبانية �سنة 1992.



وبعد تعاقده موؤخر� مع �ملنتج حم�سن جابر، وقبل طرح �ألبومه �لثالث 
���س��ن��و�ت حت��دث ر�م���ي ع��ن �ملرحلة   4 ل��ه منذ  �ل���ذي يح�سر  )ب��رت��اح( 
�جلديدة يف حياته وقال : تعاقدت مع حم�سن جابر الأنه منتج عبقري، 
�سناعة  م��رور  رغ��م  �لعمل  يف  وم�ستمر  حقه،  ويعطيه  �لفنان  يحرتم 

�ملو�سيقى باأزمة كبرية .
وعن �ألبومه �ملنتظر طرحه موؤخر� قال : �نتهيت من ت�سجيل كل �أغاين 
�الألبوم ، �لذي ي�سم 7 �أغاين من �أحلاين و8 من توزيع �ملوزع �ملو�سيقي 
طارق توكل، وهى )برتاح( كلمات �أحمد علي مو�سى �لذي كتب يل �أي�سا 
�أغنيات )ن�سيت( و)لو كان عليك( و )قربني ليك(، كما �أتعاون مع �ملوزع 
ح�سني،  تامر  كلمات  معاه(  )و�أن���ا  �أغنية  يف  �ل�سافعي  ح�سن  �ملو�سيقي 
�لذي كتب يل �أي�سا �أغنيات )م�ص فارق( و)�سدق عينيك( و)مع �الأيام( 
و)بت�ساأل عليا( و�الأخرية من �حلان �أحمد ح�سني، باالإ�سافة �إىل �أغنية 
و�حل���ان حممود  �لنوغي  كلمات حممد  م��ن  وه��ي  �الأول(  م��ن  )�أح��ل��ى 

خيامي.
و�أ�ساف ر�مي: �الألبوم �سيكون مفاجاأة للجمهور، و�أعتقد �أنه يقدمني 
ب�سكل جديد ، خا�سة �أنني بذلت فيه جمهود�ً كبري�ً فيه، ويت�سح هذ� 
و�ملق�سوم  و�لالتيني  �جل��از  بني  ما  تنوعت  �لتي  �ملو�سيقى  نوعية  من 

و�لهاو�ص، و�أ�سكال �أخرى مل تقدم من قبل .
ود�ف��ع ر�م��ي عن فكرة تلحينه �أغلب �أغ��اين �الأل��ب��وم وق��ال: �أبحث عن 
�الختالف وال �أريد �أن �أكون �سبيها الأحد، كما �أين مل �أجد ما كنت �بحث 
عنه، ف�سال عن �أن �مللحنني مل يرعو� ظروف �الإنتاج �حلالية، ويغالون 
يف طلباتهم �ملادية، لذلك قررت �الجتهاد وتلحني بع�ص �الأغنيات، وكما 
قلت من قبل �عتربت �الألبوم مثل فيلم �سينمائي ال يقبل �أن يقوم �أكر 

من خمرج بتقدميه. 
وحول فرتة غيابه عن �ل�ساحة قال: غيابي 4 �سنو�ت جاء ب�سبب خاليف 
مع طارق �لعريان �ملنتج �ل�سابق الألبوماتي، حيث مل ينفذ بنود �لعقد 
بينهم  من  بيننا  �ملقربني  �الأ�سدقاء  من  �لعديد  وتدخل  عليه،  �ملتفق 
زوجته �ملطربة �أ�سالة الإنهاء �خلالف، ومع ذلك �أعترب طارق �لعريان 
بالتعاقد  ي�سمح يل  �ألبومي ومل  �إ�سد�ر  لكنه كان مياطل يف  �سديقي، 

مع �سركات �أخرى .
�ملقررة  �لن�سبة  بد�أت عندما جتاهل دفع  �مل�ساكل  باأن  �تهامه  ورد� على 
�خلا�سة  �لن�سبة  �أدف���ع  مل  بالفعل   : ق��ال  �ل�سابق  ملنتجه  حفالته  ع��ن 
باحلفالت لفرتة، الأين كنت �أرى �أن هناك بع�ص �لتق�سري من �ل�سركة 
جتاهي، حيث كان �لتعاقد ين�ص على �سدور �ألبوم يل كل عام، لكن مل 
�أنني كنت  و�أتذكر  تعاقدي معها،  �ألبومني فقط منذ  �سوى  ي�سدر يل 
�ل��ه��ات��ف ملناق�سته يف بع�ص  �إىل ط���ارق ع��ن ط��ري��ق  �ل��و���س��ول  �أف�����س��ل يف 
�الأمور ، لذلك �متنعت عن دفع �أي ن�سبه الأين ر�أيت �أنه ال يجوز �أن �أدفع 
خم�سني يف �ملئة مما �أح�سل عليه من �أجر نظري قيامه بت�سوير �أغنية، 

ولو كنت �سعرت ببع�ص �الهتمام بي لدفعت ن�سبتي كاملة حينها.
بعد،  يخرج  مل  كبري�ً  مو�سيقياً  خم��زون��اً  �أمتلك  ب��اأين  �أ�سعر  و�أ���س��اف: 
خا�سة  جيلي،  يف  �الأول  �أ�سبح  �أن  و�أمت��ن��ى  ح���دود،  ل��ه  لي�ص  وطموحي 
�ملا�سية،  �ل��ف��رتة  �ل�سنجل خ��الل  �الأغ���اين  بعد جن��اح تقدمي ع��دد م��ن 
�لثورة  منها )حر�ص وال تخون( وكذلك غنائي للن�سيد �لوطني وقت 
وقال:  غيابه  لتعوي�ص  �ألبوم  ميني  تقدمي  رف�سه  ر�م��ي عن  وك�سف   .
طاملا �أقدم �ألبوما كل 3 �أو 4 �أعو�م فلماذ� �أعو�سه بثالث �أو �أربع �أغان، 
علما باأن فرق �لتكلفة بينها وبني �لع�سر �أغنيات لي�ست كبرية كما يعتقد 

�لبع�ص. 
وعن ق�سة �لدويتو �لذي قدمه مع �أ�سالة قال: �أ�سالة �قرتحت �لفكرة 
علي ونفذها طارق �لعريان الأنه يجمعنا �سد�قة عائلية مثلما ظهر يف 
�لكليب، حيث يبد�أ �لكليب مبكاملة هاتفية مني ل�سديقتي �أ�سالة طلبت 
فيها �أن نلتقي الأ�سكي لها همومي بعد �نف�سايل عن حبيبتي، فاالأغنية 
تتناول ق�سة �إن�سانية، وكتب كلماتها برب�عة �أحمد علي مو�سى ووزعها 
فهد، وهي يف �الأ�سا�ص كانت مكتوبة كاأغنية فردية تقوم بغنائها �أ�سالة، 
بعد  عليها  ن�سيف  �أن  �ملمكن  م��ن  قالت  �إليها  ��ستمعت  �أن  بعد  لكنها 
�أكر  دويتو  لي�ست  و�الأغنية  �سويا وهو ما حدث،  لتنا�سبنا  �لتعديالت 

