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�سيدة تتحدى جنوم كرة القدم 
التوا�صل االجتماعي مقطع فيديو على  انت�صر على مواقع و�صبكات 
اليوتيوب تظهر فيه �صيدة اإفريقية وهي تقوم بحركات مهارية فنية 
ال��ك��رة املحرتفني عن  الكثري م��ن العبي  ال��ق��دم، يعجز حتى  ك��رة  يف 
اأن ال�صيدة ال تتمتع بع�صالت قوية كالتي  القيام بها. وعلى االأرج��ح 
النجم الربتغايل كري�صتياو رونالدو جنم ريال مدريد، وال  ميتلكها 
بتكتيك كالذي يتمتع به االأرجنتيني ليو مي�صي هداف البار�صا، اإال اأن 
لديها ر�صاقة قوية جعلتها تراق�ص الكرة مثل الالعبني املحرتفني. 

اأ�سرة ت�ستغل طفلها يف ال�سرقة 
تداول مغردون على موقع التوا�صل االجتماعي تويرت مقطعا م�صورا 
ير�صد عائلة بجدة ت�صتغل طفلها يف �صرقة املحال التجارية، بح�صب 

تقارير �صعودية. 
واأبرز املقطع طفال يقوم با�صتغالل ان�صغال بائع باأحد حمال االأدوات 
ما  و�صرقة  النقود،  للت�صلل نحو خزانة  االأ�صرة  افراد  الكهربائية مع 
بها من نقود وتفقد االأدراج املجاورة قبل اأن يفرغ من مهمته فُتنهي 

االأ�صرة حديثها مع البائع وتغادر املحل تباعاً. 
وطالب املغردون بتطبيق حد ال�صرقة ال�صرعي على هوؤالء، زجرا لهم 
اأبرزه امل�صهد مما يبدو متر�صا واعتيادا من  ولغريهم، خا�صة مع ما 

الطفل ملثل هذا العمل. 

نكهة البوظة تعرب عن ال�سخ�سية
ل باحث اأمريكي متخ�ص�ص يف جمال ال�صّم والذوق اإىل ا�صتنتاج  تو�صّ
�صفات  ع��ن  تعرّب  م��ا  �صخ�ص  عند  املف�صلة  البوظة  نكهة  ب��اأن  يفيد 

�صخ�صية.
وقال الباحث اأالن هري�ص موؤ�ص�ص مركز اأبحاث العالج بال�صّم والذوق 
نكهات  بع�ص  اإن  روبينز  با�صكني  ك��رمي  االأي�����ص  �صركة  م��ع  بالتعاون 

البوظة الوا�صعة ال�صعبية قد تعرب عن ال�صخ�صية.
واأ�صاف هري�ص تو�صلنا اإىل بع�ص االكت�صافات املفاجئة عند التحقق 
فمثاًل  ال�صخ�صية  عن  ك��رمي  االأي�����ص  من  املف�صل  النوع  يعك�صه  مّم��ا 
حمبو الفانيال اأكرث اندفاعاً وي�صعون اإىل املثالية اأما حمبو ال�صوكوال 

فهم اأكرث دراماتيكية وحيوية واإغراًء و�صحراً .
و�صملت  واخال�صاً  ت�صاحماً  اأك��رث  الفريز  نكهة  حمبي  اأن  اإىل  واأ�صار 
�صئلوا عن  �صنة  و65   18 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  اأمريكيني  الدرا�صة 
نف�صي  الختبار  اخل�صوع  منهم  وطلب  لديهم  املف�صلة  البوظة  نكهة 

�صامل.

حفل التخرج ينقلب اإىل ماأمت
يف  تخرج  حفل  اقتحموا  م�صلحني  ان  الفنزويلي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ق��ال 
منزل يف والية بوليفار الواقعة و�صط فنزويال وقتلو ثمانية ا�صخا�ص 

من بينهم �صتة �صبان .
وقال مكتب النائب العام يف بيان ان عدة م�صلحني اطلقوا النار مرارا 
اجلنوبية  ال�صفة  على  اورينوكو  ديل  كايكارا  بلدة  يف  املدعوين  على 

لنهر اورينوكو.
العامل  القتل يف  ج��رائ��م  م��ع��دالت  اعلى  م��ن  واح���دا  فنزويال  وت�صهد 
ولكن من النادر هناك ان يقع مثل هذا العدد الكبري من القتلى يف 

حادث واحد.
وقالت �صحيفة كوريو ديل كاروين املحلية ان القتلى كانوا يح�صرون 

حفل تخرج من اجلامعة.
لقد  ا�صمه  ن�صر  ع��دم  �صريطة  لل�صحيفة  البلدة  وج��ه��اء  اح��د  وق��ال 
جمعوهم داخل املنزل ثم اعدموهم بال رحمة..مل يرتكوا احدا حيا.

�سقوط اأجهزة التلفاز تدخل 
اآلف الأطفال للم�سايف

ح���ّذر ب��اح��ث��ون اأم��ريك��ي��ون م��ن اأن 
يدخل  التلفزيون  اأج��ه��زة  �صقوط 
اآالف االأطفال يف الواليات املتحدة 
بامل�صت�صفيات  الطوارئ  اأق�صام  اإىل 

�صنوياً.
وذك�������رت ���ص��ح��ي��ف��ة )ي�����و اأ�������ص اأي����ه 
ن�صروا  الذين  الباحثني  اأن  تودي( 
االأطفال  ط��ّب  دوري���ة  يف  درا�صتهم 
قالوا اإن �صقوط اأجهزة التلفزيون 
ل���دى  اإ�����ص����اب����ة  �صبب12300 
االأطفال عام 2011، بعد اأن كان 

5455 اإ�صابة عام 1990.
وقال الباحث غاري �صميث، االأ�صتاذ 
اأوهايو  جامعة  يف  االأط��ف��ال  بطب 
وع�صو حتالف حماية االأطفال من 
االإ�صابات اإن طفاًل واحداً يقتل كل 
ثالثة اأ�صابيع ب�صبب �صقوط جهاز 

تلفزيون يف بالدنا .
وق���د ا���ص��ت��ن��د م��ع��دو ال��درا���ص��ة اإىل 
ب��ي��ان��ات م���ن اأق�������ص���ام ال����ط����وارئ يف 
م�صت�صفيات بالواليات املتحدة من 
دون حتديد نوعية جهاز التلفزيون 

الذي ت�صبب باالإ�صابة.
ك��م��ا حت����دث ���ص��م��ي��ث ع���ن خماطر 
اإىل  العائالت  متيل  حيث  االأث���اث 
م�صطحة  تلفزيون  اأج��ه��زة  ���ص��راء 
ي��ع��ن��ي و����ص���ع اجلهاز  م����ا  ال����ي����وم، 
ال��ق��دمي ج��ان��ب��اً على االأرج����ح على 
م�صممني  غ����ري  رف  اأو  ط����اول����ة 

لتحمل وزن التلفاز.
االأطفال  يتعر�ص  ما  :غالباً  وقال 
الت�صلق  يحاولون  ح��ني  للحوادث 
التلفزيون،  ج��ه��از  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
اأو اخلزانة عليهم  الرف  يقع  فقد 

مع التلفاز.
ون�������ص���ح االأه�������ل ب��ت��ث��ب��ي��ت اأج���ه���زة 
احلائط  اإىل  ج���ي���داً  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ل�����ت�����ف�����ادي اإ�������ص������اب������ة االأط�������ف�������ال 

باحلوادث.

حرارة ال�سيف توؤذي الأطفال 
مل�صاعدة  االأمل����ان����ي����ة  اجل��م��ع��ي��ة  ح������ذرت 
االأط���ف���ال م���ن م��ر���ص��ى ال��ق��ل��ب، م���ن اأن 
وال�صخونة  احل�������رارة  درج������ات  ارت����ف����اع 
اأن  ال�صديدة خالل ف�صل ال�صيف ميكن 
يت�صبب يف االإ�صرار باالأطفال ب�صكل عام، 
نظم  با�صطرابات  امل�صابني  واالأط��ف��ال 

القلب على وجه اخل�صو�ص.
ولوقاية هوؤالء االأطفال تو�صي اجلمعية 
ب�صرورة جتنبهم ممار�صة الريا�صة حتت 
عدم  وك��ذل��ك  امل��ب��ا���ص��رة،  ال�صم�ص  اأ���ص��ع��ة 
ال�صباحة  حمامات  يف  املياه  اإىل  ال��ن��زول 

ب�صكل مفاجئ.
ومن االأف�صل اأن يقوم الطفل مبالم�صة 
على  البداية،  يف  تدريجيا  للماء  ج�صده 
بحذر  ج�صمه  بكامل  ذل��ك  بعد  ينزل  اأن 
احلفاظ  ع��ل��ى  ذل���ك  يعمل  اإذ  امل����اء،  اإىل 
من  ويقيها  لديه  الدموية  ال��دورة  على 

اال�صطرابات.
اإ���ص��اب��ة الطفل  ون��ظ��را الأن���ه م��ن املمكن 
با�صطرابات نظم القلب يف ظل �صخونة 
تلقيه  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ف  ف�صل 
ب�صرورة  اجل��م��ع��ي��ة  ف��ت��و���ص��ي  ل���الأدوي���ة، 
ما  اإذا  ال��ف��ور  على  الطفل  ب�صرة  تربيد 
اأن من  القلب، موؤكدة  عانى من خفقان 
الوقت  ه��ذا  يف  الطفل  جلو�ص  االأف�صل 

يف الظل.

البوتا�صيوم  معدل  ارتفاع  املحتمل  وم��ن 
عن طريق تناول حبوب اأمالح البوتا�صيوم 
االأ����ص���واق، ويف ه���ذه احلالة  امل��ت��واف��رة يف 
القلب  يتوقف  وق��د  بالتقيوؤ  امل��رء  ي�صاب 

عن العمل.
ومن الناحية الطبية، يعترب البوتا�صيوم 
وال  و���ص��ح��ي��اً  اآم���ن���اً  الطبيعة  يف  امل���وج���ود 
يح�صل  ب��اأن  االأطباء  ويو�صي  منه،  �صرر 
3.5 غرامات  م��ع��دل��ه  م��ا  ع��ل��ى  اجل�����ص��م 
من البوتا�صيوم يومياً، ويف ما يلي بع�ص 

االأ�صناف الغنية بالبوتا�صيوم:

الفا�صوليا
تعترب الفا�صوليا البي�صاء االأغنى، فمائة 
غرام منها حتتوي على 561 ميلليغراماً 
من البوتا�صيوم، اأي ما يعادل %16 من 
احل��د االأدن����ى امل��ط��ل��وب ي��وم��ي��اً. وت���رتاوح 
بقية اأنواع الفا�صوليا يف ن�صبة البوتا�صيوم 

ما بني %35 و18%.

ال�صبانخ واخل�صروات الورقية
من املعروف عن ال�صبانخ الطازجة غناها 
حتتوي  منها  غ���رام  فمائة  بالبوتا�صيوم 
البوتا�صيوم  من  ميلليغراماً   558 على 
املطلوب.  االأدن�����ى  احل���د  م��ن   16% اأي 
وي��ح�����ص��ب امل��ت��خ�����ص�����ص��ون اأن�����ه ي���وج���د يف 
ال�صبانخ  م���ن  ك��ب��ري  ف��ن��ج��ان  حم��ت��وي��ات 
 839 غراماً   180 قرابة  اأي  املطبوخة 
 24% اأي  البوتا�صيوم  م��ن  ميلليغراماً 
ال�صلق  املطلوب ويحتوي فنجان من  من 
املطبوخ على %27 من املطلوب، يف حني 
يحتوي  املطبوخ  الكرنب  من  فنجاناً  اأن 
%8، وفنجاناً من امللفوف املطبوخ  على 

على %6 من احلد االأدنى املطلوب.

البطاطا
حتتوي حبة البطاطا امل�صوية ذات احلجم 
العادي مع ق�صرها )قرابة 175 غراماً( 
البوتا�صيوم  من  ميلليغراماً   926 على 
من  غ���رام   100 اأن  ح��ني  يف   ،)26%(
ال��ب��ط��اط��ا امل�����ص��وي��ة م���ع ق�����ص��ره��ا حتتوي 
البوتا�صيوم  من  ميلليغراماً   535 على 

.)15%(
عالية  ن�صبة  على  البطاطا  اح��ت��واء  لكن 

نف�صه  ال���وق���ت  يف  ال��ن�����ص��وي��ات  م���ن 
يدفع االأطباء لن�صح كل مري�ص 

منها،  ب����االإق����الل  ب��ال�����ص��ك��ري 
وم�����ن امل���ه���م االإ�������ص������ارة هنا 

احللوة  ال��ب��ط��اط��ا  اأن  اإىل 
لتنظيم  ب��ك��ث��ري  اأف�����ص��ل 

الدم،  يف  ال�صكر  معدل 
ك��م��ا اأن��ه��ا غ��ن��ي��ة جداً 

بالبوتا�صيوم.

الفواكه املجففة
يحتوي امل�صم�ص املجفف 

ميللي   1162 ع����ل����ى 
البوتا�صيوم  م���ن  غ���رام���اً 

لكل 100 غرام من امل�صم�ص 
ن�صف  م��ق��دار  اأم���ا   ،)33%(

املجفف  امل�صم�ص  م��ن  ف��ن��ج��ان 
على  ف��ي��ح��ت��وي  غ�����رام�����اً(   65(

البوتا�صيوم  من  غراماً  ميللي   755
اأن�����واع  ب��ع�����ص  اىل  وب��ال��ن�����ص��ب��ة   )22%(
فنجان  ن�صف  فمقدار  املجففة  ال��ف��واك��ه 
 22% على  يحتوي  املجفف  اخل��وخ  م��ن 
م��ن امل��ط��ل��وب ي��وم��ي��اً.. ال��ربق��وق املجفف 
الزبيب  ف��ن��ج��ان..  ن�����ص��ف  مل��ق��دار   20%

)العنب املجفف( %18 للكمية ذاتها.

القرع اأو اليقطني
ك��ل 100 غ���رام م��ن ال��ق��رع حت��ت��وي على 
البوتا�صيوم  م���ن  غ���رام���اً  م��ي��ل��ل��ي   437
القرع  من  فنجان  مقدار  اأم��ا   ،)12%(
من  غ��رام��اً  ميللي   899 على  فيحتوي 

البوتا�صيوم )26%(.

اللنب الزبادي
اللنب  م����ن  غ������رام   100 ك����ل  يف  ي���وج���د 
الزبادي خايل الد�صم 255 ميللي غراماً 
من البوتا�صيوم )%7( اأما مقدار فنجان 
منه )245 غراماً( فيحتوي على 625 
مقدار  يف  يوجد   )18%( غراماً  ميللي 
الد�صم  كامل  ال��زب��ادي  اللنب  م��ن  فنجان 
يومياً  املطلوب  االأدن���ى  احل��د  %11 من 
من البوتا�صيوم، يف حني ان مقدار فنجان 
يحتوي  بال�صيكوالتة  املخلوط  اللنب  من 
املطلوب  ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  م��ن   24% ع��ل��ى 

يومياً.
االأ�صماك

االأ�������ص������م������اك 
ب���������ص����ك����ل ع�����ام 

غ�����ن�����ي�����ة ج�����������ّداً 
 ، م �صيو تا لبو با

اأغ��ن��اه��ا �صمك  ل��ك��ن 
ف��م��ائ��ة غرام  ال�����ص��امل��ون 

اأي  628 ميللي غراماً  منه حتتوي على 
يومياً  املطلوب  االأدن���ى  احل��د  %18 من 
ن�صبة  ف��ت��رتاوح  االأ�صماك  اأن���واع  بقية  اأم��ا 
البوتا�صيوم فيها ما بني %10 و15%.

الأفوكادو
االأفوكادو  م��ن  غ���رام   100 ك��ل  حت��ت��وي 
على 485 ميللي غراماً من البوتا�صيوم 
)%14(، اأما حبة اأفوكادو عادية احلجم 
من  غ��رام��اً  ميللي   975 على  فتحتوي 
املهم  م���ن  ل��ك��ن   )28%( ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم 
تو�صيح ملن يهمه تعداد ال�صعرات احلرارية 
والوزن  احل��ج��م  ع��ادي��ة  اأف���وك���ادو  اأن حبة 

حتتوي على 322 �صعرة حرارية.

الفطر
يوجد يف كل 100 غرام من الفطر 

من  غ�����رام�����اً  م���ي���ل���ل���ي   396 االأب����ي���������ص 
االأدنى  %11 من احلد  اأي  البوتا�صيوم، 
الفطر  اأن�����واع  بقية  اأم���ا  ي��وم��ي��اً  امل��ط��ل��وب 
لكل  ف��ي��ه��ا  ال��ب��وت��ا���ص��ي��وم  ن�صبة  ف���ت���رتاوح 
100 غرام ما بني %4 و%9 من احلد 
االأدنى املطلوب، لكن من املهم جّداً توخي 
بال�صعرات  اأي�����ص��اً  غ��ن��ي  ف��ال��ف��ط��ر  احل����ذر 

احلرارية.

املوز
ك���ل 100 غ����رام م���ن امل����وز حت��ت��وي على 
اأي  البوتا�صيوم،  من  غراماً  ميللي   358
%10 من احلد االأدن��ى املطلوب يومياً، 
يف حني ان م��وزة واح��دة ذات حجم عادي 
حت��ت��وي ع��ل��ى 422 م��ي��ل��ل��ي غ���رام���اً من 
البوتا�صيوم، باالإ�صافة اىل 105 �صعرات 

حرارية اأي�صاً.

اأن��واع الفاكهة فائدة للج�صم فهو يحتوي على ن�صبة عالية من الفيتامينات  اأن التفاح من اكرث  من املعروف 
واملعادن ال�صرورية حليوية اجل�صم وحمايته من االأمرا�ص وقدميا قالوا يف االأمثال تفاحة واحدة يف اليوم 

تبعد عنك الطبيب لكن درا�صة علمية حديثة اأبرزت جانبا جديدا من فاوائد التفاح مل يكن معروفا 
من قبل وهو اأثره االإيجابي على الرئتني وحمايتهما من االأمرا�ص يقول الباحثون اأن التفاح يحتوي 
اأهمية الفواكة  اأن معلومات  على كمية عالية من مادة م�صادة للت�صمم ت�صمى الكورير�صيت�صن ميكن 

ل�صحة طفلك اأهمية التفاح لالأطفال حتمي الرئتني من االأعرا�ص امل�صرة الناجتة عن تلوث الهواء بل 
والتدخني اأي�صا خالل درا�صتهم التي اأجريت على اأكرث من 2500 �صخ�ص حول العالقة بني النظام 
الغذائي وكفاءة عمل الرئتني الحظ الباحثون اأن تناول خم�ص تفاحات اأو اأكرث خالل االأ�صبوع يوؤدي 

اإىل حت�صن وا�صح يف وظيفة الرئتني.
والتفاح يغ�صل االأ�صنان ويقوي اللثة ويقلل من معدالت الكولي�صرتول فى ج�صم االإن�صان ويخل�ص 

ج�صم االإن�صان من ال�صموم وثمرة التفاح لها خا�صية يف مهاجمة الفريو�صات كما ان التفاح 
التفاح  اله�صم وحتتوي ثمرة  ي�صاعد على  باالإم�صاك الأنه  االإ�صابة  االإن�صان من  يقي 

اليومية  الن�صبة  االأدن��ى من  وهو احلد  االألياف  اإجمايل  %30 من  على  الكبرية 
التي يحتاجها ج�صم االإن�صان.

البوتا�سيوم .. عن�سر �سروري 
للحفاظ على توازن ال�سوائل

التفاح مفيد لل�سغار والكبار
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حتذير من الإفراط 
يف تناول الكنافة

تعترب الكنافة �صيدة مائدة رم�صان واألذ ما تتزين به، اإذ يحر�ص كثريون 
على تناولها رغم كونها غنية بال�صعرات احلرارية، وتتنوع الكنافة واأ�صهرها 

هي املح�صية باجلبنة، والبع�ص يف�صلها حم�صية بالق�صطة.
ورغ���م م�����ص��ار احل��ل��وى ع��ام��ة الح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن ال�صكر 
والدهون، التي جتعلها م�صدرا غنيا بال�صعرات احلرارية، فاإن ج�صم االإن�صان 

يحتاج اإىل ال�صكريات بكمية معتدلة لتمده بالطاقة بعد يوم �صيام.
توؤدي  ا�صتهالكها  ف��زي��ادة  الكنافة،  ت��ن��اول  االإف���راط يف  م��ن  احل��ذر  ويجب 
اإىل االإ�صابة بال�صمنة وت�صو�ص االأ�صنان  اإ�صافة  اإىل ارتفاع ال�صكر يف الدم، 
غرام   100 نحو  اأي  الكنافة  من  �صغرية  وقطعة  امل�صار.  من  وغريهما 

حتتوي على 400 �صعرة حرارية.
مع  بالع�صل  ال�صكر  حملول  اأو  القطر  اإب��دال  يتم  �صحية،  الكنافة  وجلعل 
ب��داًل من غريه  اإع��داده��ا  املاعز يف  ا�صتخدام جبنة  باملاء، ويف�صل  تخفيفه 
لكونها اأقل د�صماً، كما ميكن اإبدال الزبدة اأو ال�صمن بزيت الكانوال النباتي، 
خرباء  الد�صم.وين�صح  قليل  نوع  اعتماد  يف�صل  الق�صطة  ا�صتخدمت  واإذا 

التغذية باأال يتعدى حجم قطعة الكنافة ن�صف كف اليد.

توازن  على  للحفاظ  �صروري  غذائي  عن�صر  البوتا�صيوم 
اأي ال�صوائل التي تتحلل بالكهرباء يف  ال�صوائل والكهارل، 
ي�صاب  البوتا�صيوم  معدلت  انخفا�ض  حال  ويف  اجل�صم، 
املرء بال�صعف وعدم القدرة على التوازن وبارتفاع �صغط 
الكلى  )تنظيف  ال��دي��ل��زة  على  يعتمد  يكن  مل  م��ا  ال��دم 
من  البوتا�صيوم  معدلت  زي��ادة  حالة  يف  اأو  وتنقيتها(، 

امل�صادر الطبيعية وهو اأمر �صبه نادر.

�سرارة تت�سبب 
بوفاة فتاة

ل��ق��ي��ت ف��ت��اة ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 17 
ع��ام��اً م��ن ح��ي ���ص��ل��وان يف القد�ص 
�صقوطها  عقب  م�صرعها  املحتلة 
ب��ع��د ان فقدت  ب��ي��ت��ه��ا  ���ص��ط��ح  م���ن 

توازنها اثر احرتاق ف�صتانها. 
عائلة  ان  حملية  م�����ص��ادر  وق��ال��ت 
تقوم  كانت  القراعني  نعمة  الفتاة 
ب��ت��ح�����ص��ري وج���ب���ة االف����ط����ار على 
واث����ن����اء حت�صري  ال���ب���ي���ت،  ���ص��ط��ح 
ف�صتان  على  �صرارة  ط��ارت  ال�صواء 
توازنها  وف���ق���دت  ف���اح���رتق  ن��ع��م��ة 
و�صقطت عن ال�صطح مما ادى اىل 

وفاتها .
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�سركة »�سرتاتا« تقيم احتفالية رم�سانية �سارك فيها العاملون والقيادات

•• العني-الفجر:

ت�صوير: حممد معني:

امل�صنفة  االإماراتية  ال�صركات  اأح��دث  )�صرتاتا(  ب�صركة  العاملون  �صارك 
يف  لها  رئي�صيا  م��رك��زا  العني  مدينة  م��ن  تتخذ  التي  ال��ط��ائ��رات  لهياكل 
احتفالية رم�صانية اأقيمت مبنتجع داناتا العني لتكون البداية دعوة على 

العلماء  �صلطان  �صليم  بدر  لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  تو�صطها  االإفطار 
وحارب الظاهري الرئي�ص التنفيذي الأكادميية اأفق للطريان اإ�صافة اإىل 

عدد من قيادات ال�صركة .
م�صاء  التا�صعة  وا�صتمرت حتى  بالعائلية  و�صفت  الرم�صانية  االحتفالية 
جاءت لتوؤكد على اأن جميع العاملني بهذه املوؤ�ص�صة التي بداأت ت�صق طريقها 
نحو العاملية اأ�صرة واحدة وهذا ما اأكده الرئي�ص التنفيذي بدر العلماء يف 
كلمة له عقب االإفطار مبا�صرة حيث ا�صتعر�ص م�صرية هذه ال�صركة التي 
لتكون من  الطائرات  اأج��زاء  اإنتاج  �صنوات ودخلت عامل  اأربعة  ب��داأت منذ 
اأجزاء الطائرات التي تعتمد  اأهل  بينها االأجنحة والذيل والتي تعد من 
على اأتوماتيكية احلركة يف توجيه الهواء هبوطا و�صعودا واأ�صار الرئي�ص 
التنفيذي اأن ال�صركة اأبرمت عقودا تتجاوز ال�صبعة مليارات درهم لتوريد 
منتجاتها اإىل اأكرب ال�صركات العاملية اأن هناك خطط مل�صاعفة االإنتاج يف 

العامل  ال�صركات يف  اأك��رب  �صوف تكون من  ال�صركة  اأن  وق��ال   2015 عام 
ب�صكل  الوطني  االقت�صاد  يف  ال�صركة  ه��ذه  ت�صاهم  حيث   2020 بحلول 
اإىل  لت�صل  بها  العمالة  توطني  تتطلع  ال�صركة  اأن  واأ���ص��اف  وفعال  ق��وي 
%50 م�صريا اإىل اأن عدد كبري من هذه العمالة هن من فتيات االإمارات 
تدريب  ف��رتات  بعد  املختلفة  ال�صركة  باأق�صام  العمل  على  يقبلن  الالتي  

ت�صارك فيها جامعة االإمارات.
هذا وقد ت�صمنت االحتفالية الرم�صانية عدد من امل�صابقات التي �صارك 
اجلزء  ي�صكلن  الالتي  للعامالت  اجل��وائ��ز  معظم  لتكون  العاملون  فيها 
ك��م��ا ت�صمنت االح��ت��ف��ال��ي��ة معزوفات  ال�����ص��رك��ة  ال��ع��ام��ل��ني يف  م��ن  االأك����رب 
يف  البهجة  اإدخ���ال  عليها  القائمني  م��ن  رغبة  ال��ع��ود  اآل��ة  على  مو�صيقية 
التي �صمت جميع  الرم�صانية  �صارك يف هذه االحتفالية  نفو�ص كل من 

العاملني اأ�صرهم. 

منوذج طائرة هدية الرئي�س 
التنفيذي لأحد العاملني

•• العني-الفجر:

امل�صنعة  ال�صركات  اأوىل  �صرتاتا  ل�صركة  الرم�صانية  االحتفالية  �صمن 
لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  قام  العني  بالدولة مبدينة  الطائرات  الأج��زاء 
الإحدى  منوذج  بتقدمي  ال�صركة  قيادات  اأحد  بتكرمي  العلماء  �صلطان  بدر 

الطائرات التي ت�صارك ال�صركة يف ت�صنيع عدد من اأجزائها. 

مناذج تراثية م�ساحبة
•• العني-الفجر:

�صرتاتا  ب�صركة  للعاملني  الرم�صانية  االحتفالية  يف  حا�صرا  كان  ال��رتاث 
حيث تو�صط قاعة االحتفال مناذج تراثية توؤكد خ�صو�صية �صهر رم�صان 

املبارك.

•• العني - الفجر:

الزيارة  ق��ان��ون  دع��م  للتعاون يف  ال��زائ��ري��ن  ت��وام جميع  م�صت�صفى  دع��ا 
اجلديد يف ق�صم الطوارئ و الذي ين�ص على اأن احلد االأق�صى لزيارة اأي 
مري�ص يف ق�صم الطوارئ و الذي يعد واحد من اأكرث االأق�صام ازدحاماً 
ال�صرط  وق��ت، ويطبق هذا  اأي  زائرين )2( فقط يف  امل�صت�صفى هو  يف 
العناية  اأعمارهم واأما فيما يخ�ص ق�صم  على جميع املر�صى مبختلف 

الفائفة )االإنعا�ص(، ي�صمح بحد اأق�صى بزائر واحد لكل مري�ص. 
حيث �صرح الدكتور روبرت كوردر رئي�ص ق�صم الطوارئ مب�صت�صفى توام 
قائال:  لقد مت و�صع قانون الزيارة اجلديد من اأجل حماية واإحرتام 

خ�صو�صية مر�صانا.
بيئة  اأف�صل عناية ممكنة و�صط  ق��ادر على توفري  و لدينا طاقم   كما 
هذه  ماتكون  وغالبا  كثرية  �صحية  م�صاكل  م��ن  املر�صى  فيها  يعاين 

امل�صكالت معقدة، ويف بع�ص االأحيان تكون حياة املر�صى يف خطر .
و قال كوردر: اإننا منذ بداية تطبيقنا ل�صيا�صة الزيارة اجلديدة بتاريخ 
لتقبل  اجلمهور  مع  �صارمني  النكون  اأن  على  حر�صنا   2013-6-1
هذا التغيري. واالآن والأننا نحتاج م�صاعدتهم يف فهم الهدف من و�صع 

هذا القانون.
 ول�صمان اأن قانون الزيارة يف ق�صم الطوارئ مت االلتزام به وهذا �صياأكد 
على اأن مر�صانا يتلقون العناية التى يحتاجون اإليها من طاقم العمل 

و اأنه ميكنه اأن يعمل بدون اأي عوائق. 
كما اأ�صاف الدكتور كوردر: نحن نقدر كم هو �صعب انتظار اأحد املقربني 
اإال  املر�صى من االأطفال.  لتلقي العالج، وخ�صو�صا حني يكون هوؤالء 
اأنه مت و�صع هذه ال�صيا�صة اجلديدة لنتمكن من اأداء عملنا كممار�صني 
ممكنة  رعاية  اأف�صل  توفري  اأج��ل  وم��ن  عوائق،  دون  ال�صحية  لرعاية 

الأ�صر واأ�صدقاء املر�صى و�صط �صغط كبري و بيئة عالية املخاطر . 

