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حرمي ال�سلطان يت�سبب يف 
طالق مينية

انتهى بالطالق ب�سبب  احتدم خالٌف بي زوجْيْيينْ مينيينْ يف �سنعاء 
حرمي  ال�سهري  الرتكي  امل�سل�سل  يف  �سليمان  ال�سلطان  زوجْيْية  هويام 

ال�سلطان ، الذي تبثه اإحدى القنوات الف�سائية. 
عاماً   22 م-  اإميْيْيان  الزوجة  فْيْياإن  الكويتية  الْيْيراي  وبح�سب �سحيفة 
، م�سل�سل حرمي  26 عاماً   - اأ  ، غ�سبت من م�ساهدة زوجها ع�سام 
ال�سلطان الرتكي لياًل وتغزله يف زوجة ال�سلطان هويام، حيث اأعجبه 
اليمنية  باللهجة  قائاًل  ال�سلطان،  لزوجها  نف�سها  باإعداد  تقوم  كيف 
املالب�س  باأجمل  للزوج  اأنف�سهن  ُيعددن  واإال بال�س...  هذين احلرمي 
اإغْيْيراء.. م�س حقنا ن�سحت منهن �سحت.. ثم تغزل يف ج�سمها  وبكل 
عْيْيدم م�ساهدة  اأو  �سوى تخيريه بي طالقها  الزوجة  كْيْيان من  ، فما 
الْيْيْيزوج وتْيْياأكْيْييْيْيده عْيْيدم تركه  الْيْيرتكْيْيي، فْيْيْيزاد ذلْيْيك مْيْين تعنت  امل�سل�سل 
م�ساهدة امل�سل�سل ما قاد ذلك اإىل تو�سع اخلالف بينهما وتخلله �سفع 
لي�س  باأنه  نعتته  بعدما  عليها  الطالق  ميي  واإلْيْيقْيْياء  لزوجته  الْيْيزوج 

رجاًل. 
اأنه  خا�سة  بينهما  لل�سلح  حمْيْياوالت  الْيْيزوجْيْيينْ  من  املقّربون  ويبذل 
مل مير على زواجهما �سوى عام فقط، كما ظهر اأن الزوجة يف بداية 

احلمل، وقال البع�س: اإن هذا رمبا كان �سبب تعكر مزاجها. 

ن�سائح بتجنب النوم بعد 
تناول الكب�سة

يف  خْيْيا�ْيْيسْيْية  اخلْيْيلْيْييْيْيج،  دول  يف  �سعبية  االأكْيْيْيْير  الْيْيوجْيْيبْيْية  الكب�سة  تعترب 
وتتكون  الرم�سانية  املْيْيوائْيْيد  على  حْيْي�ْيْيسْيْيورا  االأكْيْيْير  وهْيْيي  ال�سعودية 
الكب�سة من االأرز واللحوم والبهارات، وحتوي ما يعادل 500 �سعرة 

حرارية.
ي�سدد  لْيْيذلْيْيك  الْيْيغْيْيذائْيْييْيْية،  قيمتها  الكب�سة  حت�سري  طْيْيريْيْيقْيْية  وحتْيْيْيدد 
الْيْيْيزيْيْيْيوت والْيْي�ْيْيسْيْيمْيْين يف  ا�ْيْيسْيْيتْيْيخْيْيدام  عْيْيلْيْيى جتْيْينْيْيب  الْيْيتْيْيغْيْيذيْيْية  اخت�سا�سيو 
حت�سريها وا�ستخدام اللحوم اخلالية من الدهون، كما من املف�سل 

اعتماد الدجاج اأو ال�سمك يف حت�سري الكب�سة.
ولوجبة  الْيْيبْيْيهْيْيارات  تقليل  املف�سل  مْيْين  بْيْياحلْيْيرقْيْية  الْيْي�ْيْيسْيْيعْيْيور  ولتجنب 
متكاملة يف�سل تناول اخل�سراوات مع طبق الكب�سة وين�سح ال�سائم 

بعدم االإفراط يف تناولها.
ويف حْيْيْيي يْيْيْيرافْيْيْيق اأكْيْيْيْيل الْيْيكْيْيبْيْي�ْيْيسْيْية الْيْي�ْيْيسْيْيعْيْيور بْيْيالْيْيكْيْي�ْيْيسْيْيل واخلْيْيْيمْيْيْيول ي�سدد 

االخت�سا�سيون على جتنب النوم بعد تناولها.

معلم ي�سرب طالبة ويفقدها الوعي
ك�سف فيديو �سادم على موقع اليف ليك، عن قيام معلم �سيني بجر 
ب�سدة،  احلائط  يف  وي�سربها  االأر�ْيْيس  على  مالب�سها  ياقة  من  طفلة 

لت�سقط الطفلة عندها فاقدة الوعي.
وقالت �سحيفة الديلي ميل الربيطانية، اإن الفيديو الذي اأُعيد بثه 
على موقع التوا�سل االجتماعي يو تيوب وغريه، مت ت�سجيله بوا�سطة 
كامريات الدائرة التلفزيونية باإحدى املدار�س يف ال�سي، ومل يحدد 
الفيديو اأين ومتى وقع احلادث، ويظهر الفيديو معلماً غا�سباً يقوم 
اأمامها،  راأ�سها على من�سدة  ب�سرب طفل، واأثناء ذلك و�سعت طفلة 
على  ب�سدة  ياقة مالب�سها  ويجرها من  ناحيتها  فجاأة  املعلم  ليتلفت 
االأر�س، ثم يخرج بها اإىل خارج الف�سل الدرا�سي، ويدفعها ب�سدة اإىل 
اجلدار، لتقف لثواٍن وهي تهتز، ثم ت�سقط على االأر�س فاقدة الوعي 

وقالت ال�سحيفة اإنها ال تدري ماذا حدث للطفلة واملعلم.

�ساي )عالق( للكالب
الفكرة ممعنة يف اجلنون.  قد تبدو 
ملبتكريها  بالن�سبة  ت�سكل  ولْيْيكْيْينْيْيهْيْيا 
ا�ستثماراً حقيقياً يتمثل يف جمموعة 
مْيْيْيْين اأكْيْيْييْيْيْيا�ْيْيْيس الْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياي �ْيْيْيسْيْيْياي عالق 
اأذواق  خمْيْيتْيْيلْيْيف  تْيْينْيْيا�ْيْيسْيْيب  بْيْيخْيْيلْيْيطْيْيات 
الكالب ويبلغ ثمن الكي�س 35 �سنتاً 
اأي ع�سرة اأ�سعاف ثمن كي�س ال�ساي 
مْيْين اأجْيْيْيْيود االأ�ْيْيسْيْينْيْياف، ويْيْيتْيْيكْيْيون من 
والفيتامينات  االأع�ساب  من  خليط 
الْيْيكْيْيالب على  الْيْيتْيْيي ت�ساعد  واملْيْيعْيْيادن 
و�سحية.   �ْيْيسْيْيعْيْييْيْيدة  بْيْيحْيْييْيْياة  الْيْيتْيْيمْيْيتْيْيع 
الربيطاين  اأفكار  بنات  من  وال�ساي 
توين  ال�ساي  وخبري  بينيتو  �ستيفن 
كْيْيْييْيْيْينْيْيْي�ْيْيْيس. وتْيْيْيالقْيْيْيحْيْيْيت خْيْيْيْيْيْيربات هذا 
�سركة  اإنْيْي�ْيْيسْيْياء  عْيْين  لت�سفر  الْيْيثْيْينْيْيائْيْيي 
تْيْيعْيْيمْيْيل حْيْيالْيْييْيْيا عْيْيلْيْيى بْيْييْيْيع الْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياي يف 
الذي  اخلليط  اإطْيْيْيالق  ومت  املْيْيتْيْياجْيْير 
�ساي حقيقي خالل  ال يحتوي على 
ثم  ومْيْين  للكالب،  كرفت�س  معر�س 
مت ت�سجيل مئات طلبات ال�سراء على 
موقع ال�سركة االلكرتوين.  ويقول 
النا�س  اأعْيْيْيجْيْيْيب  عْيْيْيامْيْيْيا:   47 بْيْييْيْينْيْييْيْيت 
ال�ساي  لْيْيتْيْينْيْياول  يجل�سوا  اأن  بْيْيفْيْيكْيْيرة 
بينما ت�ستمتع كالبهم معهم بتناول 
�ساي خا�س بها اأي�سا لقد بعنا حتى 
حاليا  ونْيْيعْيْيمْيْيل  اإنْيْيتْيْياجْيْينْيْيا  كْيْيامْيْيل  االآن 
اإنْيْيتْيْياج املْيْيزيْيْيد مْيْين االأكْيْييْيْيا�ْيْيس. واأكر 
وفنادق  ب�سع مقاٍه  اأبْيْيدت  ذلْيْيك،  من 
تقدمي  يف  رغبتها  للكالب  �سديقة 
اإنْيْيتْيْياجْيْينْيْيا بْيْيجْيْيانْيْيب الْيْي�ْيْيسْيْياي الْيْيْيعْيْيْيادي .  
مع  عمال  قْيْيد  وكين�س  بينيت  وكْيْيْيان 
البورت  ريت�سارد  البيطري  الطبيب 
الْيْيذي اأجْيْيْيرى اأبْيْيحْيْياثْيْياً حْيْيول الفوائد 
الْيْيطْيْيبْيْييْيْية لْيْيبْيْيعْيْي�ْيْيس االأعْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياب وخْيْيْيرج 
الكالب،  �ْيْيسْيْياي  مْيْين  خلطات  بخم�س 
تتكون من ال�سبت والهندباء الربية 
واجلين�سنغ والطحالب. ويعد ال�ساي 
بنقع الكي�س يف ماء �ساخن ملدة اأربع 
دقْيْيائْيْيق ثْيْيم اإ�ْيْيسْيْيافْيْية مْيْياء بْيْيارد حتى ال 

يحرق امل�سروب ل�سان الكلب. 

وجبة ملوثة تقتل 23 تلميذًا
قال م�سوؤول حملي ي�سرف على التحقيق 
تالميذ  وفْيْياة  يف  ال�سرطة  جتريه  الْيْيذي 
اأوليا  تقريرا  ان  االحد  لرويرتز  بالهند 
الغداء  وجْيْيبْيْية  اأن  اأكْيْيْيد  الْيْي�ْيْيسْيْيرعْيْيي  للطب 
 23 اأودت بحياة  التي  املجانية  املدر�سية 
بيهار  واليْيْية  يف  املا�سي  اال�سبوع  تلميذا 
ملوثة مببيد مركز  كانت  البالد  ب�سرق 

لالفات لي�س متاحا على نطاق وا�سع.
االطفال  على  الت�سمم  اأعرا�س  وظهرت 
بعد دقائق من تناولهم وجبة من االرز 
والْيْيبْيْيطْيْياطْيْيا )الْيْيبْيْيطْيْياطْيْي�ْيْيس( بْيْيْيالْيْيْيكْيْيْياري يف 
واحد  ف�سل  من  تتكون  التي  مدر�ستهم 
التقيوؤ  يف  بْيْيْيْيْيْيداأوا  حْيْييْيْيث  الْيْيْيثْيْيْيالثْيْيْياء  يْيْيْيْيوم 

والتاأمل من تقل�سات معوية �سديدة.
بيهار.  يف  احْيْيتْيْيجْيْياجْيْيات  احلْيْيْيْيْيادث  واأثْيْيْيْيْيْيار 
برنامج هندي  اطْيْيار  الوجبة يف  وقدمت 
اىل  ويْيْيهْيْيدف  طفل  مليون   120 يغطي 
على  والت�سجيع  التغذية  �سوء  معاجلة 
الْيْيذهْيْياب اىل املْيْيْيدار�ْيْيْيس. وكْيْيْيان قْيْيد وردت 
ب�سالمة  تتعلق  �سكاوى  ب�ساأنه  بالفعل 
امل�سوؤول  كومار  رافيندرا  وقْيْيال  الطعام. 
الكبري بال�سرطة لل�سحفيي ان التقرير 
اأعْيْيْيْيْيدت بْيْيزيْيْيت طهي  يْيْيظْيْيهْيْير ان الْيْيوجْيْيبْيْية 
يحتوي على مادة املونوكروتوفو�س احد 
وت�ستخدم  الع�سوية  الفو�سفور  مركبات 

كمبيد لالفات.

احرتمي النا�س
بالتايل على  قْيْيادرة  بالنف�س؟ وتكوني  الثقة  بفائ�س من  تتمتعي  هل 

اأو املوظفي الذين يعملون حتت اأمرتك يف العمل اأو جريانك  )�سحق( زميالتك 
ب�سكل �سيئ  فاإذا ت�سرفت  اأي�سا من ت�سرفات كهذه.  اأن حتذري  اأو زوارك.. يجب 
جتاه اأي من هوؤالء بح�سور زوجك اأو خطيبك، �سيثري ذلك الرعب يف نف�سه.. )هل 
هكذا يتم الت�سرف مع النا�س؟ وماذا لو قررت بعد فرتة الت�سرف معي بالطريقة 

نف�سها؟(. 
هذه اأفكار �ستتولد يف راأ�سه فورا. �ستفقدين كثريا من النقاط لديه اإذا مل تتمكني 
من ا�ستعرا�س منزلتك الرفيعة بي النا�س بطريقة اأخرى غري العمل على اإذالل 

االآخرين.

ارف�ضي االإذالل
يقبلن  اللواتي  الن�ساء  من  كنت.  فْيْياإذا  اأي�سا.  �سيئ  املعاك�س  التطرف  فْيْياإن  حْيْيذار! 
االإذالل، �سيثري ذلك لديه م�ساعر �سلبية اأي�سا. ان عبارات مثل )لن اأكون جميلة 
اأبْيْيدا(، )مل اأمتكن من حتقيق اأي �سيء يف احلياة(، اأو )اأنْيْيت الرجل الوحيد الذي 
عربرَّ عن اهتمامه بي(، لن جتعل منك )امراأة خارقة( بنظره. بالطبع قد ت�سعرين 
اإذا اكت�سف لوحده نقاط �سعف معينة مل  بقليل من اخلوف من احتمال فقدانه 
ال�سغرية ال  النواق�س  له، فبع�س  االأمْيْير  ال�سابق، لكن دعي  اإليها يف  تلفتي نظره 
اهتمامه  ب�سرور  وراقْيْيبْيْيي  لعنانها  االأمْيْيْيور  اتركي  لذلك  عنك.  �سيتخلى  اأنْيْيه  تعني 

املتزايد بك.

ال تكذبي
اأ�سهر فقط من �سلوككما درب احلياة امل�سرتكة؟ ومل تكن  هل خدعته بعد ب�سعة 
اخلدعة �سغرية بل ت�سرفا مثريا لال�سمئزاز متكن هو من ك�سفه يف وقت الحق؟ 

كيف 
غبي  �سرت

عالقتكما  تْيْيكْيْيون  اأن  اإذا 
الثقة  تْيْيْيتْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياركْيْيْيا  اأن  دون  مْيْيْيْين  عْيْيْيْياديْيْيْيْية 

واالحرتام املتبادل؟ هذا اأمر غري ممكن بالطبع. 
فاإذا وقعت منذ البداية يف متاهات خيالك اأو خداعك الهادف، �سريتد ذلك عليك 
ب�سكل �سلبي، و�سيتم )اكت�ساف اأمرك(، ولن تخرجي من هذه املعركة منت�سرة باأي 
�سكل من االأ�سكال. يجب اأن تعريف جيدا اأنه ال يوجد يف هذا العامل من يطمح اىل 
اأن يعي�س مع كاذبة، ويجب اأن تفكري بذلك عندما تخططي جمددا لكذبة كبرية 

اأخرى.

احذري االإهمال 
ال يحتاج الرجل يف حياته الزوجية المراأة خارقة اجلمال. من جهة اأخرى يجب 
لو كنت  بنف�سك، حتى  االهتمام  اأخْيْيذ احليطة واحلْيْيذر يف حْيْيال توقفت عن  عليك 
متاأكدة بن�سبة كبرية من اأنك. مم�سكة بزوجك يف قب�سة يدك القوية ومن اأنه لن 
يفر منك. يجب اأن تدركي اأن اأي رجل ال يرغب يف اأن تعي�س بقربه امراأة قد يخجل 
من �سكلها، اأو اأ�سبحت لديها عادات تغ�سبه، اأو يرى فيها اهماال، من االغت�سال اإىل 

تنظيف االأ�سنان، اأو اطالق اأ�سوات اثناء الطعام. 
حتى لو كنت. ممن ال يتمتعون بتقا�سيم وتفا�سيل ج�سد متكاملة، اأو ب�سرة ناعمة، 
م�ستمر،  ب�سكل  املدهن  ال�سعر  ان  دائما.  ُتعجبيه  لكي  مبظهرك  تهتمي  اأن  يجب 
وال�سعر املتكاثر على �ساقيك، ومالب�سك غري املبدلة، اأمور لن ت�ساهم يف الواقع اإال 

بت�سريع عملية ابتعاده عنك، و�سيحدث ذلك ب�سكل اأ�سرع مما تتوقعي.

�سددت درا�سة طبية حديثة على اأن اإدمان الوجبات ال�سريعة ي�ساعف من فر�س االإ�سابة بخرف ال�سيخوخة، ولي�س البدانة 
فقط.

واأو�سحت االأبحاث التي اأجريت بجامعة لندن اأن الوجبات ال�سريعة املحملة بالدهون امل�سبعة واالأمالح ال توؤدي فقط اإىل االإ�سابة 
بالبدانة، بل اأي�سا اإىل ت�سميم خاليا املخ والروابط الع�سبية، باالإ�سافة اإىل م�ساعفة فر�س تراكم ال�سفائح االميلويد 

التي تزيد من فر�س االإ�سابة بالزهامير.
بالدهون  املليء  املتوازن  الغذائي غري  النظام  اأن  اإىل  الطبية  االأبحاث  الذي �سددت فيه  الوقت  ياأتي ذلك يف 

امل�سبعة ي�سهم يف االإ�سابة ب�سغط الدم املرتفع والكولي�سرتول ال�سيء يف الدم، مما يعيق التدفق الطبيعي 
وال�سليم للدم اإىل خاليا املخ، وبالتايل زيادة خماطر االإ�سابة بخرف ال�سيخوخة.

يذكر اأن هناك اأكر من 800 األف بريطاين يعانون من اأ�سكال خمتلفة من خرف ال�سيخوخة والزهامير. 
والوجبات ال�سريعة هي الطريقة ال�سريعة للالمرا�س اي�سا فهي عالية الدهون امل�سبعة عالية ال�سكريات 

املكررة منخف�سة االلياف والقيمة الغذائية مرتفعة ال�سعرات احلرارية وقد مت ربط الوجبات ال�سريعة وكرة 
تناولها بكثري من االمرا�س واهمها:مر�س ال�سكري عند الكبار فاملرحلة تبداأ عندما يبداأ اجل�سم يف مقاومة 

االن�سولي وينتهي بف�سل البنكريا�س يف اداء عمله هذا باال�سافة اىل ان الدهون امل�سبعة توؤدي اىل �سيق ال�سرايي 
ومن ثم اىل جلطات القلب والدماغ.

متى يتوقف الرجل عن 
احرتاِمك؟

اإدمان الوجبات ال�سريعة ي�سبب 
اخلرف يف ال�سيخوخة
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يف�سل تناول التني مع الإفطار
تعترب فاكهة التي من الفواكه الغنية بالكربوهيدرات، حيث تبلغ ن�سبته 
73 %، ون�سبة الربوتينات 3 %. اأما املواد الدهنية فتبلغ 2 %، ويحتوي 
على مواد مطهرة ومواد هالمية واأمالح الكال�سيوم والفو�سفور واحلديد 

وفيتامي اأ و ب و ج، بح�سب ما ن�سرته �سحيفة الريا�س ال�سعودية.
ويف�سل تناول التي يف �سهر رم�سان ملا له من فوائد عديدة كغذاء ودواء، 
الدم،  جتلط  يف  تدخل  مْيْيادة  على  يحتوي  التي  اأن  الباحثون  اأثْيْيبْيْيت  وقْيْيد 
 ، ك  فيتامي  مْيْين  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  اإنْيْيْيه  حيث  الْيْينْيْيزيْيْيف،  واإيْيْيقْيْياف 
ويعترب التي �سيدلية قائمة بذاتها فهو غذاء غني بال�سكريات واالأمالح 

والفيتامينات.
باالأنزميات  غني  الوقت  نف�س  يف  وهْيْيو  كمقو،  للريا�سيي  التي  وُيعطى 
الها�سمة، وغني باملواد الهالمية ومفيد جدا يف حاالت االإم�ساك املزمن، 
وميكن  م�ساء،  املْيْياء  يف  اجلْيْياف  التي  ثمار  تنقع  املزمن  االإم�ساك  ولعالج 
تناولها يف ال�سباح على الريق، وميكن نقعها يف كوب من اللنب احلليب يف 

الثالجة، وي�سرب اخلليط على الريق لتليي االأمعاء.
مع  اللنب  يف  املنقوع  اجلْيْياف  التي  منقوع  تناول  رم�سان  �سهر  يف  وميكن 
اإ�سافة الزبيب واملك�سرات والتمر اإليه، وبالتايل يعترب غذاء عايل القيمة 
تناوله  وميكن  والريا�سيي،  والن�ساء  وال�سيوخ  وال�سباب  االأطفال  لتغذية 
العام ويف حاالت  ال�سعف  االإفْيْيطْيْيار، وبذلك يفيد جدا يف حْيْياالت  يف وجبة 

ال�سدر.
احلي�س  وا�سطراب  ال�سعال  عالج  يف  تفيد  التي  اأوراق  اأن  بالذكر  جدير 

واإدرار الطمث، وي�ستعمل كغرغرة وغ�سول للفم والتهاب اللثة والفم.

هل تفلت منك بني وقت واآخر �ضتيمة غري لطيفة؟ تتحدثني ب�ضكل بذيء 
مع �ضديقتك عرب الهاتف؟ 

اأي قرار  فاإنه قد ال يتخذ  �ضريك حياتك  اأمام  اإذا فعلت ذلك 
ب�ضكل وا�ضح وعلني، لكنه قد يحتفظ بذلك لنف�ضه. واإذا 

مل يكن هذا ال�ضريك من )الدرجة الرابعة( كما 
كالمك  طريقة  على  حتما  يوافق  لن  فاإنه  يقال، 

البذيئة هذه. 
اأن  اىل  يطمحون  ال��رج��ال  ك��ل  ال��واق��ع  يف 

م�ضتوى  على  حياتهم  �ضريكة  ت��ك��ون 
اأمام  بها  يفخروا  كي  الذوق  من  رفيع 
االآخرين، وتاليا اأن ال يتجنبوا رفقتها 

يف املنا�ضبات االجتماعية.

غالف املريخ مل يتغري 
منذ 4 مليارات �سنة

املجلة  يف  ن�سرتا  درا�ْيْيسْيْيتْيْيان  اأ�ْيْيسْيْيارت 
الْيْيْيرتكْيْيْييْيْيْيب  اأن  اإىل  الْيْيْيعْيْيْيلْيْيْيمْيْيْييْيْيْية، 
الْيْيكْيْييْيْيمْيْييْيْيائْيْيي يف الْيْيْيْيغْيْيْيْيالف اجلْيْيْيْيوي 
املْيْيْيريْيْيْيخ مل يتغري  لْيْيكْيْيوكْيْيب  الْيْيتْيْيابْيْيع 
كثرياً، خالل االأربعة مليارات �سنة 
كثافته  ن�سبة  تْيْيزال  ال  اإذ  املا�سية، 
اأقْيْيْيْيْيْيل مْيْيْيقْيْيْيارنْيْيْية بْيْيْيالْيْيْيغْيْيْيالف اجلْيْيْيْيوي 
التابع لكوكب االأر�ْيْيس، ف�ساًل عن 
لي�ست  فيه  املتواجدة  العنا�سر  اأن 

�سديقة للكائنات احلية.
االأدوات  مْيْيْيكْيْيْيتْيْيْيب  مْيْيْيْيديْيْيْيْير  وقْيْيْيْيْيْيْيْيال 
العلمية للكواكب يف وكالة الف�ساء 
االأمريكية نا�سا كري�س وب�سرت، اإن 
تكت�سف  مل  كيوريو�سيتي  مركبة 
غاز امليثاين على الكوكب االأحمر، 
الكائنات  عْيْين  عْيْيادة  ي�سدر  والْيْيْيذي 
للمواد  هْيْي�ْيْيسْيْيمْيْيهْيْيا  لْيْيْيْيْيْيدى  احلْيْيْيْييْيْيْيْية 
الْيْيغْيْيذائْيْييْيْية، مْيْيْيا يْيْيْيوؤكْيْيْيد عْيْيْيْيدم وجود 

احلياة. 



�ش�ؤون حملية

22

االثنني   - 22   يوليو    2013 م    -    العـدد    10850
Monday    22    July     2013  -  Issue No   10850

اإقبال حمبي النخلة ومنتجي التمور للم�ضاركة �ضمن فئات اجلائزة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ت�سجل م�ساركة فاعلة يف مهرجان ليوا التا�سع 2013
•• العني - الفجر:

النخلة  التمر اهتمام حمبي  الدولية لنخيل  ا�ستقطبت جائزة خليفة 
ومنتجي التمور امل�ساركي �سمن مهرجان ليوا التا�سع للرطب 2013 
من خالل االإقبال الكبري على اقتناء ا�ستمارة الرت�سيح وال�سوؤال عن 
معايري الرت�سيح و�سروط امل�ساركة �سمن خمتلف فئات اجلائزة، وتاأتي 
م�ساركة اجلائزة يف املهرجان �سمن اإطار ن�سر الوعي وت�سجيع املزارعي 
املواطني وخلق روح الثقافة التناف�سية بي املزارعي واملنتجي حول 

اآلية امل�ساركة يف جميع فئات اجلائزة اخلم�س.
عْيْيام اجلائزة مبنا�سبة  اأمْيْيي  زايْيْيد  الوهاب  الدكتور عبد  �سعادة  واأ�ْيْيسْيْيار 
مْيْي�ْيْيسْيْياركْيْية اجلْيْيائْيْيزة مبْيْيهْيْيرجْيْيان لْيْييْيْيوا الْيْيتْيْيا�ْيْيسْيْيع لْيْيلْيْيرطْيْيب 18-25 يوليو 
وال�سجرة  اجلْيْيائْيْيزة  بها  حتظى  الْيْيتْيْيي  ال�سامية  الْيْيرعْيْيايْيْية  اإىل   2013
رئي�س  نهيان  اآل  زايْيْيد  بْيْين  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مْيْين  املباركة 
الدولة حفظه اهلل والفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  و�سمو  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
�سوؤون  وزيْيْير  الْيْيْيوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايْيْيد  بن  من�سور 

الرئا�سة. 
موؤكداً اأن هناك تطور نوعي �سمن فعاليات املهرجان مبا يخدم تنمية 
اأدوات  تْيْيطْيْيويْيْير  الْيْيدولْيْية مْيْين خْيْيْيالل  عْيْيلْيْيى م�ستوى  الْيْيتْيْيمْيْير  قْيْيطْيْياع نخيل 
امل�ساركة �سمن  اإطار  املزارعي واملنتجي وتو�سيع  التعامل مع االأخوة 

فئات امل�سابقة الر�سمية للمهرجان.
معايل  وبتوجيهات  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بْيْياأن  واأ�ساف 
ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 
االأخوة  ت�سجيع  اأهمية كربى على  اأمناء اجلائزة تويل  رئي�س جمل�س 
املواطني املزارعي للم�ساركة يف اأعمال اجلائزة مبختلف الفئات وتقدم 
لهم كافة الت�سهيالت واالمكانيات الفنية للتقدم للمناف�سة يف اجلائزة 

الدولية  خليفة  جائزة  بْيْياأن  العام  االأمْيْيي  واأو�ْيْيسْيْيح  ال�ساد�سة.  بدورتها 
لنخيل التمر تاأ�س�ست برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل باملر�سوم االحتادي رقم 15-

2007 بتاريخ 20 مار�س 2007 بغية تعزيز اإجراء اأبحاث ودرا�سات 
اإ�سهامات  قدموا  من  وتقدير  العامل  يف  وانت�سارها  التمر  نخيل  حول 
اجلْيْيائْيْيزة م�ستقلة  وهْيْيذه  اأو موؤ�س�سات  اأفْيْيْيراد  املجال من  هْيْيذا  جليلة يف 

وحمايدة متنح �سنوياً للعلماء واملنتجي البارزين وال�سخ�سيات املوؤثرة 
بنخيل  والتنمية اخلا�سة  االأبحاث  اأ�سهمت يف جمال  التي  واملوؤ�س�سات 
املتميزة،  والدرا�سات  البحوث  فئة  هي  فئات  خم�س  وللجائزة  التمر. 
اأف�سل  وفئة  تنموي،  م�سروع  اأف�سل  وفئة  املتميزين،  املنتجي  وفئة 
تقنية متميزة، وفئة ال�سخ�سية املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج 

التمور. بتكلفة 119 مليون درهم

حت�سني وتطوير احلركة املرورية 
مبنطقة املدار�س اخلا�سة بالعني

•• العني - الفجر:

با�سرت بلدية مدينة العي باالأعمال التح�سريية الالزمة مل�سروع حت�سي 
اأعمال  وتهدف  اخلا�سة،  املدار�س  منطقة  عند  املرورية  احلركة  وتطوير 
حدة  تخفيف  اإىل  درهْيْيم  مليون   119 بنحو  تكلفته  تقدر  الْيْيذي  امل�سروع 
من  املنطقة،  يف  للطرق  اال�ستيعابية  الطاقة  وزيْيْيادة  املرورية  االختناقات 
وتو�سعة  �سوئية،  تقاطعات  اإىل  وحتويلها  الْيْيدوارات  تطوير  اأعمال  خالل 
امل�ساريع  �سل�سلة  �ْيْيسْيْيمْيْين  وذلْيْيْيْيك  املْيْيْيدار�ْيْيْيس،  منطقة  يف  الْيْيداخْيْيلْيْييْيْية  الْيْيطْيْيرق 
اأعمال  مْيْين  االنتهاء  املتوقع  ومْيْين  البلدية،  تتبناها  التي  االإ�سرتاتيجية 

امل�سروع يف الربع الثالث من العام 2014.
اإن امل�سروع  وقال �سالح العرياين مدير م�سروع حت�سي احلركة املرورية، 
مراحل،  اأربعة  على  به  العمل  �سيتم  اخلا�سة  املدار�س  ملنطقة  التطويري 
املدار�س  باإن�ساء طريق خا�س باحلافالت خلف  االأوىل منه  املرحلة  تتعلق 
لل�سيارات  املخ�س�سة  املْيْيواقْيْيف  على  االزدحْيْيْيْيام  لتخفيف  وذلْيْيْيك  اخلْيْيا�ْيْيسْيْية، 
اخلا�سة. وت�سمل املرحلة الثانية حتويل دوار مدر�سة عمورية ودوار خالد 
اإىل تقاطعات اإ�سارات �سوئية. وتت�سمن املرحلة الثالثة من امل�سروع تو�سعة 
الطرق الداخلية يف منطقة املدار�س وا�ستحداث عدد من الْيْيدوارات وذلك 
تنظيم  وكذلك  املْيْيروريْيْية،  احلركة  ان�سيابية  لت�سهيل  الطرق  �سبكة  لربط 
احلركة املرورية على دوار الديوان برتكيب اإ�سارات �سوئية اأما بخ�سو�س 
املرحلة الرابعة فاإنها ت�سمل حتويل دوار املرور ودوار مدر�سة ال�سويفات اإىل 
اإىل  باالإ�سافة  املرورية،  احلركة  لتنظيم  وذلك  �سوئية،  اإ�سارات  تقاطعات 
اإن�ساء مواقف اإ�سافية واإعادة تنظيم احلركة املرورية يف منطقة املواقف مبا 
880 موقف يف امل�سروع وتنظيم حركة  يتيح زيادة يف عدد املواقف بواقع 

دخول وخروج ال�سيارات اخلا�سة اإىل منطقة املدار�س.
واأ�ساف العرياين اأن البلدية ت�سعى اإىل اخت�سار فرتة العمل عند التقاطعات 
يف  الطرق  و�سالمة  املْيْيرور  هند�سة  فرع  مع  التن�سيق  مت  لذلك  الرئي�سية، 
العي، لدرا�سة التحويالت املرورية الالزمة لهذه االأعمال، وو�سع اأف�سل 
املقرتحات التي تتنا�سب مع حجم احلركة املرورية يف هذه املنطقة وجدولة 
اأعمال امل�سروع ب�سكل يتنا�سب مع فرتة اأجازة املدار�س. كما قامت بالتوا�سل 
اخلدمات  حتويل  ليتم  االأخْيْيْيرى  املعنية  اخلدمية  واجلْيْيهْيْيات  الْيْيدوائْيْير  مْيْيع 
اأعمال الطرق قبل و�سع التحويالت املرورية، مما �سي�سهم  املتعار�سة مع 

بدوره يف تال�سي اأي اثر �سلبي لهذه االأعمال على حركة املرور.
فرع  وبْيْيي  بينها  القائم  التعاون  اأهمية  على  العي  مدينة  بلدية  وتْيْيوؤكْيْيد 
هند�سة املرور يف العي ما ي�سهل معه كثريا يف تال�سي التاأثريات ال�سلبية 
لالأعمال  الرئي�سية  وال�سوارع  الطرق  بع�س  اإغْيْيالق  على  ترتتب  قد  التي 
تاأمينا  فرعية  اأخْيْيْيرى  اجتْيْياهْيْيات  اإىل  املْيْيْيرور  حركة  حتويل  ت�ستدعي  التي 

حلركة ال�سري ومنعا ال�سطراب احلركة وحدوث اختناقات.

اأحمد اآل �سودين يقيم 
اإفطارًا رم�سانيًا ويكرم 

املتفوقني مبجل�سه يف العني
•• العني - الفجر:

االإفريقية  الْيْيعْيْيربْيْييْيْية  املنظمة  رئْيْييْيْي�ْيْيس  �ْيْيسْيْيوديْيْين  اآل  اأحْيْيمْيْيد  �ْيْيسْيْيعْيْيادة  اأقْيْيْيْيام 
رم�سانياً يف جمل�سه مبنطقة  اإفطاراً  والعقاري  التجاري  لال�ستثمار 
واأبناء  ال�سخ�سيات واملدعوين  الطوية بالعي ح�سره عدد كبري من 
جمعة  عْيْيبْيْيداهلل  املْيْيْيْيالزم  �ْيْيسْيْيوديْيْين  اآل  اأحْيْيمْيْيد  كْيْيْيّرم  القبائل،وباملنا�سبة 
الع�سكرية،  االأردنية  موؤتة  جامعة  يف  بتفوق  لتخرجه  عبود  بن  مراد 
كرم  كما  ال�سقيقة،  الْيْيدول  مر�سحي  بي  االأول  املركز  على  وح�سوله 
الطالب عبداهلل حممود عبداهلل اآل بركت حل�سوله على املركز االأول 
يف الثانوية العامة )الق�سم العلمي(، والدكتور عبداهلل حممد �ساكر 
البلو�سي،والعامل االإماراتي ال�سغري اأديب �سليمان البلو�سي،اإىل جانب 

تكرمي عدد من املتفوقي واخلريجي يف جماالت علمية وثقافية.