من كونها حو�ر� بني �سديقني، لذلك و�سلت للجمهور ب�سرعة .
�أغنية  وحول جتربة �لدويتو �لذي جمعه بالفنان مدحت �سالح قال: 
�ل�سغر،  عليها منذ  وتربيت  �أع�سقها  �لتي  �الأغ��اين  ت��اين( من  )كوكب 

�لفكرة  علي  ليعر�ص  �سالح  مدحت  �لكبري  �لفنان  بي  �ت�سل  وعندما 
�أ�سارك فنانا عظيما مثله يف  �أن  حتم�ست جد�، الأنه �سرف بالن�سبة يل 
عمل غنائي، باالإ�سافة �إىل �أنني �أ�سجع فكرة م�ساركة �ملطربني يف عمل 
و�حد ، ف�سبق وعر�ست على �ملطرب ح�سام حبيب �أن نقدم دويتو ولكنه 

مل يتحم�ص للفكرة ب�سبب �ن�سغاله باأعمال �أخرى . 
وعن �تهامه بالغرور قال: هذ� �التهام باطل، فاأنا �إن�سان طيب وم�سامل 
�لغرور هو  �أن  �أع��ي جيد�ً  الأنني  �ل�سيئ،  �لطبع  ل��ديَّ هذ�  ولي�ص  ج��د�ً، 

بد�ية �سقوط �أي فنان، ولكني �أحب �أن �أعي�ص يف حايل.

املخرجون اجلدد يغامرون باأفالمهم يف ال�سيف
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)برتاح( يعيده ل�صوق الكا�صيت بعد غياب اأربع �صنوات

رامي �سربي: اأبحث عن الختالف ول اأريد اأن اأكون �سبيها لأحد

غادة عبد الرازق تطالب مبيزانية
طلبت �ملمثلة غادة عبد �لر�زق من �ملنتج حممد عارف ر�سد ميز�نية جيدة 
ة على  للدعاية قبل طرح فيلم )�جلر�سونرية(، �لذي تقوم ببطولته، م�سرَّ
�أال تقل عن 200 �ألف جنيه، علماً باأن �ملخرج هاين جرج�ص فوزي يفكر يف 

طرح �أغنية دعائية للفيلم.

�أفالم  �أول  �مل�سرية  �ل�سينمات  عر�ست  قليلة،  �أ�سابيع  منذ 
�أعمال  �أول  ن��ادي��ن خ���ان )ه���رج وم�����رج(، و)ع�����س��م(  �مل��خ��رج��ة 
�ملخرجة �ل�سابة ماجي مرجان، و�لفيلمان ي�سرتكان يف �أنهما 
من �الأفالم ذ�ت �مليز�نية �لقليلة، وينتميان �إىل نوعية خمتلفة 

عن �ل�سينما �مل�سرية �ل�سائدة.
�لنجاح على  �أن حتقق  �الأف��الم  �لنوعية من  فهل ميكن لهذه 
)تتح(  مثل  ثقلها  لها  جنوم  تت�سدرها  ال  مل�سقاتها  �أن  رغم 

و)�سمري �أبو �لنيل(؟
�إنه مل يفكر يف �الإير�د�ت  يقول منتج )ع�سم( حممد حفظي 
متوتر  �ل��ر�ه��ن  �ل��و���س��ع  الأن  ذل��ك  �لفيلم،  ط��رح  ق��رر  عندما 
و�لظروف غري م�ستقرة مع �قرت�ب 30 يونيو �ملوعد �ملحدد 
مل  �أن��ه  �إال  )�الإخ����و�ن(،  حلكم  �لر�ف�سة  بالتظاهر�ت  للقيام 
�الأن�سب  �لتوقيت  بو�سفه  ذلك،  �أكر من  تاأجيله  يتمكن من 
للعر�ص من وجهة نظره كمنتج للفيلم، م�سري�ً �إىل �أن )ع�سم( 
�إي���ر�د�ت كبرية، فهو لي�ص  �لتي ال حتقق  �الأف��الم  من نوعية 
خم�ص  يف  يعر�ص  فاإنه  لذلك  �مل��ع��روف،  باملعنى  جتارياً  عماًل 
دور عر�ص فقط. وعن �سبب طرحه �لفيلم، يرى حفظي �أنه 
ما د�م �أنتج )ع�سم( فال بد من عر�سه كي ي�ساهده �لر�غبون 
�أن ثمة �لكثري من �الأف��الم �لتي ينتجها من  يف ذلك، موؤكد�ً 
دون �أن يهدف من ور�ئها �إىل �لربح، فهو ينتج �ل�سينما �لتي 
طريق  ع��ن  طويلة  �سنني  �ستعي�ص  �أن��ه��ا  و�ملقتنع  بها  ي��وؤم��ن 
و�لقنو�ت  �ملدجمة  و�الأق��ر����ص  و�الإي���ر�د�ت  �خلارجي  �لتوزيع 
مرجان  ماجي  )ع�سم(  خمرجة  توؤكد  بدورها  �لتلفزيونية. 
�أن��ه��ا ال متلك �خل���ربة و�ل���در�ي���ة مب��و�ع��ي��د ع��رو���ص �الأف���الم، 
�أن عملها لي�ص من �الأف��الم �لفنية �ل�سعبة �لتي ينفر  وترى 
منها �جلمهور، فهو فيلم خفيف ميكن �أن يجذب ن�سبة جيدة 

من �جلمهور، �إال �أنها كانت تتمنى �أن يعر�ص يف �ساالت عدة.
بعدد  تقييمها  يتم  ال  �الأف���الم  �أن  يف  حفظي  مع  تتفق  ماجي 
ذ�كرة  تعي�ص يف  �جل��ي��دة  �الأف���الم  ولكن  �الإي����ر�د�ت،  �أو  �لن�سخ 

�ل�سينما وعرب �لتوزيع �خلارجي و�لقنو�ت �لتلفزيونية.

جنيهات  10
�لقليلة  �مليز�نية  ذ�ت  �الأف��الم  �أن  �ل�سناوي يرى  �لناقد طارق 
لو عر�ست يف  �إي���ر�د�ت حتى  �لنجوم لن حتقق  و�خلالية من 
وقت �آخر، ذلك الأنها �أفالم لي�ست جماهريية و�ملتفرج �لعادي 
مل يعتد بعد �لذهاب �إىل دور �لعر�ص مل�ساهدة �أفالم من دون 
جن���وم، ل��ذل��ك ف���اإن منتجي ه���ذه �الأف����الم وم��وزع��ي��ه��ا عليهم 

�لتفكري ب�سكل جديد وخمتلف لتعزيز جمهورهم من خالل 
طرق متنوعة، من بينها على �سبيل �ملثال تخ�سي�ص حفالت 
بع�سرة جنيهات فقط بداًل من 30 و40 جنيهاً، الأن �جلمهور 
�أن يغامر مب�ساهدة فيلم  �الأم��و�ل ال ميكن  �ل��ذي يدفع هذه 
ملمثلني غري معروفني، �أما تخفي�ص قيمة تذكرة �ل�سينما فاإنه 
�سي�سنع جمهور�ً جديد�ً مثل طالب �جلامعة �لذين قد يقبلون 
�أن خمرجي هذه �الأفالم  �ل�سناوي  �الأف��الم. ويرى  على هذه 
عليهم �أي�ساً مر�جعة �أنف�سهم ملعرفة �أ�سباب نفور �جلمهور من 

�أفالمهم، �لذي قد يعود الأ�سلوب �ل�سرد �ل�سينمائي مثل فيلم 
)�ل�ستا �للي فات( الإبر�هيم �لبطوط وعمرو و�كد، �لذي جاء 
معقد�ً فاأرهق �جلمهور، وجعله ين�سرف عن م�ساهدة �لفيلم.