الفتيات يف مقدمة 
الفائزين

•• العني-الفجر:

�صركة  اأقامتها  التي  الرم�صانية  االحتفالية  �صاحبت  الثقافية  امل�صابقات 
العامالت  من  الفتيات  حققت  حيث  الطائرات  اأج��زاء  ل�صناعة  )�صرتاتا( 
اأعلى ن�صبة بني الفائزين لي�صارك اجلميع يف تقدمي التحية لهن ت�صفيقاً.

م�ست�سفى توام يطرح قانونًا جديدًا للزيارات ويدعو اجلميع اللتزام به



اأكرث  اأي  بكترييا  مليار  مئة  م��ن  اأك��رث  اجل�صم  ي�صّم 
بع�صر مرات من اخلاليا املوجودة يف اجل�صم جمتمعة. 
ت�صتعمر البكترييا اجل�صم منذ الوالدة، فبعدما يكون 
اجلهاز اله�صمي يف الرحم عقيماً، يكت�صب عند الوالدة 
اأن���واع���اً ج��دي��دة م��ن ال��ب��ك��ت��ريي��ا بفعل االح��ت��ك��اك مع 
اأن  اإىل  املحيط )اأ�صخا�ص، غ��ذاء...( وي�صتمر يف ذلك 
يبلغ املولود الثالثة من عمره، عندها تثبت الباكترييا 

وت�صتقّر اإال يف حاالت املر�ص. 

جي�ض يحمي اجل�صم
B12 ،B8، و اإنتاج اجل�صم الفيتامينات  عالوًة على 
البكترييا على تغذيته من خالل حتويل  ت�صاعد   ،K
املثال(،  �صبيل  على  )األياف  اجل�صم  اإىل  يدخل  ما  كّل 
�صارة  غ��ري  منتجات  اإىل  ال�صمية  الف�صالت  وبع�ص 

ت�صكل اأ�صا�صاً لنظام املناعة الذي يقاوم االأمرا�ص.
 100 م��ن  اأك��رث  اإىل  احلميدة  البكترييا  فكرة  تعود 
اإيلي  الفرن�صي  ال��رو���ص��ي  الباحث  الح��ظ  عندما  ع��ام 
ميت�صنيكوف )حائز جائزة نوبل يف الطّب - 1908-( 
اإىل  االأم��ر  واأع��اد  بلغاريا طويل،  �صكان  اأن عمر بع�ص 
ا���ص��ت��ه��الك��ه��م ك��م��ي��ات ك���ب���رية م���ن م��ن��ت��ج��ات احلليب 
املخمرة الغنية بالبكترييا امللبنة، هذه امل�صاألة بالذات 

اأثارت اهتمام العلماء يف ال�صنوات الع�صر االأخرية.
الدقيقة يف اجل�صم الهوائية،  الكائنات  ُتعترب غالبية 
مبعنى اأنها ال تعي�ص اإال بغياب االأوك�صجني. لذلك كان 
ال بّد من اال�صتفادة من تقنيات علوم االأحياء احلديثة 
االأوروبي  امل�صروع  جنح  ما  وه��و  ق��رب،  عن  لدرا�صتها 
مع  بالتن�صيق   )2008 عام  )انطلق   MetaHIT

املعهد الوطني لالأبحاث الزراعية )اإنرا( باإجنازه.

لكّل ج�صم بكترييا
االأ�صخا�ص  م��ئ��ات  ب���راز  ب��اح��ث��ون  ح��ل��ّل   ،2010 ع���ام 
جينات  رم���وز  وف��ك��وا  دقيقة  ت�صل�صلية  تقنية  بف�صل 
الكائنات الدقيقة، وحتديد اآالف ال�صالالت البكتريية 
3.3 مليون جني )100  املختلفة احلاملة اأكرث من 
ال�صخ�ص ال  اأن  اإال  الب�صري(،  اأك��رث من اجلينوم  مرة 
هذه  ن�صف  من  اأق��ل  ينت�صر  �صاللة.   170 اإال  يحمل 
ال�����ص��الالت ت��ق��ري��ب��اً ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ص��ع، يف ح��ني تبدو 

�صالالت اأخرى نادرة.
الكائنات  اإمكان تق�صيم  الباحثون  2012، اكت�صف  يف 
ال��ب��ك��ت��ريي��ة اإىل ف���ئ���ات وال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني ث���الث���ة اأن�����واع 
اإىل  م���ن ال��ن��ب��ات��ات امل��ع��وي��ة اأو امل��ج��ه��ري��ات، ا���ص��ت��ن��اداً 
بريفوتيال،  بكتريوييد،  ان��ت�����ص��اراً:  االأك���رث  ال�صاللة 

رومينوكوكو�ص.
املعوية  امل��ج��م��وع��ات  اإح���دى ه��ذه  اإىل  ف���رٍد  ك��ّل  ينتمي 
اأو  اجلن�ص  اأو  اجل��غ��رايف  باملحيط  لها  عالقة  ال  التي 
العمر، وقد تتاأثر يف املقابل بالتغذية. يزيد ا�صتهالك 
كميات من الربوتينات والدهون احليوانية من معدل 
بالفاكهة  الغنية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأن  ح��ني  يف  البكتريوييد 

واخل�صار حت�ّصن كمية الربيفوتيال.

حاجة اإىل اجلراثيم
وت�صّكل  املعقول  ح��دود  املعوية  النباتات  تتخطى  ق��د 
االأبحاث  دل��ت  اأم��را���ص��اً.  ع��ائ��ق��اً، في�صبب ه��ذا اخل��ل��ل 
على اأن قلة التعر�ص للجراثيم يف الطفولة ت�صاهم يف 
تطّور اأنواع من احل�صا�صية واالأمرا�ص املناعية ب�صبب 

عرقلة ن�صوج نظام املناعة.
باحثون  اأظ����ه����ر  امل����ا�����ص����ي،  ن���وف���م���رب  يف 

من  �صعيفة  ن��وع��ي��ة  اأن  اأ���ص��رتال��ي��ون 
ل����دى حديثي  امل���ع���وي���ة  ال���ن���ب���ات���ات 

الوالدة تزيد من خطر اإ�صابتهم 
كانت  وك����ّل����م����ا  ب������االإك������زمي������ا، 

باجلينات،  غ��ن��ي��ة  ال��ن��ب��ات��ات 
ق��������درة على  اأك��������رث  ك����ان����ت 

واحلفاظ  ال�صحة  حماية 
عليها.

املجهريات  درا�صة  اأتاحت 
ك�صف حاالت �صاذة مرتبطة 

باأمرا�ص التهابية مزمنة 
يف اجلهاز اله�صمي، ال 

كرون  داء  �صيما 

والتهاب القولون التقرحي.

داء كرون
حت��ت��وي ال��ن��ب��ات��ات امل��ع��وي��ة ل���دى االأ���ص��خ��ا���ص الذين 
يعانون داء كرون على %30 من البكترييا )النادرة(. 
تغيرياً  ال��ب��اح��ث��ون  اكت�صف  ال����داء  ب��ه��ذا  يتعلق  م��ا  يف 
يف ال��ع��الق��ة ب��ني ن��وع��ني م��ن امل��ج��م��وع��ات البكتريية: 
اأو  املطثية  )ال�صاللة  الفرميكيوتات  اأو  اجلدر  قويات 
كلو�صرتيديوم، الع�صيات، امللبنة اأو الالكتوبا�صيل�ص...( 
والبكتريوييديت )جمموعة تتاألف من باكتريوييدي 

وفالفوبكترييا(.
 10 ح���واىل  فت�صّم  الطبيعية  البالغة  النباتات  اأم���ا 
تكون  ال��واح��دة،  البكتريوييديت  مقابل  ج��دار  قويات 
اأقل بع�صر مرات من الفئة الثانية لدى  الفئة االأوىل 

املري�ص الذي يعاين داء كرون.
ق���د ت��ك��ون ك��م��ي��ة ق���وي���ات اجل����در ال�����ص��ئ��ي��ل��ة، بكترييا 
 Faecalibacterium ا����ص���م  ع��ل��ي��ه��ا  ُي���ط���ل���ق 
التي  اال�صطرابات  عن  م�صوؤولة   ،prausnitzii
تفرز  اأن��ه��ا  االخت�صا�صيون  اأث��ب��ت  اإذ  االأم��ع��اء،  ت�صيب 
جزيئيات تتمتع بخ�صائ�ص هامة م�صادة لاللتهابات.

ك��رون مرتفع  ب��داء  االإ�صابة  اأن خطر  االأطباء  الحظ 
اأمعائهم  من  جزء  ا�صتئ�صال  مّت  الذين  املر�صى  لدى 
 Faecalibacterium حني يكون معدل بكترييا
prausnitzii منخف�صاً. يف املقابل، يبدو اأن وجود 
 Calibacterium نوع اآخر من البكترييا ُيعرف ب
prognitie يحمي من خطر التعر�ص جمدداً لداء 

كرون.
 

حلول مل�صاعدة الأمعاء
يحيط ال��غ��م��و���ص ب��ال��ع��امل ال��داخ��ل��ي ه���ذا ال��ك��ام��ن يف 
رغم  ال��غ��رغ��رة  تلك  اإال  منه  ن�صمع  ال  ال���ذي  االأم��ع��اء 
اأنه ال ينفّك يحدثنا. ملعرفة اأف�صل ال�صبل ال�صتخدام 
الكائنات احلّية الدقيقة، ال بّد من فهم دورها ب�صكل 
حمدد، ال �صيما التفاعالت بني جيناتها وبني جينات 
اجل�صم التي ت�صجع وظائف معينة اأو تثبطها، فت�صمح 
بالتايل مبكافحة االأمرا�ص املناعية اأو تهدئة اأعرا�ص 
ال���ذي ين�صوي ع��ل��ى ا���ص��ط��رب��ات على  ت��ه��ّي��ج االأم���ع���اء 

�صعيد النبات املعوي اأي�صاً.
تتفاعل  التي  الطريقة  العلماء  يحدد  مل  االآن  حتى   
اأو  املعوي  املخاطي  الغ�صاء  خاليا  مع  البكترييا  فيها 
خاليا الدّم املناعية املوجودة اأ�صفلها متاماً. يف املقابل، 
التي متّر فوق  االأع�صاء  التفاعل مع  ميكن مالحظة 
ي�صببان  القلق  اأو  اخل��وف  املثال،  �صبيل  على  االأم��ع��اء، 
الدماغ  ت��وؤث��ر على  االأم��ع��اء  اأن  تبنّي  اإذ  امل��ع��دة،  يف  اأمل���اً 
اأي�صاً! يف هذا االإطار بّدل فريق من الباحثني نباتات 
معوية ملجموعتني من الفئران، تتميز االأوىل بهدوئها 
ما  ف���وراً،  تغرّي  �صلوكها  اأن  ف��وج��دوا  بقلقها،  والثانية 

ي�صري اإىل تغريات يف الناقالت الع�صبية يف الدماغ.

ملكافحة ال�صمنة
على غرار داء كرون، ي�صوب التوازن بني بكترييا قويات 
اجلدار والبكتريوييديت خلاًل لدى االأ�صخا�ص الذين 
يعانون ال�صمنة. خالفاً لذلك، ميكن العثور على 100 
ال��ع��دد الطبيعي(  اأك��رث م��ن  قوية ج��در )ع�صر م��رات 
م��ق��اب��ل ب��ك��ت��ريوي��ي��دي��ت واح������دة. من 
يف  ال���ن���ق�������ص  اأن  ي����ب����دو  ه����ن����ا 
يعزز  ال��ب��ك��ت��ريوي��ي��دي��ت 
تكد�ص الدهون. يف هذا 
باحثون  ن��ق��ل  ال�����ص��ي��اق 
ن��ب��ات��اً م��ع��وي��اً م��ن فاأرة 
ف��������اأرة  اإىل  ����ص���م���ي���ن���ة 
اأنه  واكت�صفوا  نحيلة، 
النباتات  دخول  مبجرد 
اإىل  اجل����دي����دة  امل���ع���وي���ة 
ج�صمها حتى اكت�صبت وزناً 
ج�صمها  وك��اأن  مفرط،  ب�صكٍل 
اأك���رث فاعلية وق���درة على  ب��ات 

االحتفاظ بالطاقة.
من جهة اأخرى، الحظ فريق عمل 
الفرن�صية  امل�صت�صفيات  اإح���دى  يف 
املعوية  ال���ن���ب���ات���ات  اأن 
لدى  ت��ت��غ��رّي 

االأ�صخا�ص الذين يعانون �صمنة بعد خ�صوعهم جلراحة 
حتوير املعدة. اأياً كان �صبب امل�صكلة اأو نتيجتها، ت�صاهم 
النباتات املعوية يف اإحداث مزيد من اخللل ويف زيادة 
لتنحيف اجل�صم؟  تغيريها  خطر احلالة. فهل ميكن 
وهل ي�صاعد ذلك على احلّد من خماطر زيادة الوزن؟ 

يركز العلماء على االأ�صئلة هذه.

وقاية من ال�صكري
يركز الباحثون على دور البكترييا املعوية يف االأمرا�ص 
اأنها  االأخ���رية  االآون���ة  يف  واأث��ب��ت��وا  بال�صمنة،  املرتبطة 
يف  الدهن  )تكّد�ص  الكبدي  التدهن  تطّور  يف  ت�صاهم 
الكبد( وال�صكري. لذلك، اختاروا فاأرة خالية من اأنواع 
املجهريات وزرع��وا يف ج�صمها نباتات معوية من فاأرة 
تعاين مرحلة ما قبل ال�صكري )مقاومة االإن�صولني(. 
 4 مل��دة  بالدهون  غنية  حلمية  ال��ف��اأرت��ني  خ�صوع  بعد 
اأ�صهر، اكت�صبتا وزناً، اإال اأن الفاأرة االأوىل اأ�صيبت بداء 

ال�صكري وتاأزمت حالة كبدها ب�صكٍل كبري.
االأفق  يلوح يف  اأم��ٍل جديد  اليوم عن  العلماء  يتحدث 
من  ال�صكري  ب��داء  االإ���ص��اب��ة  خطر  م��ن  بالوقاية  يعد 
اأو على االأق��ل باحلّد منه. عمد باحثون  النوع الثاين 
اأ�صخا�ص ال  نباتات معوية لدى  اإىل حقن  هولنديون 
ال�صكري  يعانون  اأ�صخا�ص  اأج�صام  يف  ال�صكري  يعانون 
بوا�صطة حملول  نباتاتها  اأمعاءهم من  نظفوا  بعدما 
م��غ�����ص��ي )ه����و ع��ي��ن��ه امل�����ص��ت��ع��م��ل ق��ب��ل اإج������راء نتظري 

للقولون( فالحظوا حت�صناً بعد �صتة اأ�صابيع.

بكترييا م�صادة لالكتئاب
ك��ورك يف  ق��ّدم باحثون يف جامعة  اأ�صابيع،  على م��دى 
فتبنّي  بالالكتوبا�صيل،  غنياً  غ���ذاًء  لفئران  اإي��رل��ن��دا 
لهم تراجع عالمات القلق واخلوف لدى هذه الفئران 
باملقارنة مع فئران اأخرى وحت�صناً يف قدراتها االإدراكية 

كالقدرة على احلفظ.

يف مواجهة الأمرا�ض املزمنة
ي��ت��ط��ل��ع ال���ب���اح���ث���ون اإىل ال���ب���ح���ث ع����ن ع����الم����ات يف 
من  مراحل  يعانون  �صخ�ص  األفي  ح��واىل  جمهريات 
ال�صمنة وال�صكري واأمرا�ص القلب واالأوعية الدموية. 
منذ �صنوات، اكت�صف العلماء اأن الن�صيج الدهني لدى 
زائ����داً يثري التهاباً  ي��ع��ان��ون وزن���اً  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ص 

خمفياً يوؤدي اإىل بع�ص التعقيدات.
بني  رابطاً  بلجيكيون  باحثون  اأثبت  نف�صه  ال�صياق  يف 
معدل ق��وي��ات اجل��در واالل��ت��ه��اب، وي��اأم��ل��ون باكت�صاف 
ع��الق��ات ج��دي��دة وف��ه��م ال��ع��الق��ة ب��ني ال��ت��غ��ريات التي 
باأمرا�ص  االإ�صابة  املعوية وخطر  النباتات  على  تطراأ 
يتيح لهم تطوير طرق  الدموية، ما  واالأوعية  القلب 

عالجية.

الربوبيوتيك
بات معلوماً اأن احلمية املتوازنة حت�ّصن راحة االأمعاء. 
ال��دور الذي  فهل تنفع زي��ادة كمية الربوبيوتيك وما 

توؤديه؟
بروبيوتيك؟ تناول  ال�صروري  من  • هل 

تنفع اجل�صم  ك��ائ��ن��ات ح��ي��ة جم��ه��ري��ة  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك 
وفقاً  ك��اف��ي��ة،  بكميات  ت��ن��اول��ه��ا  ع��ن��د  ال�صحة  وت��خ��دم 
على  االأب��ح��اث  بع�ص  ي�صهد  العاملية.  ال�صحة  ملنظمة 
الفريو�ص  ع��ن  الناجم  االإ���ص��ه��ال  حم��ارب��ة  يف  فائدتها 

العجلي لدى االأطفال.
متالزمة  ي��ع��ان��ون  م��ري�����ص   100 �صملت  درا����ص���ة  يف 
مع  الربوبيوتيك  نتائج  وق��ارن��ت  االأم��ع��اء  يف  التهيج 
الراحة  م�����ص��ت��وى  ت��ب��نّي حت�����ص��ن  وه���م���ي،  دواء  ن��ت��ائ��ج 

بفعل  االإم�صاك  يعانون  الذين  املر�صى  لدى  والعبور 
حني  يف  الربوبيوتيك،  وت��ن��اول��وا  الكتيبيان  ف��ريو���ص 
من  تخفف  الربوبيوتيك  من  اأخ��رى  اأن��واع��اً  اأن  ثبت 

اأعرا�ص تهّيج االأمعاء.
ع�����الوًة ع��ل��ى ذل����ك، ب��ره��ن ب��اح��ث��ون يف م��ع��ه��دي اإن���را 
طبيعياً  املوجودين  الالكتوبا�صيل  نوعي  اأن  وبا�صتور 
البكترييا  انت�صار  م��ن  يخففان  امل��ع��وي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  يف 
ُيعزى االأثر  ال��دوران يف اجل�صم.  امل�صوؤولة عن مر�ص 
اجل��ي��ن��ات يف اجل�صم  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك على  اإىل  ال��واق��ي 
الباحثون  امل�صببة للمر�ص. كذلك برهن  واجلرثومة 

اأن العوامل امل�صاعدة هذه تدعم جهاز املناعة.
ل��ك��ن ه��ل ي��ن��ف��ع ال��ربوب��ي��وت��ي��ك ف��ع��اًل ح��ني ُي����راد منه 
ت�صيب  اأمرا�ص  من  ذلك  وغري  الزكام  من  التخل�ص 
فال�صحيح  اأك���ي���داً...  االأم���ر  ي��ب��دو  ال  التنف�ص؟  ج��ه��از 
بالن�صبة اإىل �صاللة لي�ص بال�صرورة �صحيحاً ل�صاللٍة 
اإذ ي�صم اجل�صم ما ال يقل عن ع�صر �صالالت  اأخ��رى، 
من الالكتوبا�صيل واالإ�صريكية القولونية )اإي كوالي( 
والبيفيدو بكرتيام. ميكن ل�صاللة قادرة على حماية 
ت��ع��ّط��ل جمهريات  اأن  ال������دوران  م��ر���ص  م���ن  اجل�����ص��م 

�صخ�ٍص غري م�صاب.
من جهة اأخرى، اأثبت بع�ص االأبحاث اأن الربوبيوتيك 
ب��ال��ت��ه��اب��ات م��ع��وي��ة مزمنة،  ي��خ��ف��ف م���ن االإ����ص���اب���ة 
 1917 ني�صل  ال��ق��ول��ون��ي��ة  االإ���ص��ري��ك��ي��ة  ف��ال��ب��ك��ت��ريي��ا 
)اال�صم التجاري موتافلور( تتميز بخ�صائ�ص م�صادة 
الكورتيكوييد، ما دفع  �صبيهة بخ�صائ�ص  لاللتهابات 
جهات �صحية يف اأكرث من دولة اإىل ال�صماح بتداولها.

قادرة  البكترييا  اأن هذه  الباحثون  اكت�صف  املقابل،  يف 
وقد  القولون،  �صرطان  حتّفز  �صمية  م��ادة  اإن��ت��اج  على 
جنحوا يف التخّل�ص من اأثرها من دون اأن يتمكنوا من 
احلفاظ على خ�صائ�صها امل�صادة لاللتهابات. ال �صّك 
يف اأن الربوبيوتيك قد يرتك اآث��اراً �صلبية يف حال مل 

يتّم تناوله بجرعات منا�صبة ويف االأوقات املنا�صبة. 
االأمد؟  طويلة  الربوبيوتيك  فاعلية  • هل 

خالفاً ملا تقرتحه االإعالنات، ال ي�صاعد الربوبيوتيك 
يرتك  قد  واإ�صالحها.  املعوية  النباتات  ا�صتعادة  على 
اأث����راً ف��اع��اًل اأث��ن��اء ال��ع��ب��ور امل��ع��وي اإال اأن���ه ال ي�صتعمر 
االأمعاء لفرتة طويلة. ي�صّرع الرببيوتيك ال�صفاء عند 
االإ�صابة باإ�صطرابات عابرة نتيجة ال�صغط اأو املر�ص 

اأو الدواء اإال اأن اأثره ال يدوم طوياًل.
ب��ع�����ص �صالالت  اأث�����ر  اإىل  ال�����ص��ح��ي��ة  اجل���ه���ات  ت�����ص��ري 
ال��ن��اجت م��ن امل�صادات  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك ع��ل��ى االإ���ص��ه��ال 
اأن االأبحاث ما زالت  اإىل  االإ�صارة  بّد من  احليوية. ال 
يف بدايتها يف ما يتعلق بفاعلية الربوبيوتيك يف عالج 
ُيف�صل مناق�صة  االأح��وال،  االأمرا�ص. يف مطلق  بع�ص 
االأم����ر م��ع ال��ط��ب��ي��ب ق��ب��ل ال��ب��دء ب��ع��الج يعتمد على 

الربوبيوتيك.
الطب  يف  ال��ربوب��ي��وت��ي��ك  ف���ائ���دة  ُت���ع���زى  م���ا  اإىل   •

الن�صائي؟
غ�صاًء  وت�صكل  املهبل  يف  موجودة  واخلمائر  البكترييا 
واقياً �صد االأج�صام غري املرغوب فيها. يف حال عانت 
املراأة الفطريات والتهاب املثانة، ين�صح الطّب الن�صائي 
ي�صتمر  عالٍج  خالل  من  البكتريية،  النباتات  بتعديل 
تبدو  جميعها  ال�صالالت  اأن  اإال  االأق��ل،  على  ل�صهرين 
غري فاعلة، لذلك من االأف�صل مراجعة الطبيب وطلب 
)الكتوبا�صيلو�ص  بال�صالالت  االأدرى  فهو  ن�صيحته 
ثبتت  ال��ت��ي  روت���ريي(  والكتوبا�صيلو�ص  رامنو�صو�ص 
املري�صة.  تنا�صب  التي  وب��االأن��واع  وفائدتها  فاعليتها 
بّد من معاجلة  الأن��ه ال  الربوبيوتيك  تناول  يكفي  ال 
اإ�صافية  اأنه يبقى فائدة  اإال  نواٍح متعددة،  املر�ص من 

قد تاأتي باخلري.

�شحة وتغذية
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اعتاد النا�ض على العتقاد باأن البكترييا اأحد اأنواع الكائنات العدوة للج�صم الب�صري على رغم اأنها توؤدي دورًا مهمًا 
ل غنى عنه يف احلفاظ على �صحة جيدة. يف هذا ال�صدد، ت�صهد الدرا�صات والأبحاث تطورًا كبريًا يف التعامل مع 

البكترييا التي ت�صّكل النباتات املعوية.

جي�ض يحمي اجل�صم

البكترييا املعوية... توازنها �سروري ل�سحتك

اأف�سل عالج لل�سيلوليت.. 
جماين

 
قد تكون ال�صيلوليت ال�صكوى االكرث �صيوعا بني النحفاء والبدناء على حد 
�صواء. وهي م�صكلة جلدية ال تتعلق بالن�صاء فقط، حيث ت�صيب الرجال اي�صا. 
لهذه  لعدة منتجات وعالجات جديدة  ال�صركات  تروج  واخ��رى،  وكل فرتة 
واحلمامات  التق�صري  فر�صاة  �صيوعا:  املتوافرة  احللول  اكرث  ومن  احلالة. 
وطبعا،  والكرميات.  وال�صد  التخ�صي�ص  واجهزة  املا�صاج  وجل�صات  البخارية 

من ال�صعب التعرف على املفيد منها وما �صيكلفك امواال من دون فائدة. 
ومن الزيف اي�صا االعتقاد باأن اأيا منها �صيوفر حال فوريا و�صحريا، فحتى 
اكرثها كفاءة �صيتطلب التكرار وااللتزام لعدة ا�صابيع حتى تظهر النتيجة 

وحتل امل�صكلة.

ما ال�صيلوليت؟ 
اأو  االرداف  او  الفخذ  الدهون يف  ال�صيلوليت عندما ترت�صب خاليا  تتكون 
بنية  لطبيعة  ونتيجة  احلجم(.  )زي��ادة  واالنتفاخ  باالت�صاع  وتبداأ  املوؤخرة 
ب�صكل متجان�ص ومتنا�صق، ما ي�صبب  وتركيب اجللد، ال يحدث هذا االمر 
ظهور بروزات وتعرجات على اجللد. وتنق�صم مراحل تكون ال�صيلوليت اىل 

ثالث هي: 
ال  جلدية  غمزات  تكون  ال�صيلوليت  تكون  بداية  يف  املائية:  املرحلة   -  1

تظهر وال تكون مرئية اال عندما ي�صغط على اجللد باالإ�صبع. 
تربز النتوءات وت�صبح مرئية وم�صابهة لق�صرة  فيها  الدهون:  - مرحلة   2
ميكن  اجللد  على  اللم�ص  وعند  اجللد.  على  ال�صغط  دون  من  الربتقالة 

ال�صعور بتعرجه وبوجود النتوءات. 
لرتاكم  فنتيجة  وامل��ت��اأخ��رة.  االخ��رية  املرحلة  هي  التليف:  مرحلة   -  3
التليفات. وهي مرحلة ي�صعب عالجها.  الدهون تظهر  املياه بني  وتر�صب 
امللم�ص  قا�صي  اجللد  ي�صبح  وق��د  و�صوحا،  اك��رث  اجل�صم  تعرجات  وت��ك��ون 

واحيانا موؤملا اي�صا. 

اأف�صل عالج 
اخلرب اجليد هو ان اكرث طريقة فعالة لتفادي ال�صيلوليت وعالجها هي يف 
الواقع جمانية، وتتلخ�ص يف ثالث كلمات )ممار�صة التمارين الريا�صية(. 
لكنها فعال حل  �صماع هذا اخلرب،  بعد  �صيتحم�صون  القلة  ان  وامل�صكلة هي 
مثبت املفعول. فالتمارين تقلل الربوز وتزيل منظر انتفاخ اخلاليا الدهنية 
التمارين  تدعم  كما  وقويا.  م�صدودا  اجللد  الع�صالت وجتعل  تقوي  الأنها 
�صببت هذا  التي  الدهون  الوزن وت�صغري حجم خاليا  الريا�صية تخفي�ص 
ين�صح اخلرباء  امور  وباالإ�صافة اىل ذلك، هناك عدة  االأ�صا�ص.  امل�صكلة يف 

باتباعها حلل امل�صكلة: 
- احلر�ص على �صرب كمية كبرية من املياه لت�صريف اي �صموم يف اجل�صم 

وترطيب اجللد بكمية كافية. 
ت��غ��ذي��ة اجللد  ل��ل��ح��ر���ص ع��ل��ى  ت��ن��اول ح�ص�ص م��ن اخل�����ص��ار وال��ف��اك��ه��ة   -
بالعنا�صر الغذائية التي تزيد من مرونته وقوته، خا�صة منتجات حتتوي 
والبي�ص  الربتقال  يف  املوجودة  )لي�صيثني(  وم��ادة  االك�صدة  م�صادات  على 

وال�صبانخ.
- فقدان اي وزن زائد.

- ا�صتخدام فر�صاة �صنفرة )قا�صية( مع م�صحوق او �صابون �صنفرة.
- ا�صتعمال كرميات متخ�ص�صة يف التخل�ص من ال�صيلوليت، ب�صكل منتظم 

ويومي. 
- اخل�صوع جلل�صات املا�صاج او البخار التي تن�صط الدورة الدموية. 

التدخني وتناول  ال�صموم اىل اجل�صم، مثل  ي�صبب دخ��ول  امر  اي  تفادي   -
الوجبات ال�صريعة. 

ال�صاي  مثل  القوية  االك�صدة  م�صادات  على  يحتوي  ال��ذي  ال�صاي  تناول   -
االخ�صر وال�صاي القرفة والزجنبيل واجلن�صنغ.
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اأ�صهرا ملحاكمات  املا�صي واح��دة من  اأع��وام القرن  اأح��د  �صهد 
من  تاأتي  احل��دث  هذا  واأهمية  الفرن�صي  الق�صاء  رفها  التي 
الفرن�صي  العام  النائب  ابن  كان  الق�صية  يف  االأول  املتهم  اأن 
عليها من خمتلف  وف��دوا  ال��ذي  باحل�صور  املحكمة  امتالأت 
الأهايل  الكثيف  التواجد  بجانب  الفرن�صية  وال��ق��رى  امل��دن 

املتهم واملجني عليها.

بداأية اجلرمية اإعالن زواج
بداية ما جرى كان اإعالن زواج باإحدى ال�صحف الفرن�صية 
ح�صن  �صاب  من  ال���زواج  تطلب  ثرية  عائلة  من  �صابة  يقول 
املظهر يتمتع باخللق الطيب وذو مركز اأدبي مرموق اأو من 
مالك االأرا�صي التوي جو رجيت كما كان هناك اإعالن اآخر 
بنف�ص ال�صحيفة يقول �صاب ينحدر من اأ�صرة عريقة ميتلك 
ثروة ال باأ�ص بها يطلب الزواج من فتاة تقبل ال�صكن معه يف 

الريف التوقيع مي�صال.