ال�سناعات الرتاثية واحلرفية يف الحتاد الن�سائي ت�سارك يف 
بطولة القوات امل�سلحة والأم�سية الرم�سانية حلكومة اأبوظبي

يف  العام  الن�سائي  االحتْيْياد  يف  واحلرفية  الرتاثية  ال�سناعات  اإدارة  ت�سارك 
�سباط  نْيْيادي  ينظمها  التي   17 الْيْيْي  املفتوحة  الريا�سية  البطولة  فعاليات 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  اأبوظبي  يف  مقره  يف  امل�سلحة  الْيْيقْيْيوات 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وتقام خالل 
االإدارة يف فعاليات  وت�سارك  يوليو اجلْيْياري.  31 من  10 حتى  الفرتة من 
البطولة باإقامة  بيت ال�سعر  الذي ت�سمن عر�سا حيا للحرف اليدوية من 
التلي من  الْيْيرتاث كالتلي و�سف اخلو�س حيث تعترب �سناعة  قبل حاميات 
الن�سائية  املنت�سرة يف الدولة وت�ستخدم يف تزيي املالب�س  الن�سائية  احلرف 
اأما اخلو�س فيوؤخذ من �سعف النخيل بعد قطعه وو�سعه يف ال�سم�س اإىل اأن 
يتحول لونه اإىل االأبي�س واأحيانا يتم �سبغه باألوان من الطبيعة وي�سنع منه 
احل�سري وال�سرود واملجبة كما ت�سمنت امل�ساركة عر�سا حيا الإعداد املاأكوالت 
اأخرى  كاللقيمات واخلمري وغريها. من جهة  اللذيذة  االإماراتية  ال�سعبية 
�ساركت االإدارة يف فعاليات االأم�سية الرم�سانية التي نظمتها االأمانة العامة 
للمجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي ملوظفي الدوائر واجلهات التابعة حلكومة 
اأبوظبي يوم االأربعاء املا�سي باإقامة بيت ال�سعر واجلل�سة الرتاثية وم�ساركة 
حاميات الرتاث باإعداد املاأكوالت االإماراتية ال�سعبية . و�سهد االأم�سية �سمو 
ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار االأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س 
التنفيذي بجانب ثالثة اآالف موظف وموظفة واأقيمت حتت �سعار  برزتكم 
االأمانة  اأطلقتها  التي  ال�سنوية  املبادرات  االأم�سية من  وتعترب هذه   . عندنا 
العامة للمجل�س التنفيذي العام املا�سي ان�سجاما مع التوجهات احلكومية 
الرتابط  لتعزيز  للموظفي  االجتماعي  باجلانب  االهْيْيتْيْيمْيْيام  اإىل  الْيْيرامْيْييْيْية 
نوره  �سعادة  وقالت  املختلفة.  وقطاعاتها  احلكومة  موظفي  بي  والتقارب 
خليفة ال�سويدي مديرة االحتاد الن�سائي العام يف ت�سريح لها بهذه املنا�سبة 
اأن م�ساركة اإدارة ال�سناعات الرتاثية واحلرفية يف االإحتاد الن�سائي العام يف 
معظم الفعاليات واالأن�سطة املجتمعية تاأتي يف اإطار توجيهات �سمو ال�سيخة 
ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
التنمية االأ�سرية رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة على دعم الرتاث 
املحلي االأ�سيل للدولة وحر�س �سموها على املحافظة عليه واإحيائه اعتزازا 

باملا�سي العريق والرتاث الغني واجلميل لدولة االإمارات العربية املتحدة. 



مما يثري الده�سة اأن كوباً واحداً من ع�سري الغريب 
اأدويْيْيْيْيْية ال�سرطان  فْيْيْيْيروت يْيْي�ْيْيسْيْياعْيْيف مْيْيْين قْيْيْيوة بْيْيعْيْي�ْيْيس 
والكولي�سرتول  االأمل  ومْيْي�ْيْيسْيْيادات  القلب  واأمْيْيرا�ْيْيس 
�سنة  ع�سرين  اأكْيْير من  فمنذ  اأ�ْيْيسْيْيعْيْياف..  اىل ثالثة 
اكت�سفت االأبحاث اأن هذه الفاكهة جتعل تاأثري بع�س 
االأدوية قوياً جداً، وازدادت قائمة االأدوية التي يوؤثر 
ال�سنوات  فْيْيفْيْيي خْيْيْيالل  فْيْيْيْيروت،  الْيْيغْيْيريْيْيب  تْيْينْيْياول  فيها 
بتلك  تتاأثر  التي  االأدويْيْية  ازداد عدد  املا�سية  االأربْيْيع 

الفاكهة من 17 اىل 43.
ملْيْير�ْيْيسْيْياهْيْيم عن  االأطْيْيْيبْيْيْياء  اأن يف�سح  املْيْيفْيْيرت�ْيْيس  ومْيْيْين 
الْيْيتْيْيي تنجم عْيْين تناول  االآثْيْيْيْيار اجلْيْيانْيْيبْيْييْيْية واملْيْيخْيْياطْيْير 
بالرغم من  مْيْيواد غذائية معينة،  االأدويْيْيْية من  هْيْيذه 
امل�ساحبة  الق�سرات  يف  توجد  التحذيرات  بع�س  اأن 
لتناول  اجلانبي  التاأثري  اأن  خا�سة  االأدويْيْيْيْية،  لتلك 
اأن  االأدويْيْيْية ميكن  تلك  بع�س  مْيْيع  فْيْيْيروت(  )الغريب 

يكون خميفا.

كيف يحدث هذا؟
يف  املْيْيوجْيْيودة  الكيميائية  املْيْيْيواد  يف  يكمن  اخلْيْيطْيْير  اإن 
 ،Furanocoumacids واملْيْي�ْيْيسْيْيمْيْياة  الْيْينْيْيبْيْياتْيْيات 

والتي تنتجها كمادة دفاعية.
اإن الرتكيز يف )الغريب فروت( لي�س خطريا، ولكنه 
يتفاعل مع االنزميات التي تفرزها االمعاء الدقيقة 
 Cytochsomeت�سمى والتي  طبيعية،  ب�سورة 
بطانة  تكمن يف  االنزميات  وهذه   ،3Ay-p:450
االأدوية  بع�س  امت�سا�س  على  توؤثر  التي  االأمْيْيعْيْياء، 
وكميتها التي ت�سرب اىل الدم، مما يعني اأن ال�سركات 
املْيْينْيْيتْيْيجْيْية لْيْيتْيْيلْيْيك االدويْيْيْيْيْية عْيْيلْيْييْيْيهْيْيا اأن تْيْيزيْيْيد مْيْيْين كمية 
اجلرعة لبع�س االأقرا�س من اجل التعوي�س كما ان 
كمية قليلة من )الغريب فروت( توؤثر �سلباً حتى ان 
اأخذت قبل �ساعات من تناول الدواء فاإن تاأثري مزج 
الْيْيدواء مع )الغريب فروت( يكون مفاجئا وخميفا، 
حيث اأثبتت االأبحاث ان مر�سى �سغط الدم املرتفع 

اأولئك  اأ�سعاف  يكون م�ستوى الْيْيدواء يف الدم ثالثة 
املر�سى  فْيْياإن  لذا  املْيْياء،  يتناولونه مع  الذين  املر�سى 
الذين يتناولون )الغريب فروت( لفرتات طويلة مع 
اأدويتهم، فاإنهم قطعا يتعر�سون ملخاطر اأكر  مواد 
واأثبتت االبحاث ان اال�سخا�س الذين يتناولون دواء 
 200 simvastatin مع  الكولي�سرتول  خف�س 
اأيام تزداد ن�سبة  مل من ع�سري الغريب فروت ملدة 3 

تركيز الدواء يف الدم اإىل 3 اأ�سعاف.
رو�س  معهد  يف  الباحث  بيلي،  ديفيد  الدكتور  واأكْيْيد 
اأن  لْيْيه  ن�سر  تقرير  يف  لْيْينْيْيدن  يف  ال�سحية  لْيْيالأبْيْيحْيْياث 
تناول قر�س واحد مع ع�سري الغريب فروت يعادل 
اأخْيْيْيْيذ 5 - 10 اأقْيْيْيرا�ْيْيْيس مْيْيْين الْيْيْيْيْيدواء مْيْيْيع املْيْيْيْيْياء، لذا 
زيادة  دون ق�سد من  ت�سبب من  قد  يكون  فاملري�س 
الْيْيدواء وتلك  ال�سموم بج�سمه فقط، الأنْيْيه مْيْيزج بي 

الفاكهة.

اأدوية توؤثر �ضلبًا
فروت  الغريب  ع�سري  بتناول  تتاأثر  الْيْيتْيْيي  االأدويْيْيْيْية 
اىل  واملهدئات  االأمل  م�سكنات  بي  وتْيْيرتاوح  عديدة، 
اأدوية اأمرا�س ال�سرطان و�سغط الدم املنخف�س ومنها 
 Simvastatin - Statins Lovastatin،
من  املْيْياليْيْيي  يتناولها  والْيْيتْيْيي   atorvastatin

الربيطانيي لتخفي�س ن�سبة الكولي�سرتول.
اأكر  تكون  االأخْيْيْيرى  هي  احليوية  امل�سادات  اأن  كما 
تاأثرياً عند تناولها مع ع�سري الغريب فروت، والتي 
خا�سة  الْيْيبْيْيول  والْيْيتْيْيهْيْياب  اجللد  معاجلة  يف  ت�ستعمل 

اإ�سافة اىل ا�ستعمالها يف معاجلة امرا�س اخرى.
واجلدير باالإ�سارة اىل ان تلك االدوية لي�ست �ساحة، 
لها قد حتدث  املحدد  اأكْيْيرب من  تناول جرعة  ولكن 
زيادة  اإن  حيث  املْيْيعْيْيدة،  يف  ا�سطرابات  منها  اأ�ْيْيسْيْيرارا 
جرعة Erythromycin يف الدم يرتتب عليها 

ا�سطراب عمل يفيد االأدوية امل�ساحبة.
الذي   ،Clopidogoel الْيْيْيْيدم  اإ�ْيْيسْيْيالْيْية  دواء  اإن 

اجللطات  اأو  القلبية  بالنوبات  االإ�سابة  بعد  يو�سف 
اأو angina ال يوؤثر بقوة مع تلك الفاكهة، واإمنا 

مينعها من العمل كلية.
ت�سم  الْيْيْيتْيْيْيي  اخلْيْيْيْيْيطْيْيْيْيْيرة،  االأدويْيْيْيْيْيْيْيْيْيْية  قْيْيْيائْيْيْيمْيْيْية  اأن  كْيْيْيمْيْيْيا 
امل�سادة لالكتئاب  واالأدويْيْية   antipsy chotic
اإ�سالة  وال�سيزوفرينيا والكلى و�سرطان الدم واأدوية 

الدم وامل�سكنات توؤخذ عن طريق الفم.

تاأثري مزجه مع االأدوية
اإن تاأثري االأدوية مع تلك الفاكهة يرتاوح ب�سدة بي 
البع�س  على  التاأثري  يكون  اأن  وميكن  واآخْيْيْير،  دواء 
مميتا، حيث اإن اجلرعة الزائدة من اأدوية ال�سرطان 
وامل�سادات احليوية واأدوية االأمرا�س النف�سية يوؤدي 
اإىل ا�سطراب يف �سربات القلب وحتى املوت املفاجئ.
اأمريكي  مري�س  تويف  املا�سي  القرن  ت�سعينات  ففي 
دواء  تْيْينْيْياولْيْيه  بعد  القلب  �ْيْيسْيْيربْيْيات  ا�ْيْيسْيْيطْيْيراب  ب�سبب 
لع�سري  �سربه  مع  يومياً  مرتي  للح�سا�سية  م�ساد 
الْيْيغْيْيريْيْيب فْيْيْيروت لْيْيثْيْيالث مْيْيْيرات اأ�ْيْيسْيْيبْيْيوعْيْييْيْيا، وقْيْيْيد ربط 

االأطباء بي مزج الدواء بالع�سري.
كما ان جرعة كبرية من االأدويْيْية امل�سادة لل�سرطان 
يقوم  الْيْيذي  العظم  نخاع  ن�ساط  تقلل من  اأن  ميكن 
ب�سناعة الكريات التي حتارب االلتهابات، مما يجعل 

اجل�سم اأقل مناعة وعر�سة لالإ�سابة باالأمرا�س.
كما ان خماطر االإ�سابة بنزيف معوي قد ينتج عن 
و   Rivaooxaban للتخر مثل  اأدويْيْية م�سادة 
جرعة كبرية من  عن  ينتج  وقد   ..Opixaban
الع�سالت  لقدرة  وانهيار  �سديدة  اآالم   Statins
اإىل جمرى  الْيْيربوتْيْيي  تْيْي�ْيْيسْيْيرب  ي�سبب  الْيْيْيذي  االمْيْيْير 
الْيْيْيْيدم ممْيْيا يْيْيوؤثْيْير بْيْيقْيْيوة عْيْيلْيْيى قْيْيْيْيدرة الْيْيكْيْيلْيْييْيْيتْيْيي. ومن 
الع�سالت  يف  ال�سديدة  لْيْيالآالم  امل�ساحبة  االأعْيْيرا�ْيْيس 
ال�سن من  كبار  واالإ�سهال مما يجعل  والْيْيورم  التقيوؤ 
املر�سى غري قادرين على حتمل مثل هذه االأعرا�س 

ويتعر�سون لو�سع �سحي �سعب جداً.

هل الأنواع اأخرى من الفواكه هذا التاأثري؟
حتى االآن فاإن اخلطر ياأتي من الغريب فروت ولكن 
لها  الربتقال  مْيْين  امل�سنوعة  )املْيْيارمْيْييْيْيالد(  املربيات 
املكونات  على  الحتوائها  االأدويْيْية  على  التاأثري  نف�س 
اأحْيْيد املر�سى - يف درا�ْيْيسْيْية الدكتور  ذاتْيْيهْيْيا وقْيْيد عانى 
بْيْييْيْيلْيْيي - مْيْيْين مْيْي�ْيْيسْيْياكْيْيل الْيْيكْيْيلْيْييْيْيتْيْيي عْيْينْيْيد تْيْينْيْياولْيْيه دواء 
بعد  مناعته  اإخْيْيمْيْياد  اأجْيْيل  مْيْين   Tacoolimus
كيلوغراماً  تناول  حيث  االأعْيْي�ْيْيسْيْياء،  اأحْيْيد  زرع  عملية 
اأ�سبوع وكان هذا  املارميالد خالل فرتة  ون�سفا من 

كافياً جلعل الدواء اأكر تاأثرياً مما يجب.
التفاح  اأجراها د. بيلي ان ع�سري  اأثبتت درا�سة  وقد 
اأمرا�س  اأدويْيْية  تاأثري  اأن يقلل من  والربتقال ميكن 
تلك  تناول  اأن  املرتفع كما  الدم  اأو �سغط  ال�سرطان 
الع�سائر قبل �ساعتي من اأخذها ينظم م�ستقبالت 
واأدويْيْيْيْيْية احلْيْيْيرارة  املْيْي�ْيْيسْيْيادات احلْيْييْيْيويْيْية  اأو   Befa ال 
فامل�سكلة  جْيْيْيداً  �سعيفاً  تْيْياأثْيْيريهْيْيا  ويْيْيجْيْيعْيْيل  املْيْيرتْيْيفْيْيعْيْية 
موجودة  كيمياوية  )مْيْيواد   Naringin يف  متكن 
يف احلم�سيات( التي حتول دون و�سول االأدوية من 
ما  وهْيْينْيْيا عك�س  الْيْيْيدم  اإىل جمْيْيرى  الدقيقة  االأمْيْيعْيْياء 

يحدث مع الغريب فروت.

ماذا على املري�س عمله؟
يقول الدكتور غراهام اأوكاد الناطق با�سم )اجلامعة 
ال�سروري  مْيْين  )انْيْيْيه  الْيْيعْيْيامْيْيي(  للممار�سي  امللكية 
جتاهل النا�س هذه املعلومات، خا�سة الذين يتناولون 
هذه االأدويْيْية مع الغريب فْيْيروت حتى وان مل تظهر 
اأن  املمكن  مْيْين  فاإنها  حالياً  االأعْيْيرا�ْيْيس  تلك  عليهم 

تظهر م�ستقباًل(.
فغالبية هذه االأدوية التي ت�سرف باأمر الطبيب الذي 
الغريب فروت  تناول  يجب عليه توعيتهم بخطورة 
ولكن يف اأحيان كثري يتجاهل املر�سى املعلومات التي 
يزودون بها اأو ين�سى اأحياناً الطبيب ان ي�سري اإليها، 

لذا فمن ال�سروري قراءة الن�سرة املرفقة بكل دواء.

تْيْيقْيْيول درا�ْيْيْيسْيْيْية كْيْينْيْيديْيْية حْيْيديْيْيثْيْية اإن تْيْينْيْياول وجْيْيبْيْية واحْيْيْيْيدة يف مطعم 
ال�سعرات  من  يومياً  ما يحتاجه ج�سمك  ن�سف  باأكر من  تْيْيزودك 

احلرارية.
مْيْيا حتتويه  اأنْيْيهْيْيم تفح�سوا  تْيْيورنْيْيتْيْيو  مْيْين جامعة  بْيْياحْيْيثْيْيون  واأو�ْيْيسْيْيح 
حرارية  �سعرات  من  مطعماً  ع�سر  ت�سعة  يف  خمتلفة  وجبة   685
و�سوديوم ودهون وكولي�سرتول فوجدوا اأن الوجبة الواحدة حتتوي 

حرارياً. �سعراً  ما معدله 1128 

حقائق مفزعة
ومْيْيْين املْيْيعْيْيروف اأن خْيْيْيرباء الْيْيتْيْيغْيْيذيْيْية يْيْيو�ْيْيسْيْيون بْيْيْياأن يْيْيحْيْيتْيْيوي طعامنا 
ال�سعرات كمعدل و�سطي، لكن هذا  األفي من  على  و�سرابنا يومياً 
وم�ستوى  الْيْيْيوزن  ح�سب  وذلْيْيْيك  الآخْيْيْير  �سخ�س  مْيْين  يختلف  الْيْيرقْيْيم 

الن�ساط وعوامل اأخرى.
لْيْيلْيْيتْيْيو�ْيْيسْيْييْيْيات الْيْيطْيْيبْيْييْيْية االأمْيْيْيريكْيْيْييْيْيْية فْيْيمْيْيعْيْيدل عْيْيْيدد ال�سعرات  ووفْيْيْيقْيْيْياً 
 ،2400 و   1600 يْيْيرتاوح بي  البالغة  للمراأة  اليومية  احلرارية 
وللرجل البالغ بي 2000 و 3000، على اأ�سا�س اأن الرقم االأقل 
الرقم  اأمْيْيا  احلْيْيركْيْية،  وقلة  اجللو�س  من  يكرون  للذين  خم�س�س 

االأعلى فللن�سيطي وكثريي احلركة.
واأ�سارت الدرا�سة التي ن�سرت يف العدد االأخري من جملة غاما للطب 
الباطني اإىل جمموعة من احلقائق املفزعة، فوجبة املطعم حتتوي 
على 151 % من احلد االأعلى املو�سى به يومياً من ال�سوديوم، و 
و 89 % من الدهون، و 83 % من  الكولي�سرتول،  % من   60

الدهون املتحولة وبالذات الدهون امل�سبعة.

الدهون امل�ضبعة وال�ضوديوم
يقول الباحثون الذين اأجروا هذه الدرا�سة اإن الن�سبة العالية من 

هذه  الأن  ال�سحية  ال�سوؤون  عن  امل�سوؤولي  تقلق  امل�سبعة  الْيْيدهْيْيون 
النوعية من الدهون يجب خف�س ا�ستهالكها اإىل اأقل ما ميكن.

ومن التو�سيات التي يحر�س االأطباء على تكرارها �سرورة اأن يكون 
ما ن�سبته بي 20 % و 35 % من الطاقة التي ي�ستهلكها اجل�سم 
باتت  الدهون  اأن  اإىل  في�سري  املْيْيوؤمل  الواقع  اأمْيْيا  الدهون  م�سدرها 
م�سدراً خلم�سة واأربعي يف املائة من الطاقة التي يبذلها اجل�سم. 

معدالت  اأن  الكنديون  الباحثون  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  ومْيْين 
وال�سوديوم  امل�سبعة  الدهون  وكذلك  والدهون  احلرارية  ال�سعرات 
يف اأي وجبة يتناولها املرء يف مطعم قد بلغت معدالت خطرة مما 
ي�ستدعي دق ناقو�س اخلطر واإعطاء هذه الق�سية مرتبة االأولوية 

بي اهتمامات امل�سوؤولي.
ويف درا�سة اأخرى ن�سرت يف العدد ذاته من جملة الطب الباطني(، 
يقول وا�سعها الدكتور مايكل جاكوب�سون اإن منتجي االأغذية امل�سنعة 
يعملون يف بطء �سديد يف تطبيق التو�سيات والقرارات ب�ساأن تقليل 
معدالت ال�سوديوم يف منتجاتهم، فمن خالل التحليالت املخربية 
املتوا�سلة تبي اأن اخلف�س بي عامي 2005 و 2011 مل يتجاوز 
اإىل زيادة معدالت ال�سوديوم يف  ت�سري  املفارقة  اأن  حي  % يف   3

الوجبات ال�سريعة مبعدل 2.6 %.
يحر�س  التي  التقليدية  التو�سية  اإن  قْيْيائْيْياًل  جاكوب�سون  مي�سي 
االأطباء وخرباء التغذية على ترديدها على م�سامع امل�سابي بارتفاع 

�سغط الدم تق�سي ب�سرورة تقليل ما يتناولونه من ال�سوديوم.
نفذت،  اإذا  التو�سية،  هْيْيذه  فمثل  املْيْيثْيْيايل  الْيْيعْيْيامل  قْيْيائْيْياًل: يف  مي�سي 
كفيلة بخف�س ن�سبة الوفيات باأمرا�س القلب وال�سرايي بن�سبة 38 
% اأما يف الواقع فاالإ�سراف يف تناول ال�سوديوم ي�سيف اأعباء هائلة 
ال قدرة لالأطباء على مواجهتها، وال�سبب يعود وبدرجة كبرية اإىل 

االأغذية امل�سنعة والوجبات ال�سريعة ووجبات املطاعم.

�شحة وتغذية
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بدء اليوم باإفطار يتكون من ن�ضف حبة غريب فروت 
مملوء  ليوم  و�ضحية  جيدة  بداية  يعني  كان 

االإفطار  تناول  عن  يغني  وقد  بالن�ضاط، 
املكون من احلبوب اأو االإفطار املطبوخ. 

ولكن هذا )الغذاء العجيب( اأ�ضبح 
ميثل خطرًا كبريًا يهدد �ضحتك، 
تناول  من  الباحثون  حذر  فقد 
هذه الفاكهة مع بع�س االأدوية، 
م�ضاعفات  اىل  ي��وؤدي  ذلك  الأن 
كثرية ترتاوح بني نزيف باملعدة 

وا�ضطرابات  الكلى  يف  وم�ضاكل 
وي���ق���ول  ال���ق���ل���ب،  ����ض���رب���ات  يف 

اإن ع��دم االك��رتاث بخطر  االأط��ب��اء 
االأدوي��ة  بع�س  مع  الفاكهة  ه��ذه  م��زج 

جتنبه. ينبغي  ج�ضيم  خطر  اإىل  ي���وؤدي 

الوجبة الواحدة تزودك باأكرث من ن�ضف ما يحتاجه ج�ضمك من ال�ضعرات

الأكل يف املطاعم.. اأرقام �سحية مرعبة

قبل تناوله مع الدواء يجب ا�ضت�ضارة الطبيب

 )الغريب فروت( مع بع�س الأدوية.. خطر

)اللهاية(
 تزيد خطر التهابات الأذن

 
من  الهولندية  اأوتْيْيرخْيْيت  جلامعة  التابع  الطبي  املركز  من  باحثون  حْيْيّذر 
خطر  يرفع  قد  اإ�سكاته،  بغر�س  امل�ستعملة  )اللهاية(  الطفل  ا�ستخدام  اأن 
اإ�سابته بالتهابات االأذن احلادة ب�سكل متكرر. و�سملت عينة الدرا�سة التي 
ن�سرتها دورية )طب العائلة( 495 طفاًل تقل اأعمارهم عن اأربعة اأعوام، 
مت تتبع حالتهم ال�سحية ملدة خم�س �سنوات، مت بعدها تقييم العالقة ما 
بي ا�ستعمال )امل�سا�سة( اأو اللهاية مع االإ�سابة بالتهاب االأذن خالل فرتة 
الدرا�سة. واأظهرت النتائج اأن 16 % من احلاالت التي اأ�سيبت بالتهابات 
ي�ستخدمون  الْيْيذيْيْين  االأطْيْيفْيْيال  جمموعة  هْيْيي  متكرر  ب�سكل  احلْيْيْيادة  االأذن 
اخلطر  عوامل  من  يعد  قد  اللهاية  ا�ستعمال  اإن  الباحثون  وقال  اللهاية. 
لذا،  متكرر.  ب�سكل  واحلنجرة  واالأذن  االأنْيْيْيف  بالتهابات  الطفل  الإ�سابة 
عن  والتوقف  الطفل،  فم  يف  و�سعها  قبل  تعقيمها  على  باحلر�س  ين�سح 
ا�ستعمالها يف �سن مبكرة، خ�سو�ساً بعد ت�سخي�س اإ�سابة الطفل بااللتهاب 

منذ املرة االأوىل.
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العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/624  جت  جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  املهري  عا�سور  بن  �سامل  كرامي  مدعى/عبداهلل 
حممد ح�سي حممد زايد االحبابي واخرون اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 100000  درهم املطلوب اعالنه / فائده هداف عو�س االحبابي 
اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل بْي حمكمة العي االبتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري  املركز  الكائنة   -
ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/795  جت  جز- م ر-ب-  ع ن

مدعي  االمارات  اجلن�سية:  للنقليات  الدرعي  هالل  ابو  مدعى/موؤ�س�سة 
العامة اجلن�سية: االمارات   والنقليات  عليه: موؤ�س�سة حمد عبيد للمقاوالت 
موؤ�س�سة   / اعالنه  املطلوب  درهم    11600 الدعوى: مطالبة مببلغ  مو�سوع 
حمد عبيد للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية بْي حمكمة العي االبتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري   
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/277 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/فندق العي روتانا اجلن�سية: االمارات   املنفذ �سده : احمد 
حمفوظ عابد عابد اجلن�سية: غري حمدد  املطلوب اعالنه: احمد حمفوظ 
عابد عابد اجلن�سية: غري حمدد  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1276 جت جز- م  التنفيذ  ال�سند  بطلب تنفيذ 
ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/198 ت  اجر -م ر- ت- ع ن)
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  حممد  خان  علي  التنفيذ/�سري  طالب 
اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  باد�ساه  خان  عي�سى  حممد  موؤ�س�سة 
موؤ�س�سة حممد عي�سى خان باد�ساه اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم  
وحدد لنظره جل�سة يوم االثني املوافق 2013/8/5 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي الكائنة باملقر 
الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/174 ت  اجر -م ر- ت- ع ن)
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  حممد  خان  علي  التنفيذ/�سري  طالب 
موؤ�س�سة اال�سراف للمقاوالت وال�سيانة اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه: 
موؤ�س�سة اال�سراف للمقاوالت وال�سيانة اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم  وحدد لنظره جل�سة يوم االثني املوافق 2013/8/5 موعدا لنظر طلب 
-العي  التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/279 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/فندق العي روتانا اجلن�سية: االمارات   املنفذ �سده : هزاع بن �سعيد 
بن حممد الكلباين اجلن�سية: �سلطنة عمان املطلوب اعالنه: هزاع بن �سعيد بن حممد 
الكلباين اجلن�سية: �سلطنة عمان   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/899 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا 
الدعوى  ر�سوم   + درهم   70000 مبلغ  ب�سداد  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
 . التنفيذ   ر�سوم  درهم   1468  + درهم   800 بالن�سر  االعالن  م�ساريف   + درهم   2800

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/597 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

انور مو�سى حممد اجلن�سية: االمارات   وطلب الت�سديق على التوقيع يف حمرر 
واملرخ�سة من دائرة  يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )ن�ضيب للخياطة ( 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )16269( وامل�سجل لدى غرفة 
التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد: عبيد �سلمان عبيد بوجمهور امل�سلماين 
اجلن�سية: االمْيْيارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعي من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/573 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
خالد ناجي �سلمان ال�سجريي اجلن�سية: العراق وطلب الت�سديق على التوقيع يف 
الديزل  لتجارة  ال�ضعادة  )�ضركة  التجاري  اال�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر 
امللف  رقْيْيم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائْيْيرة  واملرخ�سة من   ) ذ.م.م 
)47824( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيد: احمد جابر 
�سيد مرزوق اجلن�سية: م�سر مبوافقة: عبداهلل خلفان عبداهلل حممد اجلن�سية: 
االمارات ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على 
ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعي من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/598 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
علي حممد علي ح�سي املازمي اجلن�سية: االمارات  وطلب الت�سديق على التوقيع 
يف حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )علي املازمي ملقاوالت ال�ضيانة 
امللف  رقم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائْيْيرة  واملرخ�سة من   ) العامة 
را�سد  ال�سيد:  اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  لْيْيدى  وامل�سجل   )61972(
ح�سي علي باقر الزرعوين اجلن�سية: االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعي من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/575 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيدة/
امنه يو�سف عبداهلل بوكتاره ال�سام�سي اجلن�سية: االمارات   وطلب الت�سديق على 
التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )�ضارة خلدمات املعلومات 
التجارية  ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
�سعيد  عمري   : اىل  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  لْيْيدى  وامل�سجل   )57969(
الكتبي اجلن�سية: االمْيْيارات  ليكن معلوما للجميع بان  م�سبح �سعيد بن حليط 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعي من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  اعالن بالن�شر

رقم املرجع :2013/614    
باك�ستاين  ادريْيْي�ْيْيس-  حممد  ادريْيْي�ْيْيس  /طْيْياهْيْير  ال�سيد  بْيْيان  للجميع  معلوما  ليكن   
القمر  كْيْيامْيْيل ح�سه يف )مْيْيوؤ�ْيْيسْيْي�ْيْيسْيْية ظْيْيل  عْيْين  والْيْيتْيْينْيْيازل  الْيْيبْيْييْيْيع  يْيْيرغْيْيب يف  اجلن�سية 
ادري�س-  كنان  كنان  ت�سنيم  ال�سيدة/  اىل  وذلك  رقم )608316(  التجارية( رخ�سة 
باك�ستاين اجلن�سية.   .وعمال لن�س املادة )16( فقره 3 من القانون االحتادي رقم 
)22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعي من تاريخ هذا االعالن 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور 

التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دار الق�شاء بال�شارقة

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    

اعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/593 )عمايل جزئي  ) بوا�شطة الن�شر

�سهادة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
املْيْيدعْيْيي/ازاد عبداخلالق لطيف  اقْيْيام   - العامة ومن ميثلها   ال�سيانة  ملقاوالت 
الدعوى   0502504841 هاتف  اجلْيْيديْيْيدة-  ال�سناعية  عجمان-  عنوانه:  باباري 
برقم 2013/593 -عمايل جزئي  - عجمان- ومو�سوعها املطالبة مببلغ 15300 
التام.  فانت مكلف  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 5% من  درهم+الفائدة 
باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.00 املوافق يوم 5 من �سهر اغ�سط�س ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/1/4
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: النقطة الذهبية للمقاوالت      )�س.ذ.م.م(.
الق�سي�س  ديْيْيرة-   - باحلب  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  ملك   406 رقم  مكتب  العنوان: 
ال�سناعية 1 ال�سكل القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 571515  رقم 
القيد بال�سجل التجاري: 75246 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
اأعاله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه 
العدل  كاتب  لْيْيدى  واملوثق   2013/07/07 بتاريخ  دبْيْيي  قْيْيرار حماكم  وذلْيْيك مبوجب 
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2013/7/07 بتاريخ  دبْيْيي  حماكم 
اإىل امل�سفي املعي حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات   العنوان: 
مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين- ديرة- الرقة   هاتف: 2219920 04 
فاك�س/2219934 04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات  
الرقة    ديْيْيْيرة-  ثْيْيْياين-  اآل  احْيْيمْيْيد  بْيْين  من�سور  ال�سيخ  ملك  مكتب  الْيْيعْيْينْيْيوان:   
التنمية  دائْيْيرة  تعلن  فاك�س/2219934 04مبوجب هذا   04  2219920 هاتف: 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيي امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفيةالنقطة 
الذهبية للمقاوالت )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  2013/07/07 بتاريخ  دبْيْيي  حماكم  العدل  كاتب  لْيْيدى  واملْيْيوثْيْيق   2013/7/07
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعي يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعْيْياله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/624  جت  جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  املهري  عا�سور  بن  �سامل  كرامي  مدعى/عبداهلل 
حممد ح�سي حممد زايد االحبابي واخرون اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: 
مطالبة مالية مببلغ 100000  درهم املطلوب اعالنه / فائده هداف عو�س االحبابي 
اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل بْي حمكمة العي االبتدائية 
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري  املركز  الكائنة   -
ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك 

على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/339  مد  جز- م ر-ب-  ع ن

�سوريا  االفندي/  جنيب  ع�سام  عنه/  وكيال  ال�سيارات  لتاجري  مدعى/النجاح 
باك�ستان   اجلن�سية:  عي�سى  بخ�س  مراد  �سامل  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�سية: 
مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 36100  درهم املطلوب اعالنه / �سامل مراد 
ال�سطب(   من  الدعوى  بالن�سر)جتديد  عنوانه:  باك�ستان    اجلن�سية:  عي�سى  بخ�س 
املوافق  الثالثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً 
امام الدائرة الثانية بْي حمكمة العي االبتدائية - الكائنة   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/795  جت  جز- م ر-ب-  ع ن

مدعي  االمارات  اجلن�سية:  للنقليات  الدرعي  هالل  ابو  مدعى/موؤ�س�سة 
العامة اجلن�سية: االمارات   والنقليات  عليه: موؤ�س�سة حمد عبيد للمقاوالت 
موؤ�س�سة   / اعالنه  املطلوب  درهم    11600 الدعوى: مطالبة مببلغ  مو�سوع 
حمد عبيد للمقاوالت والنقليات العامة اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر 
االربعاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/7/24 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 
8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية بْي حمكمة العي االبتدائية - الكائنة املركز 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  االداري   
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/1697 ت  عام -م ر- ت- ع ن)
ابراهيم   : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  بيكم   تاج  التنفيذ/كل  طالب 
ايراق �ساه اجلن�سية: باك�ستان  املطلوب اعالنه: ابراهيم ايراق �ساه اجلن�سية 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  عنوانه:  باك�ستان   :
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/195 مد كل- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره 
جل�سة يوم االحد املوافق 2013/8/4 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي الكائنة باملقر الرئي�سي 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                                                       

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/277 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/فندق العي روتانا اجلن�سية: االمارات   املنفذ �سده : احمد 
حمفوظ عابد عابد اجلن�سية: غري حمدد  املطلوب اعالنه: احمد حمفوظ 
عابد عابد اجلن�سية: غري حمدد  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1276 جت جز- م  التنفيذ  ال�سند  بطلب تنفيذ 
ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/198 ت  اجر -م ر- ت- ع ن)
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  حممد  خان  علي  التنفيذ/�سري  طالب 
اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  باد�ساه  خان  عي�سى  حممد  موؤ�س�سة 
موؤ�س�سة حممد عي�سى خان باد�ساه اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر مبا 
ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم  
وحدد لنظره جل�سة يوم االثني املوافق 2013/8/5 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي الكائنة باملقر 
الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/174 ت  اجر -م ر- ت- ع ن)
 : �سده  املنفذ  باك�ستان  اجلن�سية:  حممد  خان  علي  التنفيذ/�سري  طالب 
موؤ�س�سة اال�سراف للمقاوالت وال�سيانة اجلن�سية: االمارات املطلوب اعالنه: 
موؤ�س�سة اال�سراف للمقاوالت وال�سيانة اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا ان طالب 
رقم  وحدد لنظره جل�سة يوم االثني املوافق 2013/8/5 موعدا لنظر طلب 
-العي  التنفيذ  بادارة  االوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. 