رمزي  ح�سن  حممد  و�مل��وزع  �ملنتج  ��ستنكر  نف�سه،  �ل�سياق  يف 
خالل  �لقليلة  �مليز�نيات  ذ�ت  �جل��دد  �ملخرجني  �أف���الم  ط��رح 
م��و���س��م �ل�����س��ي��ف، م�����س��ري�ً �إىل خ���ط���ورة ط���رح ت��ل��ك �الأف����الم 
جتارياً من دون �أي دعاية، الأن ذلك �سيت�سبب باأزمات متعددة 
يتخوف  جت��اري  لفيلم  منتج  �أي  �أن  رم��زي  �أ�ساف  لل�سناعة. 

�لر�هنة،  �ل�سيا�سية  �الأح��د�ث  ب�سبب  ر�هناً، وذلك  من طرحه 
�إ�سافة �إىل �قرت�ب �سهر رم�سان. بالتايل، فاإن فكرة طرح �أي 
فيلم جتارياً جمازفة كربى. �أما منتجو هذه �الأفالم فو��سح 
�أنهم ال يهدفون من ور�ئها �إىل �لربح �ملادي، لذلك مل يهتمو� 
لتوقيت �لعر�ص، خ�سو�ساً �أن جمهور مو�سم �ل�سيف معروف 
�لتي ي�سارك  �أو  �لكوميدية و�خلفيفة  �الأف��الم  �أنه يبحث عن 
فيها جنوم كبار وال يقبل على �الأف��الم �لفنية ذ�ت �مليز�نيات 

�ل�سعيفة.

قبل حوايل 7 �صنوات ظهر املطرب ال�صاب رامي �صربي على ال�صاحة الغنائية للمرة االأوىل، وخالل اخلم�ض �صنوات املا�صية قدم رامي 
األبومني فقط، هما )حبيبي االوالين( و)غم�صت عينى(، ورغم جناحه وال�صداقة التي جمعته مبنتجه ال�صابق طارق العريان، اإال اأن 

كل هذا مل يكن كافيا لي�صتكمل النجم ال�صاب م�صرية النجاح التي بداأها ملحنا ومطربا.



فــن اأجـنبــي
اخلميس   - 11   يوليو    2013 م    -    العـدد    10841
Thursday    11    July     2013  -  Issue No   10841

31

يوؤّكد املخرج �صون ليفي اأنه ال ميانع البتة اإعداد فيلم يحمل ر�صالة. على العك�ض، اأخربين اأنه فخور الأن فيلمه 
 Cheaper ج،   Date Night اأخرج  الذي  �صنة(،  ليفي )44  ر�صالة. يعترب  The Internship يحمل 
امل�صاهد  من  كثري  على  يحتوي  الفيلم  اأن   ،Night at the Museum وفيلَمي   ،By the Dozen
الفكاهية، ف�صاًل عن نهاية �صعيدة. لكنه يحمل اأي�صًا ر�صالة �صريحة عن جيل تقّيد بالقوانني اإال اأنه اكت�صف 

يف النهاية اأنه )قد ال يحظى بفر�صة ثانية يف احلياة(، وعن جيل اأ�صغر �صّنًا ...

�سون ليفي: The Internship فيلم يحمل ر�سالة

2009: م�سهد هروب  �ملتقدة عام  �لفكرة على خميلة جا�سنت لني  ��ستحوذت 
ناري تظهر فيه �سيارة قوية وهي ت�سطدم بج�سم طائرة خالل �الإقالع. و�أ�سّر 

.Fast & Furiousi6 على حتقيقها حتى جاء فيلم
 The Fast �لر�بع من �سل�سلة  Fast & Furious )�جل��زء  �إنتاج  خالل 
�لعامل  حول  دوالر  مليار   1.6 نحو  ح�سدت  �لتي   ،and The Furious
ي�سممون  �لذين  �لفنانني،  من  لني  جا�سنت  �ملخرج  طلب   ،)2001 ع��ام  منذ 
فيه  تظهر  ن��اري  ه��روب  م�سهد  �إع��د�د  �لكمبيوتر،  �سا�سة  على  �للقطات  م�سبقاً 
�أن��ه ال يتالءم مع  �سيارة قوية وه��ي ت�سطدم بج�سم طائرة خ��الل �الإق��الع مع 
ينا�سب  مل  �سنتني،  قبل  ج���ّد�ً.  مكلفة  �مل��ج��ازف��ة  وك��ان��ت  ي�����س��وره،  �ل���ذي  �لفيلم 
تكن  )مل  �ملخرج:  يو�سح   .2011 ع��ام   Fast Five لني  فيلم  �أي�ساً  �مل�سهد 
�لتكنولوجيا متطورة كفاية الإعد�د جمازفة مماثلة. كذلك مل �أعر على �لق�سة 
�ملنا�سبة الأدرجها فيها. �سحيح �أن �لق�سة مفتوحة على �الحتماالت كافة، ولكن 
يجب �أن نحر�ص على �أن يكون ت�سل�سلها مالئماً. �أرف�ص �أن �أقحم هذه �ملجازفة 
 Fast & Furious 6 �إط��الق  �لفيلم الأنها مميزة فح�سب(. ولكن مع  يف 
�سار باإمكان �مل�ساهدين �ال�ستمتاع مب�سهد ��سطد�م �ل�سيارة بالطائرة بانفجار 
كبري. يعود فن ديزل �إىل �أد�ء دور ويلمان دومينيك توريتو �خلارج عن �لقانون يف 
�أفالم �حلركة و�ملغامرة هذه �لتي حتظى مبيز�نية كبرية. فرن�ت يف هذ� �جلزء 
SRT8 عرب مقدمة طائرة �سحن  �ل��دودج ت�سارجر  �الأخري ي�سطدم ب�سيارته 
�سوفياتية قدمية قبل حلظات من �إقالعها عن �ملدرج. �إنه م�سهد و�حد من نحو 
Fast 6، �جلزء �الأخري من �ل�سل�سلة  �مل�ساهدين يف  ت�سعل حما�سة  20 م�سهد�ً 
�أعيدت �سياغتها لتتحّول  �أف��الم تافهة. ولكن  �الأم��ر جمرد  بادئ  �لتي �عُتربت 
 Fast & �ملربحة يف هوليوود. )فتحولت  �الأف��الم  �سل�سالت  �أب��رز  �إح��دى  �إىل 

مر�دف الأ�سو�ء �ملدينة و�لفتيات �جلميالت(، على حد تعبري  �إىل   Furious
لني، �لذي ي�سيف: )�سعرت �أننا �سنبتكر �أمر�ً خمتلفاً(.