الو�صع الجتماعي للفتاة والفتى
اأ�صرة  من  تنحدر  ي��ون  ن��وا  مقاطعة  قروية من  كانت  الفتاة 
ثرية متلك ماال كافيا الإغراء كل طالبي الزواج لكن حظها 
ك���ان ع��اث��را م��ن��ذ بلغت ال��راب��ع��ة م��ن ع��م��ره��ا ح��ي��ث تعر�صت 

حلادث �صقوط على راأ�صها اأدى اإىل ك�صر يف اجلمجمة �صلل يف 
اجلانب االأمين من ج�صدها مما جعل نطقها ع�صريا.

اآث��ار عاهتها ه��ذه ومن��ت فيجو من  �صبت الفتاة وه��ي حتمل 
الكاآبة واحلزن على و�صعها ال�صحي ال�صعب.

وحني بلوغها �صن التا�صعة ع�صرة خطرت لها فكرة االإعالن عن 
رغبتها بالزواج التقط م�صال وكان االبن البكر الأحد الق�صاة 
االإعالن وتبادل الر�صائل مع جوالجيت ثم اأقدم على اخلطوة 
قرب  م��ن  عليها  للتعرف  مزرعتها  يف  زيارتها  وه��ي  التالية 
وجمعت م�صيبة كل واحد منهما االآخر فهي م�صابة بال�صلل 
اجلزئي وهو عبارة عن وجه غريب يبعث على الده�صة كان 
له وجه ي�صبه وجه ال�صعفور وذقن مطبوعة واأذنان كبريتان 
وا�صتعان وفم وا�صع اأما اأ�صلوب كالمه فكان منفرا اأي�صا كمن 
يعي�ص يف هلو�صة دائمة ال يعرف متى ي�صحك ومتى يتكلم اأو 
يعرب عن اأحزانه حتى كلماته التي اأراده��ا مغازلة للفتاة مل 

تكن مت�صقة مع ما يريده على االإطالق .

امل�صلحة املادية والرغبة يف الزواج ت�صقط احلواجز ال�صكلية 
اأ�صرتيهما  وبني  بينهما  التعارف  مت  الربق  ب�صرعة  والعيوب 
واتفقا على الزواج رغم اأن كل منهما مل يكن يجد يف االآخر 
فهي  ورغبته  هدفه  منهما  واح��د  الكل  ك��ان  لكن  يتمناه  م��ا 

راأيت يف مزرعته يف مقاطعة لوريان وثراء اأهله وكون والده 
اأحد اأهم ق�صاة املقاطعة مما ي�صفع ولو قليال من �صخ�صية 

العري�ص املنفرة .
عاهتها  رغ��م  رجيت  ج��و  م��ن  زواج���ه  يف  راأي  العري�ص  بينما 
الدائمة ثاأر لعدم توفيقه بالزواج يف م�صقط راأ�صه بريطانيا 
حيث مل توافق وال فتاة على الزواج به.ومت عقد القران بني 

م�صال وجو رجيت يف جو عائلي واأر�صتقراطي اأخاذ .

مقتل العرو�ض على يد العري�ض
الزواج  اأ�صهر من  اأقل من عام وبالتحديد بعد ثمانية  وبعد 
ج��و رجيت  راح���ت  التالية  ال��ربق��ي��ة  رج��ي��ت  ج��و  عائلة  تلقت 
االأح���زان  ن�صاطركم  م�صال  غ��ي��اب  يف  خطري  ح���ادث  �صحية 

وقلوبنا معكم.
ثم راحت الربقيات تتواىل على عائلة جورجيت :

هوجمت جورجيت من قبل اأحد الل�صو�ص ب�صالح ناري اأملنا 
وحزننا عليها ال حدود له نحن بانتظاركم.

كانت الربقية بتوقيع والد ال�صاب
�صاد احلزن والكاآبة عائلة جو رجيت فوالدها اأخذ يفتل �صاربه 
الغليظ وعيناه غارقتان بالدموع وكذلك والدتهما اأما اأختها 
حائرة  فاأ�صحت  بعامني  ت�صغرها  وال��ت��ي  م���اري  ال�صغري 
و�صط اأحزانها حيث كانت ر�صائل جو رجيت اإليها كلها تت�صم 

بخيبة االأمل يف هذا الزواج ومنها مثال هذه الر�صالة . 
ت�صوري اأن م�صال هو �صرير كبري اإنه ي�صربني با�صتمرار اإنه 
يخفني دائما بعد اأن يجلدين يعود اإىل التودد اإىل وي�صحك 
اأمل��ي واأوج��اع��ي واأن��ا ال اأ�صتطيع ال��دف��اع عن  وه��و ينظر اإىل 
اأن  اأحد االأي��ام  اأراد يف  اأمامه لقد  نف�صي ولو بالهروب من 
اإنه �صرير كبري  واأن��ا نائمة  النار يف �صريري  ي�صعل 
كثري االإيذاء لدرجة ال تطاق وهو ال يوؤذيني 
ف��ق��ط ول��ك��ن��ه اأي�����ص��ا ي�����ص��رب احل��ي��وان��ات يف 
اأكرث  ه��ددين  لقد  �صديدة  بق�صوة  امل��زرع��ة 
من  الكثري  ج�صدي  ويف  بالقتل  م��رة  م��ن 
اأن��ه منذ فرتة  ت�صوري  تعذيبه يل  اآث��ار 
اأحبها  ال��ت��ي  قطتي  ذن��ب  يف  ال��ن��ار  اأ�صعل 
م�صري  �صيكون  م�����ص��ريي  اأن  لي�صعرين 

هذه القطة امل�صكينة.

الر�صائل دليل الإدانة
اأخذت ماري تقلب ر�صائل جو رجيت 
ر�صالة  اآخ��ر  اإىل  و�صلت  حتى  اإليها 
اأن زوج��ه��ا ه��دده��ا م��ن جديد  وف��ي��ه��ا 
البندقية  ب��وا���ص��ط��ة  منها  �صيتخل�ص  ب��اأن��ه 
راحت  النتيجة  م��ن  وث��وق��ا  اأك��رث  بذلك  �صيكون  الأن��ه 
اإنه م�صال الذي قتلها  اإنه هو الذي قتلها  ماري ت�صرخ 
مل تخطئ ال�صغرية ماري واأ�صار اجلميع باإ�صبع االتهام 
اإىل م�صال حتريات ال�صرطة ورجال التحقيق يف اجلرمية 
اأه��ايل مقاطعة بريطانيا  �صكوك كل  �صكوكهم مثل  كانت 
خ�صو�صا  القتل  بجرمية  م�صال  اتهام  يف  جورجيت  وه��ل 
وثيقة التاأمني �صد احلوادث التي امتلكها الزوج قبل �صهر 
م��ن اجل��رمي��ة و���ص��الح اجل��رمي��ة نف�صه واآث���ار ال��دم��اء التي 

متتد من غرفة نوم جورجيت واىل مكان الهاتف .

ملف حياة القاتل
يفتحون  املحققون  جعل  وحترياتها  ال�صرطة  رج��ال  حد�ص 
كان  ال�صادية  �صديد  ال�صاب  فيه  ف��وج��دوا  م�صال  حياة  ملف 
دون  ي�صادفها  ال��ت��ي  االأل��ي��ف��ة  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  ك��ل  يقتل 
رحمة اأو �صفقة بالبندقية التي اأهدته اإياها اأمه ذات يوم اأما 

احليوانات ال�صغرية كالقطط فكان يخنقها بيديه.

اجلرمية 
يف الثامن من �صهر مايو كان يوم عيد يف جيدل حيث ي�صكن 
الزوجان فال�صكان ذهبوا للتنزه وكذلك اأخذ اخلدم اأجازتهم 
مبنا�صبة العيد وفجاأة اندلع حريق يف منزل الزوجية وهرعت 
جورجيت لالت�صال هاتفيا ت�صتغيث بالنجدة واملطافئ حينها 
ترد على  الهاتف  عاملة  كانت  بينما  ر�صا�صات  �صت  انطلقت 

نداء اال�صتغاثة. 
�صار القاتل يف جنازة القتيلة ووقف على راأ�ص املعزين وبجانه 
وال���ده ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام وجن��ح يف اإظ��ه��ار االأ���ص��ي وال��ل��وع��ة على 

فقدان زوجته متوعدا اجلاين باأ�صد العقوبات.
بتهمة  مل�صال  االت��ه��ام  توجيه  على  اأج��م��ع��وا  املحققون  ولكن 
ق��ت��ل زوج��ت��ه وان ك���ان وال����ده غ��ري م�����ص��دق ق��ائ��ال حم���ال اأن 
يكون ولدي هو الفاعل لقد تناق�صت باالأم�ص معه طويال و 
اأقنعني غ�صبه واأ�صفه لغياب زوجته باأنه طبعا بريء من هذه 

اجلرمية ال�صنيعة .
ومع ذلك فاالأدلة كلها وا�صحة وموجودة وبت�صفيق اخلناق 

حول م�صال اأنهار واعرتف بكل �صيء.

والده يقطع مبر�صه النف�صي
يف املحكمة ا�صتدعى والده القا�صي ووالدته ل�صماع �صهادتيهما 
ح���ول ح��ي��اة م�����ص��ال اخل��ا���ص��ة م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه وح��ت��ى زواج���ه 
فاأجمعا على مر�صه النف�صي وقال والده كان من ال�صروري 
والع�صبية  النف�صية  لالأمرا�ص  م�صحة  يدخل  اأن  والواجب 
ابنها  اإىل  اأم��ام املحكمة موجهة كالمها  بينما وقفت والدته 
اأنت يا حبيبي فاطلب منك العفو الأنني والدتك �صهادة  اأما 
االأطباء ركزت على مر�صه النف�صي والعقلي قال اأحدهم اإنه 
معتل نف�صيا وم�صاب بال�صادية ال�صديدة اأما االآخر فاعتربه 
منحرفا اأخالقيا ومل يجد العناية الكافية من قبل اأهله يف 

�صغره وتربيته. 
املحت�صد يف قاعة  ق��ب��ل اجل��م��ه��ور  م��ن  اح��ت��ج��اج��ات و���ص��راخ 
متت  اأنها  اجلرمية  وت�صوير  م�صال  تربئة  ملحاولة  املحكمة 
ب��دون �صبق االإ���ص��رار والتعمد من قبل القاتل واأن االأم��ر ال 
اإىل فعل ما  يعود حادثا مت من مري�ص نف�صيا وعقليا دفعة 
فعل واأن املال اأعطى املقام االأول يف هذا الزواج الذي ال م�صي 

له .
االأهل  اأن  النف�صيني ال�صك  االأط��ب��اء  ال�صهود من  اأح��د  وق��ال 
اأخطوا بهذا الزواج فالزواج لي�ص عالجا يف مثل هذه احلالة 
م�صال  املتهم  ب�صجن  احلكم  باإ�صدار  املحكمة  جل�صات  انتهت 
اإىل  اأي�صا  اأ�صاروا  ولكنهم  ال�صاقة  االأ�صغال  مع  �صنة  ع�صرين 
التي  املتبادلة  املادية  واملنفعة  وح��ده  بالرثاء  االع��ت��داد  ع��دم 

تدل على املظهر النفعي الب�صع الذي كان خلف هذا الزواج .

من اجلرائم التي اهتزت لها فرن�سا.. �ساب يقتل زوجته امل�سلولة.. ثم ي�سعل فيها النار 

خــاطفــــــة الأزواج .. نالــــت جـــزاءهــــــــــا
مواطنة  بقتل  بالغا  النيابة  تلقت 
ج��م��ي��ل��ة ك���ان���ت ت��ق��ي��م مب��ف��رده��ا يف 
اأن  التحريات على  واأ�صفرت  �صقتها 
القاتلة فتاة عمره 18 �صنة طالبة 
ال��ق��ب�����ص على  امل���ع���اه���د مت  ب���اأح���د 
واأق�صمت  بالقتل  واع��رتف��ت  الفتاة 
مرة  للحياة  ع���ادت  ل��و  القتيلة  اأن 
اأخرى لقتلتها مرة اأخرى واأحالتها 

النيابة اإىل حمكمة اجلنايات.
تقول  القا�صي  اأم���ام  الفتاة  وقفت 
ل��ق��د ق��ت��ل��ت��ه��ا الأن���ه���ا االإم����رباط����ورة 
التي قتلت املئات بجمالها وهدمت 
و�صردت  االآمنة  البيوت  من  الكثري 
كانت  بابتذالها  لهم  ذن��ب  ال  اأب��ن��اء 

وكلما  ب����ال����رج����ال  ال���ل���ع���ب  ت���ه���وى 
وج����دت رج���ال ���ص��ع��ي��دا م���ع زوجته 
مهما كان هذا الرجل �صيئا تنق�ص 
ومبجرد  زوجته  من  وتاأخذه  عليه 
ط��الق��ه م��ن ال��زوج��ة ت��رتك��ه الآخر 

وهكذا .
واأن������ا ي���ا ����ص���ي���ادة ال��ق��ا���ص��ي اإح����دى 
�صحاياها اأف�صدت حياتي واأنا طفلة 
ح��ي��ث ل��ع��ب��ت ب���وال���دي وت�����ص��ب��ب��ت يف 
با�صتقرارنا  واأط��اح��ت  بيتنا  خ��راب 
االأ�صرى وع�صنا بال اأب الأنها ت�صببت 
يف ط����الق وال�����دي و���ص��اف��ر وال����دي 
عندما  ل��ف��ظ��ت��ه  اأن  ب��ع��د  ل���ل���خ���ارج 
يعد  ومل  ج����دي����دا  رج�����ال  وج������دت 

التي  نقوده  �صوى  بالوالد  يربطنا 
وزيارتن  منها  لننفق  اإلينا  ير�صلها 
العام تولد يف قلبي احلقد على  يف 
امل���راأة ولكن ه��ذا احلقد تبدد  ه��ذه 
ح��ب��ي الأم����ي وت��ع��اط��ف��ي م��ع��ه��ا كما 
التي  ال�صقة  تركت  ال�صيدة  اأن هذه 

بجوارنا و�صكنت بعيدا عنا.
ودارت االأيام وح�صلت على الثانوية 
العامة والتقت باإحدى اجلامعات يف 
العام املا�صي وتقدم �صاب خلطبتي 
على اأن يتم زفافنا بعد انتهائي من 
الدرا�صة اجلامعية اأحببت خطيبي 
ويعو�صني  يحبني  ك��ان  كما  بعنف 
افتقدته  ال�����ذي  احل���ن���ان  ب��ح��ن��ان��ه 

ب�صبب هذه املراأة.
ث���م ان���ه���ارت ال��ف��ت��اة ب��اك��ي��ة وقالت 
يبتعد  وب���داأ  خطيبي  تغري  وف��ج��اأة 
باحلزن  و���ص��ع��رت  ت��دري��ج��ي��ا  ع��ن��ي 
وقلت  �صبقت  ف��رتة  اأي  م��ن  اأق���وى 
اأم��ري هلل فاأنا قليلة احلظ تعي�صة 
املراأة  ه��ذه  اأن  علمت  اأن  اإىل  دائ��م��ا 
الرجال  مار�صت هوايتها يف خطف 
اأي�������ص���ا ك��م��ا خطفت  م���ع خ��ط��ي��ب��ي 
ت�صت�صيفه يف منزلها  قبل  اأبي من 
وت�صتويل على نقوده ومتنحه املتعة 
احلرام وهي التي تقارب والدته يف 
اأزواج  ثمانية  م��ن  واملطلقة  ال�صن 
للزواج  ت��خ��ط��ط  واأن���ه���ا  ق��ب��ل��ه  م���ن 

يف  معه  تعمل  ب���داأت  اأن��ه��ا  كما  منه 
مع  بت�صهيالت  ل��ه  وت��ق��وم  �صركته 
امل�صالح  الرجال الذين تعرفهم يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ول������دى امل��ت��ع��ام��ل��ني مع 
خطيبي فقررت االنتقام يل والأمي 
ولع�صرات ال�صيدات اللواتي اإنكوين 
ال�صيطانة  ف��ه��ذه  ال��ل��ع��وب  ب��ن��اره��ا 
العامرة  ال��ب��ي��وت  خ����راب  م��ه��م��ت��ه��ا 
ولذلك قتلتها ولو عادت مرة اأخرى 
جديد  م���ن  ل��ق��ت��ل��ت��ه��ا  احل���ي���اة  اإىل 
بال�صجن  حكمها  املحكمة  اأ���ص��درت 
خطيبها  واأق����������ام  �����ص����ن����وات  ع�������ص���ر 
ب��اح��ت�����ص��ان ف��ت��ات��ه وب��ك��ى وق���ال لها 
انتظرك و�صاأح�صر لك كبار  �صوف 

التحر�س بالن�ساء هوايته
الثالث ملقاة على جانب  العقد  بالعثور على �صيدة يف  املباحث  بالغ تلقاه رجال 
والرقبة  بالقلب  نافذة  ع��دة طعنات  وبها  وه��ي جم��ردة من مالب�صها  ال��زراع��ات 
اأنها ت�صبه حوادث �صابقة مل  اإىل موقع احلادث ومعاينة اجلثة تبني  وباالنتقال 
الذي  املجرم  نف�ص  احل��اث  ه��ذا  وراء  اأن  املباحث  رج��ال  واأيقن  فاعال  لها  يجدوا 
يرتكب حوادثه بطريقة واحدة .وبداأت فرق البحث تنت�صر هنا وهناك للو�صول 
اإىل �صخ�صية املجرم يف هذه احلوادث وبداأت ال�صبهات حتوم حول حمرو�ص الذي 
ينتمي لعائلة عتيدة يف االإجرام فكان جده الأبيه ل�صا حمرتفا ي�صطو على البيوت 
وهو مدجج بال�صالح واألقي القب�ص عليه عندما قتل �صائق �صيارة لنقل االأموال 

وا�صتوىل هو وع�صابته علي ما فيها من مال وحكم عليه ومات يف ال�صجن .
وابتزاز  ونهب  �صرقة  واقعة   150 ارتكب  اأن  بعد  ال�صجن  يف  م��ات  اأي�صا  ووال��ده 
وفر�ص اتاوات على االأهايل.يف هذا اجلو االإجرامي ولد حمرو�ص فوجد اجلميع 
يخافونه منذ الطفولة وراح اأقارب ال�صبي من املجرمني ذوي ال�صوابق اخلطرية 
الدم  رائحة  على  و�صب  االأبي�ص  ال�صالح  وا�صتعمال  النار  اإط��الق  على  يدربونه 
ومنع جدار اخلوف االأه��ايل من الت�صدي له مما جعله يتمادى يف اأفعاله واخذ 
النفو�ص  �صعاف  بع�ص  اإ لى  باالإ�صافة  وم�صاعدين  له  درع��اً  الثالثة  اأ�صقائه  من 
يتورعون  ال  الذين  املجرمني  من  اإمرباطورية  وك��ون  القانون  على  واخلارجني 
عن ارتكاب ا�صد اجلرائم واأكرثها دناءة و�صلت معلومة من م�صدر �صري لرجال 
املباحث باأن املتهم يقوم بارتكاب جرائمه يف جنح الظالم ويفر هاربا ليختبي يف 
اأحد االأوكار التي يغريها با�صتمرار وقامت ماأمورية من رجال املباحث اإىل الوكر 
االأ�صلحة  ع��دد من  وك��ره �صبط  وبتفتي�ص  عليه  القب�ص  والقي  به  يختبئ  ال��ذي 

االآلية واالأ�صلحة البي�صاء واآالف الطلقات. 
اأقر  التحقيق  التحقيق ويف  ذمة  بحب�صه على  اأم��رت  النيابة  على  املتهم  وبعر�ص 
حوادثه  بخالف  وقتلهن  عليهن  واالعتداء  للن�صاء  خطف  من  املروعة  بجرائمه 

االأخرى يف ال�صرقة والبلطجة واالبتزاز و�صرقة ال�صيارات. 
وباإحالته اإىل النيابة وع�صابته اإىل املحاكمة التي حكمت عليه يف عدد من الق�صايا 

و�صل فيها اإىل مائة عام ويف النهاية انتهى احلكم بال�صجن املوؤبد. 

ح�ادث وق�شايا
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اإذا �صئت تقدمي بورتريه موجز عنك..  • بداية، 
ماذا تقول؟

د�صوقي مواطن م�صري  اأنا حممود  باخت�صار   -
و���ص��ي��ن��اري�����ص��ت. ع��م��ري 32 ���ص��ن��ة، و���ص��ب��ق يل اأن 
)زيرو  مثل  التلفزيونية  االأع��م��ال  بع�ص  قدمت 

فور( و)اأر�ص اخلوف(. 
بداأت جتربتك يف عامل كتابة ال�صيناريو،  • كيف 
وهل كانت هناك حمطات بارزة اأو حوادث معينة 
ج��ع��ل��ت��ك ت��ت��خ��ذ م�����ص��اراً خ��ا���ص��اً ت��خ��ت��ل��ف ب���ه عن 

غريك؟
2004 و�صاهمت  بداأت كتابة ال�صيناريو عام   –
مع بع�ص زمالئي يف فيلم ق�صري ا�صمه )اجلنيه 

اخلام�ص(.
احلدث الذي طبع حياتي املهنية كان حني قابلت 
يف مقر احلزب النا�صري حممد خان. كانت هناك 
ندوة له مل ياأت اأحد مل�صاهدتها، على الرغم من 
جنل�ص  اأن  عليه  عر�صت  وخ��ربت��ه.  خ��ان  اأه��م��ي��ة 
ال�صيناريو  كتاب  من  جمموعة  مع  القهوة  على 
واملخرجني ال�صباب فوافق. يف هذه اجلل�صة غري 
الفي�صل  يل  بالن�صبة  ك��ان  اأم����راً  ق��ال  الر�صمية 
املهنة،  وممار�صة  االأك��ادمي��ي  التعلم  عملية  ب��ني 
حيث قال اإن من يريد العمل يف جمال ال�صينما 
عليه اأن يقراأ �صيناريوهات ثم ي�صاهد الكثري من 

االأفالم قبل اأن يحاول اإجناز فيلم خا�ص به.
• بني الكتابة ال�صحفية وكتابة ال�صيناريو الكثري 
من االختالف، كيف جنحت يف تطويع موهبتك 

حتى تتالءم مع هذه االأمناط الكتابية املختلفة؟ 
وكيف حتدد خ�صو�صية جتربتك ال�صحفية؟

- بداأت العمل يف جمال ال�صحافة الأ�صباب مادية 
خال�صة، حيث اإن العمل يف جمال ال�صيناريو ال يفي 
باحلاجات املادية. كان اأول عمل �صحفي قمت به 
هو تغطية ن�صاطات مهرجان القاهرة ال�صينمائي 
عالء  ملديرها  الي��ن  اأون  �صينما  جملة  مل�صلحة 
كركوتي، وهو �صوري مقيم يف م�صر. كنت اأ�صاهد 
االأفالم من ال�صباح الباكر حتى امل�صاء يف �صينما 
واحدة هي �صينما طيبة. هذه التجربة اأتاحت يل 
م�صاهدة اأفالم خمتلفة من بالد خمتلفة. املجلة 
كانت تباع الأنها كانت توزع �صريطي فيديو. كانت 
ال�صينما  م��ع  تتعامل  وك��ان��ت  ق��وة  عنا�صر  متلك 
جادة  حم��اول��ة  كانت  �صوقا.  بو�صفها  التجارية 
تتطلب  وحرفة  ك�صناعة  ال�صينما  مع  للتعامل 
مهنية عالية، وكانت ت�صم درا�صات موثقة حول 
ب�صكل  ال��ع��ر���ص  دور  وج����ودة  ال�صينما  اإي������رادات 
وحجم  واحل��م��ام��ات  امل��ق��اع��د  ي��ت��ن��اول  تف�صيلي 
ال�صا�صة و�صكل البطاقة، كما قدمنا فقرة الطيب 

وال�صر�ص والقبيح عن اأ�صحاب دور ال�صينما.
مثل  كبرية  جت��ارب  من  ا�صتفادت  التجربة  ه��ذه 
جتربة الفن ال�صابع التي اأطلقها حممود حميدة، 

والتي كان كركوتي يكتب فيها.
ب��راأي��ك؟ ما عنا�صره؟ وما  ال��رواج  مفهوم  ما   •
ال����ذي ي��ح��ك��م ع��م��ل��ي��ة ان��ت�����ص��ار االأف������الم يف هذه 

املرحلة؟

- ال�صينما يف م�صر �صناعة، وقد �صيطرت عليها 
امل��و���ص��وع خا�صعا  ي��ع��د  اح��ت��ك��اري��ة ومل  ���ص��رك��ات 
الفيلم،  منتجة  هي  ال�صركة  والطلب.  للعر�ص 
ال��ت��ي حتتكر  ال��ع��ر���ص  دور  ك��ذل��ك  وه���ي متتلك 
ع��رو���ص االأف������الم. مل ي��ع��د ه��ن��اك خ��ي��ار عر�ص 
وط��ل��ب، ب��ل ع��ر���ص ف��ق��ط، وي��ك��اد ي��ك��ون اإلزامياً، 
اأو  الفيلم  ر�صد جناح  املمكن  يعد من  وتاليا مل 
ال�صابق،  يف  الو�صع  ك��ان  كما  دقيق  ب�صكل  ف�صله 
�صينما  الفيلم يتفق مع �صاحب  حيث كان منتج 
كان  واإذا  ف��ي��ل��م��ه،  وي��ع��ر���ص  ال�����ص��ال��ة  في�صتاأجر 
اأ�صبوعاً   21 مل���دة  ال��ع��ر���ص  اإق���ب���ال مي���دد  ه��ن��اك 
عملية  كانت  هكذا  للقانون.  وفقا  اأق�صى  كحد 
اختاره  قد  اجلمهور  بكون  تتحدد  الفيلم  جن��اح 
ب��ني جمموعة كبرية م��ن االأف����الم. ال تنوع  م��ن 
مثل  االحتكارية  فال�صركات  خ��ي��ارات،  وال  اليوم 
اخلواجة،  ع��الء  يديرها  التي  العربية  ال�صركة 
والتي متلكها اإ�صعاد يون�ص و�صركة روتانا ت�صيطر 
تقدم  كاأنها  وتبدو  االأف��الم وعر�صها،  �صوق  على 
حمدداً  منطاً  تقدم  ولكنها  خ��ي��ارات،  للم�صاهد 

يحرم امل�صاهد من حق االختيار.
ه  تتوجَّ ال��ت��ي  ال��ك��ت��اب��ات  معظم  اأن  ي��الح��ظ   •
واملبالغة  اال�صت�صهال  روح  عليها  ت�صيطر  للطفل 
وال تراعي ذكاء الطفل وال توجهاته واهتماماته، 
اإ�صافة اىل �صيطرة الروح الوعظية والزجرية يف 
الكثري من الكتابات، فكيف تقراأ جتربتك يف ظل 

هذا الواقع املرتدي؟

- ق��دم��ت ل��الأط��ف��ال عمال ك��ان ي��دع��ى )مربوك 
و�صلطان وجميلة(، مربوك كان حمارا و�صلطان 
املغامرات  كانت  ناقة.  كانت  وجميلة  �صقرا  كان 
ال��ع��م��ل نزعات  ي��ك��ن يف ه���ذا  ال���زم���ن، ومل  ع���رب 
ت��رب��وي��ة، وك���ان ه���ذا ال��ع��م��ل ي��ت��األ��ف م��ن ثالثني 
ح��ل��ق��ة، وك��ن��ت واح�����داً م��ن ���ص��ت��ة ك��ت��اب �صيناريو 
العمل، وكان على كل واحد كتابة خم�ص حلقات 

فكتبت ق�صة عن القرا�صنة.
الكتابة لالأطفال كانت  االأب��رز يف عامل  التجربة 
الذي  العمل  ه��ذا  ك��ان  �صم�صم( حيث  مع )ع��امل 
لديه ن�صخة اأمريكية �صهرية �صديد االن�صباط. 
اأم���ريك���ا، حيث  اإىل  ي��ذه��ب  ن�����ص يكتب  ك��ل  ك���ان 
قبل  واجتماعيني  نف�صيني  خ��رباء  على  يعر�ص 
�صبكة  ميلك  ن�ص  ك��ل  وك��ان  بتنفيذه،  ي�صمح  اأن 
يعرفها  اأن  يجب  التي  ب��االأم��ور  تخت�ص  اأه���داف 

االأطفال.
العامل  يف  ال�صيناريو  كتابة  اإىل  تنظر  كيف   •

العربي انطالقا من جتربتك؟
يف  لي�ص  ه��و  ال�صيناريو  التعريف.  يف  امل�صكلة   -
ع��م��ل، وه��و ككل  ���ص��وى خطة  االأخ���رية  املح�صلة 
مهنة، يتطلب احرتافا واإملاما بالتقنيات اخلا�صة 
ب���ه. ه���ذه االأ���ص�����ص مت ال��ت��خ��ل��ي ع��ن��ه��ا يف االآون����ة 
ن�صاهد  حني  اأننا  اإىل  النظر  لفت  اأود  االأخ���رية. 
زلنا  ما  فاإننا  واالأبي�ص،  باالأ�صود  قدمية  اأفالما 
الق�صة  الرغم من ال منطقية  بها على  ن�صتمتع 
مهنيتها  ب�صبب  وذل���ك  االأح��ي��ان،  م��ن  الكثري  يف 

العالية واالإتقان يف كل التفا�صيل.
االأم�����ر ���ص��ار ال���ي���وم ا���ص��ت�����ص��ه��ااًل واالأف������الم التي 
التقني.  �صعفها  ب�صبب  ت�صقط  ما  جدية  تدعي 
عملية  يحكم  االإن��ت��اج  لي�صور.  يكتب  ال�صيناريو 
ازده�����ار ك��ت��اب��ة ال�����ص��ي��ن��اري��و. م��ا زال ال��ك��ث��ري من 
الكتاب يف م�صر اأ�صرى جتربة اأ�صامة اأنور عكا�صة، 
ح��ي��ث ي�����ص��ود ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��واق��ع االجتماعي 
احلديث  التاريخي  والبعد  ال�صخ�صيات  وغ��زارة 

واملعا�صر.
خا�صة  عمل  ور�صة  لتقدمي  لبنان  اإىل  جئت   •
ب��ك��ت��اب��ة ال�����ص��ي��ن��اري��و ف��م��ا ه��ي م��الح��ظ��ات��ك حول 
امل�صاركون  ي�صعى  ال��ت��ي  وال��ه��واج�����ص  امل��وا���ص��ي��ع 
النف�صية  احل����واج����ز  ه���ي  وم����ا  ع��ن��ه��ا،  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
واملجتمعية التي تعيق تطور كتابة ال�صيناريو يف 

لبنان ويف العامل العربي عامة؟ 
كتابة  اأن  ج��دي��دة  مل��رة  التاأكيد  م��ن  ب��د  ال  اأواًل   -
ال�صيناريو  لكاتب  بد  فال  حرفة،  هي  ال�صيناريو 
�صيناريو  اأن يكتب  بها، فال يجوز  اأن يكون ملماً 
م��ن ال ي��ع��رف م��ا ه��و امل�صهد م��ث��ال. ق��دم��ت اإىل 
يوما   25 ور�صة عمل مدتها  لتقدمي  ملدة  لبنان 
عليها  ي�صرف  التي  اإي(،  اإف  )اإل  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع 
�صمعون.  تقال  املمثلة  وزو جته  اهلل  ف��رج  ط��وين 
اخلا�ص  التلفزيوين  م�صل�صله  يكتب  طالب  ك��ل 
اأت���دخ���ل اإط���الق���ا يف االأف����ك����ار وال يف  اأن����ا ال  ب����ه. 
التقني  اجل��ان��ب  يف  تنح�صر  ومهمتي  املوا�صيع 
ال�صيناريوهات  من  العديد  اأن  املفارقة  وح�صب. 