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/279 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب التنفيذ/فندق العي روتانا اجلن�سية: االمارات   املنفذ �سده : هزاع بن �سعيد 
بن حممد الكلباين اجلن�سية: �سلطنة عمان املطلوب اعالنه: هزاع بن �سعيد بن حممد 
الكلباين اجلن�سية: �سلطنة عمان   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/899 جت جز- م ر- ب- ع ن وحدد 
لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف 
باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -العي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا 
الدعوى  ر�سوم   + درهم   70000 مبلغ  ب�سداد  ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او 
 . التنفيذ   ر�سوم  درهم   1468  + درهم   800 بالن�سر  االعالن  م�ساريف   + درهم   2800

تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: فدك لتجارة اجللود     )�س.ذ.م.م(.
العنوان: حمل ملك مهدي حممد مهدي الع�سماوي - بر دبي- الرفاعة   ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقْيْيم    237735 الرخ�سة:  رقْيْيم  حمْيْيدودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائْيْيرة  تعلن  هذا  مبوجب   53533 التجاري: 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/5/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعي  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعْيْيرتا�ْيْيس  اأي  لديه  مْيْين  وعلى   2013/5/26
حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات   العنوان: مكتب ملك ال�سيخ 
من�سور بن احمد اآل ثاين- ديرة- الرقة   هاتف: 2219920 04 فاك�س/2219934 04 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/حممد �ضديق قا�ضم العاملية لتدقيق احل�ضابات  
الرقة    ديْيْيْيرة-  ثْيْيْياين-  اآل  احْيْيمْيْيد  بْيْين  من�سور  ال�سيخ  ملك  مكتب  الْيْيعْيْينْيْيوان:   
التنمية  دائْيْيرة  تعلن  فاك�س/2219934 04مبوجب هذا   04  2219920 هاتف: 
فدك  لت�سفية  اأعْيْياله  املذكور  امل�سفي  تعيي  قد مت  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
بتاريخ  دبْيْيي  قْيْيْيرار حمْيْياكْيْيم  وذلْيْيْيك مبْيْيوجْيْيب  لتجارة اجللود )����س.ذ.م.م( 
2013/5/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/5/26  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعي يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات واالأوراق  اأعْيْياله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: تود�س 2 تين�س لتاأجري االلعاب   )�س. ذ.م.م(.
العنوان: حمل رقم 19 ملك �سيخة حمد بن حمدان األ نهيان - دبي- الكرامة  ال�سكل 
بال�سجل  القيد  رقْيْيم    652568 الرخ�سة:  رقْيْيم  حمْيْيدودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1074606  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/7/01 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2013/7/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعي املركز 
الدويل لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات العنوان: مكتب رقم 213 ملك موؤ�س�سة 
حممد بن را�سد لتنمية امل�سارع ال�سغرية واملتو�سطة - ديرة.   هاتف  04-2501521 
فاك�س: 2501522-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ا�سم امل�سفي/املركز الدويل لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات العنوان: 
ال�سغرية  امل�سارع  لتنمية  را�ْيْيسْيْيد  بْيْين  حممد  موؤ�س�سة  ملك   213 رقْيْيم  مكتب 
مبوجب   04-2501522 فاك�س:   04-2501521 هاتف   ديْيْيْيرة.     - واملتو�سطة 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيي امل�سفي املذكور 
وذلك  ذ.م.م(  �س.   ( االلعاب  لتاأجري  تين�س   2 تود�س  لت�سفية    اأعْيْياله 
العدل  كاتب  لْيْيدى  واملْيْيوثْيْيق   2013/7/01 بتاريخ  دبْيْيي  قْيْيرار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2013/7/01 بتاريخ  دبي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املعي يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
    اعالن رقم   2013/355 بالن�شر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن   املطلوب اعالنه: امبيالت 
فيتيل نا�سر   العنوان: بالن�سر مبا ان املدعي رفع الدعوى املذكورة 
لذا  لنظرها  2013/9/16 موعدا  املوافق  االثني  يْيْيوم  وحْيْيدد  اعْيْياله 
املنازعات  امام جلنة ف�س  ال�ساعة 12 ظهرا  باحل�سور  فانت مكلف 
االيجارية الكائنة يف العي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد،وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم التح�سري 

وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعالن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
    اعالن رقم   2013/383 بالن�شر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن   املطلوب اعالنه: حترير 
عدنان علي ابو �سيف العنوان: بالن�سر مبا ان املدعي رفع الدعوى 
املذكورة اعاله وحدد يوم االثني املوافق 2013/9/23 موعدا لنظرها 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 
االيجارية الكائنة يف العي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد،وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم التح�سري 

وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعالن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
   اعادة اعالن رقم   2013/377 بالن�شر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن   املطلوب اعالنه: هريمينا 
الدعوى  رفْيْيع  املْيْيدعْيْيي  ان  مبْيْيا  بالن�سر  الْيْيعْيْينْيْيوان:  لوناكالو�س  ماجو 
املذكورة اعاله وحدد يوم االثني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظرها 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 
االيجارية الكائنة يف العي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد،وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم التح�سري 

وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعالن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
   اعادة اعالن رقم   2013/357 بالن�شر

املدعى : حممد انور مفى مكل�س الرحمن   املطلوب اعالنه: حممد 
املْيْيدعْيْيي رفْيْيع الدعوى  الْيْيعْيْينْيْيوان: بالن�سر مبْيْيا ان  الْيْيزامْيْيل  خْيْيري تركي 
املذكورة اعاله وحدد يوم االثني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظرها 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 12 ظهرا امام جلنة ف�س املنازعات 
االيجارية الكائنة يف العي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد،وعليك 
ايداع مذكرة بالرد و�سورا منها بعدد اخل�سوم لدى ق�سم التح�سري 

وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سلم االعالن. 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية



•• اأبوظبي-وام:

التجارية  �ْيْيْيسْيْيْيوغْيْيْية  مْيْيْيوؤ�ْيْيْيسْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْية  �ْيْيْيسْيْيْياركْيْيْيت 
خليفة  لْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْينْيْيْيدوق  بْيْيْيالْيْيْيكْيْيْيامْيْيْيل  املْيْيْيمْيْيْيلْيْيْيوكْيْيْية 
ال�سوق  يف  بْيْيْيجْيْيْينْيْيْياح  املْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياريْيْيْيع  لْيْيتْيْيطْيْيويْيْير 
ليوا  مْيْيهْيْيرجْيْيان  �سمن  الْيْيرتاثْيْيي  ال�سعبي 
2013 املقام يف املنطقة  التا�سع للرطب 
الغربية حتت رعاية �سمو ال�سيخ من�سور 
جمل�س  رئي�س  نْيْيائْيْيب  نهيان  اآل  زايْيْيْيد  بْيْين 
الْيْيْيْيْيْيْيوزراء وزيْيْيْيْير �ْيْيْيسْيْيْيوؤون الْيْيرئْيْيا�ْيْيسْيْية. وقال 
الرئي�س  املن�سوري  احمد  ابراهيم  �سعادة 
خليفة  �سندوق  يف  للعمليات  التنفيذي 
لتطوير امل�ساريع اإن م�ساركة ال�سندوق يف 
معر�س ليوا للرطب عرب مبادرة موؤ�س�سة 
�سوغة تاأتي يف اإطار تنويع منافذ ت�سويق 
ملنتجات املواطني واملواطنات امل�ستفيدين 
مْيْيْين هْيْيْيذه املْيْيْيبْيْيْيادرة والْيْيعْيْيامْيْيلْيْيي يف جمال 
واأ�ساف  والْيْيرتاثْيْييْيْية.  التقليدية  احلْيْيْيرف 
املعر�س متيزت  ال�سندوق يف  اأن م�ساركة 
املنتجات م�سريا  املعرو�سات وتعدد  بتنوع 
على  والقائمي  ال�سندوق  اأن خرباء  اإىل 
هذه املبادرة متكنوا من تدريب املواطنات 
الْيْيْيعْيْيْيامْيْيْيالت �ْيْيسْيْيمْيْين مْيْيْيبْيْيْيادرة �ْيْيسْيْيوغْيْية على 

واحلرفية  الْيْيْيرتاثْيْيْييْيْيْية  االأعْيْيْيْيمْيْيْيْيال  تْيْيطْيْيويْيْير 
اإ�سافة اإىل االأعمال اجللدية ما اأدى اإىل 
زيادة الطلب على هذه املنتجات. ويعر�س 
املعر�س  مْيْي�ْيْيسْيْياركْيْيتْيْيه يف  الْيْي�ْيْيسْيْينْيْيدوق خْيْيْيالل 
تطويرها  مت  وتْيْيراثْيْييْيْية  حرفية  منتجات 
اأطلقها  الْيْيْيتْيْيْيي  �ْيْيْيسْيْيْيوغْيْيْية  مْيْيْيْيبْيْيْيْيادرة  �ْيْيسْيْيمْيْين 

الْيْي�ْيْيسْيْينْيْيدوق بْيْيهْيْيدف احلْيْيْيفْيْيْياظ عْيْيلْيْيى املهن 
واحلْيْيْيرف الْيْيريْيْياديْيْية عْيْيرب بْيْيرامْيْيج تدريبية 
كبري  ب�سكل  اأ�سهمت  متكاملة  وت�سويقية 
يف اإحْيْيْييْيْيْياء الْيْيعْيْيديْيْيد مْيْين هْيْيْيذه املْيْيهْيْين حيث 
املعر�س  الْيْي�ْيْيسْيْينْيْيدوق يف  مْيْي�ْيْيسْيْياركْيْية  متْيْييْيْيزت 
�سابقاتها من  عْيْين  احلالية  دورتْيْيْيه  خْيْيالل 

و�سهد  وتنوعها.  املعرو�سات  كمية  حيث 
اإقْيْيْيبْيْيْيال مكثفا  جْيْينْيْياح �ْيْيسْيْيوغْيْية يف املْيْيعْيْير�ْيْيس 
اإىل  التعرف  بهدف  املعر�س  من مرتادي 
بع�س منتجات احلرف اليدوية الرتاثية 
مْيْين �سور  �ْيْيسْيْيورة  تعك�س  الْيْيتْيْيي  واملْيْيحْيْيلْيْييْيْية 
احلياة الثقافية يف دولة االإمارات العربية 

مبادرة  اأن  املن�سوري  واأو�ْيْيسْيْيح   . املْيْيتْيْيحْيْيدة 
الفعالة  االأدوات  اإحْيْيْيْيْيدى  متْيْيثْيْيل  �ْيْيسْيْيوغْيْية 
التنمية  م�سرية  دعم  ل�سندوق خليفة يف 
االجتماعية التي ت�سهدها الدولة موؤكدا 
يف  الفعالة  امل�ساركة  يف  ال�سندوق  الْيْيتْيْيزام 
حتقيق  اإىل  الْيْيرامْيْييْيْية  احلكومية  اجلْيْيهْيْيود 
املواطني  ومتْيْيكْيْيي  االجْيْيتْيْيمْيْياعْيْيي  الْيْيْيرفْيْيْياه 
وي�سعى  املعي�سي.  م�ستواهم  حت�سي  من 
ال�سندوق اإىل تر�سيخ ا�سم املبادرة �سوغة 
كا�سم جتاري مرتبط باملنتجات الرتاثية 
وا�سع  نْيْيطْيْياق  عْيْيلْيْيى  ت�سويقها  �سيتم  الْيْيتْيْيي 
الوطنية  الهوية  يعزز  مبا  وعامليا  حمليا 
الطاقات  حتفيز  عْيْيرب  الْيْيرتاثْيْييْيْية  والْيْيقْيْييْيْيم 
الريادية لدى  املهارات  االإبداعية وتنمية 
الْيْيعْيْيامْيْيلْيْيي يف جمْيْيْيال احلرف  املْيْيواطْيْينْيْيي 
واملنتجات  واملْيْي�ْيْيسْيْيغْيْيوالت  املحلية  الْيْييْيْيدويْيْية 
خليفة  �سندوق  اأن  اإىل  ي�سار  الْيْيرتاثْيْييْيْية. 
جمال  يف  تْيْيْيدريْيْيْيبْيْيْييْيْيْية  دورات  عْيْيْيْيْيدة  نْيْيْيظْيْيْيم 
يف  واملْيْيطْيْيرزات  اخلياطة  واأعْيْيمْيْيال  الن�سيج 
مْيْيْيدن عْيْيْيدة مْيْيثْيْيل غْيْييْيْياثْيْيي والْيْي�ْيْيسْيْيلْيْيع واملرفاأ 
والفجرية  والْيْيْيرحْيْيْيبْيْيْية  والْيْيْيوثْيْيْيبْيْيْية  وحْيْيمْيْييْيْيم 
وراأ�ْيْيْيْيْيْيس اخلْيْييْيْيمْيْية وعْيْيجْيْيمْيْيان وغْيْيْيريهْيْيْيا من 

اإمارات ومدن الدولة.

•• دبي-الفجر: 

امل�ساريع  لتنمية  را�ْيْيسْيْيد  بْيْين  حممد  موؤ�س�سة  نظمت 
ال�سغرية واملتو�سطة، اإحدى موؤ�س�سات دائرة التنمية 
ال�سوؤون  وزارة  مْيْيع  بْيْيالْيْيتْيْيعْيْياون  دبْيْيْيي،  يف  االقْيْيتْيْي�ْيْيسْيْياديْيْية 
اإجْيْيراءات ال�سراء لدى  االجتماعية ور�سة عمل حول 
وزارة ال�سوؤون االجتماعية لتعريف بكيفية اال�سرتاك 
يف نْيْيظْيْيام املْيْي�ْيْيسْيْيرتيْيْيات االإلْيْيكْيْيرتونْيْييْيْية واال�ْيْيسْيْيتْيْيفْيْيادة من 
اخلْيْيْيدمْيْيْيات الْيْيتْيْيي يْيْيوفْيْيرهْيْيا اأعْيْي�ْيْيسْيْياء مْيْيوؤ�ْيْيسْيْي�ْيْيسْيْية حممد 
بْيْين را�ْيْيسْيْيد وبْيْيالْيْيتْيْيايل دعْيْيم قْيْيطْيْياع املْيْي�ْيْيسْيْياريْيْيع ال�سغرية 
االإمارات  دبي ودولْيْية  اإمْيْيارة  واملتو�سطة على م�ستوى 

العربية املتحدة.
وتْيْيعْيْيد الْيْيْيور�ْيْيْيسْيْيْية، الْيْيتْيْيي حْيْي�ْيْيسْيْيرهْيْيا 120 عْيْي�ْيْيسْيْيو من 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  ال�سركات  اأ�سحاب 
وعدد من املدراء وممثلي وزارة ال�سوؤون االجتماعية، 
بناًء  املوؤ�س�سة  بها  قامت  التي  املْيْيبْيْيادرات  �سمن  من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  را�سد 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، وقرار جمل�س الوزراء 
 ،2012 ل�سنة  واأ2-(   14-290( رقْيْيْيم  املْيْيوقْيْير 
الهيئات احلكومية  اأن تخ�س�س  يق�سي على  الذي 
م�سرتياتها  اإجْيْيْيْيمْيْيْيْيايل  مْيْيْيْين   %  10 االحتْيْيْيْيْياديْيْيْيْيْية 
م�ساريع  لدعم  اأ�سحاب  لدعم  ال�سنوية  وخدماتها 

ال�سباب االإماراتيي على امل�ستوى االحتادي.

ال�سوؤون  وزارة  مْيْيْين  الْيْيْيهْيْيْيرمْيْيْيودي  فْيْياطْيْيمْيْية  وقْيْيْيدمْيْيْيت 
االجتماعية خالل ور�سة العمل التي اأقيمت يف مبنى 
الت�سجيل  اآلية  دبي، ملحة عامة حول  باإمارة  الْيْيوزارة 
وعرفت  االحتادية  احلكومية  امل�سرتيات  برنامج  يف 
املالية،  املْيْيْيوارد  الإدارة  التنظيمي  بالهيكل  احل�سور 
امل�سرتيات  نظام  يف  بالت�سجيل  اخلا�سة  واملْيْيرفْيْيقْيْيات 
االأ�سعار  عْيْيْيرو�ْيْيْيس  تْيْيْيقْيْيْيدمي  وكْيْييْيْيفْيْييْيْية  االإلْيْيْيكْيْيْيرتونْيْيْييْيْيْية، 
املوردين  واآلية تقييم  االإلكرتوين،  ال�سراء  وخطوات 
مْيْين االأعْيْي�ْيْيسْيْياء والْيْيْيهْيْيْيدف مْيْين منهجية الْيْيعْيْيالقْيْية مع 

املوردين يف حتقيق روؤية الوزارة. 
وعْيْيْيلْيْيْيى نْيْيْيطْيْيْياق مْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيل، قْيْيْيْيال يْيْيو�ْيْيسْيْيف لْيْيْيْيوتْيْيْيْياه، مدير 
بن  حممد  مبوؤ�س�سة  احلكومية  امل�سرتيات  برنامج 
تعك�س  واملتو�سطة:  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 
م�ساركتنا يف ور�سة العمل بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون 
االجتماعية ت�سافر اجلهود على ال�سعيديي املحلي 
واالحتادي نحو حتقيق الغاية ال�سامية يف دعم رواد 

واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  االأعمال 
املحافل  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  الدولة  مواطني  من 
رافد  ذاتْيْيهْيْيا  بحد  ت�سكل  الْيْيتْيْيي  احليوية  والْيْيقْيْيطْيْياعْيْيات 

ي�ساف اإىل ر�سيد اقت�ساد الدولة .
واالحتادية  املحلية  اجلهات  باإمكان  لوتاه:  واأ�ْيْيسْيْياف 
يف دولْيْيْيْية االإمْيْيْيْيْيْيْيارات اال�ْيْيسْيْيتْيْيفْيْيادة مْيْيْين خْيْيْيدمْيْيْيات 250 
امل�سجلة  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  مْيْين  مْيْيورد 
يف برنامج امل�سرتيات احلكومية الإمارة دبي وهم ما 
ميثلون اأكر من 30 قطاع متنوع، ونحن نوؤمن اأن 
حجم امل�سرتيات يف احلكومية املحلية �سريتفع بن�سبة 
بتوجيهات �ساحب  وذلْيْيك  �سنوياً   30% ال تقل عن 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم واملتمثلة يف 
%10 من  تخ�سي�س الهيئات احلكومية االحتادية 

اإجمايل م�سرتياتهم لدعم ال�سركات االإماراتية .
اأن تبداأ عمليات الطلب من قبل وزارة  وتوقع لوتاه 
 ،2013 يوليو  منت�سف  مْيْيع  االجتماعية  الْيْي�ْيْيسْيْيوؤون 

العامة،  الْيْيعْيْيقْيْيود حْيْيْيْيول اخلْيْيْيدمْيْيْيات  اأبْيْيْيْيْيرز  و�ْيْيسْيْيتْيْيرتكْيْيز 
وقطاع الفنادق وال�سيافة، وقطاع ال�سياحة وال�سفر، 
وجماالت الدعاية واالإعالن، والت�سميم الداخلي من 
الديكور واالأثاث، والتوريدات العامة مثل: املنتجات 
القرطا�سية، ومواد التموين، واخلدمات اال�ست�سارية 
عمل  بطبيعة  املعنية  املجاالت  من  وغري  والتدريب، 

الوزارة.
ونوه لوتاه اأن الربنامج حقق يف الربع االأول من العام 
قيمتها  ت�سل  املوؤ�س�سة  الأع�ساء  م�سرتيات   2013
اإىل 50 مليون درهم، حيث يهدف برنامج امل�سرتيات 
اإىل الرتويج املبا�سر الأع�ساء الربنامج لدى اجلهات 
الالزم  والْيْيدعْيْيم  الت�سهيالت  كافة  وتقدمي  الداعمة 
وتوفري  وتنميتها،  لتطويرها  الْيْيربنْيْيامْيْيج  الأعْيْي�ْيْيسْيْياء 
الفر�س املنا�سبة للتعاقد مع اجلهات الداعمة، وبث 
من  ومثيالتها  االأع�ساء  من�ساآت  بي  املناف�سة  روح 

القطاع اخلا�س. 

املال والأعمال

�سندوق خليفة يعر�س منتجات �سوغة يف معر�س الرطب يف املنطقة الغربية

الرئي�س التنفيذي لبنك الحتاد الوطني يح�سل على و�سام امللكة فيكتوريا 

بالتعاون مع وزارة ال�ضوؤون االجتماعية

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تنظم ور�سة حول 
اإجراءات ال�سراء لدى وزارة ال�سوؤون الجتماعية

اقت�سادية اأبوظبي تنظم اليوم 
امللتقى الرم�ساين الثالث 2013 

•• اأبوظبي-وام:

دائرة  تنظمه  الْيْيذي  الثالث  الرم�ساين  امللتقى  فعاليات  اليوم  تنطلق 
رمْيْي�ْيْيسْيْيان ميعنا يف فندق  عْيْينْيْيوان  اأبْيْيوظْيْيبْيْيي حتْيْيت  االإقْيْيتْيْي�ْيْيسْيْياديْيْية  التنمية 
املوؤمترات  لتنظيم  النجاح  �سركة خطوات  بالتعاون مع  ال�سرقي  القرم 
اهلل  عبد  عمر  حممد  �سعادة  امللتقى  يف  ي�سارك  يومي.  ملدة  واملعار�س 
امل�سوؤولي  كبار  250 من  االقت�سادية اىل جانب  التنمية  دائرة  وكيل 
من عدد من اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية والقطاع اخلا�س وعدد 
املحلية  البنوك  وممثلي  الْيْيدولْيْية  لْيْيدى  واالجْيْيانْيْيب  العرب  ال�سفراء  من 
واملواطني.  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  �سبه  وال�سركات  واالأجنبية 
ويتناول امللتقى الرم�ساين يف يومه االأول مو�سوع القرو�س ال�سخ�سية 
البنوك  دور  على  واحلْيْيْيْيوار  النقا�س  جل�سات  يف  الْيْي�ْيْيسْيْيوء  ي�سلط  حيث 
وامل�سارف يف تقدمي احلوافز والفر�س واالإغراءات للمواطني واملقيمي 
لالقرتا�س يف ظل ال�سيولة النقدية التي باتت تتمتع بها العديد من 
املنوطة  امل�سوؤولية  الدولة. وتركز اجلل�سة على  امل�سرفية يف  املوؤ�س�سات 
بكل من املوؤ�س�سات امل�سرفية واملواطني يف االإقدام على االإقرا�س غري 
يوؤثر  ممْيْيا  للحياة  ال�سرورية  املتطلبات  مْيْيع  ين�سجم  ال  والْيْيْيذي  املْيْيربر 
�سلبا على حياة املواطن ويجعله اأ�سري القرو�س خا�سة اأ�سحاب الدخل 
املحدود من اأرباب االأ�سر وفئة ال�سباب املوظفي حديثا. ويتخلل اليوم 
العديد  على  ال�سوء  ي�سلط  كوميديا  م�سرحيا  عر�سا  للملتقى  االأول 
املواطنة  االأ�سرة  حياة  يف  ال�سخ�سية  بالقرو�س  املتعلقة  اجلوانب  من 
ويقدم �سعراء النبطي فقرة مناظرة �سعرية ت�سلط ال�سوء على خطورة 
االإقدام على القرو�س غري املربرة يف حياة املواطني . ويتناول امللتقى 
اأحد  يف يومه الثاين مو�سوع التوطي يف القطاع اخلا�س والْيْيذي بات 
اأهم اأهداف واهتمامات حكومة اإمارة اأبوظبي خالل العامي املا�سيي 
التي   2030 اأبوظبي االقت�سادية  روؤيْيْية  وذلك انطالقا من حمْيْيددات 
االأعوام  خالل  االإمْيْيارة  اقت�ساد  قيادة  م�سوؤولية  اخلا�س  القطاع  تويل 
القادمة مما ي�ستدعي اإ�سراك املواطني يف حتقيق التنمية االقت�سادية 
امل�ستدامة عرب االإنخراط للعمل يف القطاع اخلا�س. وتناق�س اجلل�سة 
االأخْيْيري يف جذب  القطاع اخلا�س ودور  للعمل يف  املْيْيواطْيْين  مْيْيدى تقبل 
املالئمة  الفر�س  توفري  خالل  من  لديه  للعمل  املواطني  وا�ستقطاب 
والتدريب والتاأهيل بجانب تفعيل املبادرات التي مت اإطالقها لتحقيق 
القطاعي  ال�سركاء يف  وتنفيذها من خالل  اأب�سر  مثل  االأهْيْيداف  هذه 
ذات  كرتونية  عْيْيرو�ْيْيسْيْيا  اجلل�سة  وتت�سمن  واخلْيْيا�ْيْيس.  احلْيْيكْيْيومْيْيي  �سبه 
بال�سعر  �سعرية  ومناظرة  هادفة  كوميدية  وم�سرحية  باملو�سوع  �سلة 
الْيْيعْيْيديْيْيد من  عْيْيلْيْيى  مْيْيبْيْيا�ْيْيسْيْير  ب�سكل  الْيْي�ْيْيسْيْيوء  ت�سلط  الْيْينْيْيبْيْيطْيْيي وجْيْيمْيْييْيْيعْيْيهْيْيا 
اجلوانب التي تتعلق مبعوقات و�سعوبات التوطي يف القطاع اخلا�س. 
ويعترب امللتقى الرم�ساين الثالث رم�سان ميعنا اإحدى مبادرات دائرة 
التنمية االقت�سادية - اأبوظبي التي تهدف اإىل اإيجاد اأجواء اقت�سادية 
واجتماعية وثقافية خالل �سهر رم�سان الكرمي ويجتمع على طاولتها 
القطاع  �سركات  واأ�ْيْيسْيْيحْيْياب  امل�سوؤولي  وكْيْيبْيْيار  الْيْيقْيْيرار  اأ�ْيْيسْيْيحْيْياب  عْيْيام  كْيْيل 
الق�سايا  من  بالعديد  املعنيي  اجلمهور  عامة  من  واملهتمون  اخلا�س 
املرتبطة بحياتهم اليومية والتي من �ساأنها تعزيز التوا�سل بي �سرائح 
املجتمع كافة. ويعد امللتقى فر�سة لاللتقاء يف اأجواء رم�سانية يتبادل 
خاللها اجلميع احلديث والنقا�س وطرح االأفكار والروؤى التي ت�سلط 
التي  املْيْيجْيْياالت  مْيْين  بالعديد  املرتبطة  املْيْيو�ْيْيسْيْيوعْيْيات  اأهْيْيْيم  على  الْيْي�ْيْيسْيْيوء 
ت�سهدها  التي  وامل�ستجدات  الْيْيتْيْيطْيْيورات  ح�سب  عْيْيام  كْيْيل  وتتنوع  تتجدد 
اإمارة اأبوظبي والدولة ب�سكل عام حيث ي�ستهدف ب�سكل مبا�سر �سرائح 
الطرح  يف  بال�سفافية  تتميز  مثالية  من�سة  توفري  خالل  من  املجتمع 
واملناق�سة ور�سد ردود االأفعال حيال الق�سايا املطروحة. يرعى فعاليات 
املتخ�س�سة  االقت�سادية  للمناطق  العليا  املوؤ�س�سة  مْيْين  كْيْيل   .. امللتقى 
و�سركة  حكومي  �سريك  للهوية  االإمْيْيْيارات  وهيئة  ا�سرتاتيجي  كراعي 
بالتعاون  ادكو راعي ف�سي وذلك  البرتولية الربية  اأبوظبي للعمليات 
مع نادي تراث االإمارات وجمعية االإمارات للعالقات العامة وقناة الدار 

وجامعة احل�سن.

•• دبي-وام:

الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  التقى 
املنتدب  االدارة  جمْيْيْيلْيْيْي�ْيْيْيس  عْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْيو 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س 
وفْيْيدا من  ام�س مبكتبه  دبْيْيي  ومياه 
�سركة اآل�ستوم الفرن�سية �سم مي�سال 
للرئي�س  االأول  الْيْينْيْيائْيْيب  اأوغْيْيْيبْيْيْينْيْيْيي 
و�ستيفان كاي نائب الرئي�س ملنطقة 
املدير  بيكو  وجيل  االأو�سط  ال�سرق 
التنفيذي اأنظمة الوحدات بح�سور 
املهند�س ح�سي عي�سى لوتاه النائب 
الطاقة  لنقل  للرئي�س  التنفيذي 

بهيئة كهرباء ومياه دبي.
و�ْيْيسْيْيدد الْيْيطْيْيايْيْير خْيْيْيالل الْيْيلْيْيقْيْياء على 
اأهمية تعزيز التعاون اال�سرتاتيجي 
بْيْيْيْيي هْيْيْييْيْيْيئْيْيْية كْيْيْيْيهْيْيْيْيربْيْيْيْياء ومْيْيْيْييْيْيْيْياه دبْيْيْيي 
اآل�ستوم موؤكدا �سعي الهيئة  و�سركة 
التقنيات  اأفْيْي�ْيْيسْيْيل  ا�ْيْيسْيْيتْيْيقْيْيطْيْياب  نْيْيحْيْيو 
من  املْيْيزيْيْيد  حتقيق  يف  ت�ساهم  الْيْيتْيْيي 
الكفاءة  ورفْيْيْيع  االأداء  يف  الْيْيتْيْيطْيْيويْيْير 
ال�سركات  مْيْين  اآلْيْي�ْيْيسْيْيتْيْيوم  تْيْيعْيْيد  حْيْييْيْيث 
الرائدة عامليا يف جمال اإدارة �سبكات 

التحكم  وغْيْيْيْيْيرف  واالأمتْيْيْيْيتْيْيْيْية  الْيْينْيْيقْيْيل 
التكنولوجية ومتتلك حلوال �ساملة 
ال�سركة  وتْيْيعْيْيتْيْيرب  الْيْيطْيْياقْيْية  النْيْيْيتْيْيْياج 
ال�سوق االإماراتية من اأهم االأ�سواق 

العاملية واالأكر منوا.
من جانبه اأطلع الوفد �سعادة �سعيد 
الطاير على اخلدمات التي تقدمها 
الفنية  القدرات  وا�ستعر�س  األ�ستوم 
مب�ساريع  اهتمامه  مبديا  لل�سركة 
انتاج  مْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياريْيْيْيع  ال�ْيْيسْيْييْيْيمْيْيا  الْيْيهْيْييْيْيئْيْية 
التحويل  الطاقة والنقل وحمطات 
الهيئة  تْيْيوا�ْيْيسْيْيل  حْيْييْيْيث  الْيْيرئْيْييْيْي�ْيْيسْيْييْيْية 

تْيْينْيْيفْيْييْيْيذ مْيْي�ْيْيسْيْياريْيْيعْيْيهْيْيا الْيْيتْيْيطْيْيويْيْيريْيْية يف 
خمتلف اأن�سطتها ورفع قدرة بنيتها 
مع  لتتما�سى  وحتْيْيديْيْيثْيْيهْيْيا  التحتية 
خطة دبي اال�سرتاتيجية وتطلعات 
الهيئة من منطلق دورها كموؤ�س�سة 
م�ستدامة على م�ستوى عاملي حيث 
ت�سهم ب�سكل فعال يف عملية التنمية 
والبيئية  واالقت�سادية  االجتماعية 
توفري  خْيْيْيْيْيْيْيالل  مْيْيْيْيْين  االإمْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيارة  يف 
وامل�ستقرة  املْيْي�ْيْيسْيْيتْيْيمْيْيرة  االإمْيْيْيْيْيْيْيْيْيدادات 
لروؤية  حتْيْيقْيْييْيْيقْيْيا  واملْيْيْييْيْيْياه  لْيْيلْيْيكْيْيهْيْيربْيْياء 

دبي. 