عمل متوا�صل
يف �سهر مار�ص ، كان لني يعمل بال هو�دة حماواًل �إنهاء عمل �سنة ون�سف �ل�سنة 
من مرحلة ما بعد �الإنتاج يف 12 �أ�سبوعاً. فطلب �ملخرج من خم�سة حمررين 
�ملوؤثر�ت  على  �ملتخ�س�سني  م��ن  ف��ري��ق  عمل  فيما  م��ع��اً،   Fast 6 على  �لعمل 
�أما عملية مزج �الأ�سو�ت  �لب�سرية وت�سحيح �الألو�ن يف مكان �آخر من �ملن�ساة. 

فا�ستحوذت على م�سرحني بحجم �سالة �سينما.
فيما كان م�سمم �الأ�سو�ت بيرت )د�ونتاون( بر�ون يعمل �أمام �سف من �سا�سات 
�لكمبيوتري و�أج��ه��زة م��زج �الأ���س��و�ت رم��ى بكرة �إىل ل��ني، ف��ح��اول �مل��خ��رج رمي 

�لطابة و�إدخالها يف حلقة كرة �سلة على بعد نحو 15 مرت�ً.
�إال كل �سنتني  �أمت��رن على هذ�  يذكر لني بتو��سع بعد حماولته �ل�ساد�سة: )ال 

خالل ت�سوير هذه �الأفالم(.
حمل �ملخرج �لنجاح لهذه �ل�سل�سلة منذ �أن توىل �إخر�جها منذ عام 2006 مع 
جزء The Fast and the Furious: Tokyo Drift. وعمل منذ 
ُتقا�ص  فاعلية لني  لكن  �ل�سلة.  ك��رة  ذل��ك �حل��ني على حت�سني مهار�ته يف لعب 
بفاعلية �أكرب من خالل �الأرباح �لتي حتققها �أفالم Fast على �سباك �لتذ�كر. 
�أد�ء دور �لبطولة يف هذه �ل�سل�سة بعد �جلزء  �أقنع ديزل، �لذي تخلى عن  فقد 
�الأول، بالعودة �إىل مقعد �ل�سائق يف Fast & Furious )�لذي حقق �أرباحاً 
363 مليون دوالر حول �لعامل(. كذلك �ساهمت هذه �خلطوة يف  كبرية بلغت 

�لتقليل من �أهمية �سباقات �ل�سو�رع يف �ل�سل�سلة وقّوت ح�سور �ل�سخ�سيات.

�ل�سل�سلة:  ت��ن��ق�����س��ه  م���ا  ون��اق�����س��ن��ا  �أ����س���ط���وري���ة.  �سخ�سية  )ف���ني  ل���ني:  ي��و���س��ح 
�الأ�سطورة(.

�أ�ساد ديزل يف ر�سالة �إلكرتونية )مب�ساركته �ملبتكرة( مع لني. و�أ�ساف: )�أبدع لني 
�ملرة تلو �الأخرى، مربهناً �أنه خمرج يتمتع باأ�سلوب يحمل �حلركة �إىل م�ستوى 

جديد(.

مغامرات
على غرر �الأجز�ء �الأخرى من Fast، يتتبع �لفيلم �ل�ساد�ص مغامر�ت جمموعة 
�ملمثلة  تايري�ص،  و�ملغني  �ملمثل  �مل��ع��ه��ودون:  )�ملمثلون  �ل�سرعة  حت��ب  مرتزقة 
جورد�نا  ك��ان،  �سونغ  لود�كري�ص،  و�ملغني  �ملمثل  باتاكاي،  �إل�سا  �الأزي��اء  وعار�سة 
�لطرقات  على  �لق�سوى  �ل�سرعة  �نتهاكات  يهوون  �لذين  و�آخ���رون(  برو�سرت 

�ل�سريعة.
بقيادة ديزل و�سخ�سية �ل�سرطي �ملتخفي �ل�سابق �لتي يوؤديها بول و�كر، يتعاون 
�لفريق مع �لعميل �حلكومي لوك هوبز )دو�ين )ذي روك( جون�سون �لذي يعود 
بدوره من Fast Five( وي�سافر �إىل لندن ليحاول �الإيقاع بع�سابة ال ترحم 

مقابل �حل�سول على عفو حكومي �سامل.
�أن �ل�سخ�ص �لثاين يف �سل�سلة �لقيادة د�خل  تزد�د �الأمور تعقيد�ً عندما يت�سح 
�لتي ظنناها  رودريغيز(،  )مي�سال  �لقدمي  دوم  ليتي، حب  �سوى  لي�ص  �لع�ساب 
جمموعة  �إىل  �لعودة  على  م�سممًة  فتبدو   .Fast من  �لر�بع  �جل��زء  يف  ميتة 

على حبيبها �ل�سابق. ر�سا�سة  تطلق  �إنها  حتى   .Fast
�ساحة  يف  بالت�سوير  فح�سب  ل��ه  ُي�سمح  �ل��ذي  �لثالث  �لفيلم   Fast 6 �أ�سبح 
)بيكاديللي �سريك�ص( )حيث ترى �سيارة دوم من نوع دودج د�يتونا و�سيارة ليتي 

�بتكار�ت  �لفيلم  ي�سمل  كذلك  طبقتني(.  ذ�ت  با�سات  بني  تت�سابقان  �جلن�سن 
مثل  وتعمل   1 �لفورموال  �سيار�ت  ُت�سبه  معدلة  �سيار�ت  مثل  �لتقنية،  عالية 
منحدر�ت قفز �سريعة �حلركة. وال �سك يف �أن �سيار�ت رجال �سرطة لندن �لتي 

ت�سطدم بها عن غري عمد تعاين �لكثري.
�أ�سف �إىل ذلك م�سهد �ملطاردة �لتي يقود فيها زعيم �لع�سابة )�ملمثل �لربيطاين 

لوك �إيفانز( دبابة ويق�سي على نحو 250 �سيارة على طريق �سريع �إ�سباين.
يو�سح �ملنتج نيل موريتز �أن �سانعي �لفيلم رغبو� يف �لبد�ية يف تعزيز �حلركة يف 
هذه �مل�ساهد باالعتماد على �ل�سور �ملعدة بو��سطة �لكمبيوتر، �إال �أنهم ��سطرو� 
يذكر  �حلقيقي.  �الآيل  �لدمار  م�ساهد  من  كثري  على  �العتماد  �إىل  �لنهاية  يف 
موريتز: )عندما ترى �لدبابة ت�سطدم بال�سيارت على �لطريق �لعام، فتاأكد �أن 