اأ�صرف عليهم تتفوق  التي كتبها الطالب الذين 
ب�صكل وا�صح على معظم ما يعر�ص حاليا، ولكن 
التي  ال��رق��اب��ة  ه��ي يف  ال��ك��ب��رية  امل�صكلة  اأن  ي��ب��دو 
حماولتهم  يف  اأنف�صهم  على  ال��ط��الب  يفر�صها 
ال��ع��ام وال��ق��ي��ود الطائفية  االأم���ن  جتنب رق��اب��ات 
الق�ص�ص  م���ن  ال��ع��دي��د  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة.  وامل���ح���اذي���ر 
ت��ك��ون حم��ب��وك��ة ب�صكل ج��ي��د، ول��ك��ن ف��ج��اأة يربز 
يحاول  الذي  التحايل  ب�صبب  �صياق غري مفهوم 
هذه  الرقابة.  مق�ص  من  النجاة  عربه  الطالب 
اللبناين،  باملجتمع  اأنها خا�صة  اأعتقد  امل�صكلة ال 
بل هي عامة مع بع�ص التمايز اخلا�ص بطبيعة 
كل جمتمع. ما زالت املوا�صيع اخلا�صة باحلرب 
ح�صا�صية  متلك  موا�صيع  والطائفية  وال��ذاك��رة 
الذاتية هي �صمة  الرقابة  عالية يف لبنان، ولكن 

تطبع ممار�صة الكتابة يف العامل العربي.
كتابة  م�����ص��ت��ق��ب��ل  اإىل  ت��ن��ظ��ر  ك��ي��ف  خ���ت���ام���اً،   •

ال�صيناريو؟
- ال�صيناريو يخ�صع ملوؤثرات التغيريات املت�صارعة 
على  الت�صديد  اأود  ختاما  حاليا.  نعي�صها  التي 
تطالها  ال  م�صتقلة  ج��زي��رة  لي�ص  ال�صيناريو  اأن 
الرياح، بل هو يخ�صع ويتفاعل مع الغليان الذي 
نعي�صه اليوم، والذي مل تت�صح معامله بعد. علينا 
وما  الكونية  ال�صيناريوهات  م�صارات  ننتظر  اأن 
�صنكتب  وبعدها  ملنطقتنا  بالن�صبة  عنه  �صت�صفر 
وهو  الو�صوح  يحيا يف  ال�صيناريو  �صيناريوهاتنا. 

لي�ص �صعراً.

امل�صرح املدر�صي 
وحت����دث يف م�����ص��ت��ه��ل امل��ل��ت��ق��ى بالل 
ل�صوؤون  امل�����ص��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال���ب���دور 
الثقافة  وزارة  يف  والفنون  الثقافة 
الثقافية  االأم�صية  ، خالل  وال�صباب 
حقل  يف  ب��داي��ات��ه  ع��ن  الرم�صانية، 
كانت  حيث  عاما،   40 قبل  امل�صرح، 
االنطالقة يف امل�صرح املدر�صي، الذي 
وق���ف ع��ل��ى خ�����ص��ب��ت��ه ل��ل��م��رة االأوىل 
ب�صيطة،  ب���داي���ة  و���ص��ك��ل��ت  اآن����ذل����ك، 
حرفا  طالب  كل  يحمل  ب��اأن  متثلت 
م��ن ح��روف ع��ب��ارة )اأه���ال و�صهال(، 
الحقا  امل�صاركون  الطالب  ي��ردد  ثم 
عبارة ترحيبية باحل�صور. وتناول ما 
اأ�صماها املرحلة الثانية من م�صريته 
الفنية، وجت�صدت مب�صاركته يف عمل 
فني قدمه م�صطفى ال�صريف، وهو 
تلفزيون  ل�����ص��ال��ح  م���در����ص���ة،  م��ع��ل��م 
ال���ك���وي���ت م���ن دب����ي ح��ي��ن��ه��ا، وكانت 
متثيلية  )ا���ص��ك��ت�����ص��ات(  ع���ن  ع���ب���ارة 
اخلالدين(،  �صجل  )يف  ا�صم  حملت 
اآخر،  فني  عمل  يف  بامل�صاركة  اأعقبه 
عنوان  حمل  اجتماعي  م�صل�صل  هو 
)احلل االأخ��ري(، حمل معه مفارقة 
الفتة يف حينه، وهي اأنه تكون من 7 
حلقات، 3 منها ي�صارك فيها الذكور 
فقط، و3 اأخرى ت�صارك فيها االإناث 
ف��ق��ط، ف��ي��م��ا ي�����ص��رتك ال��ط��رف��ان يف 
احللقة االأخرية، وهو ما راأى �صيف 
االأم�صية يف �صدده اأن م�صرح احلياة 
ف��ي��ه كل  وت�����ص��ارك  ل��ل��ج��م��ي��ع،  يت�صع 

اأطياف املجتمع .

خ�صو�صية الثقافة 
وت��ط��رق ال���ب���دور اإىل ال��ع��الق��ة بني 
لكل  اأن  معتربا  والثقافة،  رم�صان 
ثقافية  خ�صو�صية  وج��ي��ل  م��رح��ل��ة 
اج���ت���م���اع���ي���ة، يف ح����ني ب�����ات اإح���ي���اء 
االأعوام  خ��الل  الرم�صانية  الليايل 
املوؤ�ص�صات  ع����رب  ي���ج���ري  امل���ا����ص���ي���ة 
داخل  ويف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
خ��ي��م رم�����ص��ان��ي��ة خ���ا����ص���ة، م���وؤك���دا 
كبرية  م�����ص��اح��ة  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  اأن 

ل��ل��ث��ق��اف��ة، ك��م��ا ه���و م�����ص��اح��ة رحبة 
املجال�ص  اأ���ص��ب��ح��ت  ف��ي��م��ا  ل��ل��ع��ب��ادة، 
مق�صدا  ت�صكل  حتديدا  الرم�صانية 
ل�����ص��رائ��ح وا���ص��ع��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع، من 
لتناول  فر�صة  وهي  ال�صباب،  بينهم 
والوطنية  االج��ت��م��اع��ي��ة  االأح���ادي���ث 
واالق��ت�����ص��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وت���داول 
االأخبار واملعلومات بني ح�صور تلك 

املجال�ص.
ل�صوؤون  امل�������ص���اع���د  ال���وك���ي���ل  وراأى 
الثقافة  وزارة  يف  والفنون  الثقافة 
اأن  امل���ج���ت���م���ع  وال�������ص���ب���اب وت���ن���م���ي���ة 
موؤ�ص�صات االإعالم التقليدي �صقطت 
بعد اأن اأ���ص��ب��ح االإع����الم اجل��دي��د يف 
)جيب( كل �صخ�ص عادي، وباإمكانه 
وي��ر���ص��ل اخلرب  وي�����ص��ور  ي��ك��ت��ب  اأن 
التوا�صل  م���واق���ع  اإىل  وامل���ع���ل���وم���ة 
االإنرتنت،  وم��ن��ت��دي��ات  االج��ت��م��اع��ي 
يف  املعا�صر  ال�صحايف  و�صع  ما  وه��و 
هذا  ملواكبة  حقيقي  حت��د  مواجهة 

التطور يف التقنيات احلديثة.

غياب الأعالم يف الثقافة 
العربية

ت�صهده  مب����ا  ال����ب����دور  ب�����الل  ون������وه 
ال�صاحة الثقافية العربية من تراجع 
غياب  و�صط  الثقايف،  االإنتاج  يف  عام 
االأع�����الم واالأ����ص���م���اء ال��ك��ب��رية، على 
عك�ص ما �صهدته فرتة اخلم�صينيات 
م���ن ال���ق���رن امل���ا����ص���ي، ال���ت���ي عرفت 
ظ��ه��ور ن��خ��ب��ة م��ن امل��ث��ق��ف��ني العرب 

الكبار.
ب���ال���الئ���م���ة على  ال�����ب�����دور  واأن�����ح�����ى 
�صناعة  ع����دم  يف  امل��ح��ل��ي  االإع�������الم 
امل�صتوى  ع��ل��ى  االإم�����ارات�����ي  ال��ن��ج��م 
وثقافيا،  ف��ن��ي��ا  وال���ع���امل���ي  ال���ع���رب���ي 
يف  امل�����ص��ارح  اإدارات  على  اأن  معتربا 
بناء  اآل��ي��ات  يف  تبحث  اأن  االإم�����ارات 
االإماراتي  امل�صرحي  والنجم  الفنان 
اأر�ص  على  ذل��ك  وتنفيذ  وت�صويقه، 
ال��واق��ع م��ن خ���الل م��ف��ه��وم �صناعة 
و�صوال  االإم��ارات��ي،  امل�صرحي  النجم 
املواهب  بتبني  املنتجني  اإق��ن��اع  اإىل 

بهم،  خا�صة  اأعمال  واإنتاج  الوطنية 
م��ط��ال��ب��ا مب���ن���ح ����ص���ب���اب امل�������ص���رح يف 
والربوز،  للعمل  الفر�صة  االإم���ارات 
ت��اأه��ي��ل��ه��م و�صقل  واال���ص��ت��غ��ال ع��ل��ى 
اإمكاناتهم  وت���ط���وي���ر  م���واه���ب���ه���م 

الفنية.
م�صرح  اأن  االأم�����ص��ي��ة  ���ص��ي��ف  وراأى 
من  اأق���وى  االإم����ارات  يف  ال�صبعينات 
ن���ظ���ريه يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات، واالأخ�����ري 
الت�صعينات،  م�����ص��رح  م���ن  اأف�������ص���ل 
وهكذا دواليك، ما يدل على تراجع 
م�����ص��ت��وى امل�����ص��رح االإم����ارات����ي خالل 
االإمكانيات  رغ��م  املا�صية،  امل��راح��ل 
والتقنيات  احلديثة  وامل�صارح  املادية 
والور�ص  ح��ال��ي��ا  امل��ت��وف��رة  امل��ت��ط��ورة 
واملتخ�ص�صة،  امل��ت��ع��ددة  امل�����ص��رح��ي��ة 
م���ق���ارن���ة ب��ب�����ص��اط��ة االإم���ك���ان���ي���ات يف 
الإعادة  بحاجة  اأن��ن��ا  وراأى  امل��ا���ص��ي. 

ت�����ص��ك��ي��ل ث���ق���اف���ة امل��ج��ت��م��ع الإح���ي���اء 
احلركة الثقافية يف الدولة .

انعدام املرمطة
امل�صرح  تراجع  اأ�صباب  ال��ب��دور  وع��زا 
19 فرقة  االإم����ارات����ي، رغ���م وج���ود 
بينها  م���ن  ال����دول����ة،  يف  م�����ص��رح��ي��ة 
ال�صريعة(،  )النجومية  وراء  ال�صعي 
الفنانني  ب���ع�������ص  حم����اول����ة  وه������ي 
امل�صرحيني ال�صباب الربوز ال�صريع، 
يف  اأب���ط���اال  ي�صبحوا  الأن  و�صعيهم 
ميروا  اأن  دون  االأوىل،  م�صاركاتهم 
الفنانني  ب���ني  ي��ع��رف  م���ا  مب��رح��ل��ة 
امل�������ص���ري���ني، ع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال، 
ب)املرمطة خلف الكوالي�ص(. وبني 
اأن تطوير امل�صرح االإماراتي يتطلب 
ال��ب��دء م��ن امل�����ص��رح امل��در���ص��ي، ومن 
االأط���ف���ال حتديدا،  ري���ا����ص  م�����ص��رح 

وزارة  ت�����ص��رف  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  الف��ت��ا 
على  املدر�صي،  امل�صرح  على  الثقافة 
امل�صرح  م�����ص��وؤول��ي��ة  ت��ول��ي��ه��ا  غ�����رار 
اجل��ام��ع��ي ح��ال��ي��ا، وه����و م���ا يجري 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ع  بحثه 

�صمن مفهوم ال�صراكات املجتمعية.
املهرجانات  اأن  ال����ب����دور  واأ�����ص����اف 
املختلفة  امل�����ص��رح��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�صارقة  اأي����ام  وت�����ص��م��ل  ال���دول���ة،  يف 
املتخ�ص�صة  واملهرجانات  امل�صرحية 
ال�صباب  وم�����ص��رح  الطفل  م�صرح  يف 
املدر�صي  وامل�صرح  اجلامعي  وامل�صرح 
جادة،  وفعاليات  قيمة  مبادرات  هي 
لكن اأثرها �صعيف وال يواكبها اإنتاج 

وفعل م�صرحي متطور.
واأكد بالل البدور اأنه ال �صيء مينع 
جتاريا،  اجل��اد  امل�صرح  يكون  اأن  من 
الن�ص  اخ��ت��ي��ار  ي�صتدعي  ذل��ك  لكن 

للعر�ص  امل��ن��ا���ص��ب  وال���وق���ت  اجل��ي��د 
وح�صن الت�صويق و�صواها من عنا�صر 
مت�صائال  امل�صرحية،  االأع��م��ال  جن��اح 
م�صرحي  ع��م��ل  ك���ل  ي���ك���ون  ال  مل�����اذا 
اأن يكون  امل��ب��دع  ، فيما على  جت��اري��ا 
الت�صويق.  يف  حتى  ���ص��ام��ال،  مبدعا 
امل�صرح  ال�صعف يف �صناعة  اأن  وراأى 
م�صرح  خلق  دون  حت��ول  االإم���ارات���ي 
ودون  ال�����دول�����ة،  يف  ن���اج���ح  جت������اري 
الفنانني  ب���ني  ال��ن��ج��وم��ي��ة  ���ص��ن��اع��ة 

املواطنني.
واأرج�����ع ال���ب���دور ت��راج��ع ال��ف��ن��ون يف 
الرتبية  وزارة  اإل��غ��اء  اإىل  االإم����ارات 
الفنون  �صابقة  مرحلة  يف  والتعليم 
من مناهجها، وهو ما حرم االأجيال 
ال�����ص��اع��دة م��ن ح��ا���ص��ة ت����ذوق الفن 
ب�����ص��ت��ى ���ص��ن��وف��ه، وه����و م���ا ح���د من 
االإق���ب���ال اجل��م��اه��ريي ع��ل��ى ح�صور 

الفنية، يف ظل  واالأعمال  الفعاليات 
وا�صعة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ���ص��رائ��ح  اف��ت��ق��ار 

للتذوق الفني.
اأي  تقدم  بعدم  املحا�صر  وا�صت�صهد 
جلائزة  املواطنني  امل�صرح  كتاب  من 
دوراتها  اإح��دى  يف  والعلوم  الثقافة 
كموؤ�صر على تراجع امل�صرح حتديدا 
ا�صطر  ما  عامة،  الفنون  وم�صتوى 
بامل�صئولني  لالت�صال  اجلائزة  اإدارة 
عن اأيام ال�صارقة امل�صرحية بحثا عن 
اإليها، حتى  اأف�صل ن�ص قدم  اأف�صل 
ال يقال حجبت اجلائزة ، معتربا اأن 
امل�صرح  وك��ت��اب  اجل��ي��د  الن�ص  غ��ي��اب 
مي��ث��ل اإ���ص��ك��ال��ي��ة امل�����ص��رح االإم���ارات���ي 

حاليا.

ل للت�صنيف 
الزعابي،  اهلل  عبد  اأك��د  جانبه،  من 
راأ����ص  م�����ص��رح  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
امل�����ص��رح هو  اأن  ال���وط���ن���ي،  اخل��ي��م��ة 
ل��ل��ك��ث��ري من  م�����ص��وغ  وال   ، امل�������ص���رح 
م�صرح  ب���ني  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ت�����ص��ن��ي��ف��ات 
اأنه  جاد واآخ��ر جت��اري، م�صددا على 
اللهجة  اإن  واأ���ص��اف  الت�صنيف  �صد 
على  م�صاعدا  عامال  ت�صكل  املحلية 
اأعمال  وت��ق��دمي  واالإب������داع  ال��ن��ج��اح 
كما  ال���ع���ك�������ص،  ال  م���ت���م���ي���زة،  ف��ن��ي��ة 
اأعمال  اإنتاج  بدليل  البع�ص،  يدعي 
ح��ق��ق��ت جناحات  خ��ال�����ص��ة  حم��ل��ي��ة 
الفتة حمليا وعربيا، منها م�صل�صل 
بت�صكيل  م��ن��ا���ص��دا  ط���اي���ر(،  )ح���اي���ر 
االأعمال  الختيار  متخ�ص�صة  جلنة 
امل�����ص��رح��ي��ة، ال��ت��ي مت��ث��ل ال���دول���ة يف 
امل�صرحية  والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات 
���ص��ورة م�صرقة  لتقدمي  اخل���ارج،  يف 
وت�صريف  االإم�������ارات�������ي  ل���ل���م�������ص���رح 
الدولة يف املحافل الفنية االإقليمية 
والعاملية ، وردا على طرح امل�صاركني 
الرم�صانية  امل�صرحية  االأم�صية  يف 
ال����دع����وات اخل���ا����ص���ة، التي  ق�����ص��ي��ة 
املحلية  امل�����ص��ارح  ب��ع�����ص  اإىل  ت��وج��ه 
وزارة  ع��ل��ى  امل������رور  دون  م��ب��ا���ص��رة، 
الثقافة، قال بالل البدور: اإنه �صد 

الدعوات اخلا�صة للم�صارح مبا�صرة، 
ت�صتطيع منعها وال  ال���وزارة ال  لكن 
متلك �صالحية يف ذلك، يف حني اأن 
الوزارة تر�صح للم�صاركة يف الدعوات 
مبا�صرة،  ت�صلها  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة، 
االإماراتية  الفنية  االأعمال  لرت�صيح 
االأعمال ذات اجل��ودة، والقادرة على 

التمثيل امل�صرف للدولة يف اخلارج.

املظلة املعطلة 
امل�صت�صار  ال�����ص��ام�����ص��ي  جن��ي��ب  وق����ال 
االقت�صادي يف االأمانة العامة ملجل�ص 
ال��ت��ع��اون ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة و 
كاتب م�صرحي ورئي�ص �صابق ملجل�ص 
الوطني،  اخليمة  راأ���ص  م�صرح  اإدارة 
للملتقى  االأوىل  االأم�����ص��ي��ة  خ���الل 
�صكلت  الثقافة  وزارة  اإن  العام:  هذا 
م��ظ��ل��ة ���ص��ام��ل��ة ل��ل��ع��م��ل ال���ث���ق���ايف يف 
مراحل �صابقة، لكنها اأ�صبحت اليوم 
ال��دور جلهات  ه��ذا  وتركت  معطلة، 
الت�صتت  من  حالة  خلق  ما  حملية، 
االإم���������ارات،  ال���ث���ق���ايف يف  ال���ع���م���ل  يف 
واأ�صعف املنتج الثقايف الوطني، وقاد 
الثقافية.  احل��ي��اة  يف  انتكا�صة  اإىل 
وقال ال�صام�صي: اإننا ال نزال نبحث 
ع��ن هوية  �صنة   40 م��ن  اأك���رث  منذ 

للم�صرح والثقافة االإماراتية.
و���ص��ك��ا د. ع��ل��ي ف���ار����ص، م���دي���ر عام 
التابع  وال��وث��ائ��ق،  ال��درا���ص��ات  مركز 
للديوان االأم��ريي يف راأ���ص اخليمة، 
االأعمال  اختيار  يف  املح�صوبية  م��ن 
القنوات  يف  تعر�ص  التي  الدرامية، 
ال��ف�����ص��ائ��ي��ة وت��ن��ت��ج م��ن ق��ب��ل بع�ص 
االإم�����ارات، وهو  اأب��ن��اء  املنتجني م��ن 
ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  عليه  رد  ما 
الثقافة  وزارة  يف  والفنون  الثقافة 
ب�����اأن امل�����ص��ك��ل��ة اأن�����ه ل��ي�����ص ل��دي��ن��ا يف 
االإمارات موؤ�ص�صات اإنتاج وطني، لكن 
وبع�صهم  حمليون،  منتجون  لدينا 
دعم  يف  امل�صوؤولية  ب���روح  يتحلى  ال 
وت�صجيعه  الوطني  الدرامي  االإنتاج 
ال��وط��ن��ي��ة وعك�ص  ال��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز 

�صورة طيبة عن جمتمعه .

بحثًا عن �صناعة )الو�صوح(

حممود د�سوقي: ال�سيناريو لي�س �سعرًا
اأن  معتربًا  حرفة،  هو  ال�صيناريو  اأن  د�صوقي  حممود  امل�صري  ال�صيناري�صت  يرى 
اإىل  اإىل �صيطرة مفهوم الحتكار، كما يلفت  العربية حاليا تعود  ال�صينما  اأزمة 
على  اطلع  لبنان،  يف  ال�صيناريو  فن  بتعليم  خا�صة  ور�ض  على  اإ�صرافه  خالل  اأنه 
�صيناريوهات اأف�صل من معظم ما ُيعر�ض على ال�صا�صات العربية حاليا، لكن امل�صكلة 
املحاذير  من  خوفا  اأنف�صهم  على  الكّتاب  يفر�صها  التي  الذاتية  الرقابة  يف  هي 
ال�صلطوية والرقابية. ال�صيناري�صت امل�صري الذي خا�ض جتربة الكتابة لالأطفال 
يف الن�صخة العربية من الربنامج العاملي )عامل �صم�صم( يعترب اأن الكتابة لالأطفال 

تتطلب ان�صباطا ودقة �صديدين. 

ثقافة وفن�ن
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• راأ�س اخليمة – الفجر:

نظم م�صرح راأ�ض اخليمة الوطني، م�صاء اأم�ض الأول، ملتقى الرواد ل�صت�صافة نخبة من رواد العمل امل�صرحي والفني والثقايف يف الدولة لقاء 
مع املواهب املواهب الواعدة يف العمل امل�صرحي وتاأكيدا لالنتماء للموطن والولء للقيادة الر�صيدة حمل امللتقى عنوان )كلنا خليفة(.

يف امللتقى امل�سرحي )كلنا خليفة( 
بالل البدور : رم�صان م�صاحة رحبة للعمل الثقايف 

جنيب ال�صام�صي : البحث م�صتمر عن هوية للم�صرح الإماراتي 
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30
�صحتك 

لي�ض منا من مل يرحم �صغرينا ويوقر كبرينا

ذو ال�شيبة يف هدي 
بامل�صنني  العناية  اإهمال  املوؤرقة  االجتماعية  الظواهر  من 
بلغوا مرحلة  الذين  ال�صن  كبار  وهم  االأدب معهم،  و�صياع 
ورحمة  واح���رتام،  وتوقري  عناية  مزيد  اإىل  حتتاج  عمرية 
و�صفقة، ورد اجلميل واملجازاة باالإح�صان، فالكبار وامل�صنون � 
رِحَما ودينا � ال ي�صيعون يف جمتمع االإ�صالم الذي اأوىل نبيه 
� القدر الكبري لرعايتهم واالهتمام  � �صلى اهلل عليه و�صلم 
ي��رح��م �صغرينا ويوقر  ف��ق��ال : )ل��ي�����ص م��ن��ا م��ن مل  ب��ه��م، 

كبرينا( رواه الرتمذي .
ذو ال�صيبة له مكانة كبرية يف هدي النبي � �صلى اهلل عليه 
� ق��ال: قال  � ر�صي اهلل عنه  �، فعن عمر بن اخلطاب  و�صلم 
يف  �صيبة  ���ص��اب  )م��ن   :� و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   � اهلل  ر���ص��ول 
ابن حبان، وعن  رواه  القيامة(  يوم  ن��ورا  له  االإ�صالم كانت 
ر�صول  ق��ال  ق���ال:   � ر���ص��ي اهلل عنهما   � ع��م��رو  ب��ن  عبد اهلل 
ما  فاإِنه  ْيَب،  ال�صَّ َتْنِتفوا  )ال   :� و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   � اهلل 
يوم  ن��وراً  له  كانت  اإال  االإ�صالم،  �َصيبة يف  َي�ِصيُب  من م�صلم 
القيامة (، ويف رواي��ة: )كتب اهلل له بها ح�صنة، وَحطَّ عنه 

بها خطيئة( رواه اأحمد .
� لل�صيخ الكبري حرمة  � �صلى اهلل عليه و�صلم  وجعل النبي 
وحقاً ل�صيبته وكربه وعبادته لربه، فعن عبد اهلل بن �صداد 
� ر�صي اهلل عنه �: اأن نفراً من بنى عذرة ثالثة اأتوا النبي � 
�صلى اهلل عليه و�صلم � فاأ�صلموا، قال: فقال النبي � �صلى اهلل 
� قال  اأي من يقوم باأمورهم   � َيْكِفنيِهْم؟  عليه و�صلم: )َمْن 
اأن��ا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي - �صلى  طلحة: 
اهلل عليه و�صلم - بعًثا، فخرج فيه اأحدهم، فا�صت�صهد، قال: 
ثم بعث بعًثا فخرج فيه اآخر فا�صت�صهد، ثم مات الثالث على 
كانوا  ال��ذي��ن  الثالثة  ه���وؤالء  ف��راأي��ت  طلحة:  ق��ال  فرا�صه. 
وراأيت  اأمامهم،  فرا�صه  امليت على  فراأيت  عندي يف اجلنة، 
اأولهم  ا�صت�صهد  ال��ذي  وراأي���ت  يليه،  اأخ���رًيا  ا�صت�صهد  ال��ذي 
� �صلى اهلل  النبي  ق��ال: فدخلني من ذل��ك، فاأتيت  اآخرهم، 
عليه و�صلم � فذكرت ذلك له، قال: فقال ر�صول اهلل - �صلى 
َل  اأَْف�صَ اأََح��ٌد  اأنكرَت من ذلك، لي�ص  اهلل عليه و�صلم -: وما 
ُر يف االإ�صالم، ِلت�ْصبيِحِه، َوَتْكِبرِيِه،  عند اهلل من موؤمن ُيَعمِّ

َوَتْهِليِلِه( رواه اأحمد .
ال�صيبة  وذي  الكبري  ف�صل  على  دالل���ة  احل��دي��ث  ه��ذا  ويف 
امل�صلم، واإمنا يكون هذا الف�صل بكرثة عبادته هلل عمن مات 
اأن رجال  اأبيه،  اأب��ي بكرة، عن  قبله، فعن عبد الرحمن بن 
� �صلى اهلل عليه  اأي النا�ص خ��ري؟، قال  ق��ال: يا ر�صول اهلل 
النا�ص  ف��اأي  �: )م��ن ط��ال عمره وح�صن عمله، ق��ال:  و�صلم 

�صر؟، قال: من طال عمره و�صاء عمله( رواه الرتمذي .
واأو�صى النبي � �صلى اهلل عليه و�صلم � �صباب و�صغار املجتمع 
�صيوخ  هم  اليوم  و�صباب   � وامل�صنني،  الكبار  واإج��الل  باإكرام 
الغد �، فقال: )اإن من اإجالل اهلل اإكرام ذي ال�صيبة امل�صلم( 

رواه اأحمد. 
� من عدم معرفة  � �صلى اهلل عليه و�صلم  وح��ذر ر�صول اهلل 
وت��رك توقريه فقال: )لي�ص منا من مل يوقر  الكبري  حق 
الكبري، ويرحم ال�صغري، وياأمر باملعروف وينهى عن املنكر( 
ي��رح��م �صغرينا،  اأح���م���د، وق����ال: )ل��ي�����ص م��ن��ا م��ن مل  رواه 
) رواي��ة )ويعرف حق كبرينا  (، ويف  ويعرف �صرف كبرينا 

رواه اأحمد .
ويف �صرية النبي � �صلى اهلل عليه و�صلم � املثال احلي والواقعي 
و�صفقته  بهم  وعنايت�����ه  وامل�ص���نني  الكبار  لقدر  معرفته  يف 
عليهم، فقد روى ابن ه�صام يف �ص���ريته والبيهقي يف الدالئل 
اأن اأ�صماء بنت اأبي بكر � ر�ص���ي الل�����ه عنهما � قالت : ملا دخل 
ر�صول اهلل � �صلى اهلل عليه و�صلم � مكة ودخل امل�صجد، اأتى 
� �صلى اهلل عليه  راآه ر�صول اهلل  باأبيه يقوده، فلما  بكر  اأب��و 
و�صلم � قال: )هال تركت ال�صيخ يف بيته حتى اأكون اأنا اآتيه 
فيه؟، قال اأبو بكر: يا ر�صول اهلل، هو اأحق اأن مي�صي اإليك 
من اأن مت�صي اإليه اأنت، قالت: فاأجل�صه بني يديه، ثم م�صح 

�صدره، ثم قال له: اأ�صلم، فاأ�صلم( رواه اأحمد .