الع�سو املنتدب لهيئة كهرباء ومياه دبي
حْيْي�ْيْيسْيْيل الْيْيرئْيْييْيْي�ْيْيس الْيْيتْيْينْيْيفْيْييْيْيذي لْيْيبْيْينْيْيك االحتْيْيْيْياد  يلتقي بوفد من �سركة اآل�ستوم الفرن�سية

الْيْي�ْيْيسْيْييْيْيد حمْيْيمْيْيد ن�سر عْيْيابْيْيديْيْين على  الْيْيوطْيْينْيْيي 
الْيْيْيتْيْيْيذكْيْيْياري للحفاظ  املْيْيلْيْيكْيْية فْيْييْيْيكْيْيتْيْيوريْيْيا  و�ْيْيْيسْيْيْيام 
العمل، من  والنزاهة يف  الف�سيلة  القيم  على 
جمعية االأعمال االوروبية باململكة املتحدة يف 
�سوي�سرا  يف   2013 لعام  االأعمال  قْيْيادة  قمة 
الوطني  االحتْيْيْيْياد  بْيْينْيْيك  الأداء  تْيْيقْيْيديْيْيراً  ذلْيْيْيك  و 
اإجنازاته املرموقة يف جمال اجلودة  املتميز و 

و تفوق االأعمال.
االحتاد  بنك  عْيْين  نيابة  اجلْيْيائْيْيزة  ا�ستلم  وقْيْيد 
الوطني ال�سيد حممد علي، نائب رئي�س اأول، 
والتطوير  الب�سرية  املْيْيوارد  جمموعة  ورئي�س 
املْيْيوؤ�ْيْيسْيْي�ْيْيسْيْيي بْيْيبْيْينْيْيك االحتْيْيْيْيْياد الْيْيوطْيْينْيْيي يف حفل 
جوائز �سقراط لالإجنازات خالل موؤمتر قادة 
االأعْيْيْيمْيْيْيال لْيْيعْيْيام 2013، مبْيْيديْيْينْيْية مْيْيونْيْيرتو يف 

�سوي�سرا يوم 2 يوليو 2013.
وبْيْيْيهْيْيْيذه املْيْينْيْيا�ْيْيسْيْيبْيْية عْيْيلْيْيق الْيْي�ْيْيسْيْييْيْيد حمْيْيمْيْيد ن�سر 
االحتاد  لبنك  الْيْيتْيْينْيْيفْيْييْيْيذي  الْيْيرئْيْييْيْي�ْيْيس  عْيْيابْيْيديْيْين 
الوطني اإنه من دواعي �سرورنا اأن نح�سل على 
هذه اجلائزة املرموقة و نحن نفخر باأن بنك 
االحتاد الوطني قد حقق نتائج مالية متميزة 
على مْيْيدار االأعْيْيْيوام معتمداً على منْيْيوذج قوي 
يركز على خدمة االقت�ساد الوطني و خدمة 
العمالء و ذلك برغم التحديات االقت�سادية و 
الظروف املالية التي واجهت العامل يف االأعوام 

املا�سية .
ثقافة  البنك بخلق  قام  لقد  واأ�ساف عابدين 
باأعلى  االلتزام  مع  االأداء  يف  امل�ستمر  التطور 
معايري اجلودة يف خدمة العمالء. و يف خالل 
العديد  على  البنك  التميزح�سل  نحو  رحلته 
تاأكيداً  تعد  التي  التقديرات  و  اجلْيْيوائْيْيز  مْيْين 
على هذا النمو و على منتجاته املالية العالية 
اجلودة و تعد هذه اجلائزة �ساهداً جديداً على 

التطور امل�ستمر للبنك و اأدائه املتميز .

بتنظيم  لالأعمال  االوروبْيْييْيْية  اجلمعية  تقوم 
من  دائمة  كمبادرة  ال�سنوية  �سقراط  جوائز 
املوؤ�س�سات  اإجنْيْيْيْيازات  الْيْي�ْيْيسْيْيوء على  اإلْيْيقْيْياء  اأجْيْيْيل 
الْيْيرائْيْيدة و قْيْيادتْيْيهْيْيا الْيْيذيْيْين مْيْين خْيْيالل عملهم 
بجد و اإح�سا�سهم املتميز ا�ستطاعوا ان يحققوا 
تبادل  يدعم  مما  الأعمالهم  ملحوظاً  تْيْيطْيْيوراَ 
االأفْيْيكْيْيار و اخلْيْيْيربات بْيْيي املجتمع الْيْيْيدويل يف 
ال�سيا�سة  و  االقت�ساد  ت�سمل  جماالت متعددة 

و التعليم و الثقافة.
التي  باأوك�سفورد  �سقراط  تاألفت جلنه جائزة 

تعد مركز العامل من حيث التعليم و الثقافة 
قْيْيامْيْيت يف خالل  دولْيْييْيْية م�ستقلة  وهْيْيْيي جلْيْينْيْية 
و  املوؤ�س�سات  اأف�سل  بتقدير  املا�سية  االأعْيْيْيوام 
يتكون اأع�ساوؤها من رواد يف جمال االأعمال و 

العلوم و الثقافة.
املوؤ�س�سات  اأكْيْير  باختيار  اجلائزة  جلنة  تقوم 
اإ�ستحقاقاً لها من خالل عملية اإختيار دقيقة 
و تقوم بتكرميهم يف حفل اجلوائز ال�سنوي و 
ذلك الإجنازاتهم املهنية مع منحهم تقديرات 

دولية لنجاحاتهم.
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 2.50% توزيعات �سندوق بنك 
اأبوظبي الوطني للعوائد ميزات

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعْيْيْيْيْيْيلْيْيْيْيْيْين بْيْيْيْينْيْيْيْيك اأبْيْيْيْيوظْيْيْيْيبْيْيْيْيي 
الرائد  الْيْيبْيْينْيْيك  الْيْيوطْيْينْيْيي، 
يف دولة االإمْيْيارات العربية 
املْيْيْيْيْيْيتْيْيْيْيْيْيحْيْيْيْيْيْيدة، عْيْيْيْيْيْين تْيْيْيْيوزيْيْيْيْيع 
 2.50% تْيْيبْيْيلْيْيغ  عْيْيْيائْيْيْيدات 
اأ�سول  �ْيْيْيسْيْيْيايف  قْيْييْيْيمْيْية  مْيْيْين 
الوحدة كما يف تاريخ 11 
والبالغة   2013 يْيْيولْيْييْيْيو 
للوحدة  درهم   3.6377
عْيْيْيْيلْيْيْيْيى املْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْيتْيْيْيثْيْيْيمْيْيْيريْيْيْين يف 
اأبوظبي  بْيْيْينْيْيْيك  �ْيْيْيسْيْيْينْيْيْيدوق 
الْيْيْيْيْيْيْيوطْيْيْيْيْيْيْينْيْيْيْيْيْيْيي لْيْيْيْيْيلْيْيْيْيْيعْيْيْيْيْيوائْيْيْيْيْيد 

)ميزات(. 
ومتثل هذه التوزيعات %35.59 من اإيرادات ال�سندوق من 1 نوفمرب 
11 يوليو 2013. و�سيتاح للم�ستثمرين املوؤهلي ح�سب  اإىل   2012
�سجل ال�سندوق بتاريخ 9 يوليو 2013 احل�سول على هذه التوزيعات.  
يف  االأ�ْيْيسْيْيول  اإدارة  مبجموعة  االأ�سهم  اإدارة  رئي�س  خْيْيوخْيْيار،  �سليم  وقْيْيال 
بنك اأبوظبي الوطني: ي�سعدنا اأن يوا�سل �سندوق بنك اأبوظبي الوطني 
للعوائد )ميزات( حتقيق عائدات جيدة واملحافظة على مكانته الرائدة 
للم�ستثمرين  عْيْيائْيْيدات  تْيْيوزيْيْيع  على  ال�سندوق  قْيْيدرة  وُتعترب  ال�سوق  يف 
دلياًل اإ�سافياً على جناحه عالوة على توفري فر�س اال�ستثمار يف اأ�سول 

متنوعة، و�سنوا�سل ا�سرتاتيجيتنا لتحقيق نتائج اإيجابية لعمالئنا. 
اأف�سل  بجائزة  )مْيْييْيْيزات(  للعوائد  الوطني  اأبوظبي  بنك  �سندوق  وفْيْياز 
لل�سناديق  اإيْيْي�ْيْيسْيْيت  مْيْييْيْيدل  بانكر  جملة  جْيْيوائْيْيز  �سمن  اإقليمي  �ْيْيسْيْينْيْيدوق 
يف  للم�ستثمرين  املكا�سب  زيْيْيادة  اأن  خوخار  �سليم  واأ�ساف  اال�ستثمارية. 
�سدارة اأولوياتنا، ونرى اأن اتاحة خيار اإعادة ا�ستثمار التوزيعات لزيادة 
وتقوم  ذلْيْيْيك.   لتحقيق  جيدة  و�سيلة  ال�سندوق  يف  امل�ستثمرين  ح�سة 
ال�سندوق  بْيْيْياإدارة  الوطني  اأبوظبي  بنك  لْيْيدى  االأ�ْيْيسْيْيول  اإدارة  جمموعة 
الذي مت طرحه يف عام 2006، لتوفري عائدات للم�ستثمرين على املدى 
الثابت  الدخل  اأدوات  مثل  متنوعة  اأ�سول  يف  اال�ستثمار  عرب  املتو�سط 
تدفق  وا�ستقرار  العائدات  منو  على  الرتكيز  مع  واالأ�سهم  والْيْيعْيْيقْيْيارات 
املتو�سط  املْيْيدى  على  عائدات  لتوفري  ال�سندوق  مْيْيدراء  وي�سعى  الدخل. 
عرب االإدارة الن�سطة لالأ�سول وتنويع القطاعات واختيار االأ�سهم وذلك 
بالرتكيز على اأ�سواق دولة االإمارات مع انتهاز الفر�س املنا�سبة يف بقية 

اأ�سواق ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
حيث  الْيْيدولْيْية  يف  االأ�ْيْيسْيْيول  اإدارة  موؤ�س�سات  اأكْيْيرب  مْيْين  املجموعة  وتعترب 

يتجاوز اإجمايل االأ�سول التي تديرها 5 مليارات درهم.

•• العني - الفجر:

اأعْيْيلْيْينْيْيت �ْيْيسْيْيركْيْية الْيْيفْيْيوعْيْية عْيْيْين بْيْيْيدء مو�سم 
اعتباراً   2013 لْيْيْيعْيْيْيام  الْيْيتْيْيمْيْيور  تْيْي�ْيْيسْيْيويْيْيق 
مْيْين الْيْييْيْيوم وحْيْيتْيْيى اخلْيْيمْيْييْيْي�ْيْيس 7 مْيْين �سهر 
نْيْيْيوفْيْيْيمْيْيْيرب املْيْيْيقْيْيْيبْيْيْيل، جْيْيْيْيْياء ذلْيْيْيْيْيك مْيْيْيْين خالل 
املْيْيومتْيْير الْيْي�ْيْيسْيْيحْيْيفْيْيي الْيْيْيْيذي عْيْيقْيْيدتْيْيه �سركة 
الْيْيفْيْيوعْيْية �ْيْيسْيْيبْيْياح امْيْي�ْيْيس مبْيْيقْيْير الْيْي�ْيْيسْيْيركْيْية يف 
م�سنع االإمْيْيارات للتمور بال�ساد يف مدينة 
ا�ستالم  مو�سم  بْيْيدء  عن  لْيْيالإعْيْيالن  العي، 
التمور، وقد ح�سر املوؤمتر �سعادة املهند�س 
ظْيْيافْيْير عْيْيايْيْي�ْيْيس االحْيْيبْيْيابْيْيي رئْيْييْيْي�ْيْيس جمل�س 
عبيد  م�سلم  و�سعادة  الفوعة  �سركة  اإدارة 
ل�سركة  الْيْيعْيْيام  املْيْيديْيْير  العامري  باخلال�س 
الق�سيلي  غْيْيامن  و�ْيْيسْيْيعْيْيادة حممد  الْيْيفْيْيوعْيْية 
وجمموعة  الْيْيعْيْيام  املْيْيديْيْير  نْيْيائْيْيب  املن�سوري 
مْيْين املْيْيْيْيْيدراء وروؤ�ْيْيْيسْيْيْياء االأقْيْي�ْيْيسْيْيام حْيْييْيْيث يتم 
خالل املو�سم ا�ستالم التمور من اأكر من 
17األف مزارع من خمتلف اأنحاء الدولة، 
يْيْي�ْيْيسْيْيوقْيْيون متْيْيورهْيْيم لْيْيْيدى ثْيْيمْيْيانْيْييْيْية مراكز 
جمْيْيهْيْيزة بْيْيْياأحْيْيْيدث املْيْيْيعْيْيْيدات لْيْي�ْيْيسْيْيمْيْيان ت�سلم 

متور املزارعي ب�سهولة وي�سر.   
و�ْيْيْيسْيْيْيرح �ْيْيسْيْيعْيْيادة املْيْيهْيْينْيْيد�ْيْيس ظْيْيافْيْير عاي�س 
�سركة  اإدارة  جمْيْيلْيْي�ْيْيس  رئْيْييْيْي�ْيْيس  االحْيْيْيبْيْيْيابْيْيْيي 
الفوعة اأن مو�سم الت�سويق الذي ميتد من 
اأواخر يوليو اإىل بداية نوفمرب من كل عام 
ي�سهد اإقباال كبريا من اأكر من 17األف 
ثْيْيمْيْيانْيْييْيْية مراكْيز  يْيْيْيتْيْيْيوافْيْيْيدون عْيْيلْيْيى  مْيْيْيْيْيزارع 
مْيْيْيوزعْيْيْية عْيْيلْيْيى مْيْي�ْيْيسْيْيتْيْيوى اأنْيْيْيْيحْيْيْيْياء الْيْيْيدولْيْيْية، 
وتْيْي�ْيْيسْيْيمْيْيل املْيْيْيراكْيْيْيز كْيْيْياًل مْيْين مْيْيركْيْيز الفوعة 
املنطقة  يف  وغْيْيمْيْي�ْيْيس  واأبْيْيْيوكْيْيْيريْيْيْية  والْيْي�ْيْيسْيْياد 
الذي  الذيد  مركز  اإىل  اإ�سافة  ال�سرقية، 
كما  ال�سمالية،  االإمْيْيْيْيارات  مْيْيزارعْيْيي  يخدم 
الغربية  املنطقة  يف  مْيْيراكْيْيز  ثالثة  توجد 
واملْيْيْيرفْيْيْياأ وغياثي،  اخلْيْيْيري  �سيح  مْيْيركْيْيز  هْيْيي 
التي  املعدات  بكافة  جمهزة  املراكز  وهْيْيذه 
ت�سمن راحة املزارعي وت�ساهم يف ت�سريع 
املزارع  يعترب  حيث  اال�ْيْيسْيْيتْيْيالم،  اإجْيْيْيْيْيراءات 
النخيل  قطاع  لتطوير  الرئي�سي  املْيْيحْيْيور 

يف الدولة.
وتوقع االحبابي اأن تتجاوز كميات التمور 
األْيْيف طْيْين، وهي   93 امل�ستلمة هْيْيذا املو�سم 
املزارعي  مْيْين  ت�سلمها  مت  الْيْيتْيْيي  الْيْيكْيْيمْيْييْيْية 
% من   58 املْيْيا�ْيْيسْيْيي منها  املْيْيو�ْيْيسْيْيم  خْيْيالل 

% من  و13  ال�سرقية  املنطقة  مْيْيزارعْيْيي 
مْيْيْيزارعْيْيْيي االإمْيْيْيْيْيْيارات الْيْي�ْيْيسْيْيمْيْيالْيْييْيْية و29 % 
من مزارعي املنطقة الغربية، وقد لوحظ 
ارتفاع جودة التمور امل�ستلمة خالل املوا�سم 
املا�سية، وذلك يربز حر�س املزارعي على 
االرتقاء بجودة متورهم من خالل تطبيق 

العمليات الزراعية ال�سليمة.
مْيْيْيْين جْيْيْيهْيْيْيتْيْيْيه قْيْيْيْيْيال �ْيْيْيسْيْيْيعْيْيْيادة مْيْي�ْيْيسْيْيلْيْيم عبيد 
بْيْياخلْيْيالْيْي�ْيْيس الْيْيْيعْيْيْيامْيْيْيري مْيْيديْيْير عْيْيْيْيام �سركة 
ال�سرقية  املنطقة  �سيبداأ مزارعو  الفوعة، 
واالمارات ال�سمالية بالتوافد على مراكز 
الْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيلْيْيم مْيْينْيْيذ يْيْيْيْيوم االثْيْيْينْيْيْيي املْيْيْيوافْيْيْيق 22 
املنطقة  اأمْيْيا مزارعو  اجلْيْياري،  ال�سهر  من 
بدءاً  متْيْيورهْيْيم  ت�سويق  فيمكنهم  الغربية 
ال�سهر  مْيْيْين   4 املْيْيْيوافْيْيْيق  االأحْيْيْيْيْيد  يْيْيْيْيوم  مْيْيْين 
املْيْيْيزارعْيْيْيي ب�سرورة  كْيْيافْيْية  الْيْيقْيْيادم مْيْينْيْيوهْيْياً 

لدى مراجعتهم  الت�سويق  بطاقة  اإح�سار 
العامري  اأ�سار  كما  لهم،  التابعة  للمراكز 
اإىل الْيْيتْيْيجْيْيهْيْييْيْيزات الْيْيتْيْيي متْيْيت بْيْياملْيْيراكْيْيز من 
املزارعي  لْيْيراحْيْية  الْيْيالزمْيْية  املْيْيرافْيْيق  حيث 
مكيفة  خيمة  توفري  مت  حيث  والعاملي 
كافية  ومْيْيْيْيْيواقْيْيْيْيْيف  املْيْيْيْيْيْيزارعْيْيْيْيْيْيي  النْيْيْيْيتْيْيْيْيظْيْيْيْيار 
مراكز  جميع  جاهزية  موؤكداً  لل�ساحنات، 
الالزمة  االحْيْيتْيْييْيْياجْيْيات  بْيْيكْيْيافْيْية  اال�ْيْيسْيْيتْيْيالم 
وت�سهيلها  اال�ْيْيسْيْيتْيْيالم  اإجْيْيْيْيْيْيراءات  لت�سريع 
اإىل توفري املوازين  على املزارعي م�سرياً 
املجهزة بكامريات مراقبة واأر�سفة تنزيل 
التمور يف كافة املراكز ومت جتهيز حوايل 
التمور  ال�ستالم  خم�س�سا  ر�سيفا   89
يف مْيْيْيراكْيْيْيز تْيْي�ْيْيسْيْيويْيْيق الْيْيتْيْيمْيْيور اإ�ْيْيْيسْيْيْيافْيْيْية اإىل 
توفري89 رافعة كهربائية وعربة مناولة 
كهربائية لت�سهيل نقل التمور، منوهاً اإىل 

�سندوق  مليون  ب�سراء  قامت  الفوعة  اأن 
12 مليون درهم، ليتم  بال�ستيكي بقيمة 
اأثناء  لْيْيلْيْيمْيْيزارعْيْيي  دوري  ب�سكل  ارجْيْياعْيْيهْيْيا 

ت�سويقهم للتمور.
ال�سرف  مو�سوع  اإىل  العامري  اأ�سار  كما 
م�ستحقات  وهي  املالية  للدفعات  الْيْيدوري 
تْيْي�ْيْيسْيْيويْيْيق متْيْيْيورهْيْيْيم لْيْيْيْيدى الْيْيْيفْيْيْيوعْيْيْية، والتي 
املْيْيْيْيزارعْيْيْيْيي  عْيْيْيلْيْيْيى  الْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيهْيْييْيْيل  اإىل  تْيْيْيهْيْيْيدف 
املزرعة  احْيْيتْيْييْيْياجْيْيات  تْيْيوفْيْيري  مْيْين  ليتمكنوا 
خمتلف  من  امل�سوقة  للتمور  املو�سم  اأثناء 
للمو�سم احلايل  وبالن�سية  الدولة.  اأنحاء 
لتنظيم  اإلْيْيكْيْيرتوين  نظام  تطبيق  مت  فاإنه 
اإلكرتونياً  ربْيْيطْيْيه  ومت  املْيْيْيزارعْيْيْيي  دخْيْيْيْيول 
بْيْيحْيْيجْيْيوزات مْيْيواعْيْييْيْيد الْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيويْيْيق الْيْيتْيْيي تتم 
من خالل مركز االت�سال، وذلك ل�سمان 
ال�سوؤون  ت�سريع االجْيْيراءات ومتابعة كافة 

احلجز  مْيْيواعْيْييْيْيد  مْيْين  بْيْياملْيْيزارعْيْيي  املتعلقة 
وا�سرتجاع  لْيْيلْيْيمْيْيركْيْيز،  الْيْيدخْيْيول  وت�سجيل 
امل�ستلمة  الكميات  ومْيْيراجْيْيعْيْية  ال�سناديق 
حْيْي�ْيْيسْيْيب احلْيْيْيجْيْيْيز وهْيْيْيْيْيذا �ْيْيسْيْييْيْي�ْيْيسْيْيمْيْين دقْيْيْيْية يف 
االأوراق  تْيْيقْيْيلْيْييْيْيل  يف  و�ْيْيسْيْييْيْي�ْيْيسْيْيهْيْيم  الْيْيبْيْييْيْيانْيْيات 
وا�ْيْيسْيْيتْيْيبْيْيدالْيْيهْيْيا بنظام  �ْيْيسْيْيابْيْيقْيْياً  املْيْي�ْيْيسْيْيتْيْيخْيْيدمْيْية 
الوقت واجلهد، وي�سمن  اإلكرتوين يوفر 
عن  واأ�سمل  اأدق  مبعلومات  بيانات  قاعدة 
لدى  لتمورهم  امل�سوقي  املْيْيزارعْيْيي  كافة 
الْيْيفْيْيوعْيْية. وحْيْيْيول اخلْيْيدمْيْيات الْيْيتْيْيي يقدمها 
مْيْيْيركْيْيْيز االتْيْيْيْي�ْيْيْيْيسْيْيْيْيال اأفْيْيْيْيْيْيْيْياد �ْيْيْيسْيْيْيعْيْيْيادة حممد 
املدير  نْيْيائْيْيب  املْيْينْيْي�ْيْيسْيْيوري  الق�سيلي  غْيْيْيامن 
االت�سال  مركز  اإن  الفوعة  ل�سركة  العام 
التوا�سل  حتْيْيقْيْييْيْيق  يف  حْيْييْيْيويْيْياً  دوراً  يْيْيلْيْيعْيْيب 
مْيْيْيع املْيْيْيْيزارعْيْيْيْيي، ويْيْيتْيْيم تْيْيلْيْيقْيْيي نْيْيحْيْيو 120 
مركز  اأن  اإىل  م�سرياً  �سنوياً،  مكاملة  األْيْيف 
االت�سال يف الفوعة قد ح�سل موؤخراً على 
جائزة ال�سرق االو�سط ملراكز االت�سال فئة 
اأف�سل برنامج حوافز ومكافاآت للموظفات 
التي يتجاوزعددهن 20 موظفة مواطنة 
املجاين  الهاتف  خدمة  تقدمي  يف  يعملن 
على  لْيْيْيلْيْيْيرد  املْيْيخْيْي�ْيْيسْيْي�ْيْيسْيْية   8005551
املواعيد  املْيْيْيزارعْيْيْيي، وحْيْيجْيْيز  ا�ْيْيسْيْيتْيْيفْيْي�ْيْيسْيْيارات 
للت�سويق ومتابعة الدفعات املالية، وحجز 
مواعيد ا�سرتجاع ال�سناديق البال�ستيكية، 
باالإ�سافة اإىل تلقي ال�سكاوي واملقرتحات 
لتوعية  الزراعية  اخلْيْيدمْيْيات  من  وغريها 
للفوعة  اأن  املن�سوري  واأ�ساف  املْيْيزارعْيْيي. 
جتربة ناجحة يف ت�سغيل الكوادر املواطنة 
للمواطني  الفر�سة  واإتاحة  املو�سم  اأثناء 
واملواطنات للعمل بالوظائف املوؤقتة، حيث 
بلغت ن�سبة التوطي بالوظائف االإ�سرافية 
يف املراكز %83 وهي تعد ثالثة اأ�سعاف 
املا�سية  باملوا�سم  مقارنة  التوطي  ن�سبة 
الوظيفية  الْيْيْيفْيْيْير�ْيْيْيس  اإجْيْيْيْيْيمْيْيْيْيْيايل  لْيْييْيْي�ْيْيسْيْيل 
موؤقته  عْيْيْيمْيْيْيل  فْيْيْير�ْيْيْيسْيْيْية   400 مْيْيْيايْيْيْيقْيْيْيارب 
الباحثي  مْيْين  املْيْيجْيْيتْيْيمْيْيع  �ْيْيسْيْيرائْيْيح  ملختلف 
اجلامعات  وطالبات  طْيْيالب  من  عمل  عن 
واملتقاعدين، يف وظائف متنوعة يف ادخال 
امل�ستلمة،  التمور  جْيْيودة  وفح�س  البيانات 
التمور  مْيْيعْيْيريف  مْيْين  نخبة  اإىل  بْيْياالإ�ْيْيسْيْيافْيْية 
من ذوي االخت�سا�س واخلربة يف ت�سنيف 
املختلفة من  الفئات  التمور، وغريها من 

الوظائف. 

املال والأعمال
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•• دبي-وام:

االأملْيْيْيْياين  للمجل�س  الْيْيعْيْيمْيْيومْيْييْيْية  اجلْيْيمْيْيعْيْييْيْية  انْيْيتْيْيخْيْيبْيْيت 
االإماراتي امل�سرتك لل�سناعة والتجارة اآي ات�س كي 
خالل اجتماعها العادي يف دبي بح�سور عدد كبري 
من رجال االأعمال وممثلي جهات اأملانية واإماراتية 
و�سركات خا�سة .. �سعادة �سعيد عبد اجلليل الفهيم 
االإدارة  ملجل�س  رئْيْييْيْي�ْيْيسْيْيا  الْيْيفْيْيهْيْييْيْيم  جمْيْيمْيْيوعْيْية  رئْيْييْيْي�ْيْيس 
اجلْيْيديْيْيد بْيْياالإجْيْيمْيْياع. ومت خْيْيالل االإجْيْيتْيْيمْيْياع ت�سكيل 
جمل�س اإدارة جديد الآي ات�س كي لعامي 2013-
2014 و�سم 18 ع�سوا ميثلون نخبة من رجال 
اإماراتيي واأملْيْيان. �سم اجلانب االإماراتي يف  اأعمال 
االأمريي  في�سل   .. ال�سادة  االإدارة اجلديد  جمل�س 
مْيْيْين جمْيْيمْيْيوعْيْية االأمْيْيْيْيْيريي و�ْيْيسْيْيعْيْييْيْيد حمْيْيمْيْيد الغرير 
�ْيْيسْيْيركْيْية اإميْيْيْيْيْيْيال وعْيْييْيْي�ْيْيسْيْيى فْيْيْيريْيْيْيد الْيْيْيقْيْيْيرق جمموعة 
�سركات عي�سى �سالح القرق و�سعادة خليفة حممد 
الْيْيروبْيْياي و�ْيْيسْيْيعْيْيادة مروان  املْيْيهْيْيريي جمموعة  ربْيْييْيْيع 
بْيْين جْيْيا�ْيْيسْيْيم الْيْي�ْيْيسْيْيركْيْيال �ْيْيسْيْيروق وعْيْيامْيْير عْيْيلْيْيي �سلطة 
حمودة  بن  علي  فرج  و�سعادة  املالحية  دبي  مدينة 
�سعيد  عبدالرحمن  و�سعادة  حمودة  بن  جمموعة 
اجلانب  و�سم   . للم�ساريع  العامة  ال�سركة  غْيْيامن 
االأملْيْيْيْياين الْيْي�ْيْيسْيْيادة هْيْيارالْيْيد كْيْيْيرول مْيْين �ْيْيسْيْيركْيْية بْيْيي اآي 
والربوف�سور  بنك  دويت�سه  تيل  وماركو�س  اف  ا�س 
الْيْيدكْيْيتْيْيور مْيْيارتْيْيي بْيْيرميْيْيايْيْير �ْيْيسْيْيركْيْية ويْيْينْيْيرت�ْيْيس هال 
�سيمن�س  �ْيْيسْيْيركْيْية  كي�سر  وايْيْيريْيْيك  االأو�ْيْيْيسْيْيْيط  الْيْي�ْيْيسْيْيرق 
و  �سركة كويري  االأو�سط وموريتز كريلري  ال�سرق 
مينينج ومازن خردجي �سركة غ�سان اأحمد �سليمان 
للتجارة و هارالد ليدتك �سركة باير ال�سرق االأو�سط 
وكليمنز  بْيْيي  اآى  ا�ْيْيْيس  �ْيْيسْيْيركْيْية  رايْيْيْيزاخْيْيْيري  و�ستيفن 
ال�سرق  بابكوك  دويت�سه  بيلفينجر  �سركة  ولرت�س 
ات�س كي  اآى  الدكتور بيرت جوبفريت�س  و  االآو�سط 
. ومت خالل االإجتماع انتخاب �سعيد الغرير وهارال 
كرول نائبي لرئي�س جمل�س اإدارة املجل�س االأملاين 

وتعيي  والْيْيتْيْيجْيْيارة  لل�سناعة  املْيْي�ْيْيسْيْيرتك  االإمْيْيْياراتْيْيْيي 
اأمْيْييْيْينْيْيا لْيْي�ْيْيسْيْينْيْيدوق املْيْيجْيْيلْيْي�ْيْيس وتاأكيد  مْيْياركْيْيو�ْيْيس تْيْييْيْيل 
جمل�س االأمناء اجلديد الذي يتكون من �سخ�سيات 
اإمْيْيْياراتْيْيْييْيْيْية مْيْيهْيْيمْيْية ونْيْيخْيْيبْيْية مْيْين رجْيْيْيْيال االأعْيْيْيمْيْيْيال من 

اجلانبي االأملاين واالإماراتي. 
تعاون  اتفاقية  االإمْيْيْياراتْيْيْيي  االإملْيْيْيْياين  املجل�س  ووقْيْيْيع 
فيفانت�س  ومْيْي�ْيْيسْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيفْيْييْيْيات  مْيْيوؤ�ْيْيسْيْي�ْيْيسْيْية  مْيْيْيع  ومتْيْيثْيْييْيْيل 
بْيْيْيرلْيْيْيي لتقدمي  املْيْيْيمْيْيْيلْيْيْيوكْيْيْية حلْيْيْيكْيْيْيومْيْيْية  الْيْيتْيْيعْيْيلْيْييْيْيمْيْييْيْية 
واملقيمي يف دولة  للمواطني  الكاملة  الت�سهيالت 
عن  اأملانيا  يف  الْيْيعْيْيالج  يخ�س  فيما  عامة  االإمْيْيْيْيارات 
الْيْيعْيْيالج واالأ�ساتذة  اأفْيْي�ْيْيسْيْيل مْيْيراكْيْيز  اخْيْيتْيْييْيْيار  طْيْيريْيْيق 
واأكد  الطبية.  التخ�س�سات  اجلامعيي يف خمتلف 
له  ت�سريح  يف  الفهيم  اجلليل  عبد  �سعيد  �سعادة 
االأملانية  االإماراتية  العالقات  عمق  املنا�سبة  بهذه 
ال�سراكة  مْيْين  متقدمة  مرحلة  اإىل  و�سلت  والْيْيتْيْيي 
املجاالت  خا�سة  كافة  املْيْيجْيْياالت  يف  االإ�سرتاتيجية 
االأملْيْيْياين  املجل�س  اإن  �ْيْيسْيْيعْيْيادتْيْيه  وقْيْيْيال  االقْيْيتْيْي�ْيْيسْيْياديْيْية. 
عالقات  لتطوير  متقدمة  نْيْيافْيْيذة  يعد  االإمْيْيْياراتْيْيْيي 
تْيْيوا�ْيْيسْيْيل رجال  البلدين مْيْين خْيْيالل  بْيْيي  الْيْي�ْيْيسْيْيراكْيْية 

تطوير  يف  ال�سركات  وتْيْيعْيْياون  البلدين  يف  االأعْيْيمْيْيال 
الْيْيفْيْير�ْيْيس االإ�ْيْيسْيْيتْيْيثْيْيمْيْياريْيْية الْيْيقْيْيائْيْيمْيْية يف الْيْيبْيْيلْيْيديْيْين اإىل 
البلدين  م�سالح  تْيْيخْيْيدم  واإنْيْيتْيْياجْيْييْيْية  عمل  جمْيْيْياالت 
تقدما  اأكْيْير  م�ستويات  اإىل  باقت�ساديهما  وتْيْيدفْيْيع 
وتْيْيْيطْيْيْيورا. واأكْيْيْيْيد اأن الْيْي�ْيْيسْيْيراكْيْية االإ�ْيْيسْيْيرتاتْيْييْيْيجْيْييْيْية بي 
واأملْيْيانْيْييْيْيا االإحتْيْيْياديْيْيْية �ستتطور مْيْين خالل  االإمْيْيْيْيْيارات 
اإىل  اإ�سافة  كي  ات�س  الآي  اجلديد  االإدارة  جمل�س 
دعم  وخْيْيدمْيْيات  الثنائية  االقت�سادية  العالقات  اأن 
وتنمو  �ستتعزز  الْيْيبْيْيلْيْيديْيْين  بْيْيي  الْيْيتْيْيجْيْياريْيْية  االأعْيْيْيمْيْيْيال 
املجل�س  فيه  �سي�سهد  الْيْيذي  الوقت  يف  اأ�سرع  ب�سكل 
والتجارة  لل�سناعة  املْيْي�ْيْيسْيْيرتك  االإمْيْيْياراتْيْيْيي  االأملْيْيْيْياين 
�سعادة  ويعد  كافة.  املْيْيجْيْياالت  يف  الأن�سطته  تو�سيعا 
�سعيد عبد اجلليل الفهيم من ال�سخ�سيات الرائدة 
يف  االإقْيْيتْيْي�ْيْيسْيْياديْيْية  التنمية  تْيْيعْيْيزيْيْيز  يف  �ساهمت  الْيْيتْيْيي 
بولينغ  وقْيْيد تخرج من جامعة  واملنطقة  االإمْيْيْيارات 
 1980 غرين يف الواليات املتحدة االأمريكية عام 
االأعْيْيمْيْيال من  اإدارة  دكْيْيتْيْيوراه فخرية يف  وحْيْياز على 
تقديرا   1995 عام  ال�سودان يف  �سندي يف  جامعة 

مل�ساهمته املتميزة يف التنمية الريفية.