هذ� م�سهد حقيقي. ر�حت �لدبابة ت�سطدم بها على �لطريق يف جزر �لكناري(.
ي�سدر مع  ك��ي  �مل��ح��ّدد  �ل��وق��ت  �لفيلم يف  الإن��ه��اء  �مل��ت��و����س��ل  �ل�سغط  رغ��م  على 
�ملحددة،  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  تخطي  دون  م��ن  �ل�سيف  خ��الل  �ل�سخمة  �الأف����الم  م��وج��ة 
 ،Fast & Furious جن��اح  على  للحفاظ  �ملتنامية  �ل�سغوط  رغ��م  وعلى 
 Betterتوقعه يف ناق�ص  وهكذ�  �إج��ه��اد.  �أو  تعب  على لني عالمات  تظهر  مل 
فيلم م�ستقل عن �جلرمية بد�أ عر�سه يف مهرجان   ،Luck Tomorrow
)�ساند�ن�ص �ل�سينمائي( عام 2002، فو�سع �ملخرج على ر�د�ر هوليوود. يذكر 
�أحد  وال  دوالر  �ألف   100 �إىل  ي�سل  وديناً  �ئتمان  بطاقات  لني: ) متلك 10 
يوؤمن بك �أو يعرف ما �إذ� كانت �أفالمك �ستنجح. هل ر�ودك هذ� �ل�سعور يوماً؟ 

هذ� �أ�سو�أ باأ�سو�ط(.

مغامرات جمموعة مرتزقة حتب ال�صرعة

لني  جا�سنت  حلم   ...Fast & Furiousi6

ت�������س���اه���د فيلم  ك����ن����ت  ������س�����ن�����و�ت،  ث����م����اين  ق����ب����ل 
�أن  يف  وف��ك��رت   Wedding Crashers

عليك �لعمل مع هذين �ملمثلني ذ�ت يوم؟
�لنا�ص،  �سائر  غ���ر�ر  على  ك��ول��ت��ن��او:  ب���اري  ي��ق��ول 
قبل   Wedding Crashers ���س��اه��دت 
ثماين �سنو�ت وقلت: )هذ�ن ممثالن �ساحر�ن(. 
�الأفالم  حمبي  ك��ل  غ���ر�ر  وع��ل��ى  �لفيلم.  ع�سقت 
�ملعجبني  �أ���س��ّد  �أح���د  نف�سي  �أع��ت��رب  �ل��ك��وم��ي��دي��ة، 
 .Bottle Rocket يف  م�ساركته  منذ  ب���اأون 
كذلك �أنا من �أكرب معجبي فين�ص منذ متثيله يف 
�إعادة جمعهما  �أتعمد  مل  لكنني   .Swingers
�أتيحت يل �لفر�سة  يف فيلم و�ح��د. ولكن عندما 

قبل �سنة، ��ستغللتها بالتاأكيد.
هل  �ل��ب��د�ي��ة،  يف  �ل�سيناريو  على  �طلعت  عندما 

كانت �سركة )غوغل( متعاونة معك؟
ن���ع���م، �إمن������ا ب�����س��ك��ل غ����ري ر����س���م���ي. ق���ب���ل �إع������د�د 
و�أون  قيامه  فكرة:  فين�ص  علي  طرح  �ل�سيناريو، 
�إذ� كان  بفرتة تدريبية يف )غوغل(. ف�ساألته عما 
عن  يتحدث  �أن���ه  �أو  ذ�ت��ه��ا،  بحد  �ل�سركة  يق�سد 
الحقاً.  ت�سميتها  ميكننا  عامة  تكنولوجيا  �سركة 
فاأّكد يل �أنه يتحّدث عن )غوغل( بحد ذ�تها و�أنه 
ولكن  فيها.  �مل�سوؤولني  مع  ع��دة  �جتماعات  عقد 
كان علي �أن �أجتمع بهم الأ�سرح لهم وجهة نظري 

عن �لفيلم.
�لطلب؟ هذ�  جتاه  فعلك  رّد  كان  • ما 

- �أو�سحت لفين�ص �أنني مهتم حّقاً بالفيلم، لكني 
�أنقل  �أن  �أردت  �أون و)غوغل(.  �أ�سّر على م�ساركة 
�ل�����س��رك��ة. ك��ن��ت ق��د �سمعت عن  �ل���و�ق���ع يف ه���ذه 
)غوغل(.  يف  �ملاألوفة  غري  �لغريبة  �لثقافة  تلك 
�أحد  يف  �لفيلم  ي�ستند  �أن  �ملمتع  م��ن  �أن  وظننت 
�أوج��ه��ه �إىل تقدمي ���س��ورة م��ن �ل��د�خ��ل ع��ن هذه 
على  وعر�ست  )غوغل(  ق�سدت  لذلك  �ل�سركة. 
�لنقد  م��ن  ك��ث��ري�ً  ي�سمل  فيلماً  فيها  �مل�����س��وؤول��ني 
وهكذ�  ت�سافحنا  ح�سنة.  نو�ياه  �أن  �إال  �مل�سحك، 

�نطلق �مل�سروع.
تقلق �ل�سركة ب�ساأن �سورتها؟ • �أمل 

كان  ����س���و�ء  �ل��ف��ي��ل��م،  ت�سنيف  ب�����س��اأن  ت��ق��ل��ق  مل   -
خم�س�ساً للبالغني �أو ملن هم يف �سن �لثالثة ع�سرة 
�أنهت مل  �إال  �أي �عرت��سات.  تقّدم  ف��وق. مل  وم��ا 

ترد �أي�ساً فيلماً �ساخر�ً �أو �سيئ �لنو�يا.
رّدك؟ كان  • ما 

- قّدمت لها جمموعة من �الأفالم �لتي �أعددتها 
و�أّك����دت �أن��ن��ي ال �أ���س��ور �أف��الم��اً ���س��اخ��رة �أو �سيئة 

�لنو�يا.
تكن لدى �مل�سوؤولني خماوف �أخرى؟ • �أمل 

- مل يطلبو� قر�ءة �ل�سيناريو، لكنهم �طلعو� عليه 

يف �لنهاية. ومتكنو� من ت�سحيح بع�ص �ملعلومات 
مهمة  م�ساهمة  ه��ذه  وكانت  فيه.  �لدقيقة  غري 
منهم، ثم �سمحو� لنا بت�سوير �لفيلم. �ال�ستثناء 
�ل���وح���ي���د ت�����س��دي��ده��م ع��ل��ى �الأج��������ز�ء �ل���ت���ي كان 
با�ستطاعتنا �لت�سوير فيها يف مقرهم. فلم ُي�سمح 
لنا �الق��رت�ب �لبتة من جمموعة من �ملهند�سني 
و�سفر�ت  خ��و�رزم��ي��ة  عمليات  ع��ل��ى  تعمل  ك��ان��ت 
وعملها  مهند�سيها  تعامل  ف)غوغل(  كمبيوتر. 