ت�صليم ال�صغري على الكبري:
عن اأبي هريرة � ر�صي اهلل عنه � قال: قال ر�صول اهلل � �صلى 
وامل��ار على  الكبري،  ال�صغري على  �: )ي�صلم  اهلل عليه و�صلم 

القاعد، والقليل على الكثري( رواه البخاري .
� اأحق  � �صلى اهلل عليه و�صلم  اأن الكبري يف هدي النبي  كما 
َو�َصْهِل  َخ��ِدي��ٍج  ْب��ِن  َراِف���ِع  فَعْن  واحل���وار،  الكالم،  باملباداأة يف 
بن م�صعود  يِّ�َصَة  َوحُمَ �َصْهٍل  ْبَن  اهلل  اأَنَّ عبد  َحْثَمَة  اأَِب��ي  ْبِن 
َقا يف النخل، َفُقِتَل عبد اهلل بن �صهل فجاء  اأَتَيا َخْيرَبَ َفَتَفرَّ
يِّ�َصُة اْبَنا َم�ْصُعوٍد اإِىَل  عبد الرحمن بن �َصْهٍل َوُحَويِّ�َصُة َوحُمَ
النبي � �صلى اهلل عليه و�صلم � فتكلموا يف اأمر �صاحبهم، فبداأ 
غر القوم، فقال له النبي � �صلى اهلل  عبد الرحمن وكان اأَ�صْ

( رواه البخاري .  ْ عليه و�صلم � : )َكربِّ
َقال َيْحَيى: " َيْعِني ِلَيِلَي اْلَكالَم االأْكرَبُ ". 

وهذه قاعدة عامة يف تقدمي الكبري وامل�صن يف وجوه االإكرام 
والت�صريف، فقد اأمر النبي � �صلى اهلل عليه و�صلم � اأن ُيبداأ 
� ر�صي  بالكبري يف تقدمي ال�صراب ونحوه، فعن ابن عبا�ص 
� قال: )كان ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم  اهلل عنهما 
اأو ق��ال: باالأكابر( رواه  اب��دءوا بالكبري -  اإذا �صقى ق��ال:   -

الطرباين .
وعن عائ�صة � ر�صي اهلل عنها � قالت : )كان � �صلى اهلل عليه 
و�صلم � ي�صنت وعنده رجالن، فاأُوحي اإليه: اأن اأعط ال�صواك 

اأكربهما( رواه اأبو داود . 
قال ابن بطال: " فيه تقدمي ذي ال�صن يف ال�صواك، و يلتحق 

به الطعام وال�صراب وامل�صي والكالم وكل وجوه االإكرام".

التخفيف عن امل�صنني يف الأحكام ال�صرعية : 
 � و�صلم  � �صلى اهلل عليه  النبي  ه��دي  ال�صرعية يف  االأح��ك��ام 
دائًما تاأخذ يف االعتبار مبداأ التخفيف عن �صاحب احلرج، 
اأن  للم�صن  ال�صرع  اأج��از  الفرائ�ص:  واملري�ص، ففي  كامل�صن 
يفطر يف نهار رم�صان � ويطعم - اإذا �صق عليه ال�صيام، واأن 
ي�صلي جال�ًصا اإذا �صق عليه القيام، واأن ي�صلي راقًدا اإذا �صق 
� �صلى اهلل عليه  الر�صول  عليه اجللو�ص وهكذا، وقد عّنف 
و�صلم � معاذ بن جبل � ر�صي اهلل عنه � ملا �صّلى اإماًما فاأطال 
اأَْن���َت!  ���اٌن  اأََف���تَّ ُم��َع��اذ!  ف�صق على امل��اأم��وم��ني، فقال ل��ه : )ي��ا 
ْم�ِص  لَّْيَت ب )�َصبِِّح ا�ْصَم َربَِّك (،) َوال�صَّ َثاَلَث ِمَراٍر! َفلَْواَل �صَ
َحاَها (،) َواللَّْيِل اإَِذا َيْغ�َصى (، َفاإِنه ي�صلي وراءك الكِبري  َو�صُ

ِعيُف َوذو احلاجة( رواه البخاري . وال�صَّ
ورخ�ص النبي � �صلى اهلل عليه و�صلم � للم�صن اأن ير�صل من 
يحج عنه اإن مل ي�صتطع، فَعْن الف�صل اأن ام��راأة ِمْن خثَعَم 
قاَلت: )يا ر�صول اهلل، اإِن اأَِبي �َصْيٌخ َكِبري عليه فري�صة اهلل 
، َوهو ال َي�ْصَتِطيع اأَْن َي�ْصَتِوي َعلَى ظهربِعرِيِه، فقال  جِّ يِف احْلَ
ي َعْنُه( رواه م�صلم  لها النِبي � �صلى اهلل عليه و�صلم �: َفُحجِّ

.
اأن  فينبغي  االإ���ص��الم  يف  ومكانته  ق��دره  ل��ه  ال�صن  كبري  اإن 
التوقري  ذل��ك  ويظهر  واإج����الل،  ت��وق��ري  بكل  معه  ُيتعامل 
امل�صلم،  املجتمع  العملية يف حياة  املمار�صات  العديد من  يف 
���ص��رية وه���دي النبي  اأ���ص��ل يف  امل��م��ار���ص��ات لها  وجميع ه��ذه 
يوقر  مل  من  منا  )لي�ص  القائل:   � و�صلم  عليه  اهلل  �صلى   �

كبرينا ويرحم �صغرينا( ..

هوؤلء الأعالم هم عباد اهلل واأوليائه الذين تولهم بعنايته وكالهم برعايته 
له  وكانوا  منه  فكانوا  امل�صتقيم  ال�صراط  اإىل  وهداهم  نوره  من  عليهم  واأ�صفى 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عن  عنه  اهلل  ر�صي  عمر  عن  داوود  اأبو  روى  وقد 
هم  ما  لأنا�صا  اهلل  عباد  من  )اإن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  فقال: 
القيامة مبكانتهم من اهلل  يوم  وال�صهداء  الأنبياء  يغبطهم  �صهداء  باأنبياء ول 
عز وجل( قالوا : يا ر�صول اهلل من هم؟ قال: هم قوم حتابوا بروح اهلل على 
غري اأرحام بينهم ول اأموال يتعاطونها فواهلل اإن وجوههم لنور واإنهم لعلى نور 
ل يخافون اإذا خاف النا�ض ول يحزنون اإذا حزن النا�ض ثم تال الآية الكرمية 
) األ اأن اأولياء اهلل ل خوف عيهم ول هم يخزنون الذين اآمنوا وكانوا يتقون 
لهم الب�صرى يف احلياة الدنيا ويف الآخرة..ل تبديل لكلمات اهلل ذلك هو الفوز 

العظيم ( �صورة يون�ض الآية) 64-62(.
وويل اهلل هو من يتقي اهلل يف �صره وعالنيته يف ظاهرة وباطنه هو املوؤمن باهلل 
ور�صوله املحب هلل ور�صوله املطبق ل�صرائعه امل�صتقيم على �صراط احلق تعاىل 

املحفوظ بالذات من الهوى والنف�ض وال�صيطان. 
اإليه فكانوا اأهال ملحبته ون�صوا  واأولياء اهلل ا�صطفاهم اهلل من عباده وقربهم 
اجتمعوا  اإذا  بخ�صيته  متعلقة  واأنفا�صهم  له  ذكر  فوجودهم  ذكره  اإل  الدنيا 
فوجوههم  �صابقة  معرفة  دون  بع�صا  بع�صهم  يعرفون  منه  والتقرب  فلمر�صاته 
نور وقلوبهم نور ل يخ�صون اأحدا �صواه ول يخافون على �صيد اإل من غ�صبه مثال 
قال عز وجل )الذين اإذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم واإذا تليت علهيم اآياته زادتهم 
اإميانا وعلى ربهم يتوكلون( �صدق اهلل العظيم وقال تعاىل يف كتابه الكرمي ) اإن 

الذين قالوا ربنا اهلل ثم ا�صتقاموا تتنزل عليهم املالئكة ول تخافوا ول حتزنوا 
واب�صروا باجلنة التي كنتم توعدون نحن اأولياءكم يف احلياة الدنيا ويف الآخرة 
ولكم فيها ما ت�صتهي اأنف�صكم ولكم فيها ما تدعون.. نزل من غفور رحيم( �صورة 
اي هريرة ر�صي اهلل  البخاري عن  رواه  30-23( ويف حديث  قد�صي  ف�صلت) 
عنه قال : قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عيه و�صلم :) يقول اهلل تبارك وتعاىل 
من عادى يل وليًا فقد اأذنته باحلرب وما تقرب اإيل عبدي ب�صيء اأحب اإيّل مما 
افرت�صت عليه وما زال عبدي يتقرب اإيّل بالنوافل حتى اأحبه فاإذا اأحببته كنت 
�صمعه الذي ي�صمع به وب�صره الذي يب�صر به ويده التي يبط�ض بها ورجله التي 
مي�صي بها ولئن �صاألني لعطيته ولئن ا�صتعاذين لأعذته وما ترددت عن �صيء اأنا 

فاعله ترددي عن نف�ض عبدي املوؤمن يكره املوت واأكره م�صاءلته(.

الت�صوف اإىل اأمر عجيب وهو اأنه كان يف بداية حياته من املنكرين للت�صوف 
املعرت�صني عليه كما اأ�صلفنا.

وقد ذكر ابن عطاء اهلل ذلك بنف�صه يف كتابه لطائف املنن فقال كنت الأمرة 
اأبي العبا�ص املر�صى من املنكرين وعليه من املعرت�صني ال  اأي الأمر ال�صيخ 
بيني  املخا�صمة  ج��رت  ولكن  عنه  نقله  �صح  ل�صيء  وال  منه  �صمعته  ل�صيء 
اأي هاجم طريقتهم ب�صدة ثم قلت  اأ�صحابه فقلت فيهم قوال عظيم  وبني 
يف نف�صي دعني اأذهب اأنظر هذا الرجل ف�صاحب احلق له اإمارات ال يخفي 
�صاأنه فاأتيت اإىل جمل�صه فوجدته يتكلم يف االأنفا�ص وم�صاألة ال�صالكني اإىل 
االإ�صالمي وهو درجة  االأول   : به وقربهم منه فقال  اهلل ومدى معرفتهم 

االنقياد والطاعة والقيام مبرا�صم ال�صريعة .
وثانيها : االإميان وهو مقام معرفة حقيقة ال�صرع مبعرفة لوازم العبودية 
قلت  �صئت  واإذا  القلب  يف  تعاىل  احل��ق  �صهود  مقام  وه��و  االإح�صان  وثالثها 
االأول عبادة و�صريعة والثاين حقيقة وعبودية هلل والثالث حتقق فما زال 
فعلمت  لبي  و�صب  عقلي  بهر  اأن  اإىل  قلت  �صذت  واإن  قلت  �صئت  واإن  يقول 
فاأذهب اهلل ما  رب��اين  اإلهي وم��دد  اإمن��ا يغرتف من في�ص بحر  الرجل  اأن 
كان عندي ثم اأتيت تلك الليلة اإىل املنزل فلم اأجد يّف  �صيئا يقبل االجتماع 
باالأهل كعادتي ووجدت معنى غريبا ال اأدى ما هو فانفردت يف مكان اأنظر 
قلبي  فلم�ص  قدرته  عجائب  من  فيها  اهلل  خلق  وما  وكواكبها  ال�صماء  اإىل 
اأ�صياء مل اأعرفها من قبل فحملني ذلك على العودة اإليه مرة اأخرى فاأتيت 
اإيه فاأ�صتوذن يل عليه فمال دخلت اإليه قام واقفا وتلقاين بب�صا�صة واإقبال 
اأول ما  اأه��ال لذلك فكان  اأك��ون  اأن  نف�صي  وا�صت�صغرت  حتى ده�صت خجال 
قلت له : يا �صيدي اأنا واهلل اأحبك فقال اأحبك اهلل كما اأحببتني ثم �صكوت 
اإليه ما اأج��ده من هموم واأح��زان فقال اأح��وال العبد اأرب��ع ال خام�ص لها : 
النعمة والبلية والطاعة واملع�صية فاإن كنت يف النعمة فمقت�صي احلق منك 

ال�صكر.
واإن كنت بالبلية فمقت�صي احلق منك ال�صرب.

واإن كنت بالطاعة فمقت�صي احلق منك �صهود منيه عليك
واإن كنت باملع�صية فمقت�صي احلق منك وجود اال�صتغفار.

فقمت من عهده وكاأمنا  كانت الهموم واالأحزان ثوبا نزعته ثم �صاألني بعد 
ذلك مبدة كيف حالك ؟ فقلت اأفت�ص من الهم فلم اأجده فقال: 

ليلي بوجهك م�صرق           وظالمه يف النا�ص �صاري
والنا�ص يف �صدف الظالم      ونحن يف �صوء النهار

الزم .. فواهلل لئن لزمت لتكونن مفتيا يف علوم الظاهر ال�صريعة وحقائق 
الباطن الت�صوف وهكذا الزم ابن عطاء اهلل اأ�صتاذه اأبو العبا�ص املر�صى ثم 
ال�صويف  للفكر  عاليا  مثاال  فكان  ال�صاذلية  الطريقة  �صيخ  بعده  من  ك��ان 

امل�صتنري الذي ي�صعه يف ال�صف االأول من �صوف املقربني.

موؤلفاته
والبن عطاء اهلل موؤلفات عديدة نذكر منها:

تعاىل  اهلل  م��ع  لتدبريه  االإن�����ص��ان  اإ�صقاط  اأي  التدبري  اإ�صقاط  يف  التنوير 
والر�صا مبا يورده عليه.

ال�صاذيل   اأب��ي احل�صن  و�صيخه  املر�صى  العبا�ص  اأب��ي  املنن يف مناقب  لطائف 
ويذكر فيه �صريتهما ومناقبهما واأحزابهما واأديتهما.

تاج العرو�ص يف تهذيب النفو�ص وهو مواعظ يف الت�صوف
اإعانة املتوجه امل�صكني على طريق الفتح والتمكن 

القول املجرد يف معرفة اال�صم املفرد
القواعد يف الت�صوف

مفتاح الفالح يف كيفية ال�صلوك واخللوة والذكر 
البدع التي يفعلها فقراء ال�صوفية

احلكم العطائية ويعد هكذا الكتاب من اأ�صهر ما كتبه 
ابن عطاء اهلل وقد قام ب�صرح هذه احلكم عدد كبري من العلماء القدامى 

واملحدثني وامل�صت�صرقني.

مواقفه واأقواله
قال عنه احلافظ الذهبي وكانت له خالل عجيبة ووقع يف النفو�ص وم�صاركة 
اأحدهم لو �صلمت من  اأن ثالثة ق�صدوا جمل�صه فقال  الف�صائل ويقال  يف 
العائلة لتجردت وقال االآخر اأنا اأ�صلي واأ�صوم وال اأجد من ال�صالح ذرة يف 

قلبي وقال الثالث اإن �صالتي ما تر�صيني  فكيف تر�صي ربي.
النا�ص من  اأثناء كالمه ومن  قال يف  ابن عطاء اهلل  فلما ح�صروا جمل�ص 

يقول كذا وكذا ثم اأعاد كالمهم بعينه حرفا حرفا ورد عليه.

من حكمه
اأ�صل كل مع�صية وغفلة و�صهوة الر�صا عن النف�ص واأ�صل كل طاعة ويقظة 
وعفة عدم الر�صا عن النف�ص واإذا التب�ص عليك اأمران فانظر اأثقلهما على 

اأب���و الف�صل  ب��ن ع��ط��اء اهلل وكنيته  ال��ك��رمي  اأح��م��د ب��ن حممد ب��ن عبد  ه��و 
وين�صب اإىل مدينة االإ�صكندرية امل�صرية حيث ولد وعا�ص وجده هو ال�صيخ 
اأبو حممد عبد الكرمي كان فقيها معروفا يف ع�صره ويري الباحثون اإن حياة 
اأن حياة  الباحثون  اإيل ثالثة مراحل وي��رى  اأن تق�صم  ابن عطا اهلل ميكن 
ابن عطا اهلل ميكن اأن تق�صم اإىل ثالثة مراحل: االأوىل عندما كان مبدينة 
الفقهاء  اإنكارا �صديدا تع�صبا لعلوم  ال�صوفية  ينكر على  االإ�صكندرية وكان 
واملرحلة الثانية عندما زال اإنكاره وتع�صبه حني التقى بابي العبا�ص املر�صى 
فاأعجب به اإعجابا كبريا واأخذ عنه الطريق ال�صويف اإال اأنه مل ينقطع عن 

طلب  العلوم الدينية بل اأراد اأن يجمع بني علوم الظاهر والباطن. 
اأما املرحلة الثالثة عندما ترك ابن عطا اهلل االإ�صكندرية ورحل اإىل القاهرة 
ليعمل بالتدري�ص والوعظ فيها فتويل التدري�ص باجلامع االأزهر مدة من 
الزمن وتخرج على يديه جملة من الفقهاء ومنهم ال�صوفية وظل ابن عطاء 
جمع  جنازته  وح�صر  709ه 1309-  عام  بها  تويف  اأن  اإىل  بالقاهرة  اهلل 
غفري من النا�ص. ويرى بع�ص الباحثني اأنه لوال ابن عطا اهلل ال�صكندري ملا 

جاء اإلينا تراث املت�صوفة .
ويرى بع�ص الباحثني اأنه لوال ابن عطا اهلل ال�صكندري ملا جاء اإلينا تراث 
احل�صن  اأب��و  اأم��ث��ال  االإ�صكندرية  مدينة  يف  عا�صوا  ال��ذي��ن  الكبار  املت�صوفة 
ال�صاذيل اأبو العبا�ص املر�صى حيث اأنهما مل يرتكا �صيئا مدونا ويعد ابن عطا 
اهلل اأول من دون تراثهما اإ�صافة اإىل اأعماله القيمة التي �صكل فيها مبادئ 
الطريقة ال�صاذلية حتى �صار اأعجوبة زمانه يف الت�صوف وانتفع بعلمه خلق 

كثري و�صلكوا طريقه.

�صبب ت�صوفه
�صبب  وي���رج���ع 
دخ���������ول���������ه 
ع��������امل 

النف�ص فاتبعه فاإنه ال يثقل عليهما اإال ما كان حقا.
ليقل ما تفرح به يقل ما حتزن عليه.

الغافل اإذا اأ�صبح ينظرماذا يفعل والعاقل ينظرماذا يفعل اهلل به.
انطما�ص  دليل على  اجتهادك فيما �صمن لك وتق�صريك فيما طلب منك 

الب�صرية منك. 
ال ميكن تاأخر اأمد العطاء مع االإحلاح يف الدعاء موجبا لياأ�صك فهو �صمن 
لك االإجابة فيما تختار لك ال فيما تختار لنف�صك ويف الوقت الذي يريد ال 

يف الوقت الذي تريد .
واإن تعيني زمنه لئال يكون ذلكم  املوعود  وق��وع  الوعد عدم  ي�صككنك يف  ال 

قدحا يف ب�صريتك واإخمادا لنور �صريرتك.
ما توقف مطلب اأنت طالبه بربك وال تي�صري مطلب اأنت طالبه بنف�صك .

من عالمات النجح يف النهايات الرجوع اإىل اهلل يف البدايات.
�صورة  رزق��ه(  عليه  قدر  )وم��ن  اإليه  الوا�صلون  �صعته(  �صعة من  ذو  )لينفق 

الطالق االآية :7 ال�صائرون اإليه .
ت�صوفك اإىل ما بطن فيك من العيوب خري من ت�صوفك اإىل ما حجب عنك 

من الغيوب.
عاملا  ت�صحب  اأن  م��ن  ل��ك  خ��ري  نف�صه  ع��ن  ير�صي  ال  جاهال  ت�صحب  الأمن 
ال  جلاهل  جهل  وزي  نف�صه  عن  ير�صي  لعامل  علم  ف��اأي  نف�صه  عن  ير�صي 

ير�صي عن نف�صه .
ال يعظم الذنب عندك عظمه ت�صدك عن ح�صن الظن باهلل تعايل فاإن من 

عرف ربه ا�صت�صغر يف جنب كرمه ذنبه.
ال تفرحك الطاعة الأنها برزت منك وافرح بها الأنها برزت من اهلل اإليك .

ما قادك �صيء مثل الوهم.
اأنت له طامع من مل ي�صكر  – بائ�ص وعبد ملا  اأنت حر  فيما اأنت عنه اأي�ص 

النعم فقد تعر�ص لزوالها ومن �صكرها فقد قيدها  بعقالها.
اإمنا جعل الدار االآخرة حمال جلزاء عباده املوؤمنني الأن هذه الدار الت�صع ما 

يريد اأن يعطيهم والأنه اأجل اأقدارهم عن اأن يجازيهم يف دار ال بقاء لها.
من وجد ثمرة عمله عاجال فهو دليل علي وجود القبول اآجال.

خري ما تطلب منه اأي من اهلل ما هو طالبه منك.
ما العارف من اإذا اأ�صار وجد احلق اأقرب اإليه من اإ�صارته.

الرجاء ما قارنه عمل واإال فهو اأمنية.
مطلب العارفني من اهلل ال�صدق يف العبودية والقيام بحقوق الربوبية.

العطاء من اخللق حرمان واملنع من اهلل اإح�صان
متى اأعطاك اأ�صهدك بره ومتى منعك اأ�صهدك قهره فهو يف كل ذلك متعرف 

اإليك ومقبل  بوجود لطفه عليك.
اأنت اإيل حلمه اإذا اأطعته اأحوج منك اإىل حلمه اإذا ع�صيته.

من اأعالم الت�سوف الإ�سالمي اإعداد وتقدمياأ�صواق 
 عبد التواب عبد العزيز:

ال�شيام راحة للمعدة 

املثقلة بالطعام
رم�صان فر�صة الإراحة املعدة واالأمعاء من االأ�صرار التي تلحق بها طوال العام 
ُتتَّبع يف هذا  ب�صبب االإف��راط يف تناول الطعام، لكن ثمة ع��ادات غذائية خاطئة 
اإ�صابة ال�صائم بالتخمة والك�صل  ال�صهر توؤثر �صلباً على ال�صحة العامة، ومنها 

وزيادة الوزن.
فمن االأخطاء الغذائية ال�صائعة يف �صهر رم�صان تعوي�ص �صاعات ال�صوم بتناول 
اأطعمة مملحة مثل  تناول  �صوء ه�صم، ف�صاًل عن  اإىل  ي��وؤدي  اأطعمة د�صمة، ما 
املخلالت بحجة فتح ال�صهية، و�صرب ال�صاي والقهوة مبا يوؤثر �صلباً على اجلهاز 
الع�صبي والقلب وال�صرايني. وكذلك �صرب املاء بكرثة يف بداية االإفطار بحجة 
اإذ يجب االعتدال يف هذا االأمر فيكون �صرب  اإطفاء العط�ص من اأبرز االأخطاء، 
املاء بكميات قليلة وعلى دفعات، وعدم �صرب املاء املثلج عند االإفطار مبا�صرة الأنه 
الغازية بكرثة  املياه  املعدة، كذلك يوؤثر �صرب  ال�صعريات الدموية يف  يوؤثر على 
عند االإفطار والع�صائر الغنية بال�صّكريات على جدار املعدة وي�صيبها باالنتفاخ 

و�صوء اله�صم.
اإجازة  كاإعطاء  كثريى..  فهي  ال�صيام  من  اجل�صم  على  تعود  التي  الفوائد  اأم��ا 
للمعدة وتوابعها، مثل الكبد والبنكريا�ص والغدد اللعابية واملرارة والطحال، ملنح 
اجلهاز اله�صمي وملحقاته قوة ون�صاطاً ومعاودة العمل بهمة اأكرب وطاقة اأعلى 

مما كانت عليه قبل ال�صيام.
كذلك يقلل ال�صوم من ارتفاع �صغط الدم ويوؤمن راحة القلب ويخف�ص العبء 
الف�صالت  وم��ن  ال��دم  ده��ون  من  اجل�صم  ويخل�ص  البدانة  يكافح  عليه،  الواقع 
املرتاكمة، يقي الدم من الدهون الثالثية والكولي�صرتول ويجدد املواد ال�صكرية 

يف الكبد.
تناول البلح اأو التمر مع ماء معتدل احلرارة اأو ع�صري فواكه طبيعية اأو �صراب 
ال�صتقبال  املعدة  جتهيز  يف  ذل��ك  يفيد  الد�صمة،  غري  ال�صوربة  طبق  مثل  داف��ئ 
وجبة  تت�صّمن  اأن  اأي�صاً  ال�صروري  من  الطويلة،  ال�صوم  �صاعات  بعد  الطعام 
على:  فت�صتمل  وفيتامينات،  واأم��الح��اً  وكربوهيدرات  بروتينية  م��واد  االإف��ط��ار 
�صريحة من اللحم اأو ال�صمك، خ�صراوات م�صلوقة، ثمرة فاكهة، خبز اأو رز اإىل 

جانب طبق ال�صلطة اخل�صراء الغني بعنا�صر مفيدة للج�صم.
فعلى ال�صائم االإقالل قدر االإمكان من: تناول اللحوم احلمراء الأنها توؤدي اإىل 
اإفراز اجل�صم للكال�صيوم، �صرب املياه الغازية الأنها تزيد احلمو�صة داخل املعدة 
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 عليه ال�سالم
•• بقلم الكاتب الإ�صالمي : زين ال�صماك   

كان للق�ص�ص القراآين الف�صل يف تثقيف العقول و�صمو االأرواح 
وتزكية النفو�ص، فلم يخلق االإن�صان لي�صعى على طعامه فقط، 
اهلل  نور  على  ليحافظ  ويفكر،  ليتعلم  ب�صفة خا�صة  بل خلق 
النور عليه  ن��ور، فالباحث عن  ن��ورا على  ليزيده اهلل  يف قلبه 
متابعة القراآن ليتعلم علم البيان، لريى احلياة بعقله وقلبه 
فن�صتهل  ال��ب��ال��غ��ة،  ال��ن��اف��ذة واحل��ك��م��ة  ال��ب�����ص��رية  ل��ه  لتتحقق 
من  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  ال�صالم  عليه  مو�صى  بق�صة  حديثنا 
خالل �صورة الق�ص�ص، حيث اأوحى اهلل اإىل اأم مو�صى، ويالحظ 
من ذلك اأن كلمة الوحى تدفع املفكر اإىل البحث عن خا�صية 
الوحي يخاطب  ن��رى  العظيم  املقام  ه��ذا  االإل��ه��ي، ويف  الوحي 
اأن  كما  اهلل،  الإرادة  ت�صديقه  يف  واأميز  نا�صع  قلب  لها  ام��راأة 
خملوقاته،  كل  اهلل  يخاطب  حيث  كثرية،  خ�صائ�ص  للوحي 
ومن هذه املخلوقات النحل، وجاء ذلك جليا يف القراآن الكرمي 
َوِمَن  ُبُيوًتا  َباِل  اجْلِ ِمَن  اتَِّخِذي  ِن  اأَ النَّْحِل  اإِىَل  ��َك  َربُّ )َواأَْوَح���ى 
ا َيْعِر�ُصوَن ()68( �صورة النحل، فالوحى لغة اهلل  َجِر َومِمَّ ال�صَّ
اأم يف ال�صماء، ونعود  اأكانوا يف االأر���ص  اإىل خلقه جميعا �صواء 
اإىل اأم مو�صى حيث اأوحى اإليها اهلل مبا جاء يف القراآن الكرمي 
َفاأَْلِقيِه  َعلَْيِه  ِخْفِت  َف��اإَِذا  ِعيِه  اأَْر�صِ اأَْن  ُمو�َصى  اأُمِّ  اإِىَل  )َواأَْوَحْيَنا 
ِمَن  َوَجاِعُلوُه  اإَِل��ْي��ِك  وُه  َرادُّ ��ا  اإِنَّ ��َزيِن  حَتْ َواَل  َتَخايِف  َواَل  اْلَيمِّ  يِف 
اأن  مو�صى  اأم  اإىل  اهلل  اأوح��ى  الق�ص�ص،  �صورة  امْلُْر�َصِلنَي()7( 
تر�صعه مطمئنة، حيث كانت تخ�صى اأن يفت�صح اأمرها حينما 
فرعون  اأع��وان  في�صمعه  والعويل،  بالبكاء  طفلها  �صوت  يعلو 
تنفيذا الأمر  ويقتلونه  فينتزعونه منها  من اجلند وغريهم، 
ما  يعلم  اهلل  اأن  اإال  اهلل  بقربها من  اإح�صا�صها  ورغ��م  فرعون، 
بابنها يف  تلقى  اأن  فاأمرها  وان��زع��اج،  بنف�صها من خوف  ي��دور 
بالقتل وهلل  اأمر  العظيم، فكان لفرعون  النيل  اليم وهو نهر 
اأم  على  فكان  الغرق،  يدركه  وق��د  اليم،  باإلقاء مو�صى يف  اأم��ر 
مو�صى اأن ت�صنع له مهدا من فروع االأ�صجار وت�صع عليه طفلها 
لتحمله االأمواج حيث ت�صاء، ف�صاقته اأمواج النهر ليقرتب من 
الق�صر الذي ي�صكنه فرعون، وهكذا فعلت االأمواج مبو�صى ما 

مل تفعله بفرعون وجنده يف البحر.

ْه ِاَلَّ فيِه  ْب ِاَلَّ فيِه اِلْْح�ساَن، َوَكِرّ َالّلـُهَمّ َحِبّ

َخَط  ْم َعَلَيّ فيِه ال�َسّ اْلُف�ُسوَق َواْلِع�ْسياَن، َوَحِرّ

َوالّنرياَن ِبَعْوِنَك يا ِغياَث اْلُ�ْسَتغيثنَي .