انتخاب �سعيد الفهيم رئي�سًا ملجل�س اإدراة املجل�س الأملاين 
الإماراتي امل�سرتك لل�سناعة والتجارة

•• دبي-وام:

ت�ست�سيف دبي مطلع العام القادم فعاليات الدورة 
47 الجتماع اللجنة الدولية حلماية الكابالت  الْي 
عْيْيلْيْيى م�ستوى  االأ�ْيْيسْيْيخْيْيم  التجمع  �ْيْيسْيْيي  بْيْيي  �ْيْيسْيْيي  اي 
بن  عمر  وقْيْيْيال  البحرية  الْيْيكْيْيوابْيْيل  مل�سنعي  الْيْيعْيْيامل 
التنفيذي  الرئي�س  االإداري  املدير  جا�سم بن كلبان 
جمال  يف  العاملة  االإمْيْياراتْيْييْيْية  مْيْياريْيْين  ئْيْيي  ل�سركة 
واملنظمة  االأو�ْيْيسْيْيط  الْيْي�ْيْيسْيْيرق  يف  البحرية  الْيْيكْيْيابْيْيالت 
اأن ئي مارين تلعب دورا هاما على �سعيد  للحدث 
منو البنية التحتية لالت�ساالت يف منطقة ال�سرق 
ال�سركة  ب�سفتها  �سركته  اأن  اإىل  م�سريا  االأو�ْيْيسْيْيط 
فاإن  البحرية  الكابالت  جمال  يف  العاملة  العربية 
البحرية  الكابالت  منظومة  تطوير  يف  اإ�سهاماتها 
تغطي امل�ساحة الوا�سلة بي الهند والعراق وم�سر 
الدولية  الْيْيلْيْيجْيْينْيْية  اجْيْيتْيْيمْيْياع  اأن  واأ�ْيْيْيسْيْيْياف  وتْيْينْيْيزانْيْييْيْيا. 

امل�سلحة  اأ�ْيْيسْيْيحْيْياب  لكل  �سيوفر  الْيْيكْيْيابْيْيالت  حلماية 
حْيْيا�ْيْيسْيْير وم�ستقبل  ومْيْينْيْياقْيْي�ْيْيسْيْية  لْيْيلْيْيتْيْيفْيْياعْيْيل  الْيْيفْيْير�ْيْيسْيْية 
االت�ساالت  كْيْيْيابْيْيْيالت  بْيْي�ْيْيسْيْينْيْياعْيْية  املْيْيتْيْيعْيْيلْيْيقْيْية  الْيْيقْيْي�ْيْيسْيْيايْيْيا 
االأ�سا�سية  املكونات  اأحْيْيد  اأنها  مبا  الطاقة  وكابالت 
من  الطاقة.  و�سبكات  العاملية  االتْيْي�ْيْيسْيْياالت  ل�سبكة 
جانبة اأعرب نيل روندورف رئي�س اللجنة الدولية 
العام  اجتماع  لعقد  �سعادته  عن  الكابالت  حلماية 
املقبل يف دبي بدعم من �سركة ئي مارين .. موؤكدا 
اأهْيْيمْيْييْيْية مْيْيوقْيْيع دولْيْيْية االإمْيْيْيْيْيارات املْيْيتْيْيو�ْيْيسْيْيط بْيْيي اآ�سيا 
ال�ستخدامات  ال�سريع  النمو  اإىل  اإ�سافة  واأفريقيا 
االإنرتنت ال�سريعة ذات النطاق العريق يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط ما جعل من االإمارات مثاال يعك�س 
م�ستقبل هذه ال�سناعة وتطورها. واأو�سح اأن اجتماع 
العام املقبل ياأتي بناء على النجاحات التي حققتها 
العاملية  الطبيعة  على  لتوؤكد  احلايل  العام  اللجنة 
واأ�سار  الكابالت.  الدولية حلماية  اللجنة  الأن�سطة 

خمتلفة  مناطق  يف  �سنويا  يعقد  االجتماع  اأن  اإىل 
يف العامل يتم اختيارها بعناية خ�سو�سا تلك التي 
ت�سهل عملية امل�ساركة لالأع�ساء هذا التجمع كافة 
. يذكر ان االجتماع ال�سابق عقد يف مدينة ميامي 
 124 مب�ساركة  املا�سي  مايو  �سهر  يف  االأمريكية 
يف  تعمل  �سركة   82 ميثلون  دولْيْيْية   35 مْيْين  وفْيْيْيدا 
البحرية  الْيْيكْيْيوابْيْيل  واإدارة  وت�سغيل  ت�سنيع  جمْيْيال 
و�سركات �سيانة وم�سنعو اأنظمة الكابالت البحرية 
و�سركات  املجال  �سفن متخ�س�سة يف هذا  و�سركات 
اإىل  باالإ�سافة  البحرية  الكابالت  م�سارات  ح�سر 
هذا  وقْيْيع  االإختيار  اأن  واأو�ْيْيسْيْيح  حكوميي.  ممثلي 
لعالقاتها  فقط  لي�س  االإمْيْيْيْيْيارات  دولْيْيْية  على  الْيْيعْيْيام 
الدولية القوية لكن اأي�سا الأنها متتلك العديد من 
�سبكات الكابالت البحرية عرب املنطقة مما يجعلها 
والق�سايا  التطورات  اأحْيْيدث  ملناق�سة  االأمثل  املكان 

التي تواجه �سناعة الكابالت البحرية.

دبي ت�ست�سيف اجتماع اللجنة الدولية
 حلماية الكابالت مطلع العام القادم
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت �سركة التطوير واال�ستثمار ال�سياحي، املطور 
وال�سياحية  الْيْيثْيْيقْيْيافْيْييْيْية  الْيْيوجْيْيهْيْيات  الأبْيْيْيْيرز  الْيْيرئْيْييْيْي�ْيْيسْيْيي 
اأبْيْيوظْيْيبْيْيي، امْيْي�ْيْيس عْيْين ح�سول  والْيْي�ْيْيسْيْيكْيْينْيْييْيْية يف اإمْيْيْيْيْيارة 
درجات  ثْيْيالث  �سهادة  على  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
للت�سميم  الْيْيْيلْيْيْيوؤلْيْيْيوؤ  درجْيْيْيْيْيات  ت�سنيف  �ْيْيسْيْيمْيْين  لْيْيْيوؤلْيْيْيوؤ 
للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  مينحها  التي  امل�ستدام 
�سمن  املْيْيبْيْياين  ت�سنيف  نظام  مْيْين  كجزء  الْيْيعْيْيمْيْيراين 
التي  االأوىل  ال�سهادة  هْيْيذه  وتعد  ا�ستدامة  برنامج 
تنالها من�ساأة ثقافية على هذا امل�ستوى يف املنطقة، 
م�ساريع  بتطوير  اأبوظبي  اإمْيْيارة  التزام  يعك�س  مما 

تتبع ت�ساميمها اأعلى املعايري البيئية. 
وقد جاء هذا التقدير بعد مراجعة �ساملة ودرا�سة 
اأجراها  املتحف  ت�سميم  ملخططات  وافية  تفاعلية 
العمراين،  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  مْيْين  فريق 
ال�سياحي،  واال�ستثمار  التطوير  �سركة  وموظفي 
يت�سمن  التخ�س�سات  مْيْيتْيْيعْيْيدد  ا�ْيْيسْيْيتْيْي�ْيْيسْيْياري  وفْيْيريْيْيق 
وا�ست�ساريي  املْيْيعْيْيمْيْياريْيْيي  املهند�سي  مْيْين  جمموعة 
االإ�ساءة وغريهم من امل�ساركي يف ت�سييد املتحف. 
الفريق  اإلْيْيْييْيْيْيهْيْيْيا  تْيْيو�ْيْيسْيْيل  الْيْيْيتْيْيْيي  الْيْينْيْيتْيْيائْيْيج  واأظْيْيْيْيهْيْيْيْيرت 
للحرارة  املتحف  امت�سا�س  يف  وا�ْيْيسْيْيحْيْياً  انخفا�ساً 

باإحكام.  املعزولة  للجدران  نظراً   71.7% بن�سبة 
وت�سهم هذه اجلدران، باالإ�سافة اإىل وجود النوافذ 
يف  كبري  انخفا�س  حتقيق  يف  االأدنْيْيْيْيى،  احلْيْيد  �سمن 
م�ستوى ت�سرب احلرارة اإىل داخل املتحف، واملعروفة 
 U-( الْيْيقْيْييْيْيمْيْية  الْيْيْيعْيْيْيايل  االأداء  الْيْيعْيْيلْيْيمْيْيي  بْيْياملْيْي�ْيْيسْيْيطْيْيلْيْيح 

 .)value performance
وقال علي احلمادي، نائب الع�سو املنتدب يف �سركة 
بح�سول  نفخر  ال�سياحي:  واال�ستثمار  التطوير 
درجات  ثْيْيالث  �سهادة  على  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
االأول �سمن  امل�سروع  امل�ستدام، وهو  للت�سميم  لوؤلوؤ 
حمفظة م�ساريعنا الذي يح�سل على هذا الت�سنيف 
الدائم التباع  ال�سركة  االإجنْيْياز حر�س  ويعك�س هذا 
اأعلى معايري التنمية امل�ستدامة، من خالل ا�ستخدام 
امل�ساريع  جميع  يف  البيئية  واملْيْيواد  املمار�سات  اأف�سل 

التي تطورها يف خمتلف اأنحاء اأبوظبي . 
اأن ت�سميم  اأظْيْيهْيْيرت الْيْينْيْيتْيْيائْيْيج  اأخْيْيْيْيرى،  ومْيْيْين نْيْياحْيْييْيْية 
بن�سبة  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  ي�سهم  املتحف 
يبلغ  الْيْيتْيْيي  الْيْيقْيْيبْيْية  خْيْيْيْيالل  مْيْيْين  وذلْيْيْيْيك   ،30.8%
قطرها 180 مرتاً وتغطي معظم م�ساحة املتحف 
خاللها  مْيْين  بالنفاذ  ال�سم�س  الأ�ْيْيسْيْيعْيْية  ت�سمح  وهْيْيي 
اال�ْيْيسْيْيتْيْيفْيْيادة من  ي�سهم يف  املْيْيتْيْيحْيْيف، ممْيْيا  داخْيْيْيل  اإىل 
كمظلة  القبة  دور  اإىل  اإ�ْيْيسْيْيافْيْية  الطبيعية،  االإنْيْيْيْيارة 

من  لتقلل  املبنى  حْيْيول  اخلْيْيارجْيْييْيْية  املْيْينْيْياطْيْيق  تغطي 
احلرارة الداخلة اإىل اأروقة املتحف و�ساحاته. ومن 
ا�ستهالك  تر�سيد  يف  ت�سهم  التي  االأخْيْيرى  العوامل 
امل�سربيات  ا�ستخدام  ممكن،  م�ستوى  الأدنى  الطاقة 
التقليدية التي تو�سع على �سكل نوافذ خارج القبة، 
وكذلك ا�ستخدام االألوان الفاحتة ومواد البناء التي 
وجتهيزات  م�ستلزمات  اأمْيْيا  ال�سم�س.  حْيْيرارة  تعك�س 
املياه التي جرى تركيبها يف خمتلف اأرجاء املتحف، 
تر�سيداً  حتقق  بحيث  فائقة  بعناية  اخْيْيتْيْيريت  فقد 
%27.3، ف�ساًل  املياه العذبة بن�سبة  ا�ستهالك  يف 
عن ا�ستخدام اأنظمة ري فعالة ل�سقي النباتات حول 

املتحف. 
اخلدمات  رئي�س  �ستايلن�س،  نتايل  الدكتورة  وقالت 
ال�سياحي:  واال�ستثمار  التطوير  �سركة  يف  البيئية 
يْيْيقْيْيوم وجْيْيْيْيود الْيْيقْيْيبْيْية �ْيْيسْيْيمْيْين تْيْي�ْيْيسْيْيمْيْييْيْيم املْيْيتْيْيحْيْيف بحد 
الطاقة، حيث  ا�ستهالك  تر�سيد  بدور مهم يف  ذاته 
اخلارجية  واالأماكن  ال�ساحات  تغطي  كمظلة  تعمل 
وحتْيْيجْيْيب عْيْينْيْيهْيْيا اأ�ْيْيسْيْيعْيْية الْيْي�ْيْيسْيْيمْيْي�ْيْيس، كْيْيمْيْيا تْيْيظْيْيلْيْيل املبنى 
تْيْيقْيْيلْيْييْيْيل ا�ستهالك  بْيْي�ْيْيسْيْيكْيْيل يْيْي�ْيْيسْيْياعْيْيد عْيْيلْيْيى  واجلْيْيْيْيْيْيدران 

الطاقة يف املبنى ب�سكل عام . 
اأخْيْيْيْيرى، ي�سم نْيْيظْيْيام الْيْيتْيْيهْيْيويْيْية يف متحف  مْيْين جْيْيهْيْية 
اللوفر اأبوظبي مراوح ذات اأداء عاٍل ت�ستهلك طاقة 

قليلة تتكامل يف عملها مع اأنظمة تنقية مرتبطة مع 
اأجهزة تدوير الهواء لتقلل من احلاجة اإىل الطاقة، 
عالوة على وجود اأنظمة �سخ متغرية ال�سرعة تعد 

من العنا�سر املتميزة بفعاليتها البيئية. 
واأ�ْيْيْيسْيْيْيافْيْيْيت الْيْيْيدكْيْيْيتْيْيْيورة �ْيْيسْيْيتْيْيايْيْيلْيْينْيْي�ْيْيس: حتْيْير�ْيْيس �سركة 
الْيْيتْيْيطْيْيويْيْير واال�ْيْيسْيْيتْيْيثْيْيمْيْيار الْيْي�ْيْيسْيْييْيْياحْيْيي طْيْيْيْيوال مراحل 
تطوير م�ساريعها على �سمان التزام املقاولي باتباع 
اخلطة ال�ساملة لْيْيالإدارة البيئية يف الت�سييد ، التي 
وافقت عليها هيئة البيئة يف اأبوظبي، و خطة االإدارة 
بدء  قبل  للمقاولي  املخ�س�سة  الت�سييد  البيئية يف 
متحف  �سي�سكل   . م�سروع  اأي  تطوير  على  العمل 
الْيْيلْيْيوفْيْير اأبْيْيوظْيْيبْيْيي ، عْيْينْيْيد اإجنْيْيْيْيازه يف الْيْيعْيْيام 2015، 
واحداً من املعامل الثقافية الرائدة التي تقع يف قلب 
�ستحت�سن  والْيْيتْيْيي  ال�سعديات  يف  الثقافية  املنطقة 
العام  �سيفتتح يف  الْيْيذي  الوطني  زايْيْيد  متحف  اأي�ساً 
الذي   ، اأبْيْيوظْيْيبْيْيي  جْيْيوجْيْينْيْيهْيْيامي  ومْيْيتْيْيحْيْيف   ،2016
اأي�ساً  2017، واللذين �سممهما  العام  �سيفتتح يف 
العاملية.  بريتزكر  فازا بجائزة  معماريان م�سهوران 
و�ست�سهم هذه املعامل البارزة يف اإ�سفاء طابع خا�س 
على اأ�سلوب احلياة يف ال�سعديات التي اأ�سبحت اليوم 
وجهة عاملية ملا ت�سمه من مرافق �سكنية وترفيهية 

وثقافية و�سياحية فاخرة.

املال والأعمال

27 اأول متحف يف املنطقة يح�ضل على هذا التقدير البيئي

بنك اأذربيجان الدويل يح�سل على ت�سهيالت متويل مرابحة م�سرتكة  متحف اللوفر اأبوظبي يح�سل على �سهادة ثالث درجات لوؤلوؤ للت�سميم امل�ستدام 

بقيمة 120.5 مليون دولر من اأربعة بنوك بينها بنكان اإماراتيان
•• دبي-وام:

االإ�سالمي  نْيْيور  و  املْيْيحْيْيدودة  كابيتال  الوطني  دبْيْيي  االإمْيْيْيارات  بنكا  اأعلن 
ومقرهما دبي وكل من بنك بروة القطري و جي بي مورجان املحدودة 
الربيطاين ام�س اأنهم جنحوا يف التوقيع على تقدمي ت�سهيالت متويل 
بنك  ل�سالح  اأمريكي  دوالر  مليون   120.5 بقيمة  مرابحة م�سرتكة 
ال�سريعة  مع  املتوافقة  التمويلية  اأن�سطته  لتمويل  الْيْيدويل  اأذربيجان 
االأربعة  البنوك  عن  م�سرتك  بيان  واأو�ْيْيسْيْيح  اأذربْيْييْيْيجْيْيان  يف  االإ�سالمية 
�سدر يف دبي ام�س اأن هذه الت�سهيالت �سهدت طلبات اكتتاب متزايدة 
بداأت مببلغ 100 مليون دوالر حتى و�سلت اإىل مبلغ 120.5 مليون 

دوالر مب�ساركة 10 بنوك.
الدويل  اأذربْيْييْيْيجْيْيان  لبنك  مْيْيدخْيْيال  تعترب  الت�سهيالت  هْيْيذه  اإن  وقْيْيْيال   
للتعامل مع الت�سهيالت املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية وهي 
ت�سهيالت مهيكلة ملدة 18 �سهرا مبعدل ربح 325 نقطة اأ�سا�س �سنويا 
زيادة عن �سعر اليبور. وتاأ�س�س بنك اأذربيجان الدويل يف عام 1992 
كبنك مملوك كليا للحكومة واأ�سبح بنكا جتاريا ذو م�ساهمة م�سرتكة 
حيث تعد وزارة املالية يف جمهورية اأذربيجان امل�ساهم الرئي�س يف البنك 

بن�سبة 50.2 يف املائة. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

رئْيْييْيْي�ْيْيس جمل�س  ال�سم�سي  حْيْي�ْيْيسْيْين  املْيْيهْيْينْيْيد�ْيْيس حمْيْيمْيْيد  قْيْيْيال 
ادارة جمعية راأ�س اخليمة التعاونية ان ايرادات مبيعات 
الن�سف  يف  7.32مئوية  بن�سبة  االن  زادت  اجلْيْيمْيْيعْيْييْيْية 
الْيْيعْيْيام اجلْيْيْياري مقارنة مْيْيع مْيْيا حتقق يف نف�س  االأول مْيْين 
املبيعات  زيْيْيادة  وعْيْيزا   .  2012 املا�سي  العام  الفرتة من 
واأدت  االدارة  جمل�س  بها  قْيْيام  التي  الكبرية  اجلهود  اىل 
االأو�ساع يف  ان  الت�سويقي الفتا اىل  االن�سباط  لتحقيق 

النتائج  املزيد من  التعاونية تتجه �سريعا نحو  اجلمعية 
االيْيْيجْيْيابْيْييْيْية وحتْيْيقْيْييْيْيق املْيْيكْيْيا�ْيْيسْيْيب الْيْيربْيْيحْيْييْيْية مْيْي�ْيْيسْيْيريا اىل ان 
13.52مئوية  بن�سبة  مبيعات  االكر  كان  النخيل  فرع 
8.38 مئوية ثم الرم�س  يلي ذلك راأ�س اخليمة بن�سبة 
من  انْيْيطْيْيالقْيْيا   : ال�سم�سي  وقْيْيْيال  مْيْيئْيْيويْيْية.   7.77 بن�سبة 
ال�سيام  �سهر  يف  مب�سوؤولياتها  القيام  اجلمعية  حر�س 
ب�سعر  للم�ستهلكي  لتباع  غذائية  �سلعة   53 توفري  مت 
التكلفة واأحيانا باأقل من ذلك باال�سافة لتقدمي عبوات 
االأ�سر عرب اجلهات اخلريية  غذائية ليتم توزيعها على 

مثل هيئة الهالل االأحمر وجمعية بيت اخلري وخريية 
الكبونات على  راأ�س اخليمة واأي�سا جمموعة كبرية من 
العمالة املحتاجة ليتزامن ذلك مع ذكرى املغفور له باذن 

اهلل ال�سيخ زايد املوافق 19 رم�سان كيوم ان�ساين .
ال�سلع  ا�سرتتيجيا من  ان اجلمعية وفرت خمزونا  واأكد 
الغذائية االأ�سا�سية واملواد �سبه االأ�سا�سية تكفي ل�سد حاجة 
ا�ستهالك �سرائح املجتمع يف �سهر رم�سان املبارك وتباع 
يف اأفرعها املنت�سرة يف �ست مناطق هي : الظيت ال�سمايل 
، اجلنوبي ، اأذن ، الرم�س ، النخيل وراأ�س اخليمة وت�سمل 

: م�سروب فيمتو ، الدجاج املجمد والطازج من ال�سركات 
املتعددة حمليا وخارجيا عالوة على خمتلف اأ�سناف االأرز 
الهندي ،الباك�ستاين امل�سري ، التايلندي ، كما مت توفري 
عبوات من مادة ال�سكر ، الدقيق والهري�س واأي�سا اللحوم 
العد�س   ، البقوليات   ، ال�سعريية   ، املعكرونة   ، الْيْيزيْيْيوت 
،الفا�سوليا ، لوبيا و احلم�س . وكانت ادارة جمعية راأ�س 
اخليمة التعاونية نظمت حفل افطار يف �سالة املها بفندق 
راأ�س اخليمة ح�سره لفيف من العاملي فيها وممثلون 

للعديد من ال�سركات وو�سائل االعالم .

•• دبي-وام:

�سوق  ل�سركة  ال�سافية  االأربْيْياح  قيمة  قفزت 
العام  مْيْين  االأول  الْيْينْيْي�ْيْيسْيْيف  املْيْيْيْيايل خْيْيْيالل  دبْيْيْيي 
احلايل لت�سل اإىل 96.5 مليون درهم بزيادة 
نف�س  بْيْياأربْيْياح  مقارنة  املْيْيائْيْية  يف   138 ن�سبتها 
 40.6 بلغت  التي  املا�سي  الْيْيعْيْيام  مْيْين  الْيْيفْيْيرتة 
مليون درهم. وو�سل �سايف ربح ال�سركة خالل 
الْيْيربْيْيع الْيْيثْيْياين مْيْين الْيْيعْيْيام احلْيْيْيايل اإىل 69.5 
املائة  يف   581 ن�سبتها  بْيْيزيْيْيادة  درهْيْيْيم  مليون 
التي  املا�سي  العام  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 
البيانات  واأفْيْيْيادت  درهْيْيم.  10.2 مليون  بلغت 
املالية ن�سف ال�سنوية التي �سدرت عن �سركة 
اإيراداتها  اإجمايل  بْيْياأن  ام�س  املْيْيايل  دبْيْيي  �سوق 

ال�سهور  خْيْيالل  درهْيْيم  مليون   178.4 بلغت 
درهم  مليون   118.7 مقابل  املا�سية  ال�ستة 
يف الفرتة املماثلة من العام املا�سي. اأما فيما 
الثاين  الربع  خْيْيالل  ال�سركة  اإيْيْيْيرادات  يخ�س 
112.7 مليون  بلغت  العام احلايل فقد  من 
درهم مقابل 49.6 مليون درهم خالل نف�س 
البيانات  واأظهرت  املا�سي.  العام  من  الفرتة 
املالية ارتفاع اجمايل قيمة تداوالت �سوق دبي 
االأول  الن�سف  خالل  ملحوظة  ب�سورة  املْيْيايل 
من العام احلايل بن�سبة 82 يف املائة مقارنة 
اإىل  املْيْيا�ْيْيسْيْيي لي�سل  الْيْيعْيْيام  مْيْين  الْيْيفْيْيرتة  بنف�س 
58.8 مليار درهم. كما قفزت قيمة تداوالت 
�ْيْيسْيْيوق دبْيْيْيي املْيْيْيايل يف الْيْيربْيْيع الْيْيثْيْياين مْيْين العام 
بنف�س  مقارنة  املائة  يف   222 بن�سبة  احلْيْيايل 

الفرتة من العام املا�سي لت�سل اإىل 38 مليار 
درهم علما باأن عموالت التداول متثل امل�سدر 
الرئي�س الإيرادات ال�سركة. وقال عبد اجلليل 
�سركة  االإدارة  جمل�س  رئي�س  درويْيْي�ْيْيس  يو�سف 
�سوق دبي املايل يف ت�سريح �سحايف له يف دبي 
ال�سهور  بْيْيداأ خْيْيالل  املْيْيايل  دبْيْيي  اأن �سوق  ام�س 
�سنوات عدة من  ثمار  املا�سية يف جني  ال�ستة 
لل�سوق  التحتية  البنية  لتطوير  اجلاد  العمل 
العاملية  املْيْيمْيْيار�ْيْيسْيْيات  اأفْيْي�ْيْيسْيْيل  مْيْيع  يتما�سى  مبْيْيا 
االأ�سا�سية  املقومات  قْيْيوة  انعكا�س  عن  ناهيك 
لالقت�ساد الوطني مما و�سع �سوق دبي املايل 
اأداء منذ بداية  بي االأ�سواق العاملية االأف�سل 
املوؤ�سر  اأن معدل منو  واأ�ْيْيسْيْياف  العام احلْيْيايل. 
 37 العام لل�سوق يف نهاية ال�سهر املا�سي بلغ 

لقيمة  اليومي  املتو�سط  ارتْيْيفْيْيع  كما  املْيْيائْيْية  يف 
العام  مْيْيْين  االأول  الْيْينْيْي�ْيْيسْيْيف  خْيْيْيْيالل  الْيْيْيْيتْيْيْيْيداول 
احلايل بن�سبة 85 يف املائة لي�سل اإىل 467 
يف  درهْيْيْيم  مليون   252 مقابل  درهْيْيْيم  مليون 
واأو�سح  املْيْيْيا�ْيْيْيسْيْيْيي.  الْيْيْيعْيْيْيام  مْيْيْين  الْيْيْيفْيْيْيرتة  نْيْيفْيْي�ْيْيس 
األفا   14 اجتذب  املْيْيايل  دبْيْيي  �سوق  اأن  دروي�س 
العام  بْيْيدايْيْية  منذ  جْيْيديْيْيدا  م�ستثمرا   359 و 
م�ستثمرا   97 و  اآالف  خم�سة  مقابل  احلْيْيايل 
جديدا يف العام املا�سي بكامله لريتفع بذلك 
اإجمايل عدد امل�ستثمرين امل�سجلي يف ال�سوق 
اأن ما  األْيْيف م�ستثمر. واعترب   800 اإىل نحو 
حتْيْيقْيْيق خْيْيْيالل الْيْيْيعْيْيْيام احلْيْيْيْيايل نْيْيقْيْيطْيْية انطالق 
جديدة توؤكد �سواب التوجهات اال�سرتاتيجية 
خالل  االإدارة  جمل�س  ونْيْيفْيْيذهْيْيا  اأقْيْيرهْيْيا  الْيْيتْيْيي 

قْيْيْيدمْيْيْيا يف  و�ْيْيسْيْييْيْيمْيْي�ْيْيسْيْيي  االأوىل  فْيْيْيْيرتة واليْيْيْيتْيْيْيه 
التي  ا�ستكمالها خالل فرتة واليته اجلديدة 
بداأت يف اأبريل املا�سي ملدة ثالث �سنوات. ومن 
الع�سو  كاظم  الفتاح  عبد  عي�سى  لفت  جهته 
املْيْينْيْيتْيْيدب والْيْيرئْيْييْيْي�ْيْيس الْيْيتْيْينْيْيفْيْييْيْيذي لْيْي�ْيْيسْيْيركْيْية �سوق 
العديدة  التطويرية  اجلْيْيهْيْيود  اأن  املْيْيْيايل  دبْيْيي 
لل�سركة حظيت بتقدير واعرتاف امل�ستثمرين 
املحليي والعامليي على حد �سواء وجتلى ذلك 
االإقبال  جتْيْيدد  منها  م�ستوى  مْيْين  اأكْيْيْير  على 
املا�سية  الهور  امل�ستثمرين خالل  املتزايد من 
اآي برتقية  �سي  ا�س  ام  قْيْيرار موؤ�س�سة  وكذلك 
النا�سئة مبا  االأ�سواق  اإىل فئة  االإمْيْيارات  �سوق 
وتلبية  لل�سوق  التحتية  البنية  تكامل  يعك�س 

متطلبات الرتقية كافة منذ فرتة طويلة.

••دبي-وام:

زار وفدان من مهند�سي واخت�سا�سيي هيئة 
اأملانيا وبلجيكا  الطرق واملوا�سالت كال من 
لنظام  امل�سنعية  االختبارات  على  لالطالع 
اخلا�سة  املحطات  اأر�سفة  بْيْياأبْيْيواب  التحكم 
بْيْيْيْيرتام الْيْي�ْيْيسْيْيفْيْيوح واأجْيْيْيهْيْيْيزة �ْيْيسْيْييْيْيانْيْية عجالت 
عْيْيْيربْيْيْيات الْيْيْيْيْيْيرتام وذلْيْيْيْيْيك لْيْيلْيْيتْيْياأكْيْيد مْيْيْين مدى 
ومطابقتها  الْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيغْيْييْيْيلْيْيي  واأدائْيْيْيْيهْيْيْيْيا  جْيْيودتْيْيهْيْيا 
واأو�سح  الْيْيعْيْياملْيْييْيْية.  واملْيْيعْيْيايْيْيري  لْيْيلْيْيمْيْيوا�ْيْيسْيْيفْيْيات 
عبدالر�سا اأبو احل�سن مدير ادراة تخطيط 
الْيْيْيْيزيْيْيْيْيارات  هْيْيْيْيْيذه  اأن  الْيْيْيْيقْيْيْيْيطْيْيْيْيارات  وتْيْيْيطْيْيْيويْيْيْير 

التنفيذية  املراحل  بدء  منذ  دائما  تتوا�سل 
ت�سغيله  �سيتم  الْيْيذي  ال�سفوح  تْيْيرام  مل�سروع 
من  لْيْيْيلْيْيْيتْيْيْياأكْيْيْيد  وذلْيْيْيْيْيْيك   2014 نْيْيْيوفْيْيْيمْيْيْيرب  يف 
ت�سنيعها  يْيْيتْيْيم  الْيْيتْيْيي  واالأجْيْيْيْيهْيْيْيْيزة  الْيْيتْيْيقْيْينْيْييْيْيات 
امل�سروع  تعمل يف  عْيْياملْيْييْيْية  �ْيْيسْيْيركْيْيات  قْيْيبْيْيل  مْيْين 
االأنْيْيظْيْيمْيْية لعدد  هْيْيذه  اإخْيْي�ْيْيسْيْياع  حيث يتطلب 
والت�سغيلية  امل�سنعية  االختبارات  من  كبري 
والْيْيفْيْيحْيْيو�ْيْيسْيْيات ملْيْيعْيْيرفْيْية مْيْيْيدى تْيْيطْيْيابْيْيقْيْيهْيْيا مع 
املتعلقة  واملْيْيْيوا�ْيْيْيسْيْيْيفْيْيْيات  الْيْيعْيْياملْيْييْيْية  املْيْيقْيْيايْيْييْيْي�ْيْيس 
بال�سالمة التي ت�سهم يف االرتقاء بامل�سروع. 
خرباء  من  املكون  االأول  الوفد  ان  واأ�ْيْيسْيْياف 
وخمت�سي يف الهيئة توجه اإىل بلجيكا من 

باأبواب  التحكم  اأجْيْيهْيْيزة  على  االطْيْيْيالع  اأجْيْيل 
من  للتاأكد  وذلْيْيك  الْيْيْيرتام  حمطات  اأر�سفة 
واأدائها  لل�سالمة  وحتقيقها  جودتها  مْيْيدى 
االأوىل  تعد  دبْيْيي  اأن  ال�سيما  لها  الت�سغيلي 
يف  املحطات  اأر�سفة  اأبْيْيْيواب  توفري  يف  عامليا 
على  الهيئة  والتي حر�ست  الْيْيرتام  م�ساريع 
تنفيذه يف امل�سروع لتحقيق ال�سالمة واالأمن 
على  والتاأكيد  الْيْيرتام  مْيْيرتْيْيادي  من  للركاب 
واالنفراد  التميز  نحو  دائما  ت�سعى  دبي  اأن 
اأن  الْيْيعْيْيمْيْيل. واأو�ْيْيْيسْيْيْيح  مْيْيعْيْيا يف �ستى جمْيْيْياالت 
االأوىل  املرحلة  الْيْيرتام خالل  عدد حمطات 
11 حمطة  اإىل  امل�سروع �سي�سل  من تنفيذ 

حيث �سيتم توفري 8 اأبواب على كل ر�سيف 
اأبْيْيْيواب  مْيْيع  ومْيْيتْيْيزامْيْين  تلقائي  ب�سكل  تعمل 
عربات الرتام لت�سهيل عملية دخول وخروج 
االآخر  الوفد  بزيارة  يتعلق  وفيما  الْيْيركْيْياب. 
الزيارة جاءت  اأن  اأبو احل�سن  اأو�سح  الأملانيا 
من اأجل االطالع على االختبارات امل�سنعية 
الأجهزة �سيانة عجالت عربات الرتام والتي 
من  لذلك  متطورة  حا�سوبية  بتقنية  تعمل 
مْيْيتْيْيابْيْيعْيْية ت�سنيعها  عْيْيلْيْيى  الْيْيعْيْيمْيْيل  الْيْي�ْيْيسْيْيروري 
للتاأكد من جودة اأدائها حيث تعترب هذه من 
التي حتقق  الْيْيقْيْيطْيْيارات  اأجْيْيهْيْيزة �سيانة  اأهْيْيم 
ان�سيابية يف حركة العربات و�سمان الهدوء 

واالأمن وال�سالمة للركاب. اجلدير بالذكر 
مل�سافة  ميْيْيتْيْيد  الْيْي�ْيْيسْيْيفْيْيوح  تْيْيْيْيْيرام  مْيْي�ْيْيسْيْيروع  اأن 
14.6 كم على طول �سارع ال�سفوح و�سيتم 
يف املرحلة االأوىل تنفيذ 10.6 كم منه تبداأ 
من منطقة املر�سى و�سوال اإىل مراآب الرتام 
بالقرب من اأكادميية �سرطة دبي كما ت�سم 
�سيتم يف  للركاب  17 حمطة  الْيْيرتام  �سبكة 
موزعة  حمطة   11 تنفيذ  االأوىل  املرحلة 
ويتاألف  الْيْي�ْيْيسْيْيكْيْيانْيْييْيْية  الْيْيكْيْيثْيْيافْيْية  مْيْينْيْياطْيْيق  عْيْيلْيْيى 
االأ�سطول من 11 قطارا للرتام يف املرحلة 
قْيْيْيطْيْيْيارا يف   14 قْيْيْيرابْيْيْية  لْيْيهْيْيا  يْيْي�ْيْيسْيْياف  االأوىل 

املرحلة الثانية لي�سبح املجموع 25 تراما.