بطريقة حازمة وبالغة �الحرت�م.
بعد  رقابة  �أعمال  �لفيلم الأي  يتعر�ص  �إذ�ً، مل   •
�النتهاء من �لت�سوير؟ �أمل يريدو� �الطالع على 

�سيغته �لنهائية؟
�لفيلم.  م�ساهدة  يف  يرغبو�  �أن  �لطبيعي  من   -
ومتحف  �سميثونيان  متحف  مع  عملت  �أن  �سبق 
موؤ�س�سات  مع  تعمل  وعندما  �لطبيعي.  �لتاريخ 
�الطالع  يف  عليها  �لقيمون  يرغب  �حلجم،  بهذ� 
خللت  �إن  �سيخ�سر  �جل��م��ي��ع  ل��ك��ن  �ل��ف��ي��ل��م.  ع��ل��ى 
باالتفاق. لن حتقق �أي مك�سب �إن و�سعت نف�سك 
يف موقف حرج. �سحيح �أن �لكلمة �الأخرية مل تكن 
و�الأخالقي،  �الإن�ساين  �مل�ستوى  على  ولكن  لهم. 

لهم �حلق يف �الطالع على �لفيلم.
• �أمل متانع؟

كانت  �لفيلم  من  �لنهائية  �لن�سخة  �أن  �لالفت   -

خمتلفة كثري�ً عن �ل�سيناريو �لذي و�فقو� عليه، 
فقد ��ستند يف %20 منه على �الرجتال. لذلك 
من  ك��ث��ري�ً  )غ��وغ��ل(  م�سوؤولو  يالحظ  �أن  خفت 
ولكن  وي�����س��ت��اوؤون.  عليها  ي��و�ف��ق��و�  ل��ن  تفا�سيل 
عندما �نتهى �لعر�ص، �سافحوين و�أبلغوين �أنهم 
ال ميلكون �أي مالحظات. �أّكدو� يل �أنهم يتقبلون 
�مل�����س��ح��ك��ة، و�سدقو�  �ل��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه  ت��ن��اول��ه��م 

بقولهم هذ�.
�أن �ل��ف��ي��ل��م �أك���ر ج��دي��ة مم��ا ظ��ن��ن��ت. ما  • �أق����ّر 
�سعوبة �ملو�زنة بني عر�ص �لفكرة �لتي توّد نقلها 

و�حلفاظ يف �لوقت عينه على �لطابع �لفكاهي؟
�أعلم ما  �لنقطة. ال  ه��ذه  �أث��رت  �أن��ك  ي�سعدين   -
�إذ� كان ��ستعمال �لكلمة )جدية( مالئماً. يتناول 
�ل��ف��ي��ل��م م�����س��اك��ل ح��ق��ي��ق��ي��ة ت���ربز يف وق��ت��ن��ا هذ�. 
تالحظ يف مرحلة ما �أن يف جمتمعنا جياًل ي�سعر 
بعدم �الأمان ب�سبب تر�جع فر�سه. ويظن �أنه بات 
�أ�سرة عاملة يف  فين�ص يف  ن�ساأ  �ملا�سي.  من  ج��زء�ً 
�ملجموعة،  هذه  �إىل  �أ�سدقاوؤه  وينتمي  �إيلينوي. 
بفر�سة  �سيحظون  ك��ان��و�  �إذ�  م��ا  يعلمون  ال  فهم 
ثانية يف �حلياة. لذلك بدت �مل�ساألة بالغة �الأهمية 
�لع�سرين  �ل��دق��ائ��ق  ت��ل��ك  ُت��ع��ت��رب  �إل��ي��ه.  بالن�سبة 
�مل�ساهد  بقدر  �الأهمية  بالغة  �لفيلم  من  �الأوىل 
�لفكاهية كافة. ال ميكنك طرح هذه �الأفكار ب�سكل 

خالل  وم��ن  �لر�سالة.  �إي�سال  عليك  الأن  عبثي، 
�لعرو�ص �الأوىل �لتي �أقمناها، الحظنا �أن �لنا�ص 
يفهمونها. يتناول �لفيلم خماوف حقيقية. لرمبا 
كنت حمّقاً با�ستعمال كلمة )جدية(، فهذه م�سائل 
جدية. �سحيح �أننا نعر�سها يف حبكة فكاهية، �إال 

�أنها تبقى جدية.
�لر�سالة؟ هي  ما  • �إذ�ً، 

- �أنت يف �لعقد �خلام�ص من عمرك وت�سعر باأنك 
�أن م�ستقبلك  �إال  قمت بكل ما هو مطلوب منك، 
على  عينه  �الأم����ر  ينطبق  م�����س��م��ون.  غ��ري  ي��ب��دو 
�ل�����س��ب��ان يف ���س��ن �ل��ع�����س��ري��ن �ل���ذي ي��ت��خ��رج��ون يف 
�جلامعة، يلتزمون بالقو�عد و�لقو�نني كافة، بيد 
وظيفة.  �سيجدون  كانو�  �إذ�  ما  يعرفون  ال  �أنهم 

�أعترب هذه �لر�سالة جزء�ً من �لفيلم، متاماً مثل 
�مل�ساهد �مل�سحكة. نرى هنا تقاطعاً بني جيلني يف 
من  �نتقالهما  �إىل  ي��وؤدي  ما  �لزمن،  من  مرحلة 
�أننا  �أدرك  �الح���رت�م.  ت��ب��ادل  �إىل  �ل�سكوك  ت��ب��ادل 
هذ�  لكن  �لتعايل،  من  بنوع  �لفيلم  نناق�ص  رمب��ا 
حقيقي. فاأف�سل �الأفالم �لكوميدية تتناول دوماً 

�لو�قع �ملوؤمل.
لنا �لعمل مع فين�ص و�أون. • �سْف 

�ل�سهرة  �أ�سابا  طبيعي.  ب��دفء  كالهما  يتمتع   -
بخوف  �لنا�ص  م��ع  �لتعاطي  وميكنها  زم��ن  منذ 
�أنهما لي�ص كذلك. يتقبالن �جلميع.  �إال  وح��ذر. 
�ل�سيناريو  حت�سني  با�ستمر�ر  ح��اوال  �إنهما  حتى 

خالل �لتمارين و�لت�سوير.



اكت�ساف طبقة فى قرنية العني 
امل�سببة لأمرا�ص املياه

 
قررت جمموعة من علماء �لعيون من جامعة نوتنغهام �الية �لبحث فى 
طبقات �لعني للو�سول �إىل تف�سري �أ�سباب �إ�سابة �لعني باأمر��ص �لقرنية، 

�أكر �أمر��ص �لعني �نت�سار�ً على كوكب �الأر�ص.
بها  ت��ربع  ب�سرية  قرنية  د�خ���ل  �ل��ه��و�ء  م��ن  ف��ق��اع��ات �سغرية  وع��رب حقن 
�لعني ال  م��ن طبقات  ج��دي��دة  �لعلماء طبقة  �كت�سف  وف��ات��ه،  بعد  �أح��ده��م 

يتعدى �سمكها 15 ميكرون.
طبقة دو� يف تقع فى �جلزء �خللفي من �لقرنية، ويعتقد �لعلماء �أن �لطبقة 
�لزرقاء  �ملياه  مبر�ص  �لب�سر  �إ�سابة  عن  مبا�سر  ب�سكل  �مل�سوؤولة  تكون  قد 
و�لبي�ساء. فح�سب �لعلماء �مل�ساركني فى �الكت�ساف، �إن �رتفاع �سغط �لعني 

�لذى ي�سبب �أمر��ص �ملياه قد يكون �سببه �ملبا�سر هذ� �لغ�ساء �لرقيق،
�لعمليات  تقنيات  تطوير  فى  �سي�ساهم  �لك�سف  هذ�  �إن  �لباحثون،  ويقول 
�جلر�حية و�سُيزيد من �حتماالت جناحها باالإ�سافة �إىل م�ساهمتها ب�سكل 

مبا�سر فى طريقة معاجلة �أمر��ص �لعيون.