َراِجُعوَن  اإَِلْيِه  َواإِنَّا   ِ هلِلَّ اإِنَّا  َقاُلوا  يَبٌة  �صِ اَبْتُهم مُّ اأَ�صَ اإَِذا  • الَِّذيَن 
بِِّهْم َوَرْحَمٌة َواأُْوَلِئَك ُهُم املُْهَتُدوَن  ن رَّ لََواٌت مِّ * اأُْوَلِئَك َعلَْيِهْم �صَ

(( )البقرة: 157-155(.
ُمْر ِبامْلَْعُروِف َواْنَه َعِن  الَة َواأْ قوله جل �صاأنه: ))َيا ُبَنيَّ اأَِقِم ال�صَّ
االأُُم��وِر (( )  َع��ْزِم  ِمْن  َذِل��َك  اإِنَّ  اَبَك  اأَ�صَ َما  َعلَى  رِبْ  َوا�صْ املُنَكِر 

لقمان: 17(.
ْوا  اِت َوَتَوا�صَ احِلَ قول جل �صاأنه: )) اإِالَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�صَّ

رْبِ (( )الع�صر: 3(. ْوا ِبال�صَّ قِّ َوَتَوا�صَ ِباحْلَ
�صهواتها  و�صبط  النف�ص،  يف  التحكم  درج��ات  اأق��وى  وال�صيام 
ولذلك �صمى ر�صول اهلل ال�صيام: ) ن�صف ال�صرب ( ال�صل�صلة 

ال�صعيفة.
بيد اأن اهلل جل �صاأنه مل يرد من ال�صيام الزكاة اجل�صدية فقط، 
بل اأ�صاف اإليها زكاة النف�ص، بتعويدنا على �صبطها، ال�صيطرة 

عليها، وتعويدها على ال�صرب.
احللم:  �4

االإن�صان،  ع��ن��د  ال��غ�����ص��ب  ي��ك��ب��ح ج��م��اح  ال���ذي���ن  ه���و  اإن احل��ل��م 
واالإن�صان، العظيم هو من ات�صع �صدره، وحلق يف اآفاق الكمال، 
وامتد حلمه، وقبل اأعذار النا�ص، والتم�ص املربرات واالأ�صباب 
الأخطائهم، وتلك منتهي مكارم االأخالق التي بينها ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم عندما قال: ) اأال اأنبئكم مبا ي�صرف اهلل 
به البنيان، ويرفع الدرجات ؟ قالوا: نعم يا ر�صول اهلل قال: 
حتلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من 

حرمك وت�صل من قطعك ( رواه البخاري.
ولقد عد القراآن الكرمي هذه ال�صمائل ال�صامية طريق الفالح 
اإىل مغفرة اهلل جل �صاأنه وجنة  والفوز التي ت�صرع ب�صاحبها 
ن  اخللد يقول اهلل �صبحانه وتعاىل: )) َو�َصاِرُعوا اإِىَل َمْغِفَرٍة مِّ
ْت ِلْلُمتَِّقنَي * الَِّذيَن  َمَواُت َواالأَْر�ُص اأُِعدَّ َها ال�صَّ بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْر�صُ رَّ
اِء َواْلَكاِظِمنَي الَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن  رَّ اِء َوال�صَّ رَّ ُينِفُقوَن يِف ال�صَّ

ُ ُيِحبُّ املُْح�ِصِننَي ( )اآل عمران: 134-133(. النَّا�ِص َواهللَّ
وال�صيام يكبح جماح الغ�صب عند االإن�صان، ويدربه على كظم 
يعفو  بال�صرب اجلميل، ويعلمه كيف  يت�صف  الغيظ، ويجعله 

عند املقدرة.
ال�صجاعة:  �5

املو�صول،  للن�صاط  واملعني  املكينة،  العقيدة  هي  ال�صجاعة  اإن 
االأخطار،  ومواجهة  ال�صعاب،  واحتمال  املذخورة،  واحلما�صة 
بل هي �صائق حثيث اإىل لقاء املوت دون تهيب، اأن مل يكن لقاء 

حمب م�صتاق.
وال�صجاعة تعني االإقدام يف العمل املنتج، خلري الفرد واالأمة، 
وال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن، وال��ن�����ص��ال م���ن اأج����ل احل���ق واملبادئ 

القومية.
وي�صعر  ال�����ص��ه��وات،  لقهر  روح��ي��ة  معركة  يف  �صجاع  وال�صائم 
رم�صان،  �صهر  نهاية  وعند  ال��غ��روب  عند  ي��وم  ك��ل  بانت�صاره 
وي�صعر ب�صدق االنتماء اإىل مار�صيه اهلل جل �صاأنه له عقيدة 
اأن تكون  وع��ب��ادة و�صريعة، ورغ��ب��ة يف اجل��ه��اد واحل��ر���ص على 
لها  ر�صي  م��ا  تر�صي  ���ص��اأن��ه،  ج��ل  اهلل  الأوام���ر  منقادة  النف�ص 
خالقها جل �صاأنه، وتكره ما كرهه لها، وعندئذ ت�صتعلي على 
والرغبات،  ال��ع��ار���ص��ة  وال�����ص��ه��وات  ال��ي��وم��ي��ة،  اجل�صد  مطالب 

وت�صل ما بينها وبني الذي بيده ملكوت ال�صموات واالأر�ص.
العفة:  �6

اإن العفة هي التي ت�صون االإن�صان من التبذل والفجور، ومتيل 
به اإىل احلياة املعتدلة الكرمية. 

وهي اآداب تتعلق مبطعم االإن�صان وملب�صه، وم�صكنه، وت�صرفاته، 
و�صائر اأفعاله واآماله التي ي�صعي اإليها يف هذه احلياة، ال يجنح 
تقوم  فهي  اجل�صعة،  امل��ادي��ة  اإىل  وال  امل��غ��رق��ة،  الرهبانية  اإىل 
ف��اإن تنفيذها �صهل قريب  على التو�صط واالع��ت��دال، ومن ثم 
املنال، يهناأ بها �صاحبها، من تفر�صه العفة من حما�صن على 
�صاحبها، من كبح جلماح �صهواته، التي يغلب اأن تكون اعتداء 

على حقوق غريه.
وال�صيام فر�صة لي�صت ل�صبط النف�ص عن الرغبات اجلاحمة 
باالأم�ص،  مباحة  كانت  التي  الرغبات  عن  كذلك  بل  فح�صب، 

وم�صروعة، كاالأكل وال�صرب.
الكرامة:  �7

وهي عزة النف�ص، التي ترتفع باالإن�صان عن الذلة، واخل�صوع 
ولكنها ال متيل به اإىل حد الغطر�صة والتكرب، ال�صيام، يرتفع 

ب�صاحبه عن كل هذه الدنايا.
االأمانة:  �8

وهي  الداللة،  وا�صعة  االإ�صالمي  الت�صريع  نظر  االأمانة يف  اإن 
االإن�صان  �صعور  هو  موؤداها جميعها  اإىل معان خمتلفة،  ترمز 
بتبعته يف كل اأمر يوكل اإليه، وادراكه باأنه م�صئول عن م�صاألة 
كاملة اأمام خالقه جل �صاأنه، على النحو الذي بينه ر�صول اهلل 

وكلكم م�صئول ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ص��ل��م: )  راع  كلكم 

لقد مرت االأيام، ودار العام دورته، وهل علينا �صهر رم�صان من 
جديد كعادته مهيبا جليال، ت�صعى بني يديه مواكب احلفاوة 
يف  عام  كل  وتنتظره  امل�صلمني  قلوب  اإليه  وتهفو  والرتحيب، 

�صوق ولهفة.
وتاريخية،  دينية  خ�صائ�ص  من  به  امتاز  مبا  رم�صان  و�صهر 
كانت ال�صبب يف ن�صر اخلري يف العامل باأجمعه، وتبديد ظلمات 
اجلهل، وعالج االأرواح والنفو�ص واالأج�صاد، بهذه اخل�صائ�ص 
وامليزات يجمع رم�صان امل�صلمني يف �صتى بقاع العامل حتت راية 

الود وال�صفاء واالإخاء، واحلب والت�صامن باأكمل �صوره.
القيام  �صهر  فهو  ال�صهور،  بقية  كمثل  لي�ص  رم�صان  �صهر  اإن 
ال�صدقات  �صهر  وهو  والغفران،  العتق  و�صهر  القراآن،  وت��الوة 
اأب����واب اجل��ن��ات، وت�����ص��اع��ف فيه  واالإح�����ص��ان، �صهر تفتح ف��ي��ه 

احل�صنات، وتقال فيه العرثات. 
فيه  وتغفر  الدرجات،  وترفع  الدعوات،  فيه  جتاب  �صهر  وهو 
ال�صيئات، وفيه يجود اهلل جل �صاأنه على عباده باأنواع املكرمات، 
واأمر  ر�صول اهلل  االإ���ص��الم ف�صامه  اأرك��ان  اأح��د  وجعل �صيامه 
ب�صيامه، واأخرب عليه ال�صالة وال�صالم ) اأن من �صام رم�صان 
اإمياناً واحت�صاباَ غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر 

اإمياناً واحت�صاباً غفر له ما تقدم ما ذنبه ( رواه الن�صائي.
وميتاز هذا ال�صهر الكرمي باالأحداث اجلليلة التي وقعت فيه، 
فقد وقعت فيه موقعة بدر الكربى، وفتح مكة وغري ذلك من 

املواقع التي اأنت�صر فيها امل�صلمون على قوي ال�صر والبغي.
* ومن اأجل واأعظم الف�صائل االإن�صانية، واملثل العليا ال�صامية، 
وحتث  االإ�صالمي،  الدين  اإليها  يدعو  التي  الروحية  والقيم 

عليها االأخالق، وتتحقق يف ال�صيام، ما يلي:
ال�صدق:  �1

وم��ع خالقه جل  النا�ص،  وم��ع  نف�صه،  االإن�صان مع  وه��و �صدق 
نف�صه  ويع�صم  فاح�صة،  كل  عن  ينهي  ال�صادق  فامل�صلم  �صاأنه، 
من كل خطيئة، ويحيى كل ف�صيلة، ومن هنا كان اال�صتم�صاك 
اإليه  وامل�صري  ق�صية،  ك��ل  يف  وحت��ري��ه  �صاأنه،  ك��ل  يف  بال�صدق 
ثابتة  و�صبغة  م�صلم،  كل  نف�ص  يف  مكينة  دعامة  حكم  كل  يف 
اأن  اإذ  اإال ب�صدق،  اإال حقا، وال يعمل  يف كل �صلوكه، فال يقول 
ال�صدق يف العمل، وال�صالح يف كل االأحوال، ويجعل نور احلق 
�صاأنه: ))  ي�صطع يف قلبه، وعلى فكره ولذلك يقول اهلل جل 
ِلْح  • ُي�صْ �َصِديداً  َق��ْواًل  َوُقوُلوا   َ اهللَّ اتَُّقوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا 
َ َوَر�ُصوَلُه َفَقْد  َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطِع اهللَّ َوَيْغِفْر  اأَْعَماَلُكْم  َلُكْم 
َعِظيماً(( ) االأح��زاب: 70-71 ( اأي: ق��واًل �صادقاً  َف��ْوزاً  َف��اَز 
�صوابا. اإن ال�صيام يدرب على ال�صدق، فال�صائم اأ�صدق النا�ص، 
اأ�صدقهم مع نف�صه، واأ�صدقهم مع النا�ص، واأ�صدقهم مع اهلل 

جل �صاأنه.
العدل:  �2

من  الغري  حقوق  اغت�صاب  عن  والكف  واجل���ور،  الظلم،  �صد 
اأهل، اأو اأ�صدقاء اأو غرباء وهو اأ�صا�ص امل�صاواة، فاهلل جل �صاأنه 
اأ�ص�ص  من  اأ�صا�ص  الأن��ه  عاما  االأم��ر  جعل  بالعدل  اأم��ر  عندما 
�صرعه الذي اأوحى به اإىل ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم وجعل 
حتقيق العدل بني النا�ص من وظائفه عليه ال�صالة وال�صالم، 
ُ ِم��ن ِكَتاٍب  اأَن���َزَل اهللَّ ��ا  اآَم��ن��ُت مِبَ حيث ق��ال جل �صاأنه: ))َوُق���ْل 
َواأُِمْرُت الأَْعِدَل َبْيَنُكُم(( )ال�صورى: 15( والعدل املاأمور به ال 
اِمنَي  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ توؤثر فيه قرابة اأو ن�صب )) َيا اأَيُّ
اأَِو الَواِلَدْيِن َواالأَْقَرِبنَي  اأَنُف�ِصُكْم  َوَلْو َعلَى   ِ ِباْلِق�ْصِط �ُصَهَداَء هلِلَّ
ن  اأَ الَهَوى  َتتَِّبُعوا  َفاَل  ِبِهَما  اأَْوىَل   ُ َفاهللَّ َفِقرياً  اأَْو  َغِنياًّ  َيُكْن  اإِن 
ا َتْعَمُلوَن َخِبرياً  َ َكاَن مِبَ وا َفاإِنَّ اهللَّ َتْعِدُلوا َواإِن َتْلُووا اأَْو ُتْعِر�صُ

(( ) الن�صاء: 135(.
اآَمُنوا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  اأَيُّ َيا   (( والبغ�صاء  العداوة  فيه  توؤثر  كما ال 
َقْوٍم  �َصَناآُن  َيْجِرَمنَُّكْم  َواَل  ِباْلِق�ْصِط  �ُصَهَداَء   ِ هلِلَّ اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا 
 َ اهللَّ اإِنَّ   َ اهللَّ َواتَُّقوا  ِللتَّْقَوى  اأَْق��َرُب  ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  اأَالَّ  َعلَى 
ا َتْعَمُلوَن(( )املائدة: 8( وكما يكون العدل فى احلكم  َخِبرٌي مِبَ
َذا ُقْلُتْم  فاإنه يكون كذلك فى القول، يقول اهلل جل �صاأنه )) َواإِ

َفاْعِدُلوا (( )االأنعام: 152(.
ولقد جعل اهلل جلت حكمته العدل مثابة للنا�ص واأمنا، ولي�ص 
االأمن،  وين�صر  الطماأنينة،  ي�صيع  فهو  مثله،  �صيء  الدنيا  يف 
مع  ع��ادال  امل�صلم  يكون  رم�صان  ويف  ظله،  يف  املجتمع  وي�صعد 
نف�صه، ومع اأهله، ومع النا�ص، وبني النا�ص، وعادال مع خالقه 

جل �صاأنه، وياحبذا لو يكون كذلك يف غري رم�صان.
ال�صرب:  �3

اإن ال�صرب ف�صيلة من اأهم الف�صائل التي يحتاج اإليها امل�صلم يف 
دينه ودنياه وهو الهداية الواقية للنف�ص من الياأ�ص والقنوط، 
والعالج الوحيد لكل ما ي�صادف االإن�صان من م�صاق ومتاعب.

والرتغيب  بال�صرب  االأم��ر  على  الكرمي  القراآن  �صدد  ولذلك 
فيه، واحلث عليه، والتوا�صي به، فيما يقرب من نحو �صبعني 

اآية، منها:
اِبُروا  َو�صَ وا  ��رِبُ ا���صْ اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ ��َه��ا  اأَيُّ َيا  �صاأنه: ))  قوله جل 

َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن (( ) اآل عمران: 200(. َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اهللَّ
ِب�َصْيٍء  ))َوَلَنْبُلَونَُّكم  �صاأنه:  جل  قوله 
��وِع َوَنْق�ٍص  َن اخَل��ْوِف َواجْلُ مِّ
ْم�����������َواِل َواالأَن����ُف���������ِص  �����َن االأَ مِّ
اِبِريَن  ال�صَّ ِر  َوَب�صِّ َوالثََّمَراِت 

عن رعيته ( رواه البخاري وم�صلم. 
من  مظهر  اأروع  وال�صيام  لل�صدق،  عملية  ترجمة  واالأم��ان��ة 
�صاأنه  جل  خالقه  وب��ني  العبد  بني  �صر  فهو  االأم��ان��ة،  مظاهر 
اأو يدخله نفاق؛ الأن اهلل جل �صاأنه  وال ميكن اأن ي�صوبه رياء، 
هو وحده املطلع عليه، ولهذا يقول ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
رواه   ) اأمانته  اأح��دك��م  فليحفظ  اأم��ان��ة،  ال�صوم  اأن   ( و�صلم: 

البخاري.
ومن هنا كان ال�صائم مراقباً هلل جل �صاأنه يف كل اأم��وره، فال 
رقيب عليه غري اهلل �صبحانه وتعاىل، واإذا تربي عند ال�صائم 
خلق املراقبة ا�صت�صعر القوة والعزة واملنعة يف جمتمعه، واأ�صرته، 
و�صعد و�صعدت به اأمته، وارتقى وارتقى به وطنه و�صار قويا، 
حازما، اأمينا، مت�صفا باالإح�صان الذي عرفه ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم بقوله: ) اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن 

تراه، فاإنه يراك ( رواه البخاري.
ال�صخاء:  �9

النا�ص،  ب��ني  واملحبة  امل���ودة  ويعقد  القلوب،  يلني  ال�صخاء  اإن 
وي�����ص��ت��اأ���ص��ل ال��غ��رية واحل�����ص��د؛ الأن����ه ع��ب��ارة ع���ن: التعاطف، 
�صهر  وامل��وا���ص��اة، ويف  والتكافل،  وامل���وؤاخ���اة،  وال���رب،  وال��رح��م��ة، 
رم�صان الكرمي ي�صتيقظ ال�صخاء من غفوته، واح�صا�صنا ينبه 

فينا ف�صيلة اجلود والكرم، والرب بالفقراء.
 

* الر�صول الكرمي يف رم�صان:
�صهر  ا�صتقبل  اإذا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر���ص��ول  ك��ان  لقد 
رم�صان ا�صتقبله بفي�ص من اجلود والكرم، فهو يف هذا ال�صهر 

الكرمي اأجود باخلري من الريح املر�صلة.
عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل �صبحانه وتعاىل عنهما اأنه قال: )كان 
ر�صول اهلل اأجود النا�ص باخلري، وكان اأجود ما يكون يف رم�صان 
ال�صالم  وك��ان جربيل عليه  ال�صالم،  يلقاه جربيل عليه  حني 
النبي  عليه  يعر�ص  ين�صلخ،  حتى  رم�صان  يف  ليلة  ك��ل  يلقاه 
�صلى اهلل عليه و�صلم القراآن، فاإذا لقيه جربيل عليه ال�صالم 

كان اأجود باخلري من الريح املر�صلة(. رواه البخاري.
وكان �صلى اهلل عليه و�صلم يدرب اأ�صحابه ر�صوان اهلل �صبحانه 
وتعاىل عليهم اأجمعني على اأن يكونوا كرماء مثله يف رم�صان، 
نعمة  ذل��ك  ب��اأن  ويذكرهم  الطعام،  اطعام  على  يحثهم  فكان 
ليوفقه  بالدعاء  �صاأنه  جل  اهلل  اإىل  يتجه  اأن  للموؤمن  ينبغي 
عنه:  تعاىل  اهلل  ر�صي  اأن�ص  يقول  اأهلها،  من  ويجعله  فيها، 
ر�صي  عبادة  بن  �صعد  اإىل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  )ج��اء 
ث��م قال  ف��اأك��ل،  وزي���ت  ف��ج��اأء بخبز  وت��ع��اىل عنه  �صبحانه  اهلل 
واأكل  ال�صائمون،  اأفطر عندكم  و�صلم:  عليه  اهلل  النبي �صلى 
االإ�صناد.  �صحيح  امل��الئ��ك��ة(  عليكم  و�صلت  االأب����رار،  طعامكم 

الكلم الطيب.
وجاءت اأحاديث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم تعد الكرماء 
الذين يعدون الطعام لل�صائمني باأن اهلل جل �صاأنه �صيعطيهم 
مثل اأجورمن اأطعمهم من غري اأن ينق�ص من اأجورهم �صيء، 
وعالوة على ذلك فاإن املالئكة ت�صلي على من اأكل عند ه حتى 
ال�صالم  عليه  جربيل  وي�صافحهم  اأكلهم،  من  االآك��ل��ون  يفرغ 

ليلة القدر. 
فعن اأم عمارة االأن�صارية ر�صي اهلل �صبحانه وتعاىل عنها ) اأن 
اإليه طعاماً،  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم دخل عليها فقدمت 
فقال: كلى. فقالت: اإين �صائمة. فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: 
يفرغوا،  عنده حتى  اأك��ل  اإذا  املالئكة  عليه  ت�صلى  ال�صائم  اإن 
ورمبا قالوا: حتى ي�صبعوا (، ويف رواية للرتمذي: ) ال�صائم 
املفاطري �صلت عليه املالئكة ( �صعيف، �صعيف  اأكل عنده  اإذا 

الرتغيب والرتهيب.
االإرادة  ويعلم  للبدن  و�صالح  للنف�ص،  م��رو���ص  ال�صيام  اإن   �
االإن�صان  ي�صتطيع  طريقه  وعن  ال�صادقة،  والعزمية  القوية، 
اأن يتحكم يف النف�ص االأمارة بال�صوء، التي ت�صرف يف ملذاتها 

و�صهواتها، حتى تتجاوز املعقول، وتخرج عن نطاق املقبول.
وريا�صة  النف�ص،  زك��اة  " ال�صوم  ال��غ��زايل:  االإم���ام  ق��ال  ولقد 
اجل�صم، وداع للرب فهو لالإن�صان وقاية، وللجماعة �صيانة، ويف 
جوع االإن�صان �صفاء القلب، وابقاء القريحة، واتقاد الب�صرية، 
يف  البخار  ويكرث  القلب،  ويعمى  ال��ب��الدة،  ي��ورث  ال�صبع  الأن 
الدماغ، فيتبدد الذهن، وال�صبي اإذا ما كرث اأكله بطل حفظه، 

وف�صد ذهنه ".
ويقول: " اأحيوا قلوبكم بقلة ال�صحك، وقلة ال�صبع، وطهورها 
تاأثري  تبني  احلكيمة  الكلمات  " فهذه  وت��رق  ت�صف  ب��اجل��وع 
ال�صوم يف تهذيب النف�ص، وت�صفية القلب باالإ�صافة اإىل املثوبة 

العظيمة يف الدار االآخرة.
اأن تلهمنا االإخال�ص يف  ي��اذا اجل��الل واالإك���رام  اللهم  ن�صاألك 
اأعمالنا،  منا  تتقبل  واأن  الفرائ�ص،  كل  ويف  ال�صيام،  فري�صة 
وحتقق رجائنا، واأن تهيئ قلوبنا اإىل اخلري وحب اخلري، واأن 

ت�صمل جميع امل�صلمني بعطفك وعنايتك، وعظيم 
املوىل  اأنت نعم  اإنك  رعايتك 

ونعم الن�صري.

رم�شان.. حمطة تربوية

الق�شاء و كفارة االفطار يف 

رم�شان
اأفطرت بع�ض الأيام من رم�صان يف ال�صنوات املا�صيه وبدون 
اأفعل  اأن  يجب  وماذا  الدين؟  يف  هذا  حكم  فما  يذكر.  �صبب 
لكي اأكّفر عن الأيام التي اأفطرتها؟ هل يجب اأن اأدفع كفارة 
عن كل يوم اأفطرته اأم يجب اأن اأ�صوم الأيام التي اأفطرتها؟

احلمدهلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني �صيدنا 
حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، اأما بعد..

اأن تعمد الفطر يف نهار  ر���ص��دك، واع��ل��م  واأل��ه��م��ك  ف��ي��ك،  ب���ارك اهلل 
رم�صان يرتتب عليه ثالثة اأمور:

االأول: التوبة ال�صادقة.
الثاين: الق�صاء اأي ق�صاء اليوم اأو االأيام التي تعمدت فطرها.

الثالث: الكفارة، وهي اإطعام �صتني م�صكينا، وهي اأف�صل اخليارات، اأو 
�صوم �صهرين متتابعني اأو عتق رقبة.

اأما تناول املفطر اأكرث من مرة  يف اليوم الواحد فال يلزم منه غري 
كفارة واحدة، واأما تعمده يف اأيام متعددة ففيه كفارات بعدد االأيام، 
قال ال�صيخ �صالح عبد ال�صميع االأزهري املالكي رحمه اهلل يف �صرحه 
لر�صالة ابن اأبي زيد القريواين :)وتتعدد الكفارة بتعدد االأيام، وال 

تتعدد بتكررها يف اليوم الواحد (، واهلل اأعلم.
التوبة والق�صاء  الفطر يف رم�صان يجب منه  • واخلال�صة: تعمد 
اأو  اأي����ام -  م��ع ال��ك��ف��ارة بالعتق  - اأي ���ص��ي��ام م��ا ت��رك��ت ���ص��وم��ه م��ن 
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حاكم راأ�س اخليمة ي�سدر مر�سومًا 
باإن�ساء موؤ�س�سة ل�سيادي الأ�سماك

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�ص االأعلى 
حاكم راأ�ص اخليمة مر�صوما اأمرييا ب�صاأن اإن�صاء موؤ�ص�صة ل�صيادي اال�صماك 
وذلك بعد االطالع على القانون االحتادي رقم 23 ل�صنة 1999 يف �صاأن 
ا�صتغالل وحماية الرثوات املائية احلية يف دولة االمارات العربية املتحدة 
ا�صاليبه  وتنظيم  ال�صيد  بقطاع  النهو�ص  على  احل��ر���ص  م��ن  وان��ط��الق��ا 
لل�صيادين  املقدمة  اخلدمات  وتعزيز  القطاع  ه��ذا  تنمية  باأهمية  وادراك���ا 

والقائمني عليه من املواطنني.
2013 يف املادة االأوىل على ان�صاء موؤ�ص�صة  12 ل�صنة  ون�ص املر�صوم رقم 
ل�صيادي  راأ���ص اخليمة  موؤ�ص�صة  ت�صمى  راأ���ص اخليمة  تابعة حلكومة  عامة 
املايل  باال�صتقالل  وتتمتع  االع��ت��ب��اري��ة  ال�صخ�صية  لها  وي��ك��ون  اال���ص��م��اك 

واالداري بالقدر الذي حتتاجه لتحقيق اهدافها.
�صيد  بقطاع  النهو�ص  اإىل  ت��ه��دف  املوؤ�ص�صة  ان  الثانية  امل���ادة  واأو���ص��ح��ت 
وجتارة اال�صماك يف امارة را�ص اخليمة والعمل على تطويره ون�صر الوعي 
وتنظيم  ال�صمكية  ال��رثوة  الطبيعية من  االم��ارة  على مقدرات  واملحافظة 
ال�صخ�صية  احتياجاته  ال�صياد ومراعاة  االم��ارة وحماية  ال�صيد يف  عملية 
ال�صيد  مهنة  تدعم  التي  اخل��دم��ات  جميع  توفري  يف  وامل�صاهمة  واملهنية 
والقدرة  املهنية  والعمل على رفع اجلودة وحت�صني  ال�صيادين  واحتياجات 
االنتاجية للعوائد ال�صنوية والعمل على االلتزام باملعايري الدولية وال�صحة 
وال�صالمة العامة لل�صيد وال�صيادين وو�صع قواعد لل�صيد حلماية احلياة 

املائية وامل�صاهمة يف حل وتذليل جميع امل�صاكل التي تواجه ال�صيادين.
ون�صت املادة الثالثة على ان يتوىل ادارة املوؤ�ص�صة وت�صيري اعمالها واال�صراف 
عليها جمل�ص ادارة ي�صكل مبوجب قرار ي�صدره �صاحب ال�صمو احلاكم اأو 
من ينوب عنه ويتكون املجل�ص من رئي�ص وع��دد من االع�صاء ال يقل عن 

خم�صة اع�صاء وحتدد مدته ب�صنتني قابله للتجديد.
ومنحت املادة الرابعة جمل�ص االدارة كافة ال�صالحيات وال�صلطات الالزمة 
الإ�صدار االنظمة واللوائح اخلا�صة باملوؤ�ص�صة على اال تتعار�ص مع القوانني 
واالنظمة املرعية يف هذا ال�صاأن على ان يتمتع املجل�ص بحق ت�صكيل اللجان 

التنفيذية الإدارة �صوؤون املوؤ�ص�صة وفقا لالخت�صا�صات التي يقررها.
�صنوية  ن�صف  تقارير  برفع  املجل�ص  يقوم  ان  على  اخلام�صة  امل��ادة  ون�صت 
واملعوقات  التي حتققت  املوؤ�ص�صة واالجن��ازات  املجل�ص و�صري عمل  اأداء  عن 
التي تعرت�ص املوؤ�ص�صة وجاء يف املادة ال�صاد�صة ان املوؤ�ص�صة وجمل�ص ادارتها 

يخ�صعان الأحكام هذا املر�صوم والقوانني واالنظمة ذات ال�صلة.
وطالبت املادة ال�صابعة كافة اجلهات املعنية التعاون والتن�صيق مع موؤ�ص�صة 
را�ص اخليمة ل�صيادي اال�صماك لتمكينها من حتقيق االهداف التي ان�صئت 
من اجلها. ون�صت املادة الثامنة على العمل بهذا املر�صوم اعتبارا من تاريخ 

�صدوره وين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

املال والأعمال
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•• اأبوظبي -الفجر:

�صعيد  ب��ن  �صلطان  امل��ه��ن��د���ص  م��ع��ايل  ���ص��رح 
االق��ت�����ص��اد رئي�ص جمل�ص  وزي���ر  امل��ن�����ص��وري 
اإدارة هيئة االأوراق املالية وال�صلع اأنه يتوقع 
�صدور قانون ال�صركات التجارية اجلديد يف 

الن�صف الثاين لعام 2013.
بتكرمي  الوزير  اأثناء قيام معايل  جاء ذلك 
امل�صت�صار  ه��ي��ك��ل  ف������اروق  اأمي�����ن  امل�����ص��ت�����ص��ار 
وال�صلع؛  امل��ال��ي��ة  االوراق  لهيئة  ال��ق��ان��وين 
حيث قام معاليه وبح�صور �صعادة حميد بن 
بطي املهريي وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صوؤون 
وزارة  م��ن  تقدير  �صهادة  مبنحه  التجارية 
االقت�صاد تقديراً جلهوده املتميزة يف اإعداد 
ق��ان��ون ال�����ص��رك��ات ال��ت��ج��اري��ة ل��ع��ام 2013 
العاملية،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وف���ق  وذل����ك   ،
مواد  وتف�صري  �صرح  يف  الفعالة  وم�صاركته 
الفنية  اللجنة  اجتماعات  خ��الل  ال��ق��ان��ون 
بوزارة العدل، واللجنة الوزارية للت�صريعات، 

وجل�صات املجل�ص الوطني االحتادي. 
واأق�����ر امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت������ادي خالل 
االنعقاد  دور  م��ن  ع�����ص��رة  ال��راب��ع��ة  جل�صته 
الت�صريعي  ال��ف�����ص��ل  م���ن  ال���ث���اين  ال����ع����ادي 
ال�صركات  ق��ان��ون  م�����ص��روع  ع�صر،  اخل��ام�����ص 
9 �صنوات من املد واجلزر  ال��ذي �صهد نحو 

ب����ني احل���ك���وم���ة االحت�����ادي�����ة واحل���ك���وم���ات 
اجلاري  العام  ي�صل مطلع  اأن  قبل  املحلية، 
ملناق�صات  وي��خ�����ص��ع  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص  اإىل 

كانت  التي  ال�صابعة  جل�صته  يف  ماراثونية 
وا�صتمرت  امل���ج���ل�������ص  ت����اري����خ  يف  االأط���������ول 
ع��ل��ى م���دى اأرب��ع��ة اأي����ام ب��ت��اري��خ 12 و 13 

م���ار����ص-اآذار  و20  و19  ف��رباي��ر-���ص��ب��اط، 
الذي  القانون اجلديد  املجل�ص على  وواف��ق 
يتكون من 383 مادة. واأكد معايل الوزير 

املن�صوري اأن القانون ي�صكل نقلة نوعية يف 
القانون  اأن  اإىل  الف��ت��اً  ال��وط��ن��ي،  االقت�صاد 
اجلديد من �صاأنه دعم العجلة االقت�صادية 
م�صادر  تنويع  يف  احلكومة  توجهات  ودع��م 
االقت�صاد والتحول اإىل اقت�صاد معريف وفق 

روؤية احلكومة 2021 .
 12 ال��ت��ج��اري��ة،  ال�����ص��رك��ات  ق��ان��ون  وت�صمن 
�صركة  وه���ي:  ال�صركات  اأن���واع  تناولت  ب��اب��اً 
الب�صيطة  ال��ت��و���ص��ي��ة  و���ص��رك��ة  ال��ت�����ص��ام��ن 
و�صركة  امل��ح��دودة  امل�صوؤولية  ذات  وال�صركة 
امل�صاهمة العامة و�صركة امل�صاهمة اخلا�صة، 
التنظيم  ذات  ال�صركات  القانون  تناول  كما 
حيث  من  القاب�صة  ال�صركات  وهي  اخلا�ص 
اأغرا�صها وعالقتها بال�صركة التابعة وباقي 
حما�صبية  �صجالت  من  التنظيمية  االأم��ور 
اال�صتثمار  و���ص��رك��ة  امل��ال��ي��ة  لل�صنة  وح�����ص��اب 
م�صروع  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  اإ����ص���اف���ة  امل�������ص���رتك، 
ال��ق��ان��ون ل��ل�����ص��رك��ات االأج��ن��ب��ي��ة م��ن حيث: 
وتنظيم  الواجبة  الوطنية  امل�صاهمة  ن�صبة 
حيث  االأج��ن��ب��ي��ة،  لل�صركة  ال��وك��ي��ل  م�����ص��األ��ة 
كل  وت��ن��اول  ج��وازي��اً  القانون  م�صروع  جعله 
االأجنبية  ال�صركة  بقيد  املت�صلة  االإج��راءات 
وم��ي��زان��ي��ت��ه��ا وم��ك��ات��ب ال��ت��م��ث��ي��ل ل��ه��ا . كما 
واالندماج  التحول  عمليات  امل�����ص��روع  نظم 

واال�صتحواذ.