•• دبي-وام:

بْيْيْيدايْيْيْية تعامالت  املْيْيْيْيْيايل  �ْيْيْيسْيْيْيوق دبْيْيْيْيي  افْيْيتْيْيتْيْيح 
االأ�سبوع بارتفاع يف موؤ�سره بن�سبة 1.83 
يف املائة متقدما 45.6 نقطة ليغلق على 
2541.5 نقطة يف ختام تداوالت ام�س 
التي بلغت قيمتها 744.4 مليون درهم 
21 �سركة  اأ�ْيْيسْيْيهْيْيم  اأ�ْيْيسْيْيعْيْيار  و�ْيْيسْيْيط ارتْيْيفْيْياع 

وهبوط اأ�سهم ت�سع �سركات وثبات اأ�سعار 
اأكر  املْيْي�ْيْيسْيْيرق  بنك  وكْيْيْيان  واحْيْيْيْيدة.  �سركة 
الْيْي�ْيْيسْيْيركْيْيات ارتْيْيفْيْياعْيْيا مْيْين حْيْييْيْيث الْيْيتْيْيغْيْيري يف 
اأ�سعارها باإغالق 48 درهما بن�سبة تغري 
دبي  كْيْيانْيْيت  بينما  املْيْيائْيْية  يف   11.5 بلغت 
اال�سالمية للتاأمي واإعادة التاأمي اأكر 
باإغالق  اأ�سعارها  يف  انخفا�سا  ال�سركات 
 1.9 �سالب  تغري  بن�سبة  درهْيْيم   1.03

املعمول  التقلب  اأن نطاق  املائة. يذكر  يف 
بْيْيه يف �ْيْيسْيْيوق دبْيْيي املْيْيْيايل هْيْيو 15 يف املائة 
�سعودا كحد اأق�سى و 10 يف املائة هبوطا 
لال�ستثمار  دبْيْيي  �سهم  وكْيْيان  اأدنْيْيْيى.  كحد 
التداول  قيمة  حيث  مْيْين  ن�ساطا  االأكْيْيْير 
درهْيْيْيْيم  مْيْيْيلْيْيْييْيْيْيون   171 نْيْيْيحْيْيْيو  بْيْيْيلْيْيْيغْيْيْيت  اإذ 
املْيْيائْيْية من  23 يف  ن�سبته  مْيْيا  بْيْيا�ْيْيسْيْيتْيْيحْيْيواذ 
قيمة تداوالت ال�سوق مرتفعا �سعره 11 

وت�سدر  1.91درهم  على  ليغلق  فل�سا 
باقي  املالية  واخلدمات  اال�ستثمار  قطاع 
حيث  مْيْين  اأ�سهمها  املْيْيْيتْيْيْيداول  الْيْيقْيْيطْيْياعْيْيات 
 325.5 قيمة التداول يف ال�سوق مببلغ 
يف   43.7 ن�سبته  مْيْيا  اأي  درهْيْيْيْيم  مْيْيلْيْييْيْيون 
االأجنبي  باال�ستثمار  يتعلق  وفيما  املائة. 
يف �سوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة 
مْيْي�ْيْيسْيْيرتيْيْيات االأجْيْيْيانْيْيْيب مْيْين االأ�ْيْيسْيْيهْيْيم ام�س 

ما  لت�سكل  درهْيْيْيم  مليون   270.4 نحو 
ن�سبته 36.3 يف املائة من اإجمايل قيمة 
املْيْي�ْيْيسْيْيرتيْيْيات يف حْيْيْيي بْيْيلْيْيغ اإجْيْيْيمْيْيْيايل قيمة 
بن�سبة  درهْيْيم  مليون   267.4 مبيعاتهم 
قيمة  اإجْيْيْيْيمْيْيْيْيايل  مْيْيْين  املْيْيْيائْيْيْية  يف   35.9
اال�ستثمار  �سايف  بذلك  لي�سل  املبيعات 
ماليي  ثْيْيْيالثْيْيْية  حْيْيْيْيْيوايل  اإىل  االأجْيْيْينْيْيْيبْيْيْيي 

درهم كمح�سلة �سراء.

يف جمعية راأ�س اخليمة التعاونية 

�سلعة ب�سعر التكلفة للم�ستهلكني يف رم�سان   53

العام  من  الأول  الن�سف  خالل  املايل  دبي  �سوق  �سركة  اأرباح  �سايف  درهم  مليون   96.5

الطرق تزور بلجيكا واأملانيا لالطالع على الختبارات امل�سنعية لرتام ال�سفوح

ارتفاع موؤ�سر �سوق دبي املايل بن�سبة 1.83 % يف بداية تعامالت الأ�سبوع اأم�س
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:بادره لال�ست�سارات االدارية ذ.م.م
KTTABOOK:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191648       بتاريخ:2013/5/13 م
با�سْيْيم:بادرة لال�ست�سارات االدارية ذ.م.م

وعنوانه: ابوظبي مع�سكر اآل نهيان ، �س.ب:30990 ، هاتف: 025080000 ، فاك�س: 026413311 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية .
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن KTTABOOK على خلفية بي�ساء.

اال�سْيْيرتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يوليو 2013 العدد 10850

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:بادره لال�ست�سارات االدارية ذ.م.م
KTTABOOK:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191098       بتاريخ:2013/5/1 م
با�سْيْيم:بادرة لال�ست�سارات االدارية ذ.م.م

وعنوانه: ابوظبي مع�سكر اآل نهيان ، �س.ب:30990 ، هاتف: 025080000 ، فاك�س: 026413311 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 ن�سر الكتب .

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن KTTABOOK على خلفية بي�ساء.
اال�سْيْيرتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  22  يوليو 2013 العدد 10850

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/233  مد  جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/�سلمان جا�سم دروي�س و اخرون  اجلن�سية: قطر  مدعي عليه: ح�سن 
وجتنيب   فرز  الدعوى:  مو�سوع  قطر  اجلن�سية:  واخرون  دروي�س  جا�سم 
املطلوب اعالنهم/ 1- ح�سن جا�سم دروي�س2-نا�سر جا�سم دروي�س 3- خليل 
جا�سم دروي�س اجلن�سية: قطر   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/8/04 موعدا لنظر 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
او  �سخ�سيا  الق�ساء  بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بْي  االوىل 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392  مد  جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  الرحمن  مطيع  انور  مدعى/حممد 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  بنغالدي�س  اجلن�سية:  الكا�سم  ابو  ا�سالم  �سيف 
مالية  مببلغ 1100 درهم املطلوب اعالنه/ �سيف ا�سالم ابو الكا�سم  اجلن�سية 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  :بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  بْي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/83  مد  جز- ب �ض-ب- اأظ

مدعى/ريا�س اهلل خان كاكي جان اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: ح�سني 
حممد م�سطفى حممد اجلن�سية: م�سر  مو�سوع الدعوى: اثبات بيع �سيارة  
اعالنه/  املطلوب  درهم   6000 وقدره  مببلغ  خمالفات  و�سداد  ملكيتها  ونقل 
ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  اجلن�سية: م�سر   ح�سني حممد م�سطفى حممد 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/7/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة االوىل بْي حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة بني يا�س   
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/624  جت  جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  املهري  عا�سور  بن  �سامل  كرامي  مدعى/عبداهلل 
حممد ح�سي حممد زايد االحبابي واخرون اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: 
زايد  حممد  ح�سي  /حممد  اعالنه  املطلوب  درهم    100000 مببلغ  مالية  مطالبة 
االحبابي   اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
العي  حمكمة  بْي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �سخ�سيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية



28 االثنني   - 22   يوليو    2013 م    -    العـدد    10850
Monday    22    July     2013  -  Issue No   10850

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/233  مد  جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/�سلمان جا�سم دروي�س و اخرون  اجلن�سية: قطر  مدعي عليه: ح�سن 
وجتنيب   فرز  الدعوى:  مو�سوع  قطر  اجلن�سية:  واخرون  دروي�س  جا�سم 
املطلوب اعالنهم/ 1- ح�سن جا�سم دروي�س2-نا�سر جا�سم دروي�س 3- خليل 
جا�سم دروي�س اجلن�سية: قطر   عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/8/04 موعدا لنظر 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى، 
او  �سخ�سيا  الق�ساء  بدائرة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بْي  االوىل 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �سدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل 

2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392  مد  جز- م ر-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�س  اجلن�سية:  الرحمن  مطيع  انور  مدعى/حممد 
مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  بنغالدي�س  اجلن�سية:  الكا�سم  ابو  ا�سالم  �سيف 
مالية  مببلغ 1100 درهم املطلوب اعالنه/ �سيف ا�سالم ابو الكا�سم  اجلن�سية 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  :بنغالدي�س 
وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
حمكمة  بْي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/17
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/83  مد  جز- ب �ض-ب- اأظ

مدعى/ريا�س اهلل خان كاكي جان اجلن�سية: باك�ستان  مدعي عليه: ح�سني 
حممد م�سطفى حممد اجلن�سية: م�سر  مو�سوع الدعوى: اثبات بيع �سيارة  
اعالنه/  املطلوب  درهم   6000 وقدره  مببلغ  خمالفات  و�سداد  ملكيتها  ونقل 
ان  بالن�سر حيث  عنوانه:  اجلن�سية: م�سر   ح�سني حممد م�سطفى حممد 
املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/7/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة االوىل بْي حمكمة بني يا�س االبتدائية - الكائنة بني يا�س   
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة بني يا�ض البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/482 ت  عام -م ر- ت- اأظ)
االمارات     اجلن�سية:  ذ.م.م  ميكر  ويذر  يونيفر�سال  التنفيذ/م�سنع   طالب 
االمارات      اجلن�سية:  الكهروميكانيكية  لالعمال  باور  اي  بي   : �سده  املنفذ 
املطلوب اعالنه:  بي اي باور لالعمال الكهروميكانيكية اجلن�سية: االمارات       
التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه: 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/238مد كل- م ر-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�سة 
مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/18 املوافق  االربعاء  يوم 
باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/666 جتاري كلي  

انه  بالن�سر نعلمك  العنوان  املهريي   را�سد عبداهلل خليفة  املحكوم عليه/  اىل 
بتاريخ املوافق 2013/6/30م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح / الرم�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية     بالتايل: 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره  310.000 درهم ) ثالثمائة وع�سرة االف درهم( والزمته مب�سروفات 
الدعوى و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.    
املْيْيْيوافْيْيْيق 2013/7/17  حْيْيكْيْيمْيْيا قابال  بْيْيتْيْياريْيْيخ  املْيْيحْيْيكْيْيمْيْية  بْيْيتْيْيوقْيْييْيْيعْيْيي وخْيْيتْيْيم  �ْيْيسْيْيدر 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�شي/�شلطان را�شد النيادي                              
رئي�ض الدائرةالتجارية الكلية الثالثة  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف الدعوى  رقم )2013/2206 ابتدائي ( املنظورة امام جلنة 
ف�س املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعي عليها /�سركة هيدرو 
الظاهري  احْيْيمْيْيد  حمد  را�ْيْيسْيْيد  وميثلها/�سالح  ذ.م.م  للمعدات  فْيْيلْيْيور 
املوافق  االثني  يْيْيوم  جلل�سة  الدعوى  لنظر  حتْيْيدد  وقْيْيد  ن�سراً  اعالنها 
2013/9/16 يف متام ال�ساعة 01.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر 
العقارات  الدارة  الظفرة  موؤ�س�سة  املدعية/  نفقة  على  وذلك  نهيان  ال 

وال�سيانة العامة.  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
    اعالن بالن�شر 

امام  املْيْينْيْيظْيْيورة   ) ابْيْيتْيْيدائْيْيي   2012/2769( رقْيْيم  الق�سية   يف  تْيْيقْيْيرر  لقد 
جلنة ف�س املنازعات االيجارية واملرفوعة على املدعية /�سركة �سينية 
ن�سراً  اعالنها  درخبانى    فهد  عبدالرزاق  وميثلها/  للمالب�س  كوتور 
يف  متثيلها  مْيْين  ا�سماعيل(  عبدالقادر  املحامي/   ( وكيلها  بان�سحاب 
الدعوى واملرفوعة �سد املدعى عليه/ مركز ابوظبي التجاري وميثله/ 
عدنان هجرات، وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�سة يوم االثني املوافق 
2013/9/16 يف  متام ال�ساعة 01.00 ظهرا مبقر اللجنة الكائن مبع�سكر 

اآل نهيان.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2012/3746 كلي جتاري ال�شارقة  
اىل املدعى عليه/1- �سركة معر�س الفنون الراقية لتجارة ا�سا�س املطبخ ذ.م.م، 
اأقام   2 -  وليد ابراهيم فرج   حيث ان املدعي: بنك ام القيوين الوطني  قد 
عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلمكم فيها ب�سدور احلكم 
لذلك    . م�سريف  خبري  بندب  يق�سي  والذي   2013/6/19 بتاريخ  التمهيدي 
من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي 
يوم 2013/7/31   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/960   جتاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-�سروق ال�سم�س  لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م  جمهول 
اقْيْيْيام عليك  قْيْيد  �ْيْيس .ذ.م.م  املْيْيديْيْينْيْية للتغليف  املْيْيدعْيْيي /  ان  حمْيْيل االقْيْيامْيْية مبْيْيا 
مبلغ  للمدعية  تْيْيوؤدى  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
)127440 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الق�سائية وحتى متام 
ال�سداد، والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
2013/8/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مْيْيذكْيْيرات  مْيْين  لديك  مْيْيا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مْيْين  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/955   جتاري كلي             
ذ.م.م      املطاعم  الدارة  اك�سبرييان�س  داينينغ  /1-التريناتيف  عليه  املدعى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / كوانتم انرتبرايز)�سركة ذات م�سئولية 
املدعى عليها  بْيْيالْيْيزام  املطالبة  الْيْيدعْيْيوى ومو�سوعها  اقْيْيام عليك  حمْيْيْيدوة(  قد 
مببلغ وقدره )287855.75 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول 
املوافق  االربْيْيعْيْياء  يْيْيوم  لها جل�سة  وحْيْيْيددت  بْيْيالكْيْيفْيْيالْيْية.    املعجل  بالنفاذ  احلكم 
2013/8/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  مْيْيذكْيْيرات  مْيْين  لديك  مْيْيا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مْيْين  او 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/271   مدين كلي             
اىل املدعى عليه /1-عارف عارف كيا ابن عبداهلل   جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / فخر ايران جواد قهاري وميثله: را�سد عبداهلل علي بن عرب    قد 
ال�سادر من م�سهد  بت�سديق احلكم  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك 
بجمهورية ايران اال�سالمية واملرقم 38/891169 والقا�سي بالزام املدعى عليه 
بْي 5000 عملة ذهبية مبا ي�ساوي مبلغ 10.000.000 درهم و 102.000 ريال ايراين  
مبا يعادل 30 درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch1C.15 جل�سة يوم االثني املوافق 2013/8/19 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/234   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-اميريات�س بروبرتى كونفيان�سر �سرفي�سز جمهول حمل 
املدعي / حميد عبا�س خْيْيادم خرا�ساين وميثله: �سالح ح�سن  ان  االقامة مبا 
حممد مبا�سري   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعى عليهم ب�سداد 
مبلغ )479.400درهم( والفائدة القانونية 9% من تاريخ اال�ستحقاق بالت�سامن 
والتكافل فيما بينهم والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 ch1A.1 لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/8/25 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�شم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
مذكرة اعالن بالن�شر     

   يف  الدعوى 2013/453  ا�شتئناف جتاري  
�ْيْيْيْيْيس.ذم.م   جمْيْيهْيْيول حمل  �ْيْيسْيْيده/1 -اجلْيْيْيوى لال�ستثمار  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /ن�سري غفار خان غفار عبدالعزيز خان وميثله: 
احمد �سيف ماجد بن �سامل املطرو�سي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2011/1657 جتاري كلي بتاريخ 2013/3/26 وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/9/30  االثني  يوم  جل�سه 
ويف حال  قانونيا  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1A.4

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�شم الطعون- ال�شتئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/3 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- مركز العناية امللكية الطبي ) حاليا( )�سابقا( مركز 
�سفيلد الطبي جي ال تي جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
�سركة املا ميد )�س م ح( وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن  قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )263004( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
  يف الدعوى رقم 2012/1000 عقاري كلي

املدعى: ا�س ا�س غلوبال ليمتد
يدعوكم  انرتنا�سيونال  ايْيْيه  ا�ْيْيس  تْيْيي  �سركة  الْيْيثْيْياين:  عليه  املْيْيدعْيْيى  اىل 
حل�سور   2013/6/24 بتاريخ  ال�ساد  دبي  حماكم  بقرار  املكلف  اخلبري 
اجتماع اخلربة يف الدعوى املذكورة اعاله، واملقرر بتاريخ 2013/7/31 
يف متام ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا وذلك يف مكتب عيال للك�سف 
العقاري- هاتف 2566610-04 الكائن يف القرهود- بناء لربتي- مكتب 
205 جانب بنك ال�سارقة- ومطعم احلالب- واملعاينة بتاريخ 2013/8/1 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا و�سوف يعقد االجتماع باملوعد املحدد. 
اخلبري املكلف
 املهند�س اجمد جمال اخلياط

اعالن اجتماع خربة
العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     

  يف الدعوى رقم 2013/764 ا�شتئناف جتاري 
امل�ستاأنف �سده: مدحت عبدالباقي حممد

ورثة  ملك   )125( القطعة   )11( م   )3( رقم  م�ستودع  ابوظبي-  ال�سناعية  )م�سفح 
املقرر مبكتب اخلبري  املزروعي  يرجي احل�سور  اىل اجتماع اخلْيْيربة  حمود خليفه 
ال�ساعة  املوافق 2013/7/24 يف متام  االربعاء  يوم  وذلْيْيك ظهر  ادنْيْياه  املْيْيدون  امل�سريف 
الثانية ع�سر ظهرا وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من طالب عامر 
لتجارة  �ستيل  كري�ستال  �سركة  �سريكا يف  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  العامري  علي 
معدات املطابخ. بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات- القرهود- بناية ال�سم�س امل�سيئة - 
مقابل كراج الطاير لل�سيارات- الدور االول مكتب رقم 112- هاتف رقم 042830100 

فاك�س 042833622 هاتف متحرك 0506516092 دبي.
عن جلنة اخلرباء

اعالن اجتماع خربة
العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     

اعالن اجتماع خربة
  يف الدعوى رقم 2011/1121 جتاري كلي   

اعالن املدعي عليه الثاين/ خليفة �سعيد حممد خليفة املري 
تعلن اخلبرية احل�سابية/ايزي�س جماهد عن بدء اعمال اخلربة املحا�سبية مبوجب 
احلكم التمهيدي ال�سادر عن حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2013/6/13 يف الدعوى 
رقم 2011/1121 جتاري كلي وتعلن املدعي عليه الثاين/ خليفة �سعيد حممد خليفة 
املري مبوعد اجتماع خربة لتقدمي ما لديه من م�ستندات وذلك يوم اخلمي�س املوافق 
2013/7/25 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن يف 
امارة دبي بناية جمموعة �سلطان لال�ستثمار خلف ال�سركة العربية لل�سيارات )توكيل 

ني�سان( الطابق الرابع مكتب ) 402( تليفون 6313708-050- فاك�س- 04-2947003
اخلبري/ ايزي�س جماهد

مكتب ا�شل املعايري لتدقيق احل�شابات

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/717   جتاري جزئي                           
ان  مبا  االقْيْيامْيْية  حمل  جمهول  �سيد  احمد  خالد  فرحان  �سيد   -1/ عليه   املدعى  اىل 
املدعي/ توفيق ابراهيم عبدالقادر �سموط وميثله: عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن 
بن ن�سيب نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/5 يف الدعوى 
بان  عليه  املدعى  بالزام  �سموط  عبدالقادر  ابراهيم  توفيق   / ل�سالح   اعْيْياله  املذكورة 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 35000درهم خم�سة وثالثون الف درهم والفائدة القانونية 
ال�سداد  متْيْيام  وحتى   2010/7/30 يف  احلا�سل  اال�ستحاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع 
ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من 
من  اعتبارا  يوما  ثالثي  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2013/48   مدين جزئي                           
ان  ذ.م.م   جمهول حمل االقامة مبا  الهند�سية �س  ويْيْيل  املدعى عليه  /1- هني  اىل 
املدعي/ �سركة اال�سباغ امللونة ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�سالح  / �سركة  اال�سباغ امللونة ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
19007.30 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  يوما  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثي 
اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا املدنية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2012/413   جتاري كلي                             
اىل املدعى عليه  /1- بفاريا جلف �سندوفال ليمتد ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بر�سيبت جلف- منطقة حرة- �س.ذ.م.م / وميثلها ال�سيد- بيبي باتاك- ب�سفته مدير ال�سركة 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بْيْيان  نعلنكم  احلْيْيمْيْيادي   احمد  ابوبكر  حممد  عبداللطيف  وميثله: 
املنعقدة بتاريخ 2013/1/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح  /  بر�سيبت جلف- منطقة حرة- 
�س.ذ.م.م / وميثلها ال�سيد- بيبي باتاك- ب�سفته مدير ال�سركة   بالزام املدعى عليها )�سركة 
�سركة بر�سيبت جلف منطقة حرة  توؤدي للمدعية )  بان  ذ.م.م(  �سندوفال ليمتد  بافاريا جلف 
الف وثالثمائة خم�سة وع�سرون  درهم( مائة وثالثة وثالثون  ذ.م.م( مبلغ وقدره )133.325 
درهما( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2012/3/1 وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعى عليها 
بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثي يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�شم الق�شايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
 اخطار دفع يف الق�شية التنفيذية رقم 2012/230 

اىل املنفذ �سده/ موؤ�س�سة العواين للم�ساريع العامة ومتثيل ال�سركات  العنوان: بالن�سر
حيث انه بتاريخ 2012/6/18 قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املنفذ له/ 
-    نيت�سر فيت بي تي واي ليمتد- - يف الق�سية رقم -اداري كلي -2007/2505    ومبا ان 
املحكوم لها املذكورة قد تقدمت بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي: املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف: 30.750 
درهما -  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله 
خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اعالنك بهذا االخطار ويف حا لة تخلفك عن ذلك فانت 
مكلف بح�سور جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/13 ال�ساعة 8.30 �س، امام املحكمة 
ويف حال تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقرره 

قانونا0 حرر بتاريخ  2012/7/11.

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية البتدائية    

الدائرة التنفيذية          

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/782  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/ 1- �سركة تيلكا الكرتوميكانيكال ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
ربط الهواء العمال الكهربائية وامليكانيكية واعمال التكييف والتربيد )ذ.م.م( قد اقام الدعوى 
التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/7/8 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعْيْياله  املذكورة 
املخت�س  هند�سي  اخلبري  بندب  املو�سوع-  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
�ساحب الدور باجلدول- وتكون مهمته كاالتي: االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة 
فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم. - االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالطالع على املرا�سالت 
الورقية وااللكرتونية ان وجدت بيان عالقة الواقع بي طريف الدعوى وبيان نوع املعامالت التي 
وبطت طريف الدعوى و�سببها وما قامت املدعية بتنفيذه للمدعى عليها وما اذا كان طريف الدعوى 
قد اوفيا بالتزاماتهما من عدمه وحددت مبلغ ع�سرة االف درهم كاأمانة للخبري.       وحددت لها  

ch.2.E.22  املحكمة جل�سة يوم االثني املوافق 2013/8/19. ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�شم الق�شايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10850 بتاريخ 2013/7/22     
  اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

�ْيْيس.ذ.م.م  مبا ان طالبي التنفيذ  اىل املنفذ �سدها: النجاح الدائم لالأعمال الكهروميكانيكية 
تاريخ من  يوما   )15( خالل  به  املو�سحه  املبالغ  ب�سداد  اللزامك  وذلْيْيك  ادنْيْياه،  بالك�سف  املو�سحة   اقامواالتنفيذات 

 التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور

ق�ضم التنفيذ العمايل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم التنفيذ
2012/3225 تنفيذ عمايل
2012/3222 تنفيذ عمايل
2012/3216 تنفيذ عمايل
2012/3224 تنفيذ عمايل
2012/3223 تنفيذ عمايل
2012/3221 تنفيذ عمايل
2012/3217 تنفيذ عمايل
2012/3220 تنفيذ عمايل
2012/3219 تنفيذ عمايل
2012/3218 تنفيذ عمايل
2013/553 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

اجلهة طالبة التنفيذ
 �سجاد علي حاجي حممد ا�سكون علي

�ساباج علي اليت فرجان علي
حممد برويز الدين حممد كمال

ف�سلو  مياه توينجوب علي
حممد حالل احمد �سي حممد عبدالرزاق �سي

جيتيندرا دا�س اليت غوبيندرا دا�س 
زاهر اليت ح�سن اهلل

موالنا ابو الكوي�س حفيظ موالنا ا�سحاق مياه
حممد يو�سف حممد �ساتر اهلل
 حممد عبداالحد حممد قا�سم
�سهيل رانا حممد علي عكا�س

ر�سم الدعوى  
954
909
771
693
939
912
709
795
909
568

1220

ر�سم التنفيذ
112 
187
158
141
192
187
145
162
187
195
253

املبلغ املنفذ به
11157 
18613
15711
14080
19198
18639
14425
16198
18613
19496
25292

العدد  10850 بتاريخ   2013/7/22     
       اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/624  جت  جز- م ر-ب- ع ن

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�سية:  املهري  عا�سور  بن  �سامل  كرامي  مدعى/عبداهلل 
حممد ح�سي حممد زايد االحبابي واخرون اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: 
زايد  حممد  ح�سي  /حممد  اعالنه  املطلوب  درهم    100000 مببلغ  مالية  مطالبة 
االحبابي   اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
العي  حمكمة  بْي  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ايداع  بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  او  االداري �سخ�سيا  املركز  الكائنة   - االبتدائية 
مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية



راأيك يف البوؤ�س؟ هو  • ما 
- البوؤ�س له اأ�سكال كثرية يف راأيي، ولكن 
اأب�سعها اأن ياأتي االإن�سان اإىل هذه احلياة 
ويغادرها من دون اأن يعي�سها اأو اأن يتبع 
بالتعليمات  ويْيْيلْيْيتْيْيزم  االآخْيْيْيْيريْيْيْيْين  خْيْيطْيْيى 
حْيْيرفْيْييْيْياً خْيْيوفْيْياً مْيْين اأن يْيْيخْيْيرج عْيْين املعتاد 
هو  باخت�سار  البائ�س  النا�س.  فيعاقبه 

احلي امليت.
العي�س؟ تف�سلي  • اأين 

- يف بيت �سغري وهادئ بجوار البحر يف 
مدينة حية كاإ�سطنبول.

املثلى يف هذه الدنيا؟ ال�سعادة  هي  • ما 
الأن  مطلقة  اأو  مثلى  �سعادة  توجد  ال   -
باأنه  �سعر  واإن  مْيْيلْيْيول  بطبعه  االإنْيْي�ْيْيسْيْيان 
�سعيد يف وقت معي حل�سوله على �سيء 
اأو اأ�سياء كان يتمناها اأو لتحقيقه اأهدافاً 
مير  اأن  مبجرد  فْيْياإنْيْيه  عنه،  بعيدة  كانت 
�سعوره  �سيتغري  وياألفها  الْيْيوقْيْيت  بع�س 
االإن�سان  �سعيد.  غري  باأنه  ي�سرح  ورمبْيْيا 

يتقدم،  كْيْيي  االأمْيْيْير  هْيْيذا  ي�ستغل  الطموح 
وال  بعيدة  ال�سعادة  اأن  على  نف�سه  يْيْيدرب 
اأما  ي�سلها.  الكثري كي  يبذل  اأن  بد من 
الك�سول فيعترب اأن ذلك قدره واأق�سى ما 
ميكن حتقيقه. وباملفهوم العام، ال�سعادة 
اأكرب  اأن يعرفني ويحبني  يف نظري هي 
عدد من النا�س واأن اأترك اأثراً يف قلوبهم 

وحياتهم.
جتاهها ت�ساحماً  تظهرين  اأخطاء  • اأي 

اأكر من �سواها؟
الكذب  وبْيْيعْيْي�ْيْيس  الْيْيْيتْيْيْياأخْيْيْيري  الْيْينْيْي�ْيْيسْيْييْيْيان،   -

االأبي�س.
الذين  الْيْيْيْيْيروايْيْيْيْيْيات  اأبْيْيْيْيطْيْيْيْيال  هْيْيْيْيم  مْيْيْيْين   •

تف�سلينهم على �سواهم؟
- ذلك الذي يعرف باأنه قريب جداً من 
املوت ويبداأ باحت�ساب اأيامه الباقية فوق 
كل  النهاية  �سكل  ويتخيل  االأر�ْيْيْيس  هْيْيذه 
�ساعة وكل دقيقة، املنا�سل الذي يحارب 
بْيْيكْيْيل �ْيْيسْيْيجْيْياعْيْية ويْيْيقْيْيول لْيْيلْيْيمْيْيوت اأنْيْيْيْيا ل�ست 

ال  ومبادئي  اأهْيْيم  فق�سيتي  منك  خائفاً 
يف  الالجئ  التجزئة،  وال  النقا�س  تقبل 
املْيْينْيْيايف، وتْيْيلْيْيك الْيْيتْيْيي اأحْيْيبْيْيت مْيْين اأعماقها 
وغاب عنها احلبيب �سواء الأ�سباب اأو من 

دون اأ�سباب وا�سحة .
• من هي ال�سخ�سية التاريخية املف�سلة 

لديك؟
- عمر بن اخلطاب.

املف�سل؟ ر�سامك  • من 
يف  االإنْيْي�ْيْيسْيْيان  ير�سم  كْيْيان  الأنْيْيْيه  بيكا�سو   -

كثري من اأعماله.
املف�سل؟ املو�سيقي  • وموؤلفك 

واأوؤمن  كافة  باأ�سكالها  املو�سيقى  اأحب   -
تف�سيل  الْيْيروح، وال ميكنني  غْيْيذاء  باأنها 
لكل  الأن  االآخْيْيْيْير  عْيْيلْيْيى  املو�سيقيي  اأحْيْيْيد 
واحْيْيْيْيد مْيْينْيْيهْيْيم نْيْيكْيْيهْيْية خْيْيا�ْيْيسْيْية جْيْيْيْيداً ترتك 
اإن  القول  نف�سي. ولكن ميكنني  يف  اأثْيْيراً 
اإيل. ومْيْيْين العرب  مْيْيْيْيوزارت هْيْيو االأقْيْيْيْيرب 

اأحب الثالثي جربان كثرياً.
نظرك؟ يف  الرجل  مزايا  اأف�سل  • ما 

بكل معنى  رجْيْياًل  يكون  اأن  الْيْيرجْيْيولْيْية.   -
الكلمة.

املراأة؟ • ومزايا 
- احلْيْيْينْيْيْيان. املْيْيْيْيْيْيراأة احلْيْينْيْيونْيْية هْيْيْيي املْيْيْيْيْيراأة 

احلقيقية.
املف�سلة؟ ف�سيلتك  هي  • ما 

- الرفق، ما نزع من �سيء اإال �سانه.
به؟ تقومي  عمل  اأف�سل  هو  • ما 

- اأن اأتاأمل الكون والب�سر مبا فيهم اأنا.
مْيْيْين حتْيْيبْيْيي اأن  اأنْيْيْيْيت  تْيْيكْيْيوين  مل  • لْيْيْيو 

تكوين؟
ال�سحار(  اأنْيْيْيْيا )لْيْيبْيْينْيْيى  اأكْيْيْيْيون  اأنْيْيْيْيا  اأحْيْيْيْيب   -

بجنونها و�سخطها وعنفوانها.
�سخ�سيتك؟ خطوط  اأبرز  • ما 

والنظريات  املْيْينْيْيطْيْيق  اأحْيْيْيْيب  ال  حْيْيْياملْيْيْية.   -
العلمية البحتة. اأقد�س احلياة بتفا�سيلها 
كافة واأرف�س اأن اأعي�سها انتظار. جمنونة 
اأتقبل  الروتي وال  اأحْيْيب  اإىل حد ما. ال 
الْيْيواقْيْيع الْيْيبْيْيارد اخلْيْيْياوي. يعجبني كْيْيل ما 

هو مده�س وغري ماألوف.
ال�سعادة؟ يف  حلمك  هو  • ما 

- كْيْيْيوخ دافْيْيْيْيئ و�ْيْيسْيْيريْيْيك جمْيْينْيْيون وحنون 
ما  يْيْيومْيْياً  اأ�ْيْيسْيْيري  واأن  ت�سبهني،  وطْيْيفْيْيلْيْية 

اأريد.
يف نظرك اأفدح اأنواع ال�سقاء؟ هو  • ما 

الأنه  احلْيْيْييْيْيْياة  مْيْيْين ممْيْيار�ْيْيسْيْية  اأن متْيْينْيْيع   -
اأو حدثاً  اأن تنتظر �سيئاً ما  يجب عليك 
وبال  هْيْيويْيْية  بْيْيال  تعي�س  واأن  �سخ�ساً،  اأو 

وطن .

املف�سل؟ • لونك 
- االأزرق، لون البحر وال�سماء وال�سفاء 

واالأحالم.
املف�سلة؟ • زهرتك 

- التوليب، غام�سة ومغرورة .
• ع�سفورك املف�سل؟

- اأحب الع�سافري كلها الأنها حتلق وقتما 
وامل�سهد  اأعلى،  من  االأ�سياء  وتْيْيرى  ت�ساء 

من اأعلى دائماً اأجمل .
تف�سلينها؟ االأ�سماء  • اأي 

املْيْيْيعْيْيْياين غري  والْيْيْيْينْيْيْيْيادرة ذات  الْيْيغْيْيريْيْيبْيْية   -
التي  هْيْيي  ال�سخ�سية  ولْيْيكْيْين  التقليدية 
التعامل  وطريقة  والعقل  القلب  تغلب. 

والروؤية اأهم من اأي ا�سم .
�سيء  اأي  مْيْيْين  اأكْيْيْيْير  تْيْيكْيْيرهْيْيي  مْيْيْيْياذا   •

اآخر؟
- ت�سعرين االأفكار الرجعية باال�سمئزاز.