االأوز 

ينتمى �الأوز �إىل عائلة �لطيور �لتى منها �لبط و�لبجع، و�الأوز �كرب حجما 
من �لبط و�غلظ منه منقار�ً ورقبته و�ساقيه �طول، يق�سي �سطر�ً كبري�ً 
من حياته على �لياب�سة وهو يرعى يف �حلقول و�ملروج ويربى يف كل مكان 
�لتهام  �ل�ساحلية على  و�ملياه  و�مل�ستنقعات  �لبحري�ت  وهناك من يعي�ص يف 
�لنباتات �ملائية وهو يطري يف �لهجرة يف ت�سكيالت ت�سبه رقم )8( وتبقى 
على �رتفاع �ساهق عندما يكون �لطق�ص �سحو وي�سيح �لطيور على بع�سها 
�الأوز  �م��ا  عائليه.   م��ن جمموعات  يتكون  ع��ادة  و�لقطيع  �ل��ط��ري�ن  �ث��ن��اء 
يف  �ملعروف  �الأعياد  طعام  وك��ان  �لقدمية  �لع�سور  منذ  ب��د�أ  فهو  �مل�ستاأن�ص 

�وروبا حتى مت ��ستبد�له بالديكة �لرومية �لتى جئ بها من �مريكا. 
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املمثل الري جو كامبل لدى وصوله للوس أجنليس حلضور العرض األول لفيلم Pacific Rim في هوليوود. 
)أ ف ب(

اإحدى ال�صفحات على اآلة ت�صوير اإىل  يف  �صورة  ت�صغري  • مت 
الناجتة  ال�صورة  ت�صغري  مت  ثم  االأ�صلي  حجمها  من   %  60
حجم  من  النهائية  الت�صغري  ن�صبة  هي  فما   %  20 بن�صبة 

ال�صورة االأ�صلي ؟
%  48

كلمة الذرة امل�صتخدمة يف امل�صطلح الكيميائي؟ ا�صل  • ما 
يوناين وتعني �لغري قابل للق�سمة

اال�صم  هذا  تاأخذ  ان  قبل  مر�صيد�ض  �صيارة  ا�صم  كان  • ماذا 
؟

جيلينيك
التم؟ عليه  يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 

�لبولونية ماري يف عام 1898. وزوجته  بياركوري  �لفرن�سي  �لفيزيائي  �إكت�سفه  �لر�ديوم  �أن  تعلم  • هل 
�لربت  �لفيزيائي  �جلن�سية  و�الم��ريك��ي  �الأ�سل  �الأمل��اين  �لعامل  �إكت�سفها  �لن�سبية  نظرية  �أن  تعلم  هل   •

�آني�ستاين �لذي ن�سر هذه �لنظرية يف �لعام 1905 م.
��ستخد�م �لر�د�ر الأول مرة كان يف �حلرب �لعاملية �لثانية يف �لعام 1939. �أن  تعلم  • هل 
نور �لقمر خلف �ل�سم�ص فال يبدو �أبد�ً. يحتجب  �أن  يعني  �لقمر  خ�سوف  �أن  تعلم  • هل 

�إيجاد عمليات �جلذر  ور�ء  و�أن��ه  بالريا�سيات  بعلومه  ��ستهر  �الإ�سالمي �خلو�رزمي  �لعامل  �أن  تعلم  هل   •
ويعطي �ملعادالت �لريا�سية �الأخرى و�أنه هو مبتكر علم �جلرب. 

�أن �أول من ترجمت له كتب �لكيمياء و�لطب و�لفلك وغريهما من �لكتب �لفل�سفية هو خالد  هل تعلم   •
بن يزيد بن معاوية بن �أبي �سفيان �الأمري �الأموي �لذي زهد باخلالفة حبا بالعلم و�ن�سرف يوؤلف ويرتجم 

كتب �لكيمياء و�لعلوم �ملختلفة.

كان �حد �مللوك ظاملا �إىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبري�ً �و �سغري�ً من بط�سه وكان له مقوله د�ئماً يرددها 
�ن �فر�د �سعبه ما هم �ال كالباً لديه فثار �حد �سباب �ململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�سرخ يف �لنا�ص يحفزهم 
على �لتخل�ص من هذ� �لكابو�ص ومن �لظلم و�لطغيان ويقول لهم �نهم لو عا�سو� حتت حكم هذ� �مللك فلن يكون 
خلفهم جياًل �آخر الأن �مللك �سيبيد �ل�سعب كله من �جلوع و�لعط�ص و�ملر�ص.. ثار �ل�سعب �سد �مللك ثورة عارمة 
لكن �مللك بقو�ده ��ستطاعو� �ن يخر�سو� �لنا�ص ويهددوهم باحلديد و�لنار و�أر�سل �مللك قو�ده للبحث عن �ل�ساب 
�لذي حر�سهم لكن عابد كان قد هرب حتت �حلاح �مه �إىل خارج �ململكة فهام على وجهه يف �ل�سحر�ء حتى كاد 
يهلك ولوال �ن �حد �لقو�فل حلقته ما كان بقي له يوماً �آخر، ترك رئي�ص �لقافلة عابد حتت �يدي �بنته �لكبرية 
لتعتني به فقامت على عالجه حتى ��سرتد عافيته و�كمل معهم رحلتهم.. وعندما �ساأله رئي�ص �لقافله عن وجهته 
قال له �ين ال �جته �إىل �ية مكان بل كنت فار�ً من ظلم �مللك، ز�د ترحيب رئي�ص �لقافلة بعابد و��ست�سافه حتى 
و�سل �إىل �خته وهناك ز�د �كر�م �لرجل لعابد ثم عر�ص عليه �ن يتزوج �بنته ويعي�ص بني �هل قبيلته فو�فق عابد 
على �لفور ملا �ح�ص به من قبول جتاه �لفتاه.. ولكن �سعادته مل ت�ستمر كثري�ً فهناك كان �حد �سباب �لقبيلة يكيد 
له وقد �متالأ قلبه كرها ب�سبب زو�ج عابد من �بنة رئي�ص �لقبيلة وقد كان �ل�ساب يريدها لنف�سه لذلك ��ستدرك 
وبارزه  فنزل  و�خل��وف  باجلنب  �ت�سف  و�ال  ذلك  يرف�ص  �ن  عابد  ي�ستطيع  فلم  بينهما  مبارزة  �إىل  عابد  �ل�ساب 
و��ستطاع �ن يقتله فز�د مقد�ره يف �لقبيلة و�أ�سبح له مكانة عظيمة فعا�ص �سنو�ت رزق فيها باأوالد حني ��ستطاع 
باأهل  يفتك  ز�ل  �مللك ما  �ن  تثبت  �لتى  باأخبارهم  ويعود  �إىل مدينة عابد  بتجاره  �ن يذهب  �لقبيلة  �ف��ر�د  �حد 
مدينته، �ح�ص عابد بقب�سة يف قلبه و�أ�سر �ن يعود �إىل �ململكة لريى �مه ويعود بها ولكن زوجته خافت عليه فقال 
لها �ن �ساء ربي يل �لعودة فلن �أتاأخر و�ن مل ي�ساأ فاأذكري حكايتي الأوالدي. ودع عابد زوجته و�جته �إىل مدينته 
من فوره فو�سلها ليل �ليوم �لثالث فت�سلل �إىل بيت �مه ودق بابها ففتحته و�لرعب ميالأ قلبها وعندما �ساهدته 
مل ت�سدق عيناها لكنها ر�حت يف بكاء �سديد وهى تتمتم �نها كانت حت�ص بعودته و�نها �سرت�ه قبل موتها.. ��سفق 
عليها ولدها وهدء من روعها لكنها كادت ت�سرخ وهى تقول �نه ال مير يوماً دون �ن يعرب هذ� �ملكان جنود �مللك 
��سياءها  مللمت  عليه  تاأتي معه وخوفاً  �ملكان حتى  �نه لن يرتك  كان فقال  يعود حيثما  �ن  باهلل  ت�ستحلفه  و�نها 
�لب�سيطة وركبت معه جو�ده وخرجا من �ملدينة حتت �ستار �لليل يحفظهما �لذي ال يغفل وال ينام، وو�سل بها 