•• دبي-وام:

الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  دب��ي  بلدية  يف  البيئية  التوعية  ق�صم  نظم 
واالأن�صطة التوعوية خالل الن�صف االأول من العام احلايل كاالحتفال 
 9 بلغ عددها  والتي  والعاملية  املحلية  البيئية  املنا�صبات  بالعديد من 

احتفاالت والهادفة اإىل ن�صر الوعي البيئي بني اأفراد املجتمع.
وتنوعت الفعاليات واالأن�صطة التي نظمها الق�صم خالل هذه املنا�صبات 
واحلمالت الإثرائها وتثقيف اجلمهور حولها من اإقامة معار�ص بيئية 
متخ�ص�صة اأو اإلقاء املحا�صرات وور�ص العمل البيئية وتنظيم ندوات 
تخ�ص�صية لت�صليط ال�صوء حول بع�ص الق�صايا واملوا�صيع املهمة يف 
املنا�صبات كما مت خالل املنا�صبات تنظيم م�صابقات تثقيفية للموظفني 
واجلمهور باالإ�صافة اإىل حمالت التنظيف واحلمالت التوعوية التي 

تتزامن مع هذه املنا�صبات البيئية.
و�صارك الق�صم يف تنفيذ املبادرة ال�صنوية دوام بال مركبات وهي فكرة 
عليها  وحت��اف��ظ  بالبيئة  تهتم  لكونها  اإب��رازه��ا  على  البلدية  عزمت 
باالإ�صافة اإىل دعم م�صاريع احلكومة يف �صيا�صة النقل العام وحتفيز 
االنبعاثات  والتقليل من  البلدية  مع  التعاون  على  االأخ��رى  اجلهات 

الغازية من املركبات وا�صتخدام النقل اجلماعي يف املدينة.
البيئية �صمن فعاليات معر�ص تكنولوجيا  التوعية  كما �صارك ق�صم 
املياه والطاقة والبيئة خالل الفرتة من 15 اىل 17 من �صهر اأبريل 
املا�صي حتت رعاية �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير املالية ورئي�ص بلدية دبي والذي اأقيم مبركز دبي التجاري 
امل�صاركة  هذه  خالل  البلدية  وعر�صت  واملعار�ص  للموؤمترات  العاملي 

جمموعة من امل�صاريع البيئية التي نفذتها اإمارة دبي.
للمتعاملني  ملتقى  بتنفيذ  احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع  م��ع  الق�صم  وق���ام 
واخلا�صة  احلكومية  امل��دار���ص  فئة  الق�صم  خدمات  من  امل�صتفيدين 
وذلك انطالقا من توطيد التعاون بني بلدية دبي وفئات املتعاملني 
امل�صتفيدين من خدمات التوعية البيئية وحر�صا منها على حت�صني 
امللتقى  وح�����ص��ر  للمتعاملني  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  واأن�����ص��ط��ة  خ��دم��ات 
امللتقى  خ��الل  مت  اإذ  وخا�صة  حكومية  مدر�صة   47 من  55من�صقا 
عر�ص خدمات الق�صم للح�صور ومن ثم مت فتح باب احلوار لالطالع 
املقدمة  اخل��دم��ات  لتح�صني  التطويرية  واآرائ��ه��م  اقرتاحاتهم  على 

اإليهم م�صتقبال.
88 حما�صرة وور�صة عمل بيئية خالل الن�صف االأول  وقدم الق�صم 

من العام احلايل ا�صتفاد منها ما يزيد على 2500 من طلبة املدار�ص 
وتعنى  واخلا�صة  احلكومية  الدوائر  وبع�ص  واجلمهور  واجلامعات 

مبختلف املوا�صيع البيئية.
اإذ  البيئية  املوا�صيع  يف  التثقيفية  الن�صرات  باإ�صدار  الق�صم  ويقوم 
وخالل  واملعار�ص  امل��دار���ص  يف  تثقيفية  ن�صرة   17971 توزيع  مت 
باإ�صدار  الق�صم  يقوم  الكرتونيا  البيئية  الثقافة  ولن�صر  املختلفة 
ن�صرة اإلكرتونية �صهرية بعنوان نوافذ بيئية والتي ت�صتهدف موظفي 
الدائرة كما يقوم الق�صم بن�صر االأخبار وامل�صتجدات اخلا�صة بفعالياته 
كالفي�صبوك  املختلفة  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل��وق��ع  ق��ن��وات  ع��رب  واأن�����ص��ط��ت��ه 

واالن�صتجرام.
ال�صيخة  جل��ائ��زة  البيئية  ال��ب��ح��وث  يف  بالتحكيم  ال��ق�����ص��م  ق���ام  ك��م��ا 
بحثا   17 بلغ عددها  والتي  الطفولة  الإب��داع��ات  بنت حممد  لطيفة 
من  بحثا   22 و  املحلية  البحوث  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  امل�صاركني  م��ن 
وقد  البحوث  لتحكيم  جلنة  الق�صم  �صكل  حيث  العربي  اخلليج  دول 
قام اأع�صاء اللجنة باعتماد معايري حمددة لعملية التقييم وحتديد 
االأعلى  معدلها  ح�صب  وذل��ك  وخليجية  حملية  بحوث  ع�صرة  اأف�صل 

واإر�صالها الإدارة اجلائ

توقع �صدور قانون ال�صركات يف الن�صف الثاين لعام 2013

املن�سوري: م�سروع قانون ال�سركات �سي�سكل نقلة نوعية تعزز اأداء 
وتناف�سية القت�ساد الوطني

بلدية دبي تتميز باإجنازات توعوية بيئية خالل الن�سف الأول من العام احلايل

�صقفها الئتماين 500 األف درهم وللبالتينية 250 وتتوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية

موارد للتمويل وما�سرتكارد تطلقان بطاقة فالك طيب ما�سرتكارد الئتمانية 
•• دبي -الفجر:

اأع���ل���ن���ت ك���ل م���ن جم��م��وع��ة ����ص���رك���ات م����وارد 
للتمويل و ما�صرتكارد م�صاء اأم�ص عن اإطالق 
االئتمانية  ما�صرتكارد  طيب  فالك  بطاقات 
االإ�صالمية  ال�����ص��ري��ع��ة  اأح���ك���ام  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 
املرابحة  ع���ق���دي  وف�����ق  ل��ل��ع��م��الء  وامل���ت���اح���ة 
والوكالة ال�صرعيني ، حيث تلبي هذه البطاقة 
الفريدة احتياجات العمالء يف احل�صول على 
بقبول  تتمتع  ك��م��ا  ع��دي��دة،  وم��ك��اف��اآت  م��زاي��ا 

عاملي �صامل. 
ما�صرتكارد  ورل���د  طيب  ف��ال��ك  بطاقة  وت��ع��د 
االئتمانية منتجاً متميزاً ب�صقف ائتماين ي�صل 
حلد ن�صف مليون درهم اإماراتي، حيث تقدم 
اإىل نخبة خمتارة من  البطاقة ح�صرياً  هذه 
العمالء من ذوي املالءة املالية العالية، اإ�صافة 
اإىل بطاقة فالك طيب ما�صرتكارد البالتينية 

االئتمانية والتي ي�صل حد �صقفها االئتماين 
250،000 درهم ، وتلبي احتياجات العمالء 
البطاقتني  وتتيح   ، املرتفع  الدخل  ذوي  من 
من  العديد  من  اال�صتفادة  اإمكانية  حلامليها 
التي  احل�صرية  واخل��دم��ات  ال��ف��ري��دة  امل��زاي��ا 
توفرها من�صة ورلد ما�صرتكارد ، كالتغطيات 
ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ودخ������ول غ���ري حم���دود 
ك��م��ا ميكن   ، م���ط���ارات خم���ت���ارة  اإىل ����ص���االت 
ا�صتخدامها يف اأكرث من 35.9 مليون متجر 

العامل. يف  دول  منت�صرا يف حوايل 210 
باالإعالميني  ال�����ص��ن��وي  ال��ل��ق��اء  يف  ذل���ك  ج���اء 
م�صاء اأم�ص ، والذي �صم عدد كبري من كافة 
م�صبح  حممد  اأع��ل��ن  حيث   ، االإع���الم  و�صائل 
�صركات  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص  النعيمي 
البطاقة  ه��ذه  وب��اإط��الق  اأن��ه  للتمويل  م���وارد 
توؤكد موارد على توا�صل اإ�صداراتها، وتوجهها 
يف جم���ال امل��ن��ت��ج��ات امل�����ص��رف��ي��ة االإ���ص��الم��ي��ة ، 

موفرة لعمالئها منتجات وخدمات م�صرفية 
�صيا�صة  مع  وتتوافق  واحتياجاتهم،  تتنا�صب 
امل��ج��م��وع��ة ل��ب��ن��اء ع��الق��ات ط��وي��ل��ة االأم����د مع 
املتزايد  ال�صخ  واأم��ام  اأن��ه  اإىل  عمالئها، الفتا 
اأغرقت  ال��ت��ي  التقليدية  االئ��ت��م��ان  لبطاقات 
العاملة  امل�����ص��ارف  قبل  م��ن  امل�����ص��ريف،  ال�صوق 
لعمالئنا  نوفر  اأن  علينا  لزاماً  كان  بالدولة، 

معاداًل مو�صوعياً ذات �صبغة اإ�صالمية.
واأ�صاف النعيمي اأن البطاقة خ�صعت لدرا�صة 
ط��وي��ل��ة ق��ب��ل اإط���الق���ه���ا، ول�����ذا ف��ق��د حظيت 
ال�صرعية  وال��رق��اب��ة  ال��ف��ت��وى  هيئة  مب��واف��ق��ة 
يف جم��م��وع��ة م����وارد ل��ل��ت��م��وي��ل ، ح��ر���ص��اً منا 
ال�صبهات،  يف  ال���وق���وع  ال��ع��م��ي��ل  جت��ن��ب  ع��ل��ى 
للعمالء  م�����ص��اف��ة  ق��ي��م��ة  ب���ذل���ك  م���وف���ري���ن 
توجهات  م��ع  ومت��ا���ص��ي��اً  ومقيمني،  م��واط��ن��ني 
القيادة احلكيمة واإطالق مبادرة دبي عا�صمة 
البطاقة  اأن  اإىل  الفتا  االإ�صالمي،  لالقت�صاد 

تعمل وف��ق ن��وع��ني ورل���د م��ا���ص��رتك��ارد وي�صل 
و  دره����م،  األ���ف   500 اإىل  االئ��ت��م��اين  �صقفها 
اإىل  �صقفها  وي�����ص��ل  البالتينية  م��ا���ص��رتك��ارد 

. درهم  األف   250
طيب  ف��ال��ك  ب��ط��اق��ة  اأن  اإىل  النعيمي  واأ����ص���ار 
جديدة  اإ���ص��اف��ة  تعد  االئتمانية  م��ا���ص��رتك��ارد 
مل����وارد ل��ل��ت��م��وي��ل ل��ك��ون��ه��ا ت��ع��م��ل وف���ق مفهوم 
اإ�صالمي، م�صرياً اإىل اأن موارد اعتادت اأن تطلق 
االإ�صالمية  امل�صرفية  خدماتها  م��ن  العديد 
امل��ت��ف��ردة، ف��ق��د �صبقت امل�����ص��ارف م��ن ق��ب��ل يف 
االإلكرتونية،  االإ���ص��الم��ي��ة  امل��راب��ح��ة  اإط����الق 
موؤكداً على اأن البطاقة االئتمانية االإ�صالمية 
جتمع بني االأمان و�صهولة اال�صتعمال، وتراعي 
البطاقة  اأن  اإىل  الدولية، الفتاً  املعايري  اأعلى 
ا�صتخدامها  وميكن  جديدة،  تقنية  ت�صتخدم 
ل���دى اأك���رث م��ن 35.9 م��ل��ي��ون متجر  ع��امل��ي��اً 

منت�صر يف اأكرث من 210 دول بالعامل.

•• ابوظبي-وام: 

اأ�صعار ال�صلع الغذائية  اأن  اأبوظبي  اأكد مركز االإح�صاء 
الثاين من  ارتفعت يف اال�صبوع  الرم�صانية يف االم��ارة 
باأ�صعارها  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ائ��ة   3.6 بن�صبة  رم�����ص��ان  �صهر 
ارتفعت  حيث  ال�صابق  ال�صهر  م��ن  االول  اال���ص��ب��وع  يف 
وا�صعار  باملائة   11.4 بن�صبة  الفواكه  جمموعة  ا�صعار 
وجمموعة  ب��امل��ائ��ة   14.4 بن�صبة  ال��ب��ق��ول  جم��م��وع��ة 

اال�صماك واالغذية البحرية بن�صبة 3.2 باملائة.
ال�صلع  ملوؤ�صر  الثاين  اال�صبوعي  التقرير  يف  ذل��ك  ج��اء 
الرم�صانية الذي اأ�صدره مركز االإح�صاء اأبوظبي ام�ص 
االأ�صبوعي  املوؤ�صر  ح�صاب  لنتائج  حتليال  يقدم  وال��ذي 
ال�صهر الكرمي وي�صتمل  الغذائية خالل  ال�صلع  الأ�صعار 
رم�صان  �صهر  من  الثاين  االأ�صبوع  اأ�صعار  مقارنة  على 
باأ�صعار  مقارنة  وكذلك  عليه  ال�صابق  االأ�صبوع  باأ�صعار 

االأ�صبوع االول من ال�صهر ال�صابق.
وي��ع��د ال��ت��ق��ري��ر اأح���د امل��وؤ���ص��رات االإح�����ص��ائ��ي��ة مل�صاعدة 
م��ت��خ��ذي ال��ق��رار وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى مراقبة 
االأ���ص��ع��ار ال��رم�����ص��ان��ي��ة خ���الل ال�����ص��ه��ر ال��ك��رمي مل��ا فيه 
االأوىل  للمرة  ي�صدر  اأن���ه  خا�صة  امل�صتهلك  م�صلحة 
منطقة  لكل  يح�صب  بحيث  اجلغرافية  املناطق  ح�صب 
تعبريا  م��ع��ربا  ل��ي��ك��ون  ب��ه��ا  اخل��ا���ص  ت�صخمها  م��ع��دل 

دقيقا عنها.
املنطلق  اأبوظبي م��ن ه��ذا   - االإح�����ص��اء  وح��ر���ص مركز 
على جمع اأ�صعار تلك ال�صلع قبل �صهر رم�صان وكذلك 
ب�صكل  االأ�صعار  موؤ�صرات  ون�صر  الكرمي  ال�صهر  خ��الل 
املعتمدة  املنهجية  متبعا  رم�����ص��ان  �صهر  يف  اأ���ص��ب��وع��ي 
القيا�صي  الرقم  وق�صم  املجال  ه��ذا  خ��رباء يف  قبل  من 
جمموعة  ع�صرة  واإح���دى  رئي�صيتني  جمموعتني  اإىل 

فرعية.
اأ�صعار  ال���ت���ي ط������راأت ع��ل��ى  ال���ت���غ���ريات  وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د 
املجموعات على م�صتوى االقاليم واالمارة فقد حققت 
جمموعة الفواكه اعلى ارتفاع يف منطقة العني بن�صبة 
22.7 باملائة تالها ارتفاع بن�صبة 9.3 باملائة يف منطقة 
اأبوظبي و7.6 باملائة يف املنطقة الغربية ..اما جمموعة 
البقول فقد ارتفعت بن�صبة 14.4 باملائة على م�صتوى 
ابوظبي  م�صتوى منطقة  على  باملائة  و15.5  االم��ارة 

و14.7 باملائة للمنطقة الغربية وبن�صبة 14.4 باملائة 
يف منطقة العني.

ال��غ��ذائ��ي��ة يف  ا���ص��ع��ار ال�صلع  اأن  امل��رك��ز  ت��ق��ري��ر  واأو����ص���ح 
اال�صبوع الثاين من رم�صان ارتفعت بن�صبة 1.7 باملائة 
ارتفعت  ال�صابق له حيث  اال�صبوع  باأ�صعارها يف  مقارنة 
والبقول  باملائة   5.2 بن�صبة  الفواكه  جمموعة  ا�صعار 
م�صتوى  على  ب��امل��ائ��ة   1.1 وال��ل��ح��وم  ب��امل��ائ��ة   6 بن�صبة 
املجموعات  اأ���ص��ع��ار  م��ع��ظ��م  ان  ..ك��م��ا  اب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 
من  الثاين  اال�صبوع  يف  ا�صعارها  ارتفعت  قد  الغذائية 
�صهر رم�صان مقارنة باالأ�صبوع ال�صابق له على م�صتوى 
 10.8 بن�صبة  الفواكة  ا�صعار  ارتفعت  حيث  االقاليم 
ابوظبي  اقليم  باملائة يف   3.5 و  العني  اقليم  باملائة يف 
اقليم  يف  ارت��ف��اع  اعلى  فحققت  البقول  جمموعة  ام��ا 

ابوظبي 7.4 باملائة تلتها اقليم العني 6.1باملائة.
القيا�صي  ال��رق��م  منهجية  اعتماد  مت  اأن���ه  امل��رك��ز  واأك���د 
القيا�صي  الرقم  ح�صاب  يف  امل�صتهلك  الأ�صعار  ال�صهري 
وهذه  ال��غ��ذائ��ي��ة  لل�صلع  امل�����ص��ت��ه��ل��ك  الأ���ص��ع��ار  ال��ي��وم��ي 
واملعايري  والتو�صيات  املنهجيات  م��ع  تت�صق  املنهجية 
الدولية وقد مت بناء �صلة اأ�صعار الرقم القيا�صي الأ�صعار 

ال�صلع الغذائية الرم�صانية لت�صمل 214 �صلعة.
وقد مت حتديد م�صادر جمع االأ�صعار من خالل زيارات 
ميدانية قام بها فريق من ق�صم العمل امليداين اخلا�ص 
بعمل مهام ق�صم الدخل واالأ�صعار كما روعي عند اختيار 
نقطة  ميثل  اأن��ه  اأي  متثيليا  م�صدرا  يكون  اأن  امل�صدر 
�صراء ل�صريحة كبرية من امل�صتهلكني يف كل اإقليم من 

االأقاليم الثالث يف االإمارة خالل ال�صهر املبارك.
الرقم  موؤ�صر  اأهمية  اأبوظبي  االإح�صاء  مركز  واأو�صح 
الوعي  ت��ع��زي��ز  يف  ودوره  امل�صتهلك  الأ���ص��ع��ار  القيا�صي 
االإح�صائي واال�صتهالكي لدى اجلمهور خا�صة يف �صهر 
رم�صان وغريه من الفرتات املو�صمية التي حتتاج اإىل 
موؤ�صر يو�صح للنا�ص حركة االأ�صعار ومعدالت ت�صخمها 
اأف�صل  اإنفاقهم على  بناء وتخطيط  ي�صاعدهم يف  مما 
وجه ممكن اإ�صافة اإىل خدمة اجلهات احلكومية املعنية 
امل�صتهلك  وح��م��اي��ة  ال�صلع  وت��وف��ري  االأ���ص��ع��ار  مب��راق��ب��ة 
مما  ال�صلة  ذات  االقت�صادية  القطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
توفري  بهدف  اال�صتهالك  اأمن��اط  ا�صتبيان  يف  ي�صاهم 

بيئة مثالية للحياة الكرمية يف اإمارة اأبوظبي.

اإح�ساء اأبوظبي: ارتفاع اأ�سعار ال�سلع 
الغذائية خالل الأ�سبوع الثاين من رم�سان
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تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:نواف بن حممد بن نبات العنزي
criollo:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:193696       بتاريخ:2013/6/20 م
با�ص��م:نواف بن حممد بن نبات العنزي

وعنوانه: العني ، �ص.ب:66156 ، هاتف:0502456665 - 037667022 ، فاك�ص: 037667033 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:30 �صوكوالته حلويات قهوة �صاي مثلج بوظه )اي�ص كرمي( .
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة CRIOLLO ور�صم عليها �صكل مميز وخطوط متداخله معها 

متتد اىل اعلى العالمة على �صكل حلزوين وجميعها باللون اال�صود على خلفية عدمية اللون .
اال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:جنمة ال�صندغة لل�صاعات �ص.ذ.م.م
GLAZIER:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:175570       بتاريخ:2012/6/21 م
با�ص��م:جنمة ال�صندغة لل�صاعات �ص.ذ.م.م

وعنوانه: دبي ، �ص.ب:41450 ، هاتف:04/2253847 ، فاك�ص: 04/2265883 ،
 jaywir@gmail.com:الربيد االلكرتوين 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 ال�صاعات و�صاعات اليد .
و�صف العالمة:العالمة هي كلمة GLAZIER مكتوبة باالحرف الالتينية .

اال�ص��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /التميمي وم�صاركوه 
بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية   :

  
بتاريخ : 28 نوفمرب 2011 املودعة حتت رقم : 165799  

بتاريخ : 17 اأبريل 2013 امل�صجلة حتت رقم : 165799  
با�صم : األبريتو كولفر انرتنا�صيونال ، انك.

وعنوانه : 2525 اأرميتاج اأفينيو ، ميلروز بارك ، اإلينوي 60160-1163 ، الواليات املتحدة االأمريكية.
 وذلك لتمييز املنتجات / اخلدمات : 

منتجات العناية بال�صعر ، ملونات لل�صعر ، اأ�صباغ ال�صعر ، غ�صوالت لل�صعر ، م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر ، 
ال�صامبوهات ، الكوندي�صرنز ، رذاذ )�صرباي( لل�صعر ، بودرة ال�صعر ، زينة لل�صعر ، طالءات ال�صعر ، مو�ص 
 ، ال�صعر  املحافظة على  ، م�صتح�صرات  لل�صعر  �صوائل   ، ال�صعر  ترطيب   ، لل�صعر  ، جل  لل�صعر  ملعة   ، لل�صعر 

م�صتح�صرات جتفيف ال�صعر ، زيوت لل�صعر ، تونك لل�صعر ، كرميات لل�صعر.
الواقعة بالفئة : 3

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )123 ( – )29 نوفمرب2012 (
 التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق : 

وم�صادات  الكريهة  الروائح  مزيالت   ، عطرية  زيوت   ، العطور   ، ال�صابون  ب�صطب:  املنتجات  تعديل 
 ، بالب�صرة  العناية  م�صتح�صرات   ، طبية  غري  زينة  م�صتح�صرات   ، لالإ�صتحمام  م�صتح�صرات   ، العرق 

م�صتح�صرالتجميل.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

EAT 66658

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:عبداهلل ال�صايغ لتجارة ال�صاعات
 طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:ال�صايغ

املودعة بالرقم:189696       بتاريخ:2013/4/7 م
با�ص��م:عبداهلل ال�صايغ لتجارة ال�صاعات

وعنوانه: ابوظبي ، مارينا مول ، �ص.ب:475 ، هاتف:0504413132 ، فاك�ص: 026391991 
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 خدمات جتميع ت�صكيلة من الب�صائع ل�صالح الغري )احللي 
واالك�ص�صوارات ال�صاعات( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذلك 

على خدمة النقل( .
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة ال�صايغ باللون الذهبي مكتوبة بخط مميز على خلفية بي�صاء .

اال�ص��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ص. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 174716 بتاريخ : 2012/6/4                                             
با�ص��م: �صركة/ اأيه بيه بي ا�صيا بيه تي واي. ليمتد.

وعنوانه:  يونيت 53، 11-21 اأندروود  رود، هومبو�ص، ان ا�ص دبليو 2140، اأ�صرتاليا.   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

قطع قما�ص الأغرا�ص التنظيف، اأ�صفنج، لبادات فرك، قفافيز للغ�صيل، قفافيز للمالب�ص، فرا�صي، مما�صح، 
مكان�ص، �صمواء، مناف�ص غبار، لبادات الأجهزة التنظيف والت�صميع، اأدوات التنظيف االأخرى واأواين تنظيف؛ 

قفازات للغايات املنزلية والتنظيف.
الواق�عة بالفئة: 21

و�صف العالمة: الكلمتان " MR CLEAN " بحروف التينية باللون االأ�صفر ب�صكل خا�ص ر�صم داخل 
االأ�صفر  باللون  م�صتطيل  �صكل  حتتهما  ور�صم  االأبي�ص  باللون  خما�صية  " جنمة   A " الالتيني  احلرف 
ويتقاطع معه خطوط عر�صية باللون االأ�صود باال�صافة اىل وجود خم�ص جنمات خما�صية باللون االأبي�ص 
على �صطح هذا ال�صكل امل�صتطيل، كما اأنه يوجد اأمام هذه العنا�صر املذكورة �صابقاً ر�صم جتريدي ل�صخ�ص 

يحمل فر�صاة ودلو باالاألوان االأزرق واالأ�صفر واالأ�صود واالأبي�ص والربتقايل كما يف ال�صكل املو�صح.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ص. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 604،740/85 يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 173414 بتاريخ : 2012/5/10                                             

با�ص��م: �صركة/بينتري، اإنك.
وعنوانه:  5500 وايزاتا بوليفارد، �صويت 800، جولدين فايل، ميني�صوتا 55416، الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
م�صخات  تّدفق،  م�صخات  متنقلة،  م�صخات  بال�صيور،  تدار  م�صخات  موترات،  على  ُتركب  م�صخات  وحتديدا  م�صخات 
الغط�ص، م�صخات للمطاحن، م�صخات حمركات تبادلية، م�صخات ال تتعر�ص لالن�صداد، م�صخات طرد مركزي، م�صخات 
اإطفاء، م�صخات الرّي، م�صخات  ال�صائلة، م�صخات �صناعية ذات �صغط عايل، م�صخات  للم�صتنقعات، م�صخات للنفايات 
هيدرولية، م�صخات تفريغ، م�صخات االإزاحة االإيجابية، م�صخات نفايات املجاري، م�صخات للمكاب�ص، م�صخات ا�صطوانية، 
للم�صخات، وحتديدا م�صايف وطقم  لوازم  للر�ص؛  ترو�ص، وم�صخات  دوارة مرنة، م�صخات  للم�صخات، م�صخات  اأغ�صية 
مهايئة اأعمدة يتاألف من مهيئ )اأدابرت( اأعمدة ومفاتيح وجمموعة م�صامري، قارنات الأعمدة االإدارة، كابحات نب�ص، حماقن 
هيدروليكية  حتكم  وحدات  تر�صيح؛  اآالت  مكيفات  مهيئات؛  املحركات؛  من  اأجزاء  تعد  كلها  نفاثة،  تقليب  اأجهزة  �صائلة، 
اأغطية  ر�ص،  روؤو�ص  واأجزائها، حتديدا  بالطاقة  تعمل  ر�صا�صات  الربية(؛  للمركبات  )لي�صت  ومكائن  االآالت، حمركات  يف 
اخلزانات، عدادات تدفق، م�صايف، قطع، �صانعات الرغوة، �صمامات يدوية، �صمامات كروية من�صطة كهربائيا، وحدات حتكم 
بالبخاخات، �صمامات، وحتديدا �صمامات مفرغة، جتنب ال�صمامات املفرغة، �صمامات كبح، �صمامات خمف�صة لل�صغط، 
الربية  للمركبات  لي�صت  غاز  حمركات  اندفاع؛  خزانات  املحركات؛  من  اأجزاء  تعد  كلها  ال�صغط،  من  للحد  �صمامات  و 
وقطع غيارها؛ معدات الر�ص الزراعية؛ اآالت لتنظيف االأ�صطح با�صتخدام جلبات �صغط عايل؛ موتورات بدون فرجونات 

)مو�صالت( ودوارات موتورية ت�صتخدم مع االلكرتونيات ووحدات التحكم واملعدات الكهربائية اخلا�صة بها.
الواق�عة بالفئة: 7

و�صف العالمة: كلمة " PENTAIR " بحروف التينية على ي�صارها ر�صم مثلثات هند�صية ب�صكل فني خا�ص على �صكل 
�صمكة كما يف ال�صكل املو�صح.