حتتقرينها  تْيْياريْيْيخْيْييْيْية  �سخ�سية  اأي   •
اأكر من �سواها؟

تْيْيوجْيْيد �سخ�سية حمْيْيْيددة ولْيْيكْيْين كل  - ال 
�سواء بقتل  االأر�ْيْيس  اإف�ساد  من ت�سبب يف 
اأو هدم اأو حرق اأو ت�سريد. كل من اأف�سد 
اأكرهه،  العفنة  باأفكاره  الب�سرية  العقول 
واأمتنى لو اأجري معه حواراً الأ�ساأله عن 
اإىل  دفعته  التي  واالأ�سباب  نظره  وجهة 
فعل ما فعل. واإن مل يقنعني ي�ستحق اأن 

اأكرهه وتكرهه الب�سرية جمعاء .
على  تف�سلينها  الطبيعية  الهبات  • اأي 

�سواها؟
- اأحْيْيْيب املْيْيطْيْير كْيْيثْيْيرياً واأ�ْيْيسْيْيعْيْير اأنْيْيْيه يغ�سل 
يف  ال�سحراوية  املناطق  وي�سقي  روحْيْيي 
داخلي  بْيْيْيْياالآالف  الْيْيْيْيورود  فتنبت  داخْيْيلْيْيي، 

مبجرد اأن اأم�سي حتته.
متوتي؟ اأن  تودين  • كيف 

- بْيْيْيي الْيْيكْيْيتْيْيب وبْيْيْيْيي اأحْيْيْيبْيْيْيائْيْيْيي، واالأهْيْيْيْيْيم 
اأن اأمْيْيْيوت هْيْينْيْياك بْيْيعْيْييْيْيداً عْيْين بْيْيالد القهر 
�سبعت  التي  عن مدينتنا  بعيداً  والكبت، 
من املوت كما يقول العظيم نزار قباين.

يف اأية حالة ذهنية اأنت االآن؟
ما  نْيْيْيادراً  اأنْيْيْيه  مْيْيع  االآن  �ْيْيسْيْياٍف  • ذهْيْينْيْيي 

ي�سفو.
- ما هو �سعورك يف هذه احلياة؟

اأرى  ولكنني  يائ�سة  الْيْيقْيْيول  ميكنني   •
�سعاعاً يف اآخر الطريق.

كوخ يف عطارد
)كوخ  باكورتها  ال�سحار  لبنى  اأ�ْيْيسْيْيدرت 

)�سفاف(  مْيْينْيْي�ْيْيسْيْيورات  عْيْيْين  عْيْيْيطْيْيْيارد(  يف 
يقراأ  اأن  ميْيْيكْيْين  كْيْيتْيْياب  و)االخْيْيْيْيتْيْيْيْيالف(. 
اأو  نْيْيْيْيْيْيراً  اأو  �ْيْيْيسْيْيْيعْيْيْيراً  مْيْيْيتْيْيْيعْيْيْيددة  بْيْيْيْيوجْيْيْيْيوه 
احلياة  تْيْيْيْيالويْيْيْيْين  جْيْيمْيْييْيْيع  اأقْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْيو�ْيْيْيسْيْيْية. 
فيه عن  تتكلم  كتاب  املوؤلفة يف  جتمعها 
الب�سر بطريقة اأدبية فنية على م�ستوى 
النبيل.  واحلْيْيْي�ْيْيْيس  الْيْيْيرهْيْيْيافْيْيْية  مْيْيْين  عْيْيْيْيال 
على  متتد  وعنها  لْيْيلْيْيمْيْيراأة  كْيْيتْيْيابْيْيات  حتى 

عنها  تعرب  حتياها،  التي  احلياة  امتداد 
 ...( بقولها:  العمل  ال�سحار يف مقدمة 
كلمات  عْيْين  عْيْيبْيْيارة  هْيْيو  هْيْينْيْيا  مْيْيا �سيغ  اإذ 
يف  ما  مكان  من  خرجت  متقاطعة  �سبه 
ظرف ما نتيجة حدث ما اأو انفعال ما يف 
اأو رمبا  اأو امل�ستقبل،  اأو احلا�سر  املا�سي 
�ْيْيسْيْيدفْيْية بْيْيحْيْيتْيْية كْيْيْيرد فْيْيعْيْيل عْيْين الال�سيء 
املحيط بي، كل ما قمت به هو اأين اأذنت 

لها باالنطالق والتحرر من كل االأغالل 
والْيْيعْيْيادات والْيْيقْيْييْيْيود املْيْيوروثْيْية، مل اأحاول 
اأهيئ لها االأجواء  اأن  اأو  اأُجملها  اأن  اأبْيْيداً 
بينكم  ومتْيْيْيرح  ت�سرح  تركتها  املنا�سبة، 

على اأمل اأن ت�ستقبلوها بحفاوة(.
ي�سم الكتاب ق�سائد ومقاالت ون�سو�ساً 
املْيْيوؤلْيْيفْيْية يف ريا�س  نْيْيزهْيْية  مْيْيتْيْينْيْيوعْيْية هْيْيْيي 

احلب و�سهول املعرفة والكلمة احلرة.

•• دبي –الفجر:

الربدة  )جْيْيائْيْيزة  لوحات  معر�س  ي�سهد 
وال�سباب  الثقافة  وزارة  تنظمه  التي   )
وتنمية املجتمع �سمن احتفاالت الوزارة 
باملركز  وذلْيْيْيك  الْيْيكْيْيرمي  رمْيْي�ْيْيسْيْيان  ب�سهر 
وي�ستمر  دبْيْيْيي  يف  )مْيْيْيْيْيْيردف(  الْيْيتْيْيجْيْياري 
كثيفا  اقباال  رم�سان،  �سهر  نهاية  حتى 
عددا  املْيْيعْيْير�ْيْيس  وي�سم  املْيْيركْيْيز  زوار  مْيْين 
كبار  اأعمال  ت�سم  اإبداعية  لوحات  من 
م�ستوى  على  واخلطاطي  املزخرفي 
العاملي العربي واالإ�سالمي، والفائزين 

بجائزة الربدة يف دوراتها ال�سابقة.
بْيْيْيْيْيْيدورة او�ْيْيْيسْيْيْيح �ْيْيْيسْيْيْيعْيْيْيادة بْيْيْيْيالل الْيْيْيبْيْيْيدور، 
الثقافة  لْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْيوؤون  املْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياعْيْيْيد  الْيْيْيوكْيْيْييْيْيْيل 
وال�سباب  الْيْيثْيْيقْيْيافْيْية  بْيْيْيْيْيْيْيوزارة  والْيْيْيفْيْيْينْيْيْيون 
الوزارة  اأهْيْيداف  اإن من  املجتمع  وتنمية 

 ،)2013-2011( االإ�ْيْيسْيْيرتاتْيْييْيْيجْيْييْيْية 
م�ستوى  ورفْيْيع  الثقافية  االأن�سطة  دعم 
اإىل  الفتا  االإمْيْياراتْيْييْيْية  بالثقافة  الْيْيوعْيْيي 
الْيْيوزارة داأبت على امل�ساركة ال�سنوية  اأن 
من  العديد  وتنظيم  رم�سان  �سهر  يف 
خالل  الدينية  واالحتفاالت  الفعاليات 
ا�ستثمار  رغْيْيبْيْية يف  وذلْيْيْيْيك  الْيْي�ْيْيسْيْيهْيْير  ايْيْيْيْيام 
�سورة  لتقدمي   ، الدينية  املنا�سبة  هذه 

م�سرقة لثقافتنا العربية واخلليجية.
واالأعمال  اللوحات  اأن  البدور  واأ�ْيْيسْيْياف 
املْيْيعْيْيرو�ْيْيسْيْية يف مْيْيركْيْيز مْيْيْيردف هْيْيي �سمن 
الثقافة  وزارة  مْيْيقْيْيتْيْينْيْييْيْيات  جمْيْيْيمْيْيْيوعْيْيْية 
خالل  مْيْين  املجتمع  وتنمية  والْيْي�ْيْيسْيْيبْيْياب 
العربي والزخرفة  جائزة دولية للخط 
هي جائزة الربدة والتي تنظمه الوزارة 
النبوي  املْيْيْيْيولْيْيْيْيد  بْيْيْيْيذكْيْيْيْيرى  لْيْيْيالحْيْيْيتْيْيْيفْيْيْياء 
ا�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي  كما  ال�سريف 

الوزارة يف ت�سجيع االأجيال النا�سئة على 
جتاه  واجباتها  واإدراك  بدينها  االلتزام 
وبذل  االإ�سالمية،  ور�سالتها  عقيدتها 
املْيْيزيْيْيد مْيْين اجلهد والْيْيوقْيْيت يف االطالع 
الْيْيْيْير�ْيْيْيْيسْيْيْيْيول حمْيْيْيمْيْيْيد �سلى  �ْيْيْيسْيْيْيرية  عْيْيْيلْيْيْيى 
املوهوبي  وتْيْيْيكْيْيْيرمي  و�ْيْيسْيْيلْيْيم،  عْيْيلْيْييْيْيه  اهلل 
الْيْي�ْيْيسْيْيعْيْيراء واخلطاطي  واملْيْيبْيْيدعْيْيي مْيْين 
العاملي  اأنحاء  جميع  من  والت�سكيليي 
العربي واالإ�سالمي وذلك جتلية لواجه 
الدولة احل�سارية واإميانا منها باأهمية 
وتو�سيح  احلنيف  الْيْيديْيْين  كلمة  اإعْيْيْيالء 
تكرمي  عن  ف�سال   ، ال�سامية  مقا�سده 
التي  واجلْيْيهْيْيات  ال�سخ�سيات  مْيْين  عْيْيْيدد 
العامل  يف  االإ�ْيْيْيْيْيسْيْيْيْيْيالم  بْيْيْيخْيْيْيدمْيْيْية  قْيْيْيامْيْيْيت 
االحتفال  اأثناء  وذلْيْيك  متميز،  باأ�سلوب 
بتوزيع )جوائز الربدة( يف ذكري املولد 

النبوي ال�سريف كل عام.

اأقد�س احلياة بتفا�ضيلها كافة واأرف�س اأن اأعي�ضها انتظار

لبنى ال�سحار: اأحب اأن اأموت بني الكتب

�ضمن احتفاالت الوزارة ب�ضهر رم�ضان

)الثقافة( تنظم معر�س لوحات جائزة الربدة 

مزاجها  لها  الكتابة،  خالل  من  التعبري  جتّرب  ال�ضعودية  يف  مقيمة  فل�ضطينية  كاتبة  ال�ضحار  لبنى 
اخلا�س يف هذا املجال. بعد باكورتها )كوخ يف عطارد( التي و�ضعتها يف خانة الر�ضائل، هذا احلوار 

عن �ضخ�ضيتها.

ثقافة وفن�ن
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قالت الزوجة : هياأت نف�سي له خيل يل اأنه يريدين والغرفة ت�سبح يف ظالم اإال من 
�سعاع خمنوق �سمني بعنف اإىل �سدره فاأيقظ حوا�سي طوقته يف ن�سوة ولكنه عاد 
يرتاخى وارتدت حوا�سي املتاأججة تلهب كياين وتدمر هو �سعرت بداخلي يتهاوى 
يف جنون ثم ان�سحب واإذا به يجز عنقي ب�سكي حماوال قتلي ولكن اإرادة اهلل �ساءت 

اأن اأعي�س اأنا وميوت هو منتحرا بنف�س ال�سكي.
اأما  ملاذا اختارين  اأي�سا  منذ �ست �سنوات بداأنا رحلة العذاب معا .. هو معلم واأنا 
ال�سوؤال ثم جاء احلب وجْيْياء معه كل �سيء وتركت بيت  بالذات واخرتته هذا هو 
والدتي وع�ست معه يف بيت والده وكان يعمل يف مدر�سة باإحدى القرى وكنت اأعمل 
مبدر�سة اأخري يف نف�س القرية ما كان بيني وبي خريي زوجي اأعمق بكثري مما 
بي اأي زوج وزوجته كل يوم كان ي�سيف اإيل حبنا جديدا واحلب القوي كان يجرف 

يف طريقه الكثري من املتاعب ال�سغرية . 
وم�سي العام االأول من الزواج وبداأت م�ساكل كبرية ومتاعب �سر�سه تولد يف حياتنا 
ففي الريف يتحتم على الزوجة اأن ت�سع يف نهاية العام االأول من الزواج فاإذا مل  
العام  بعد  الدفع  ي�ستحق  والْيْيوالدة  كاأن احلمل  العيون تطالبها  اآالف  فاإن  يحدث 
االأول على الزواج والزوجة هي املطالبة بذلك وهي دائما مو�سع االتهام يف عيون 
اجلميع ويف عيون اأهله بالذات وكنا نتجاهل اأنا وهو كالنا  يتحا�سى الكالم يف هذا 

املو�سوع ولكن املطالبة حادة حولنا ومر�ست والدته وا�ستد عليها املر�س .
بيدي  واأم�سكت  ب�سعوبة  اأنفا�سها  تلتقط  كانت  فرا�سها  بجوار  وقفت  ليلة  وذات 
حطمتني  بتو�سالتها  مزقتني  ابْيْينْيْيا  اأعْيْيطْيْييْيْيه  اأن  اإىل  وتتو�سل  بْيْيخْيْيريي  تو�سيني 

بدموعها وماتت.
الزوجة حتكي ما ح�سل:

وعلى فرا�سها بامل�ست�سفي انخرطت هدى الزوجة يف البكاء .. كان ج�سدها يهتز يف 
ن�سيج مت�سل دون �سوت م�سموع فقد اأجريت لها عملية خياطة وترقيع يف حلقها 
بعد اأن مزقته ال�سكي وكلتا يديها ممزقة االأ�سابع من اأثر حماولة قتلها على يد 

زوجها.
ومب�سقة هائلة تعود اإىل هدوءها لكي ت�ستمر يف رواية حياتها التي انتهت يف هذا 

امل�ست�سفي املركزي.
قالت بهم�س مبحوح متوت كلماته العام الثاين من زواجنا كان مريرا االنتظار يف 
كل  �سهر نرتقب ونتحفز هو ال يريد اأن يوجع فوؤادي واأنا اأخاف عليه من الفجيعة 
. ولي�س اأمام اإال اأن اأحب زوجي خريي اأحبه وي�سعدين اأن اأقول اأنني اأحبه  واأراقب 
اأن زوجْيْيتْيْيه  حتبه  الْيْيزوج عندما ي�سعر  الْيْيذي يلمع يف عي  يف عينيه ذلْيْيك الربيق 
يف �سدق عميق وكان على اأن اأقوم اإىل جانب عملي بخدمته وخدمة والده الذي 
�سيء فقد كنت  املطالب ورغم كل  الكثري  البيت وهو  االأر�سي من  الطابق  ي�سكن 

اأح�س اأن زوجي ي�ستحق مني الكثري من العطاء.
وجاء العام الثالث وكان البد من مواجهة �سجاعة وقلت له يا خريي يف االإجازة 
تذهب اإىل القاهرة تبحث عن عالج وهز راأ�سه ومل يجب كانت عادته اإذا كان االأمر 
كْيْيان يهدر كقناطر تخزن خلفها  فْيْياإذا حْيْيدث وتلكم  بال�سمت  اأن يلوذ  يْيْيروق له  ال 

كميات �سخمة من املياه. 

مالمح التغري يف �ضخ�ضية الزوج
�سعرت اأنني حما�سرة بنظراته تراقبني يف ت�سرفاتي حيال االأطفال اإذا زارتنا 

قريبة لنا لها اأطفال واإذا زرنا بيوت اأقاربنا فممنوع علّي اأن اأداعب اأي طفل 
ورغم حذري وحر�سي على م�ساعره فقد كانت روؤية االأطفال ت�ستفز حناين 

واأجدين مندفعة اإيل احت�سانهم .
وحلت االإجازة ال�سيفية وذهبنا اإىل القاهرة واأجريت لنا التحاليل ولكنه 
ح�سل على النتائج واأخفاها عني وعلمت من الطبيب اأن ال�سر يف عدم 
االإجناب يكمن داخله وبداأت مرحلة ال�سقاء املوؤكد اليقي من العذاب 
الذي يختمر يف �سدر كل منا دون اأن يف�سح عن نف�سه مل اأ�ساأله ومل 
ي�ساألني وعدنا اإىل بلدتنا وحيتنا دخلنا البيت اأح�س�ست  كاأنه يل هو 

كل �سيء فيه كان مظلما
ويف بداية العام الرابع وقبل اأن يبداأ املو�سم الدرا�سي فوجئت به كنت 
يف زيارة لوالدتي و�سبقني هو اإيل البيت وما كدت اأدخل عليه حتى 
وكْيْيل مالب�سي اجلديدة  )الْيْيْيدوالب(  املالب�س  اأمْيْيام خزانة  و جدته 
ممزقة كان يقف بي كومة املالب�س احلمراء وال�سفراء واخل�سراء 

الكالم يف  وتوقف  �سرائح ممزقة  اإىل  املالب�س  وقْيْيد حتولت  يْيْيده مق�س كبري  ويف 
حلقي فقد كانت نظراته حا�سم وتكلم هو قائال اأنا ال اأريدك اأن ترتدي اأي مالب�س 

تك�سف عن اأي جزء من  ج�سمك .
واأدركت  الْيْيدوالب  اآخْيْير ما بقي يف  العبارة وهو ميزق قطعة قما�س كانت  قال هذا 
اأحبه ومل يوؤملني متزيق املالب�س  النهاية جتئ مندفعة كالعا�سفة ولكني كنت  اأن 
بقدر ما اآملتني احلالة النف�سية التي كان يجتازها فقد جل�ست علي ال�سرير و�سرفت 
غ�سبي يف رفق حتى ال يدركه واأبديت له اأنني موافقة علي وجهة نظره كان يرتع�س 

من الغيظ وكان كل ج�سده �ساخنا ثم هداأ كطفل كانت تطارده الكوابي�س.
ووطنت نف�سي ملواجهة اأ�سواأ االحتماالت ومع ذلك كان ما واجهني اأق�سى واأ�سواأ مما 

وطنت نف�سي عليه كان حتديا الأع�سابي وامتحانا ل�سرب زوجة حتب زوجها.

الغرية املجنونة 
اأ�سبح يغري علّي من الو�سادة التي اأ�سع راأ�سي عليها يف اأول االأمر �سرين ذلك ظننته 
حبا ولكنه حتول  اإىل جنون كان يذهب معي كل �سباح اإىل مدر�ستي يدخل معي 
حتى باب الف�سل ممنوع على اأن اأقول �سباح اخلري الأي زميل ممنوع اأن اأ�سلم على 

زميلة  يف �سحبة زوجها ممنوع ا�ستقبال اإخوتي يف البيت اأو اأبناء اإخوتي. 
ويف املدر�سة كان يح�سر بال مواعيد حتى يتاأكد باأن تعليماته منفذة واأ�سر ذلك 
باأع�سابه قبل اأن ي�سر اأع�سابي كان متوترا ب�سفة م�ستمرة يقر�س اأظافره بغمه 

ينقر باأ�سابعه على اأي �سيء.
منذ اأربعة اأ�سهر حدث �سيء هام اعتدى على والده بال�سرب �سكوت اإىل اأهلي وح�سر 

فاأخذين  م�ساجرة  اإىل  النقا�س  فتطور  معهما اإىل بلدتنا.لعتابه 

االنتحار االأول
جاء خريي وكان متغيبا عن القرية 

علم بالق�سة عجز عن اإيجاد اأية 
يعر�س  اأن  ي�ستطيع  ال  حْيْيلْيْيول 

بعيدا  يْيْيقْيْييْيْيم  اأن  والْيْيْيْيْيده  عْيْيلْيْيى 
عنه واأنا اأ�سبح ثقيال على 

مع  اأعْيْييْيْي�ْيْيس  اأن  نف�سي 
والْيْيْيْيده بْيْيعْيْيد هذه 

االإهْيْيْيانْيْيْية 

اأن  لوال  النيل  بنف�سه يف  يلقي  واأ�سرع  ينتحر  اأن  هو  الوحيد  احلل  اأن  اإليه  وخيل 
اأو�سك على الغرق وو�سلتني هذه  اأن  اأنقذه بع�س املارة وعْيْيادوا به اإيل منزله بعد 
الواقعة فحزنت عليه جاءين وقبلت اعتذاره قالت يل زميلتي هذه الواقعة اأنرها 
هو اأمامي كان �سديد االعتزاز بكرامته ولكن �سمعتها من جميع النا�س ويف الليل 

عدت معه ودخلنا امل�سكن وكان يف هذه املرة كالقرب.

ليلة املاأ�ضاة القتل واالنتحار
وعادت هدى اإىل البكاء بال �سوت كانت مالحمها تقطر اأ�سى وتندفع الدموع من 
املاأ�ساة حينما  عينيها والت�سنج يهز كل ج�سدها ولكن بال �سوت فماذا حدث ليلة 
اإن  عاد من اخلْيْيارج دخل يف هدوء وبْيْيداأ يخلع مالب�سه اعتدلت يف فرا�سي و�ساألته 
كان يريد  طعاما فنفى ثم �سعد ال�سرير �سحبت اللحاف على كتفي وبداأت اأ�سعر 
بالنعا�س مل ينم هو كان م�ستلقيا على ظهره وقد ا�سرتاح متكئا على مرفقه االأي�سر 

�سارحا بفكره.
وبعد قليل اأح�س�ست به يتح�س�س �سدري وهياأت نف�سي له ولكنه تراجع فا�ست�سلمت 
للنوم ول�ست اأدرى كم م�سى من الوقت بعدها وفجاأة اأح�س�ست اأن هناك �سكي على 
حلقي يجزه يف بادئ االأمر ظننت اأنه طرف اللحاف بال وعي مددت يدي فاإذا بها 
ت�سطدم بال�سكي بداأت اأ�سعر باالأمل فتحت عيني توالين الفزع كان خريي اأ�سود 
يا  اأتركني  اأ�سيح   واأنْيْيا  بيدي عن عنقي  ال�سكي  اأدفْيْيع  رحْيْيت  له  الوجه ال مالمح 
خريي من اأجلك حرتوح يف داهية يا خريي ومل يعد للكالم معني ومل اأعد اأملك 

�سوتا �سوتي يخرج  هواء ممزوجا بالدم من حنجرتي املفتوحة ب�سكي الزوج. 
كففت عن الكالم وعجزت عن اال�ستغاثة وعن احلركة فرتكني خ�سيت اإذا حتركت 
اأن يجهز علّي فقد تركني ظنا منه اأنني قتلت وانتهيت ورغم اآالم الذبح فقد كان 
بجوار  يْيْيده حلظة  يف  وال�سكي  ووقْيْيف  ونه�س من جانبي  اأجتمد كجثة  اأن  على  

�سوته  �سمعت  ولكني  بوجهه  يتجه  كْيْيان  اأيْيْين  اأذكْيْير  ل�ست  وهْيْيْيْيْيْيْيْيو ال�سرير 
واأنْيْيا كمان ثم طعن �سدره بال�سكي يف  يقول 

ه�سرتيا وم�سي اإيل املراأة ثم عاد و�سعد 
اإىل جواري فوق ال�سرير ا�ستلقى على 
ظهره ثم �سرب عنقه بال�سكي من 
يده  اإىل  نقلها  ثْيْيم  اليمني  الناحية 
الْيْييْيْي�ْيْيسْيْيري الْيْيتْيْيي كْيْيانْيْيت نْيْياحْيْييْيْيتْيْيي على 
عنقي  يتح�س�س  يْيْيْيده  ومْيْيْيد  الْيْيو�ْيْيسْيْيادة 

ال�سغالة  اأن �سعدت  اإيل  ننزف  وبقينا 
تدق الباب ولكني كنت عاجزة عن الرد 

عليها.
ثم جْيْياء والْيْيد خْيْيريي و�سقيقه و�سغطا 

على الباب حتى فتح  ثم رحت يف غيبوبة 
اأما  امل�ست�سفي  يف  نف�سي  وجْيْيْيْيدت  اأن  اإىل 

خريي  فنقل اإيل قربه. 

حاول قتلها ثم ينتحر .. عا�ست هي ومات هو

براأته من تهمة ال�سرقة وحتملت العقوبة عنه فطلقها وتزوج من �سديقتها
عْيْيفْيْيوا يْيْيْيا حْيْيبْيْييْيْيبْيْيتْيْيي .. �ْيْيسْيْياأقْيْيتْيْيلْيْيك !! 
�سجن  من  انطلقت  مدوية  �سرخة 
الْيْي�ْيْيسْيْيرخْيْية فتاة  الْيْينْيْي�ْيْيسْيْياء �ْيْيسْيْياحْيْيبْيْية 
اأحبت  عْيْيمْيْيرهْيْيا  مْيْيْين  الْيْيعْيْي�ْيْيسْيْيريْيْين  يف 
رهن  حياتها  وو�سعت  برومان�سية 

ت�سرف حمبوبها واأوامره.
املادية   ظروفه  ولكن  قرانهما  عقد 
ارتكبا  الْيْيْيْيْيْيزواج   اإمتْيْيْيْيْيام  دون  حْيْيالْيْيت 
جْيْيرميْيْية �ْيْيسْيْيويْيْيا حْيْيتْيْيى يْيْيوفْيْير نفقات 
ال�سرطة  ك�سفتهما  وعندما  الْيْيزواج 
عن  دافعت  عليهما  القب�س  واألْيْيقْيْيى 
حمْيْيبْيْيوبْيْيهْيْيا وبْيْيْيْيْيراأت �ْيْيسْيْياحْيْيتْيْيه بْيْيعْيْيد اأن 
من  خروجها  �سينتظر  اأنْيْيه  وعْيْيدهْيْيا 
حياتهما  حْيْيلْيْيم  لْيْييْيْيحْيْيقْيْيقْيْيا  الْيْي�ْيْيسْيْيجْيْين 

بالزواج..
تْيْيهْيْيور مْيْيْين دخْيْيولْيْيهْيْيا ال�سجن  وبْيْيعْيْيد 
جْيْياءهْيْيا اخلْيْيْيرب الْيْيْيذي زلْيْيْيزل كيانها 
لْيْيقْيْيد تْيْيْيْيزوج حمْيْيبْيْيوبْيْيهْيْيا واأر�ْيْيْيْيسْيْيْيْيل لها 
ورقْيْيْية الْيْيطْيْيالق واأ�ْيْيسْيْيبْيْيحْيْيت مطلقة 

قبل اأن يدخل بها .
الن�ساء  الق�سبان ب�سجن  ومن خلق 
براأ�سها  ال�سجينة  الْيْيعْيْيرو�ْيْيس  تْيْيطْيْيل 
وتْيْيقْيْي�ْيْيسْيْيي الْيْي�ْيْيسْيْياعْيْيات يْيْيومْيْييْيْيا حتملق 
وال�ساعات  االأيْيْيْيام  وتْيْيعْيْيد  ال�سماء  يف 
تنتظر حلظة  اخلروج من ال�سجن 
ويف عقلها قْيْيرار واحْيْيد االنتقام من 

العري�س اخلائن.

اجلرمية من اأولها
اأنه  اأخْيْيربهْيْيا  هْيْيو حزين  ملْيْياذا  �ساألته 
جْيْيلْيْي�ْيْيس اأمْيْيْي�ْيْيْيس يْيْيحْيْي�ْيْيسْيْيب مْيْيْيا ادخْيْيْيْيْيراه 
طْيْيْيوال عْيْيْيام كْيْيامْيْيل فْيْيوجْيْيده ال يزيد 
عْيْيْيلْيْيْيى األْيْيْيْيفْيْيْيْيي جْيْينْيْييْيْيه وهْيْيْيْيْيو مْيْيبْيْيلْيْيغ ال 
ي�سمح لهما بتحقيق حلمها وو�سط 
ال�ساخن بينهما ملعت عينيه  احلوار 
اأن فكرة جريئة خطرت  واأخربهما 
لْيْيو وافْيْيقْيْيت عْيْيلْيْيى  تنفيذها معه  لْيْيه 

ف�سوف يتزوجان يف اأ�سرع وقت.
املياه  اإ�ْيْيسْيْيالح  يف  عمل  اأن  �سبق  اإنْيْيْيه 

الأحد  �سقة  حمامات  مْيْين  املت�سربة 
االأثْيْيْيْيريْيْيْيْياء ميْيْيتْيْيلْيْيكْيْيهْيْيا ويْيْيعْيْييْيْي�ْيْيس فيها 
اإليها  يْيْيتْيْي�ْيْيسْيْيلْيْيالن  و�ْيْيْيسْيْيْيوف  مبْيْيْيفْيْيْيرده 
ويْيْي�ْيْيسْيْيرقْيْيان بْيْيعْيْي�ْيْيس حمْيْيتْيْيويْيْياتْيْيهْيْيا الأن 
امل�سيف وهو يذهب  االآن يف  اأ�سرته 
اإلْيْييْيْيهْيْيم يْيْيْيومْيْيْيان اأ�ْيْيسْيْيبْيْيوعْيْييْيْيا ثْيْيْيم يعود 
لْيْييْيْيبْيْيا�ْيْيسْيْير عْيْيمْيْيلْيْيه بْيْيْيدت نْيْيظْيْيرة حائرة 
فْيْيقْيْيطْيْيع عليها  اخلْيْيطْيْييْيْيبْيْية  عْيْييْيْينْيْيي  يف 
رجاء  بنظرة  احلْيْيرية  هْيْيذه  حممود 
وا�ستحلفها بحبهما اأن توافق وقبل 
و�سوف  اخلطة  لها  �سرح  جتيب  اأن 
على  وي�ستوليان  لل�سقة  يت�سلالن 
اأحد  مْيْين  يْيْيهْيْيربْيْيان  ثْيْيم  يكفيهما  مْيْيا 
�سبق  اإنْيْيْيه  لل�سقة  اخللفية  االأبْيْيْيْيواب 
مداخلها  ويْيْيعْيْيرف  بال�سقة  عمل  اأن 
اأن  وا�ستطاع  بْيْيل  جْيْييْيْيدا  وخمْيْيارجْيْيهْيْيا 
اخللفي  الباب  لهذا  مفتاحا  ي�سنع 
بالعمل  يْيْيْيقْيْيْيوم  كْيْيْيْيان  حْيْيْيي  لْيْيلْيْي�ْيْيسْيْيقْيْية 

فيها. 
اأو  الفتاة جمْيْياال للحرية  تْيْيرتك  مل 
ت�ساركه  اأن  التفكري فهي قد قررت 

احللوة واملرة وال�سرقة . 

ال�ضرقة
وبالفعل نفذا اخلطة وت�سلال لل�سقة 
باملفتاح امل�سطنع الذي كان بحوزته 
بحثا  حمتوياتها  يف  يقلبان  واأخْيْيْيذا 
عن الغايل والثمي لكنهما مل يجدا 
اجلنيهات  مْيْيْين  اآالف  يْيْي�ْيْيسْيْيع  �ْيْيسْيْيوى 
ا�ستوليا  القليلة  امل�سوغات  وبع�س 
عليها وقبل اأن يغادر ال�سقة عر�ست 

عليه.
ليخفيا  ال�سقة  بحرق  يقوما  ما  اأن 
باإح�سار  واأ�سرعت  جرميتهما  اآثْيْيار 
جْيْيالْيْيون  مْيْين الْيْيكْيْيريو�ْيْيسْيْيي �ساهدته 
اأنحاء  يف  مْيْينْيْيه  و�ْيْيسْيْيكْيْيبْيْيت  بْيْياملْيْيطْيْيبْيْيخ 
وفرا  الْيْينْيْيار  فيها  اأ�سعال  ثْيْيم  ال�سقة 
ال�سرطة مل  لكن حتْيْيريْيْيات  هْيْياربْيْيي 
فقد  بْيْياملْيْي�ْيْيسْيْيروقْيْيات  يْيْيهْيْينْيْياآن  ترتكهما 

القب�س  واألْيْيقْيْيى  جرميتهما  ك�سفق 
عليهما. 

وداخْيْيْيْيْيل قْيْي�ْيْيسْيْيم الْيْي�ْيْيسْيْيرطْيْية وقْيْيْيبْيْيْيل اأن 
العري�س  اأخْيْيْيْيْيذ  الْيْيتْيْيحْيْيقْيْييْيْيقْيْيات  تْيْيْيبْيْيْيداأ 
معلنا  التما�سيح  دمْيْيوع  وذرف  يبكي 
تعاطفت  لها  �سببه   مْيْيا  على  ندمه 
مْيْيعْيْيه تْيْي�ْيْيسْيْيابْيْيكْيْيت اأيْيْيديْيْيهْيْيمْيْيا مْيْيْين بي 
االأ�ْيْيْيْيسْيْيْيْياور احلْيْيْيديْيْيْيديْيْيْية وو�ْيْيْيسْيْيْيط هذا 
فكرة  عليها  عر�س  العاطفي  اجلْيْيو 
اأن يتحمل اأحدهما عقوبة اجلرمية 
ويْيْيربئ االآخْيْير  نافيا ا�سرتاكه معه 
يف ال�سرقة بحيث يخرج هذا االآخر 
نفقات  تْيْيْيوفْيْيْيري  يف  جْيْيْيهْيْيْيوده  لْيْييْيْيبْيْيذل 
الزواج وجتهيز ع�س الزوجية حتى 
خروج الطرف الثاين من ال�سجن .