�ساملة �إىل حيث توجد زوجته و�أوالده لتعي�ص معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية و�لكر�مة. 

نعمة احلرية

رقائق ال�سيب�ص متثل خطورة بالغة

قلة احلركة…
 م�ساكل �سحية كثرية

 
�الإ�سابة  تعزز  �لتي  �خلطر  عو�مل  �أب��رز  �أح��د  �جل�سدية  �حلركة  قلة 
و�لقولون.  �لثدي  و�سرطان  �ل�سكري  من  �لثاين  و�لنوع  قلبية  بنوبة 
مبا �أن ن�سبة كبرية من �لنا�ص يف �لدول �ملتطورة ال تتحرك مبا يكفي، 
ت�ساءل  �لعامة.  �ل�سحة  م�ساكل  تفاقم  يف  وح��ده  �لعامل  ه��ذ�  ي�ساهم 
�لباحثون يف جامعة هارفرد عن �نعكا�سات �لو�سع على �ل�سحة �لعامة 
�إذ� تر�جعت ظاهرة قلة �حلركة. من خالل ��ستعمال بيانات تعود �إىل 
خمتلف �ملناطق �جلغر�فية، ��ستنتج �لباحثون �أن قلة �حلركة �جل�سدية 
د�ء  % من  و7  �لتاجية،  �ل�سر�يني  �أم��ر����ص  % من   6 م�سوؤولة عن 
�ل�سكري، و10 % من �سرطان �لثدي و�لقولون، وتبني �أنها �أدت �إىل 
2008 )5،3 ماليني  من حاالت �لوفاة �ملبكرة عاملياً يف عام   %  9
  10 حالة(. قد ي�ساهم حت�سني �حلركة �جل�سدية بن�سبة ترت�وح بني 
�أل��ف و1،3 مليون حالة وف��اة �سنوياً   533 % يف منع بني  و25   %

بح�سب تقدير�ت �لباحثني.

�شعيد علي حممد 
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
كابنت  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
طيار يف امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأحمد حامد البل��شي
متفوق يف درا�سته.. ومتعاون مع زمالئه.. 
الكمبيوتر..  واألعاب  القراءة  يهوى 
يف  مهند�سا  ي�سبح  ان  ويتمنى 
جميع  اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل.. 

الأهل والأ�سدقاء.

�شالح عبدال�شالم
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
واألعاب  القراءة  يهوى  زمالئه.. 
معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى  الكمبيوتر.. 
اإىل  �سورته  ويهدي  امل�ستقبل..  يف 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ك�سفت در��سة بريطانية �جريت موؤخر� �ن رقائق �ل�سيب�ص يتم 
��سافة �لكثري من �ملو�د �حلافظة و�لزيوت و�ل�سكريات �ليه، 

وتكمن خطورة هذه �الغذية بان �لفئة �الكر ��ستهالكا.
بريطانيا  �ط��ف��ال  م��ن   50% �ن  بريطانية  در����س��ة  وت�سري 
ي�ستهلك �لو�حد منهم كي�سا و�حد� من �ل�سيب�ص يوميا على 

�القل .
وي�سبب تناول �ل�سيب�ص �ىل حدوث م�ساكل �سحية عديدة مثل 
�ما  و�الم�ساك،  �له�سم  وع�سر  �ل��دم  �لدهون يف  ن�سبة  �رتفاع 
، فانها قد  �ل�سيب�ص  �لزيوت �ملهدرجة �لتي تدخل يف تركيب 
تكون �سببا لال�سابة بال�سرطان على �ملدى �لبعيد، و�اللو�ن 

و�ال�سباغ �مل�ستخدمة فيه تكون �حيانا مو�د ممنوعة عامليا.

�م���ا ت��اث��ري �ل�سيب�ص ع��ل��ى �مل���ع���دة، ف��ان��ه ع����ادة م��ا ي����وؤدي �ىل 
�لتي  �حلافظة  و�مل���و�د  �ل���وزن،  يف  وزي���ادة  معوية  ��سطر�بات 
وت���وؤدي �ىل  �له�سم  �مل��ع��دة على  ق��درة  �ليه حت��د م��ن  ت�ساف 
على  حمتملة  ال���س��ر�ر  ب��اال���س��اف��ة  �مل��ع��وي��ة  �لتلبكات  ح���دوث 

�لكبد.
�الم  �سحة  على  �ل�سيب�ص  ت��ن��اول  ����س��ر�ر  در����س��ة  �ثبتت  وق��د 
�حلامل، نظر� الحتو�ء �ل�سيب�ص على مادة �الكريالميد وهي 
مادة �سامة تنتج عند طهي �لن�سويات على درجة حر�رة عالية 
وهذه �ملادة ت�سعف �جلهاز �ملناعي عند �الطفال، وتوؤثر �سلبا 
على �لكبد و�لقلب و�لكلى و�لعظام عند �الطفال، وت�سل هذه 

�ملادة للجنني من خالل �مل�سيمة و�لدم.

اأ�شماء عبداهلل الظاهري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