اللعبة املاكرة 
�سيتحمل  الْيْيْيْيذي  هْيْيْيو  اأنْيْيْيْيه  اأخْيْيْيربهْيْيْيا 
لْيْيكْيْينْيْيهْيْيا متْيْيْيْيْيادت يف حبها  الْيْيعْيْيقْيْيوبْيْية 

الْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياذج واأخْيْيْيْيربتْيْيْيْيه اأنْيْيْيهْيْيْيا هْيْيْيي التي 
�ستتحمل العقوبة فهو الرجل وهو 
وتوفري  املهمة  اإجنْيْيْياز  على  االأقْيْيْيْيدر 
النقود بالفعل اعرتفت على نف�سها 
وحتملت عنه التهمة وبراأت �ساحته 
فعاقبتها املحكمة بال�سجن 3 �سنوات 
عن  وامتنعوا  متاما  اأهلها  قاطعها 
تفقد  مل  اأنها  اإال  بال�سجن  زيارتها 
االأمْيْيل يف احلبيب الذي �سحت من 
انتظار  يف  و�سمعتها  بحريتها  اأجله 
تنتظر  جل�ست  لْيْيزيْيْيارتْيْيهْيْيا  يْيْياأتْيْيي  اأن 
مبا  ليخربها  ال�سرب  بفارغ  زيارته 
اأجنْيْيْيْيزه خْيْيْيالل تْيْيلْيْيك الْيْيفْيْيرتة لتتابع 

خطوات حلم زواجهما.
ا�سمها  �ْيْيسْيْيمْيْيعْيْيت  �ْيْيسْيْيهْيْيور  عْيْيْيْيدة  وبْيْيعْيْيد 
ينادي عليه يف ك�سف الزيارات كانت 
واثقة اأنه حممود حبيبها وقررت اأال 
تعاتبه على التاأخري يف زيارتها الأنه 
رمبا كان م�سغوال بالعمل ليل نهار 

يف توفري نفقات الزواج املتبقية.
فالزائر  الْيْيْي�ْيْيْيسْيْيْياعْيْيْيقْيْيْية  كْيْيْيْيانْيْيْيْيت  لْيْيْيكْيْيْين 
اأن  ليخربها  ح�سر  اأخْيْيوالْيْيهْيْيا  اأحْيْيْيد 
حمبوبها تْيْيْيزوج مْيْين زمْيْييْيْيلْيْية لْيْيهْيْيا يف 
الع�سل  �سهر  لق�ساء  و�سافر  امل�سنع 
البحر  عْيْيْيلْيْيْيى  الْيْيْيْيغْيْيْيْيردقْيْيْيْية  مبْيْيْيديْيْيْينْيْيْية 

االأحمر.
النذل �سلبني حريتي واأ�ساع �سمعتي 
مْيْيْين �سديقتي  وتْيْيْيْيْيزوج  تْيْيركْيْينْيْيي  ثْيْيْيم 
بجزء من املال امل�سروق هكذا قالت 
لنف�سها ثم قالت اأق�سم بعد خروجي 
لتطفئ  منه  انتقم  اأن  ال�سجن  من 
نارها حتى ولو اأدى ذلك الأعدامها 
ال�سجن  مْيْيْياأمْيْيْيور  اإىل  اأ�ْيْيسْيْيرعْيْيت  ثْيْيْيم 
تطلب منه فتح التحقيق من جديد 
الأن لديها اجلديد يف ق�سيتها ومل 
�ْيْيسْيْيوى احلقيقة  اجلْيْيديْيْيد  هْيْيذا  يكن 
التي دبرتها مع حبيبها الذي غدر 

بها.

الزوج الرثي.. تاجر خمدرات
تقدمت الزوجة احل�سناء نحو من�سة القا�سي و�ساألها : ملاذا تطلبي الطالق من 

زوجك ؟
قالت والدموع تن�ساب من عينيها �سجنت جمايل مع زوج يكربين ب�سعف عمري 
اأثناء  بال�سدفة لفت نظري  �ساهدته هناك  اأح�سر حفل عر�س �سديقة يل  كنت 
حديثه معي انتقاءه الألفاظه بعناية اإىل جانب مظهره املبهر واأدبه اجلم كان هذا 
هو اللقاء االأول ولي�س االأخري تعددت بعدها اللقاءات بيننا تقابلنا مرات كثرية 
يف كل مرة كان يدور اإح�سا�س بداخلي اأنه قدري ون�سيبي وزادت فرحتي عندما 
فهو  للزواج  عوائق  اأمامنا  تكن  واالإح�سا�س مل  ال�سعور  نف�س  يبادلني  اأنْيْيه  علمت 
رجل ثري جدا ميتلك �سيارة فاخرة لها �سائق خا�س وعددا من البنايات بخالف 
اأي�سا ومت زفافنا يف فندق فخم للغاية كانت ليلة  املْيْيزارع ال�سا�سعة التي ميتلكها 
الزفاف من ليايل األف ليلة وليلة �سهرنا حتى ال�سباح من هناك طرنا اإىل فرن�سا 
و�سوي�سرا لق�ساء �سهر الع�سل ثم عدنا اإىل فيلته القريبة من مدينة اجليزة ع�ست 
هناك اأجمل اأيام حياتي .ثم بداأ ال�سك يعرف طريقه لقلبي خا�سة عندما ارتبت 
يف حتركات زوجي فجر كل يوم مع اأحد اأ�سدقائه مل اأعر االأمر اهتماما يف البداية 
�ساهدته  اأرغبه حتى  بداأت  باالألغاز  الهاتف  الهام�س يف  لكن مع تكراره وحديثه 
املخدرات  يتاجر يف  اأنْيْيه  بعدها  اخلا�سة عرفت  اللفافات يف حقيبته  بع�س  ي�سع 
هددين  رف�ست  ولكني  خْيْييْيْيايل  مببلغ  ال�سمت  على  ف�ساومني  الْيْيطْيْيالق  .طلبت 
بالقتل اإذا اأف�سيت �سره ع�ست معه �سهورا كاأنها اجلحيم بعينه مل ا�ستطع الوقوف 
يف وجهه خوفا من بط�سه.ا�ست�سلمت لقدري لكني كنت اأدرك اأن عدالة ال�سماء لن 
ترتكه ويف يوم من اأيام ال�ستاء البارد فوجئت برجال ال�سرطة يقتحمون الفيال 
كمخزن  ي�ستخدم  للفيال  ملحق  اإىل  اجتْيْيهْيْيوا  ثْيْيم  �سيئا  يْيْيجْيْيدوا  فلم  ويفت�سونها 
على  القب�س  لتعلن  ر�سا�سات  انطلقت  وهناك  القدمية  واالأ�سياء  للمرتوكات 
زوجي ويتم اقتياده اإيل ال�سجن وي�سدر �سده حكم بال�سجن �سنوات وعندما نطق 
القا�سي باحلكم اأ�سرعت اإليه اأطلق الطالق من زوجي الذي خدعني ويريد مني 
اأن اأ�ساركه التجارة املحرمة.وحكمت املحكمة للزوجة بالطالق الذي تريده بعد 

اأن قدم حماميها امل�ستندات التي تثبت دخول زوجها ال�سجن.
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ي�ضمل فيلم The Heat جميع العنا�ضر التي ميكن توّقعها من اأي فيلم بولي�ضي )�ضراكة �ضعبة بني �ضرطيني خمتلفني متامًا ومطاردة 
 The لل�ضيارات ومالحظات حذقة( ف�ضاًل عن بع�س املظاهر غري املاألوفة كم�ضهد ي�ضمل م�ضّد )�ضبانك�س( الن�ضائي! �ضحيح اأن فيلم
Heat يلتزم بنمط االأفالم )الرجالية( التي ا�ضتهرت بف�ضل اأعمال مثل Bad Boys وLethal Weapon، لكنه الفيلم ال�ضينمائي 

الوحيد الذي يتمحور هذا ال�ضيف حول بطلتني رئي�ضتني: �ضاندرا بولوك وميلي�ضا مكارثي.

البولي�سية  الأفالم  قاعدة  يك�سر   ...The Heat

كيم كارد�سيان تفقد الوزن ب�سهولة
تبددت كل خماوف جنمة تلفزيون الواقع االأمريكية كيم كارد�سيان، ب�ساأن 
الوزن الذي اكت�سبته خالل حملها بطفلتها االأوىل، بعدما تبي اأنها ت�ستعيد 

ر�ساقتها ب�سرعة كبرية نتيجة اإر�ساعها مولودتها اجلديدة )نورث(.
كارد�سيان،  لعائلة  �سديقة  عن  االأمْيْيريكْيْيي  اليْيْيف(  )هوليوود  موقع  ونقل 
قولها اإن )كيم والطفلة نورث رائعتان، وكيم ال جتد اأي �سعوبة يف اإر�ساع 
الوزن  كل  ان  على  م�سددة  ب�سهولة(،  وزنْيْياً  تخ�سر  هي  وبالتايل  ال�سغرية، 

الزائد )يذوب بكل ب�ساطة(.
واأ�سافت ال�سديقة ان )كيم لي�ست قلقة ب�ساأن خ�سارة الوزن، الأنها تعلم انه 
قلقة من  كارد�سيان  كانت  الْيْيوالدة  قبل  انه  تدريجياً(، مو�سحة  �سيختفي 
االأمر، لكن بعد االإجناب مل يعد هذا االأمر اأولوية بالن�سبة اإليها، موؤكدة 

ان )نورث هي االأولوية، وكيم ت�ستمتع باأنها اأ�سبحت اأماً(.
مب�ست�سفى  يونيو   16 يف  الطفلة  اأجنبت  عْيْيامْيْياً(،   32( كارد�سيان  وكانت 
)�سيدار – �سيناي( غرب هوليوود، وجاءت الوالدة مفاجئة قبل 5 اأ�سابيع 

من املوعد املحدد.

دياز خلفًا لبولوك يف )اآين(
كامريون  االأمْيْيريكْيْييْيْية،  املمثلة  تطّل  بْيْيولْيْيوك،  �ساندرا  املمثلة  ان�سحاب  بعد 
دياز، يف فيلم )اآين( املو�سيقي، حيث �ستوؤدي دور مديرة املدر�سة ال�سريرة 

)ال�سيدة هانيغان(.
وذكر موقع )هوليوود ريبورتر(، اأن �سركة )�سوين( املنتجة للفيلم، اأكدت 
م�ساركة دياز يف الفيلم. وكانت ال�سركة اأجرت حمادثات مع املمثلة �ساندرا 
اإىل اتفاق. و�سيوؤدي املمثل  بولوك، لتوؤدي الدور، ولكن من دون التو�سل 
جيمي فوك�س، دور املليونري الذي ينقذ الطفلة اليتيمة )اآين(، التي توؤدي 
دورها املمثلة كوفينزهاين والي�س، من امليتم. والفيلم الذي تقدمه �سركة 

)�سوين( هو من اإنتاج النجمي ويل �سميث وجاي زي.

اأعلنت �سركة اإميادج اإنرتتاينمنت االأمريكية اأن موعد اإطالق فيلم عن 
من  مانديال،  نيل�سون  اإفريقي  اجلنوب  الزعيم  طليقة  مانديال،  ويني 
بطولة النجمي جنيفر هاد�سون وتريان�س هاورد، 6 �سبتمرب املقبل، يف 

�سا�سات ال�سينما.
توؤدي  الذي  اأن فيلم ويني مانديال،  االأمريكي  وذكر موقع )ديدالين( 
فيه هاد�سون دور البطولة، اإىل جانب تريان�س هاورد )نيل�سون مانديال(، 

�سيعر�س يف 6 �سبتمرب املقبل.

وتْيْيوؤدي فيه هاد�سون دور زوجة الزعيم ال�سهري )اآنْيْيذاك(، التي تنا�سل 
من اأجل حرية زوجها خالل �سجنه الطويل، والتي تعاين 18 �سهراً من 

ال�سجن بدورها.
يذكر اأن الفيلم للكاتب واملخرج داريل رودت، ويعر�س قبل نحو 4 اأ�سهر 
من عر�س فيلم اآخر بعنوان )مانديال: الطريق الطويل اإىل احلرية( 
حياة  عْيْين   ،)Mandela: Long Walk To Freedom(

الزعيم نيل�سون مانديال، ومن بطولة اإدري�س اإلبا.

)ويني مانديال( 
ب�سالت ال�سينما يف 6 �سبتمرب

قالت بولوك: )اإذا �ساألنا اأحد عن ما نريد فعله ومل نكن نريد اأن نعمل 
فعلياً، يجب اأن نختار اأمراً م�ستبعداً جداً. هكذا كانت ال�سراكة يف الفيلم 
حيث ال�سخ�سيتان مت�ساويتان وال�سيناريو غري ن�سائي... بل اإنه عميق 

وفكاهي وجريء وحما�سي. اإنه اأمر اعتاد ال�سبان على فعله(.
 )Bridesmaids( فْيْييْيْيغ  بْيْيْيول  اإخْيْيْيْيْيراج  مْيْيْين   The Heat فْيْييْيْيلْيْيم 
 ،Parks and Recreationفيلم كاتبة  اإعْيْيداد  وال�سيناريو من 
اأ�سبورن، عميلة  �سارة  بولوك بدور  �ساندرا  ديبولد، ويجمع بي  كايتي 
متزّمتة يف مكتب التحقيقات الفدرايل وهي ترتدي بذالت ال تنا�سبها، 
ومكارثي بدور �سانون مولينز، �سرطية فظة من بو�سطن ترتدي مثل 
مطربي الراب يف حقبة الثمانينات. بدل الرتكيز على عالقة رومن�سية، 
التي  الْيْيوحْيْيدة  عن  الناجمة  العاطفية  النواحي  حْيْيول  الق�سة  تتمحور 
مكتوباً  الفيلم  يكن  )مل  فيغ:  قال  عملها.  يف  البارعة  املْيْيراأة  بها  ت�سعر 
مثل  موا�سيع  ويتناول  الن�ساء  عند  الفكاهي  اجلانب  ي�سمل  ل�سابي. 
لت  اإذا ف�سّ �سيما  العمل، ال  املْيْيراأة يف مكان  الن�ساء وحياة  ال�سداقة بي 

حياتها املهنية على تكوين اأ�سرة واإجناب اأطفال(.

فوق االأربعني
لكن  �سخيفتي  امْيْيراأتْيْيي  دور  ومْيْيكْيْيارثْيْيي  بْيْيولْيْيوك  تْيْيْيوؤدي  ال�سا�سة،  على 
دورهما  تقّم�ستا  مْيْيا  �ْيْيسْيْيرعْيْيان  بينهما،  م�سرتكة  مقابلة  يف  قْيْيويْيْيتْيْيي. 
حول  وجتادلتا  ال�سغار  اأوالدهْيْيمْيْيا  �سور  فتقا�سمتا  عامة  ك�سخ�سيات 
الر�سائل الن�سية. قالت بولوك: )اأنت ال جتيبي على الر�سائل. هذا هو 
الواقع(. فاأجابتها مكارثي: )بل اأنا اأبرع يف كتابة الر�سائل الن�سية اأكر 
من اأي �سيء اآخر(. ثم حددتا اإىل اأي درجة ميكنهما املزاح مع املرا�سلي. 

فقالت بولوك وهي تغمز: )اأراهن اأننا ن�ستطيع اإثارة جنونكم(.
الإطالق  يكفي  بعدد  الفندق  غرفة  بْيْياب  وراء  ال�سحافيي  وجْيْيود  لْيْيوال 
اأقوى  املمثلتي هما من  اأن هاتي  نن�سى  اأن  ي�سهل  رئا�سية، كان  حملة 
الن�ساء يف هوليوود، فهما ت�ستطيعان اإعطاء ال�سوء االأخ�سر الإنتاج اأي 
فيلم واملوافقة على املخرجي و�سركاء البطولة. حي التزمتا بالتمثيل 
يف فيلم The Heat، انتقل امل�سروع من كتابة ال�سيناريو اإىل الت�سوير 
خالل اأ�سابيع: اإنه تطور �سريع يف بلدة حيث تبقى اأف�سل ال�سيناريوهات 

قيد التطوير طوال �سنوات.

االأربْيْيعْيْيي )وهْيْيي فئة عمرية تتجاهلها  فْيْيوق عمر  املْيْيراأتْيْيي هما  اأن  مبا 
هوليوود يف العادة( ومبا اأن ج�سم مكارثي لي�س نحيفاً باأي �سكل، ي�سبح 

جناحهما امل�سرتك ظاهرة مثرية لالهتمام وغري ماألوفة.
قدمت بولوك )48 عاماً( ومكارثي )42 عاماً( نف�سيهما بهذه ال�سورة 
العفوية التي تتعار�س مع �سورة جنوم ال�سينما وحتى الروؤ�ساء اأحياناً 
رجل  ابنة  وهْيْيي  فرجينيا  بْيْيولْيْيوك يف  ُولْيْيْيدت  رفقتهما ممتعة!(.  )تْيْيبْيْيدو 
الت�سعينات  خْيْيالل  بْيْيْيرزت  وقْيْيد  اأوبْيْيْيْيرا،  ومغني  البنتاغون  مْيْيع  متعاقد 
 Missو  Speed مْيْيثْيْيل  اأفْيْيْيْيْيْيالم  يف  املْيْيْيْياألْيْيْيْيوف  غْيْيْيري  �ْيْيسْيْيحْيْيرهْيْيا  بْيْي�ْيْيسْيْيبْيْيب 
اأم جنوبية  دور  عن  اأو�سكار  بجائزة  تفوز  اأن  قبل   Congeniality

فظة يف فيلمThe Blind Side يف عام 2009.
فرقة  يف  مثلت  وقْيْيد  اإيلينوي  يف  مْيْيزرعْيْية  يف  جهتها  مْيْين  مكارثي  ن�ساأت 
يف  وظْيْيهْيْيرت   Groundlings ا�سمها  اأجنلو�س  لو�س  يف  كوميدية 
الراهن  وبْيْيرنْيْياجمْيْيهْيْيا   Gilmore Girls مثل  تلفزيونية  بْيْيرامْيْيج 
الفرتة  الكبرية يف  ال�سا�سة  اأن تربز على  قبل   Mike & Molly
االأخرية. �سطع جنمها يف دور مرّكب كامراأة جاحمة وبذيئة ت�سارك يف 
حفل زفاف يف فيلم Bridesmaids يف عام 2011 ور�ّسخت مكانتها 
هذه ال�سنة كنجمة ت�ستطيع اإجناح اأي فيلم عرب اأداء دور حمتالة تن�سب 
على �سخ�سية جي�سون بامتان يف فيلم Identity Thief الذي حقق 

جناحاً مفاجئاً.
بالن�سبة اإىل بولوك، ُيعترب تزايد اأهمية دور املراأة يف االأعمال الكوميدية 
ال�سينمائية تغيرياً واعداً مقارنًة بالفرتة التي ظهرت فيها يف هوليوود 
قبل 20 �سنة. هي تن�سب معظم ذلك التغيري اإىل ن�سوء كّتاب وممثلي 
اأمثال ديبلود ومكارثي التي ت�سور ومتثل يف عمل كوميدي  اآن من  يف 
Tammy، وهي �ساركت يف  اإنتاج �سركة )وارنْيْير برو�س( بعنوان  من 

كتابته مع زوجها املمثل بن فالكون.
اأو�سحت بولوك: )ال يزال اجلو العام اأ�سبه بحقبة الغرب املتوح�س. كانت 
كارول برينت تكتب اأعمالها بنف�سها. جنحت اأولئك الن�ساء املبدعات يف 
اليوم  اإىل  اأن ن�سل  اأمتنى  القاعدة.  ا�ستثناء على  كّن  لكّنهن  فعل ذلك 
الذي ال نقول فيه )ن�ساء يف الكوميديا( اأو )الرجال والكوميديا( بل اأن 

نكتفي بال�سوؤال عن امل�ساركي يف العمل(.
مل ي�سبق اأن تقابلت املمثلتان اإىل اأن ات�سلت بولوك مبكارثي حي كانت 

اإذا  Identity Thief ملعرفة  يف مق�سورتها يف موقع ت�سوير فيلم 
كانت مهتمة باأداء دور مولينز. كما يحدث يف كل �سراكة �سينمائية، تكون 
ال�سخ�سيتان  The Heat، تتطور  اأ�سا�سياً. يف فيلم  الكيمياء عاماًل 

من خ�سومة �سديدة اإىل �سداقة حميمة خالل اأقل من �ساعتي.
قالت بولوك: )ال بد من اإقامة ترابط وثيق فوراً واإقامة عالقة �سريعة 

يف هذا العامل الغريب الذي نعي�س فيه(.
�ْيْيْيسْيْيْييء. ا�ستمتعُت  لْيْيتْيْيحْيْيّمْيْيل كْيْيْيل  اأ�ْيْيسْيْيافْيْيت مْيْيْياكْيْيْيارثْيْيْيي: )كْيْيْيانْيْيْيت مْيْي�ْيْيسْيْيتْيْيعْيْيدة 

مب�سايقتها وممازحتها(.
ثم تابعت بولوك: )كان عاملنا اآمناً للغاية(.

ال�ضخ�ضية االأقوى
عند مقابلتهما �سخ�سياً، متتعت بولوك بال�سخ�سية االأقوى بينما كانت 
التي  والقوية  ال�سقية  ال�سخ�سيات  عك�س  على  حتفظاً  اأكْيْير  مكارثي 

جت�سدها غالباً.
لكن تت�سارك املراأتان رغبتهما يف عدم ا�ستعرا�س ج�سَميهما على ال�سا�سة 
بطريقة مبتذلة: يف فيلمThe Heat، تظهر بولوك مبظهر جدي 
)ثياب غري مك�سوفة و�سعر اأمل�س( وتظهر مكارثي ب�سورة املراأة القوية 

التي تطارد املجرمي ب�سروال ع�سكري.
اأو�سحت ماكارثي: )تلك اخل�سائ�س الغريبة هي التي حتدد �سخ�سية 
جميع  من  الفرد  يتجرد  كثرية،  اأوقْيْيْيات  يف  نظري.  وجهة  من  فْيْيرد  كل 
اأف�سل  اأن تبدو املمثلة مثالية واأن تقدم  املْيْيراأة. يجب  االأدوات، ال �سيما 
اأداء لها، واأن تكون متزنة والئقة دومْيْياً. ال اأعرف اأحْيْيداً بهذه ال�سفات، 

لكن تعجز املمثلة بذلك عن اأداء دور فكاهي اأو غريب(.
يف اأحد امل�ساهد، ترق�س اأ�سبورن ومولينز يف حانة وهما ثملتان )اقرتح 
فيغ اال�ستعانة مب�سمم رق�س لكن رف�ست املمثلتان تلك الفكرة خوفاً 

من اأال يكون رق�سهما مريعاً مبا يكفي(.
قالت ماكارثي: )كان يجب اأن نكون م�سحكتي اإىل اأق�سى حد. يختلف 
الو�سع بي املمثل ومن ي�ساهد من اخلارج. يجب اأن نكون نحن املزحة 
بعينها. يجب اأن نطلق العنان الأنف�سنا. كلما انغم�سنا يف امل�سهد، ي�سبح 
م�سلياً اأكر بالن�سبة اإىل امل�ساهدين. لكّن االأمر اجليد اأنني مل اأكن اأنا 

من مّزقت �سروالها!(.
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البطيخ يخف�س 
�سغط الدم

ذكر الباحثان يف جامعة فلوريدا الدكتور اأرتورو فيغويروا وبهرام اأرجمندي 
 )arginine( اأرغْيْييْيْينْيْيي  االأمْيْييْيْينْيْيي  احلْيْيمْيْي�ْيْيس  عْيْيلْيْيى  يْيْيحْيْيتْيْيوي  البطيخ  اأن 
ويخف�س  ال�سرايي  عمل  يح�سن  الْيْيْيذي   )citrulline( و�سيرتولي 

�سغط الدم يف ال�سريان االأبهر. 
وقال فيغويروا اإن البطيخ هو اأغنى م�سدر طبيعي بال�سيرتولي املرتبط 
لتكّون حام�س  ال�سروري  االأميني  باالأرغيني وهو احلم�س  وثيق  ب�سكل 
النرتيك امل�ساعد على تنظيم عمل ال�سرايي واحلفاظ على معدل طبيعي 

ل�سغط الدم. 
اأن ال�سيرتولي يتحول اإىل اأرغيني يف اجل�سم، م�سرياً  واأو�سح فيغويروا 
اإىل اأن البطيخ هو اأف�سل م�سدر طبيعي حلم�س ال�سيرتولي املتوفر اأي�ساً 

ب�سكل �سناعي على �سكل اأقرا�س. 

تراكم الدهون الناجتة عن 
اجللو�س يهدد بامرا�س القلب

ك�سفت درا�سة امريكية اجريت موؤخرا اأن اجللو�س لفرتات طويلة ي�ساعد 
على تراكم نوع �سار من الدهون حول القلب تظل مكانها دون تاأثر حتى 

واإن مار�س هوؤالء االأ�سخا�س التمارين البدنية ب�سكل منتظم.
اأجنلو�س، حيث  عر�ست الدرا�سة مبوؤمتر جمعية القلب االأمريكية بلو�س 
من  اأكْيْير  بفح�س  كاليفورنيا،  جامعة  مْيْين  الر�ْيْيسْيْين  بريتا  الباحثة  قامت 
اأ�سعة الت�سوير الطبقي  اأمريكي من كبار ال�سن من خالل  500 �سخ�س 
بالكمبيوتر لتالحظ زيادة تراكم نوع من الدهون ال�سارة حول القلب عند 

االأ�سخا�س الذين مي�سون اأوقات طويلة يف و�سع اجللو�س.
وقد وجدت الدرا�سة اأنه كلما زادت فرتات اجللو�س، زادت منطقة الدهون 

املرتاكمة حول القلب.
االأوعية  باأمرا�س  يرتبط  الدهون  من  النوع  هذا  اأن  من  الباحثة  وحتْيْيذر 

الدموية بالقلب، كما تتدخل يف وظائف القلب وت�سد ال�سرايي.
اأن ممار�سة التمارين ال ت�ساعد يف التخل�س من  اإىل  اأ�سارت الدرا�سة  وقد 
تلك الدهون املرتاكمة على القلب واإن كانت تقلل من الدهون التي ترتاكم 
حول اأع�ساء اجل�سم االأخرى والتي تت�سبب يف االإ�سابة بال�سكري واملتالزمة 

االأي�سية. فتاتان م�ضجعتان ترتديان قناعني جلوين ديب خالل العر�س االأول للفيلم االأملاين احلار�س الوحيد يف برلني. )رويرتز(

فوائد الليمون وع�ضريه
- ا�سافة نقطتي من ع�سري 
الْيْيلْيْييْيْيمْيْيون عْيْيلْيْيى الْيْيفْيْير�ْيْيسْيْياة مع 
يجعل  اال�ْيْيْيْيسْيْيْيْينْيْيْيْيان  مْيْيْيعْيْيْيجْيْيْيون 

اال�سنان نا�سعة البيا�س. 
مْيْيْيْين  اكْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيواب  �ْيْيْيْيْيْيْيْيسْيْيْيْيْيْيْيْيرب   -
يعالج  الدافئة  الليمونا�سه 
نزالت الربد الحتواء الليمون 

على فيتامي )ج(. 
على  ليمونه  ن�سف  مترير   -
بْيْي�ْيْيسْيْيرة الْيْيوجْيْيه الْيْيدهْيْينْيْييْيْية بعد 
غْيْي�ْيْيسْيْيلْيْيه بْيْيْياملْيْيْياء الْيْيْيدافْيْيْيئ يعمل 

على انقبا�س امل�سام، ويقلل من ال�سفة الدهنية للب�سرة. 
- تدليك اظافر اليدين بع�سري الليمون يخل�سها من اي ا�سفرار ومينع 

تق�سفها ب�سهولة.
- ا�سافة ملعقه من ع�سري الليمون لالرز اثناء الطهي جتعله اكر بيا�سا 
.  - و�سع قليل من ع�سري الليمون يف الزيت املعد لقلي ال�سمك يحد كثريا 
واال�سماك  الطيور  �سواء  الليمون عند  ا�سافة  ان  كما  ال�سمك،  رائحة  من 

يك�سبها نكهة لذيذة. 
غ�سل  يف  الْيْييْيْيه  املْيْيلْيْيح  با�سافة  ال�سدا  ازالْيْيْية  يف  فْيْيعْيْيال  الليمون  يعترب  اي�سا 
االقم�سة واملالب�س، و ثبت ان ميكروبي الكولريا وحمى التيفود يهلكان يف 
مياة  تعقيم  ين�سح  لْيْيذا  الليمون  ع�سري  من   %  1 على  يحتوي  حملول 
ال�سرب به عند انت�سار االوبئة ومهم اي�سا لربة البيت ان ت�سع قليل منه 

عند ال�سلق للق�ساء على امليكروبات واملحافظة على ال�سحة.

• ماذا نق�ضد باالعراب؟ 
اعطاء الكلمة حقها من الرفع والن�سب واجلر 

اأ�ضلها؟  وما  ب�ضت؟  بكلمة  نق�ضد  • ماذا 
فار�سي وتعني غطاء الظهر 

ع�ضامي؟  كلمة  معنى   • ما 
الذي يبني نف�سه بنف�سه 

• من هن بنات الفكر وبنات الليل؟ 
بنات الفكر االآراء وبنات الليل االأحالم 

االأخطل؟  كلمة  معنى  • ما 
االأخطل هو طويل االأذني.

• الحظ علماء احليوان اأن اأنثى حيوان االأرماديللو ْيْي وهو حيوان جنوب اأمريكي ي�سبه القنفذ ْيْي حتمل وتلد 
دائما 4 اأجنة من اجلن�س نف�سه ، اأي اأنهم يكونون جميعا اإما ذكورا واإما اإناثا. 

• ت�سري تقديرات علماء الفلك اإىل اأن جمرة )درب التبانة( - التي ت�سكل كواكب املجموعة ال�سم�سية جزءا 
منها - وجمرة )اندرو ميدا( العمالقة �ستت�سادمان بعد نحو ملياري �سنة 

• قلب �سمكة الروبيان يوجد يف راأ�سها. 
• ال�سرعة الق�سوى للعيار الناري تبلغ حوايل 1065 مرتاً يف الثانية اأي ما يوازي 3 اأ�سعاف �سرعة ال�سوت 

تقريباً. 
• ك�سفت بحوث خمربيه عن اأن دخان ال�سجائر يحتوي على اأكر من 200 مادة كيماوية �سامة من بينها 

43 مادة على االأقل ت�سبب ال�سرطان. 
• قبل ب�سع �سنوات، �سربت �ساعقة رعدية ملعبا لكرة القدم يف جمهورية الكنغو الدميقراطية خالل اإحدى 
املباريات ، الغريب اأن تلك ال�ساعقة قتلت جميع العبي احد الفريقي يف حي مل ي�سب اأي العب من العبي 

الفريق املناف�س ب�سوء. 

قام العم م�سعود من نومه قبل طلوع ال�سم�س ف�سلى الفجر واأكل لقيمات ب�سيطة و�سرب كوب ال�ساي اال�سود 
ثم خطا اوىل خطواته نحو باب كوخه ال�سغري وهو يقول: ب�سم اهلل.. توكلنا على اهلل الرزاق مق�سم االرزاق 
وم�سى يرتل بع�س ايات الذكر احلكيم حتى و�سل اإىل مكانه املعتاد الذي يحبه على ال�ساطئ وجل�س ليلقي 
املاء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دقائق ودقائق وبْيْيداأت ال�سنارة تهتز واح�س بثقلها  اإىل  ب�سنارته الب�سيطة 
ي�ستطيع �سحبها وو�سعها يف عربة  ان  �سمكة كبرية اح�س بذلك ومْيْيرت دقائق قبل  انها  �ساء اهلل  وقْيْيال: ما 
ال�سنارة  تهتز  دقائق  ب�سع  كل  معه  الو�سع  تكرر  وهكذا  ا�سماكه  فيها  يحمل  وراءه  يجرها  خ�سبية �سغرية 
اال�سماك  تلك  له قبالتها مع  وتر�سل  تغازله بحب  وكانها  لي�سحبها ويجدها كبرية  �سمكة  لتخربه بوجود 
وبعد ان مر وقت كاف وامتالأت عربته باخلري الوفري ورزق يكفيه قام وحمد اهلل وجمع اغرا�سه وعاد يف 
طريقه اإىل ال�سوق فباع مامعه وك�سب كثريا وا�سرتى طلبات بيته واوالده وعاد ما�سيا لبيته يرتل ايات من 
القراآن الكرمي حمدا و�سكرا هلل فوجد يف طريقه جاره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�سبه يف 
ذلك اليوم الأنه �ساحب مركب .. فاأخذ يراقبه وهو يدفع للعمال اجورهم ثم يدفع للميكانيكي الذي ي�سلح 
له املركب ويدفع �سرائب احلكومة ويدفع .... اآه انه دفع كثريا ماهذا مل يتبق معه غري مبلغ ب�سيط رمبا 
ميلك احلاج م�سعود يف يده االن اكر منه بقليل .. �سبحانك يا رزاق يا موزع االرزاق لو كان عندي مركب 
كهذه لنفذت نقودي على كل هوؤالء ومل يبق معي ما اأردته ان يكون يل حقا اإن كل حي يف هذه الدنيا ياأخذ 
ن�سيبه واحلمد اهلل .. و�سم �سنارته ل�سدره وكاأنه يتمنى من اهلل ان يبقيها له فهي مركبه الذي يعتمد عليه 

يف رزقه ورزق عياله.

العم م�سعود

اميان يا�رس �شعالن
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

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

الأهل والأ�سدقاء.

عبد الرحمن يا�رس �شعالن
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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ا�سبوع من راحة الذهن واجل�سم ي�ساعد فى عالج ارجتاج املخ
اكدت درا�سة طبية اأن القيام باإجازة ملدة اأ�سبوع من كل الن�ساط 
من  واحلْيْيد  العقلي  االأداء  بتح�سي  �سلة  له  والبدين  الذهني 

االأعرا�س يف اال�سخا�س امل�سابي بارجتاج يف املخ.
هذا ما اكدته رويرتز عن مديرة مركز االرجتاج الريا�سي يف 
اإنه عادة  والية نيوجري�سي االمريكية روزمْيْياري موزير قولها 
منهجية  لي�ست  ولكنها  الرئي�سي  العالج  هي  الراحة  تكون  ما 
املمار�سون  بها  يحدد  التي  للطريقة  وفقا  وتتفاوت  �ساملة  اأو 

املختلفون هذه الراحة.
واجلامعات  الثانوية  املدار�س  مر�سى  من   49 موزير  واأمْيْيرت 
بالراحة ملدة ا�سبوع كامل وكانت التو�سية �سارمة اال وهي انه 
ال ميكنهم الذهاب اإىل املدر�سة اأو العمل اأو احلديث بالهاتف اأو 

ممار�سات التمرينات البدنية اأو م�ساهدة التلفزيون اأو ممار�سة 
اأن�سطة اجتماعية اأو العمل على الكمبيوتر.

وبداأ 14 من املر�سى بالراحة خالل اأ�سبوع من اإ�سابتهم فيما 
اآخْيْيرون بالراحة خالل �سهر من اال�سابة بارجتاج يف   22 بداأ 
و�سبعة  �سهر  بْيْيي  فيما  الْيْيراحْيْية  اأ�سبوع  13 مري�سا  وبْيْيْيداأ  املْيْيخ 

اأ�سهر بعد االإ�سابة بارجتاج يف املخ.
اأ�ْيْيسْيْيبْيْيوع من  الْيْيراحْيْية يف غ�سون  بْيْيْيْيدوؤءوا  الْيْيذيْيْين  املر�سى  وراأى 
اإىل  22 نقطة  االأعرا�س ترتاجع من  اأن  باالرجتاج  اإ�سابتهم 
132 نقطة بينما الحظ  �سبع نقاط على مقيا�س موؤلف من 
االأ�سخا�س الذين بدوؤوا الراحة بعد اأكر من �سهر اأن االعرا�س 

ترتاجع من 28 اإىل ثماين نقاط.

حممد يا�رس �شعالن
مع  ومتعاون  درا�سته.  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه 
يف  طبيب  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