اال�ص��رتاطات:  
بالربيد  اإر�صاله  اأو   ، االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ص  لديه  فعلى من 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ص. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 604،740/85 يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 173415 بتاريخ : 2012/5/10                                             

با�ص��م: �صركة/بينتري، اإنك.
وعنوانه:5500 وايزاتا بوليفارد، �صويت 800، جولدين فايل، ميني�صوتا 55416، الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
حتكم  وحدات  م�صخات،  �صخانات،  وال�صبا،  ال�صباحة  برك  اإ�صاءة  يف  للتحكم  الكهربائية  التحكم  وحدات 
اإلكرتونية ملراقبة وظائف الربك، وحدات حتكم اإلكرتونية ملراقبة وظائف م�صخات املياه ملعدات التهوية، 
وحدات حتكم اإلكرتونية ملراقبة وظائف م�صخات املياه للري،  لوازم امل�صخات، م�صخات مكافحة احلرائق 
وم�صخات حقن الرغاوى ت�صتخدم يف معدات مكافحة احلرائق؛ وحدات حتكم يف تنا�صب الرغاوى خلزانات 
كبح،  �صمامات  املفرغة،  ال�صمامات  جتنب  املفرغة،  ال�صمامات  وحتديدا  اتوماتيكية،  �صمامات  االإطفاء؛ 
�صمامات خمف�صة لل�صغط، و�صمامات للحد من ال�صغط؛ موازين دقيقة لقيا�ص االأجهزة، خافتات لل�صوء، 
اأجهزة حتكم عن بعد؛ كبائن فارغة؛ كبائن و�صناديق األواح معدنية فارغة، قنوات اأ�صالك فارغة وقنوات 
م�صلكة، جلبات ملو�صالت ال�صناديق الكهربائية؛ �صياجات معدنية �صناعية للتطبيقات الكهربائية؛ �صناديق 

معدنية م�صادة للعوامل اجلوية للتوزيع الكهربائي.
الواق�عة بالفئة: 9

و�صف العالمة: كلمة " PENTAIR " بحروف التينية على ي�صارها ر�صم مثلثات هند�صية ب�صكل فني 
خا�ص على �صكل �صمكة كما يف ال�صكل املو�صح.

اال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ص. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

اأولوية رقم: 604،740/85 يف اأمريكا
املودعة حتت رقم : 173416 بتاريخ : 2012/5/10                                             

با�ص��م: �صركة/بينتري، اإنك.
وعنوانه:5500 وايزاتا بوليفارد، �صويت 800، جولدين فايل، ميني�صوتا 55416، الواليات املتحدة االأمريكية.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، مر�صحات، اأجهزة ومكنات تنقية املياه، اأجهزة ومن�صاآت الإزالة ع�صر املاء، معقمات ماء، اأجهزة 
و�صبكات تر�صيح املياه، �صخانات برك �صباحة، اأ�صواء الأحوا�ص ال�صمك، مر�صحات )فالتر( ت�صتخدم يف الربك والبحريات 
املفرخات  االأخرى،  املاء  وخ�صائ�ص  املياه  وحدائق  املياه  ونوافري  وال�صالالت  واجلداول  واالأنهار  وال�صناعية  الطبيعية 
توزيع  �صبكات  وال�صكني،  والتجاري  ال�صناعي  لال�صتخدام  مياه  مر�صحات  االأ�صماك،  واأحوا�ص  املائية  والزراعة  ال�صمكية 
وقود  �صبكات  ماء،  �صخانات  املعدنية،  للمياه  مغاط�ص  للحمام،  معدات  الدوامي،  املاء  لتدفق  اأجهزة  رح�ص،  من�صاآت  املياه، 
حامالت  الكهربائية،  لالأ�صواء  ماآخذ  لالإ�صاءة،  وقاية  اأجهزة  لالإ�صاءة،  ومن�صاآت  اأجهزة  املياه،  ت�صخني  من�صاآت  االأفران، 
للعوامل اجلوية،  �صياجات مقاومة  على  مثبتة  م�صبقا  م�صلكه  كهربائية  تتكون من مقاب�ص  متنقلة  اإ�صاءة  مثبتات  ملبات، 
�صناديق معدنية ملعدات االإ�صاءة، حاويات معدات اإ�صاءة غري معدنية، معدات واأنظمة اإدارة حرارية تتكون من مكيفات هواء، 
مربدات كهربائية حرارية، مبادالت حرارية باعتبارها لي�صت قطعاً من املحركات، مراوح ر�صا�صة، مراوح، نافخات كهربائية 
ملكيفات الهواء واأغرا�ص التهوية، دوارات ووحدات حتكم بال�صرعة للتحكم مبا �صبق، جم�صات بالرطوبة ودرجة حرارة الهواء 

ت�صتخدم يف اأنظمة مكيفات الهواء، اأجهزة اإنذار للتنبه لدرجات احلرارة والرطوبة غري الطبيعية.  
الواق�عة بالفئة: 11

و�صف العالمة: كلمة " PENTAIR " بحروف التينية على ي�صارها ر�صم مثلثات هند�صية ب�صكل فني خا�ص على �صكل 
�صمكة كما يف ال�صكل املو�صح.

اال�ص��رتاطات:  
بالربيد  اإر�صاله  اأو   ، االقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوباً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ص  لديه  فعلى من 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ص. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 174777 بتاريخ : 2012/6/5                                             
با�ص��م: �صركة باعظيم التجارية

وعنوانه:  �ص. ب 2156 ، الريا�ص 11451 ، اململكة العربية ال�صعودية.   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

م�صتح�صرات تبيي�ص االأقم�صة ومواد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ص، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل 
منظفات  لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  زيوت  عطور،  �صابون،  وك�صط،  وجلي 

اأ�صنان.
الواق�عة بالفئة: 3

و�صف العالمة: كلمة " petalo " بحروف التينية ب�صكل فني خا�ص باللون االأبي�ص فوقها ر�صم زخريف 
خا�ص  ب�صكل  عربية  باللون االأبي�ص ويوجد حتت كلمة " petalo " الالتينية كلمة " بيتالو " بحروف 
باللون االأبي�ص وحتتها ر�صم زخريف باللون االأبي�ص وجميع هذه العنا�صر على خلفية اطار دائري باللون 

االأ�صود كما يف ال�صكل املو�صح.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ص. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 174717 بتاريخ : 2012/6/4                                             
با�ص��م: �صركة/ اأيه بيه بي ا�صيا بيه تي واي. ليمتد.

وعنوانه:  يونيت 53، 11-21 اأندروود  رود، هومبو�ص، ان ا�ص دبليو 2140، اأ�صرتاليا.   
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

قطع قما�ص الأغرا�ص التنظيف، اأ�صفنج، لبادات فرك، قفافيز للغ�صيل، قفافيز للمالب�ص، فرا�صي، مما�صح، 
مكان�ص، �صمواء، مناف�ص غبار، لبادات الأجهزة التنظيف والت�صميع، اأدوات التنظيف االأخرى واأواين تنظيف؛ 

قفازات للغايات املنزلية والتنظيف.
الواق�عة بالفئة: 21

ر�صم  خا�ص  ب�صكل  االأحمر  باللون  التينية  بحروف   "  MR CLEAN " الكلمتان  العالمة:  و�صف 
داخل احلرف الالتيني " A " جنمة خما�صية باللون االأبي�ص ور�صم حتتهما مربعات �صغرية باللون االأبي�ص 
واالأ�صفر على�صكل  بالط االأر�صيات كما اأنه يوجد اأمام هذه العنا�صر املذكورة �صابقاً ر�صم جتريدي ل�صخ�ص 

باالاألوان االأ�صفر واالأ�صود واالأبي�ص والربتقايل كما يف ال�صكل املو�صح.
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  23  يوليو 2013 العدد 10851

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن �صحيفة الطعن بطريق بالن�صر

والت�صويقية  االداري��ة  الفريد لال�صت�صارات   -2 العقارية  الفريد  / 1- جمموعة  اىل 
3- �صركة يونيك وورلد وايد للو�صاطة العقارية 4- �صابري ح�صني عا�صق ح�صني

بتاريخ  اب��وظ��ب��ي  ا�صتئناف  حمكمة  م��ن  ال�����ص��ادر  احل��ك��م  ب���ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
طرف  م��ن  �صدكم  بالنق�ص  فيه  ال��ط��ع��ن   مت  ق��د     2011/368 ب��رق��م   2013/1/15
الطاعن/ را�صد حممد عبداهلل را�صد املزروعي بوكالة املحامي/ يو�صف اآل علي وقيد 
لذا  ابوظبي.  بامارة  النق�ص  الطعن رقم 2013/74 نق�ص جت��اري، لدى حمكمة  له 
توكيل  ب�صند  م�صفوعة  بدفاعك  مذكرة  النق�ص  مبحكمة  الكتاب   قلم  اي��داع  عليك 
املحامي املوكل عنك وبامل�صتندات التي ترون تقدميها يف ميعاد خم�صة ع�صر يوما من 
تاريخ ن�صر هذا االعالن وذلك تطبيقا لن�ص املادة 180 من القانون االحتادي رقم 11 

ل�صنة 92 يف �صاأن االجراءات املدنية.
رائدة حممود القي�صية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
         حمكمة النق�ض

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/642 جتاري كلي ابوظبي  

اىل املحكوم عليه/ ا�صماعيل نا�صر ح�صني املن�صوري   العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ املوافق 
بالرقم اعاله ل�صالح / بنك  املذكورة  الدعوى  2013/7/16م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
يوؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  احل�صوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  الوطني  االحت��اد 
�صنويا عن ر�صيد  بواقع %10  التاخريية  والفائدة  درهم  للمدعي مبلغ مقداره 1.841.914.95 
ا�صل دين القر�ص ال�صخ�صي البالغ مقداره )143.680 درهم( وبواقع 10.99% �صنويا عن ر�صيد 
ا�صل دين القر�ص التجاري البالغ مقداره  1.134.496 درهما وبواقع 5% عن ر�صيد ا�صل دين 
البطاقة االئتمانية والبالغ مقداره )12.048.82 درهم( والكائن من تاريخ املطالبة الق�صائية 
يف 2013/3/14 وحتى ال�صداد التام ومبا ال يجاوز ا�صل الدين وب�صحة وثبوت احلجز التحفظي 
املتخذ مبوجب االمر على عري�صة 2013/1100 يف حدود املبلغ املحكوم به مع الزام املدعى عليه 
م�صروفات الدعوى و 200 درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعد ذلك من طلبات.  . �صدر 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لت�صلمك هذا امل�صتند.  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        



العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/964 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ص  اجلن�صية:  علي  رحمات  ليت  مياه  التنفيذ/جويل  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  االلفية   : �صده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  اعالنه:االلفية 
يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر 
الدعوى رقم 2013/605 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االحد 
امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/8/04 املوافق 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622  جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  العامري  احمد  عو�ص  علي  �صلوى  مدعى/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  لل�صيانة  حمود�ص  فرج 
لل�صيانة  حمود�ص  /فرج  اعالنه  املطلوب  املتبقية  االعمال  اجناز   + بالتعوي�ص 
العامة اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/19 موعدا لنظر الدعوى، 
ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  لذا فانت مكلف باحل�صور 
او  �صخ�صيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�صكر  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/7/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/666  جت  جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
ال�صركة  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�صية:  للتاأمني  اخلزنة  �صركة  مدعى/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للتاأمينات  الوطنية 
مالية مببلغ 7500 درهم   املطلوب اعالنه /عبيد �صيف عبيد ماجد املهريي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  اجلن�صية: االمارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/31 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/980  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/ موؤ�ص�صة كواال للوجبات ال�صريعه متثلها �صعاد عبداهلل �صامل امل�صيلي 
اجلن�صية: االمارات  مدعي عليه: �صركة بابل�صتي اند ادفريتا�صنج اجلن�صية: 
االمارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 4000د رهم  املطلوب اعالنه 
/�صركة بابل�صتي اند ادفريتا�صنج اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
التجارية مبع�صكر اآل نهيان  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2152  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/ حممد �صليم حممد �صاه عامل اجلن�صية: بنغالدي�ص  مدعي عليه: 
بقالة حليم اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
املدعي  ان  بالن�صر حيث  االمارات   عنوانه:  /بقالة حليم اجلن�صية:  اعالنه 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
 - زايد  بن  حممد  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
مزيد مول   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت دانة غاز، ال�صركة الرائدة من القطاع اخلا�ص 
ال�صرق  الطبيعي يف منطقة  الغاز  والعاملة يف جمال 
من  �صركة  اأق���دم  ال��ه��الل،  نفط  و�صريكتها  االأو���ص��ط، 
ال�صرق  النفط وال��غ��از يف  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف جم��ال 
االأو�صط، عن اإكمال م�صروع اإعادة بناء من�صاآت حتميل 
و�صحن غاز البرتول امل�صال يف م�صنع خور مور للغاز 

امل�صال يف اإقليم كرد�صتان العراق. 
التحميل وحتديثها  بناء من�صاآت  اإع��ادة  وجاء م�صروع 
والبالغة كلفته 15 مليون دوالر يف اأعقاب وقوع حادث 
العام املا�صي ت�صببت به ناقلة تابعة لطرف ثالث. ومت 
والتحكم  واحل��م��اي��ة  ال��وق��اي��ة  تقنيات  اأح���دث  تطبيق 
اجلديدة،  املن�صاآت  يف  امل�صال  ال��غ��از  حتميل  بعمليات 
بهذه  والتحكم  ال�صالمة  تعزيز معايري  ُي�صهم يف  مبا 
خور  م�صنع  ط��اق��ة  وت��ب��ل��غ  ب��ع��ي��د.  ح��د  اإىل  العمليات 
امل�صال  ال��غ��از  م��ن  900 ط��ن  االآن  امل�����ص��ال  للغاز  م��ور 
اإقليم كرد�صتان  يوميا، املتاحة لال�صتهالك املحلي يف 
واالأ�صواق املجاورة، مبا �صيمنح زخما اإ�صافيا الإيرادات 

ال�صركتني. 

اإجمايل الإنتاج وم�صتويات ال�صتثمار
وب���ل���غ اإج���م���ايل االإن����ت����اج ال���رتاك���م���ي ل��ل�����ص��رك��ت��ني من 
كرد�صتان  اإقليم  يف  الغاز  الإنتاج  الرئي�صية  عملياتهما 
نحو 88 مليون برميل من النفط املكافئ من عمليات 
وبا�صتثمارات   ،2008 اكتوبر  منذ  املتوا�صلة  االإنتاج 
اإج���م���ال���ي���ة ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ال�������ص���رك���اء جت������اوزت مليار 
اإقليم  حكومة  م��ع  اتفاقيات  يف  ال��دخ��ول  منذ  دوالر، 
كرد�صتان يف ابريل 2007 ال�صتثمار حقلي خور مور 
النفط  االأ�صخم يف قطاع  ا�صتثمار هو  وجمجمال، يف 
االإن��ت��اج هي  ك��رد���ص��ت��ان، وم�صتويات  اإق��ل��ي��م  وال��غ��از يف 

االأعلى يف االإقليم.
وب��ل��غ االإن��ت��اج ال��ي��وم��ي م��ع��دل اأق�����ص��ى ق���دره 88 األف 
برميل من النفط املكافئ يوميا، ومتو�صط قدره 80 
قدم  مليون  األف برميل يوميا وت�صمن االإنتاج 340 
مكعب من الغاز يوميا، و15 األف برميل من املكثفات 
التفاو�ص  ق��ي��د  وت���وج���د خ��ط��ط  ي��وم��ي��ا.  وال�����ص��وائ��ل 
يف  التو�صع  م��ن  للمزيد  الطبيعية  امل����وارد  وزارة  م��ع 

اال�صتثمار وم�صتويات االإنتاج.
415 مليار قدما  اأكرث من  باإنتاج  ال�صركتان  وقامت 
املكثفات  م��ن  برميل  مليون  و18  ال��غ��از  م��ن  مكعبة 
وال�صوائل منذ بداية االإنتاج يف اأكتوبر 2008. ويتم 
املحليتني  الطاقة  توليد  حمطتي  اإىل  ال��غ��از  ت��وري��د 
اللتني تقومان بتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، 
وهو ما وفر الطاقة الكهربائية ب�صكل م�صتقر حلوايل 
بينما  العراق،  كرد�صتان  اإقليم  يف  ن�صمة  ماليني   4

تعاين اأجزاء اأخرى من العراق اأزمة كهرباء. 
 10 نحو  ادخ��ار  للحكومة  اال�صتثمارات  واأتاحت هذه 
املخ�ص�صة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ي��زان��ي��ات  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ار 
�صنويا،  دوالر  مليار   3.3 مبعدل  ال��وق��ود،  ال�صترياد 
تقليل  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل���زاي���ا  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
انبعاثات الغازات امل�صببة لظاهرة االحتبا�ص احلراري، 
االقت�صادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 

واالجتماعية يف االإقليم بالكامل. 
وقال ال�صيد جميد جعفر، الرئي�ص التنفيذي ل�صركة 
نفط الهالل والع�صو املنتدب ملجل�ص اإدارة �صركة دانة 
اأكرث  و  امل�صتثمرين  اأك��رب  بكوننا  غ��از: نحن فخورين 
وهو  ك��رد���ص��ت��ان،  اقليم  يف  الطاقة  ق��ط��اع  يف  املنتجني 
التعاون  جمل�ص  دول  من  امل�صتثمرين  ثقة  على  ي��دل 
االأقليم  منطقة  يف  والت�صريعات  بالقوانني  اخلليجي 
�صاهم يف توفري  غ��از  واأ���ص��اف جعفر: ماننتجه من   .
املخ�ص�صة  ال��دوالرات من ميزانية احلكومة  مليارات 

ال�صترياد الوقود، باالأ�صافة اىل فوائد كبرية لالقليم 
واالأجتماعي،  االق��ت�����ص��ادي  ال�صعيد  على  ع��ام  ب�صكل 
ونتطلع اىل املزيد من التو�صعات على �صعيد اال�صتثمار 
واالأن���ت���اج . واأ����ص���اف ال�����ص��ي��د را���ص��د اجل�����روان، املدير 
دانة  ل�صركة  باالإنابة  التنفيذي  والرئي�ص  التنفيذي، 
الق�صوى  بالطاقة  امل�صال  الغاز  انتاج  ان معاودة  غاز: 
هو اجناز مهم اآخر لعملياتنا يف االأقليم ون�صكر وزارة 
معنا،  لتعاونهم  كرد�صتان  اقليم  يف  الطبيعية  امل��وارد 
ومع املقاولني وال�صركاء والعاملني. ونعمل حاليا مع 
حكومة االقليم وال��وزارة على ت�صوية االم��ور العالقة 

باأ�صرع وقت ومنها ملف امل�صتحقات. 

الإجنازات الفنية
للم�صروع  ال��ب��ارزة  الفنية  االإجن����ازات  قائمة  وت�صمل 
يتجاوز  قيا�صي مل  وق���ت  ال��غ��از يف  اإم����داد  يف  ال��ن��ج��اح 
ت�صمنت  ال��ت��ي  العمليات  انطالقة  منذ  �صهرا   15
ع��رب منطقة  كلم   180 غ��از بطول  اأنابيب  خ��ط  م��د 

اإزال��ة حقول االأل��غ��ام، وبناء حمطة  جبلية وع��رة بعد 
اإىل  للو�صول  الغاز اجلديدة، واحلفر بنجاح  معاجلة 
وتركيب  وا�صترياد  م��رتا،   2300 عمق  على  املكامن 
 3500 األف طنا من املعدات بحمولة   64 اأكرث من 
�صاحنة، حيث مت ا�صترياد املواد اخلا�صة باالأنابيب من 
ا�صترياد م�صنع حديث  اإىل  اإ�صافة  وتايالند،  ال�صني 
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ال��غ��از  ملعاجلة  بالكامل  جمهز 
االأمريكية. ومت خالل فرتة االإن�صاءات توفري فر�ص 
عمل يف امل�����ص��روع الأك���رث م��ن األ��ف��ي ع��راق��ي م��ن كافة 
�صرائح املجتمع، باالإ�صافة اإىل توافد عمالة من اأكرث 
اأنحاء املنطقة والعامل.  20 جن�صية من خمتلف  من 
460 عامال  ن��ح��و  ت��وظ��ي��ف  ال�����ص��رك��ت��ان يف  وجن��ح��ت 
م��ن اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان يف ال��وق��ت ال��راه��ن، ويف تنفيذ 
املحلية  العمالة  ن�صبة  بلغت  حيث  التوطني،  برنامج 
لربامج  تخ�صع   ،%  80 عن  يزيد  ما  عملياتهما  يف 

تاأهيل وتدريب.

برنامج امل�صوؤولية الجتماعية لل�صركة
وبادرت نفط الهالل ودانة غاز اأي�صا اإىل تنفيذ برنامج 
امل�صوؤولية االجتماعية، ودعم املجتمعات املحلية، حيث 
ال�����ص��رك��ت��ان م���وؤخ���را وب��ال�����ص��راك��ة م��ع موؤ�ص�صة  ق��ام��ت 
بارزاين بتقدمي الدعم الألف يتيم يف اإقليم كرد�صتان 
�صمن مناطق االأنفال التي مزقتها ال�صراعات خالل 
ال��ع��ق��ود امل��ا���ص��ي��ة. ك��م��ا ب����ادرت ال�����ص��رك��ت��ان اإىل توفري 
وتقدمي  ال�صرب،  مياه  ومعاجلة  املدار�ص،  م�صتلزمات 
مدار  على  املحلية  للقرى  الكهرباء  لتوفري  املولدات 
ومن�صاآت  متنقلة،  طبية  عيادات  وتوفري  �صاعة،   24
املجتمعات  امل��ب��ادرات  ه��ذه  وت�صاعد  لل�صباب.  ريا�صية 
والنهو�ص  امل��ع��ي�����ص��ة،  م�����ص��ت��وى  حت�صني  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة 
واال�صتقرار،  واالأم���ن،  والرفاهية،  ال�صحة،  مبعايري 

وعلى تنمية العن�صر الب�صري يف اإقليم كرد�صتان.

املال والأعمال
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دانة غاز ونفط الهالل ت�ستاأنفان اإنتاج الغاز امل�سال
 بالطاقة الق�سوى يف اأقليم كرد�ستان العراق

دبي  الإمارات  اأرباح  �سايف  درهم  مليار   1.8
الوطني يف الن�سف الأول من العام احلايل

•• دبي-وام:

1.8 مليار دره��م يف  اأرباحا �صافية بلغت  حقق بنك االإم��ارات دبي الوطني 
بنف�ص  املائة مقارنة  40 يف  ن�صبتها  بزيادة  العام احلايل  االأول من  الن�صف 
الفرتة من العام املا�صي واأفادت النتائج املالية للبنك عن فرتة الن�صف االأول 
من العام احلايل �صدرت عن مقره يف دبي ام�ص باأن اإجمايل االإي��رادات بلغ 
املائة مقارنة  �صبعة يف  ن�صبته  بارتفاع  درهم  مليون  و550  مليارات  خم�صة 
بنف�ص الفرتة من العام املا�صي كما و�صلت االأرباح الت�صغيلية قبل خم�ص�صات 
انخفا�ص القيمة ثالثة مليارات و 640 مليون درهم بارتفاع ن�صبته 10 يف 
اأن �صايف خم�ص�صات  واأظ��ه��رت   .  2012 ع��ام  االأول من  الن�صف  املائة عن 
بتح�صن  دره��م  مليون   880 و  مليارا  بلغ  املالية  االأ���ص��ول  قيمة  انخفا�ص 
ن�صبته ثمانية يف املائة مقارنة بالن�صف االأول من العام املا�صي. وبينت النتائج 
ال�صهور  املائة خالل  بن�صبة ت�صعة يف  اأ�صوله  اإجمايل  زي��ادة يف  املالية للبنك 
308.3مليار  بنحو  334.8 مليار درهم مقارنة  اإىل  لت�صل  املالية  ال�صتة 
درهم يف نهاية عام 2012 . وبلغت قيمة اإجمايل قرو�ص العمالء 231.8 
مليار درهم يف الن�صف االأول من العام احلايل بزيادة ن�صبتها �صتة يف املائة 
مقارنة بنحو 218.2 مليار درهم يف نهاية العام املا�صي فيما و�صل اإجمايل 
ودائع العمالء اإىل 230.4 مليار درهم بزيادة ن�صبتها ثمانية يف املائة بعد 
ن�صبة  بذلك  لتتح�صن   2012 عام  نهاية  دره��م مع  213.9 مليار  كان  اأن 
القرو�ص اإىل الودائع اإىل 101 يف املائة من ن�صبة 102 يف املائة. واأكد ريك 
بدنر الرئي�ص التنفيذي لبنك االإمارات دبي الوطني يف ت�صريح �صحايف له 
اليوم اأن هذه النتائج املالية القوية وامل�صتقرة تعك�ص زخما اإيجابيا يف اقت�صاد 
اخلارجية.  التحديات  ا�صتمرار  من  الرغم  على  مرنا  ا�صتمر  ال��ذي  الدولة 
واأو�صح اأن االأعمال امل�صرفية لالأفراد واالأعمال امل�صرفية االإ�صالمية للبنك 
كانت الدافع الرئي�ص لهذا النمو باالإ�صافة اإىل جناحه خالل هذه الفرتة يف 
اإمتام اال�صتحواذ على بنك بي اإن بي باريبا م�صر . وقال �صوريا �صوبرامانيان 
امل�صوؤول املايل الرئي�ص يف االإمارات دبي الوطني اإن البنك ا�صتمر يف االإعداد 
امل��ال مببلغ ثالثة  راأ���ص  االأول من  ال�صق  زي��ادة  خ��الل  مليزانيته من  اجليد 
مليارات و 670 مليون درهم وال�صق الثاين من راأ�ص املال مببلغ 2.9 مليار 
درهم والقرو�ص املتو�صطة االأجل مببلغ 2.7 مليار درهم وقام اأي�صا ب�صداد 

من ودائع وزارة املالية امل�صتلمة يف عام 2008 . درهم  مليار   7.8

مطار ال�سارقة الدويل ي�سجل زيادة بن�سبة 15.46 % يف اأعداد امل�سافرين للن�سف الأول 

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��در���ص��ة ل��ن��دن ل��الأع��م��ال ال��ي��وم ع��ن اإن��ط��الق دورتها 
وي�صارك  يقدمها  والتي  االأع��م��ال،  ل��ري��ادة  ال�صنوية  ال�صيفية 
والذين  عاملياً  وم�صتثمراً  مالياً  اأكرث من ثالثني خبرياً  فيها 
يقومون بتقييم اجلدوى االإقت�صادية وتطوير وتدقيق خطط 

االأعمال مع الطالب امل�صاركني يف الدورة. 
اإطالق  يف  و�صاهمت   2001 ع��ام  م��رة  الأول  ال���دورة  واأُطلقت 
اأكرث من 212 �صركة حول العامل مع قيام حوايل 46 خريج 
اىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  التخرج،  اأك��رث منذ  اأو  �صركتني  بافتتاح 
اىل  االأرق���ام  وت�صري  عمل.  وظيفة   1،200 م��ن  اأك��رث  توفري 
حتقيق هذه ال�صركات ما يقارب 114 مليون جنيه اإ�صرتليني 

م���ن ال���ع���ائ���دات، ك��م��ا ج��م��ع��ت اأك����رث م���ن 476 م��ل��ي��ون جنيه 
روؤو�ص  واأ���ص��ح��اب  للم�صتثمرين  اأ�صهم  �صكل  على  اإ�صرتليني 

ناع واملوردين واحلكومات.  االأموال وال�صُ
ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق ق���ال م��اك�����ص��وي��ل ه��ن��در���ص��ون، اأح���د الطالب 
مدر�صة  دورة  �صاعدتني  لقد  ال�صيفية:  ال���دورة  يف  ال�صابقني 
خطة  يف  التفكري  يف  االأعمال  لريادة  ال�صيفية  االأعمال  لندن 
العمل اخلا�صة بامل�صروع بطريقة عملية ومن زوايا اأخرى، كما 
�صاعدتني يف تفهم جميع العوامل ب�صكل اأف�صل واأن اأكون جاهزاً 
الأي حتدي، واالأهم من ذلك فقد �صاعدتني الدورة يف ت�صكيل 
م�صروع  تقدمي  بعد  الكاملة  الثقة  ومنحتني  ممتازة  عالقات 
املخ�صرمني  امل�صتثمرين  اأمام جمموعة من  النهائي  تخرجي 

واخلرباء االإقت�صاديني. 

وتوؤمن الدورة للطالب و�صواًل اىل حا�صنات االأعمال، اإ�صافة 
اىل امل��زي��د م��ن ف��ر���ص ال��ت��دري��ب ب��ع��د االإن��ت��ه��اء م��ن ال����دورة. 
و�صت�صهد دورة هذا العام الأول مرة عودة جمموعة من خريجي 
مدر�صة لندن لالأعمال الذي قاموا بتكوين �صركاتهم اخلا�صة، 
مع  �صركاتهم  ت��ك��وي��ن  يف  ال�صابقة  خ��ربات��ه��م  مل�����ص��ارك��ة  وذل���ك 
الطالب وتقدمي حما�صرات خا�صة عن اأف�صل املمار�صات التي 

اأتبعوها يف رحلتهم �صمن عامل ريادة االأعمال. 
االقليمي  فرعها  افتتحت  قد  لالأعمال  لندن  مدر�صة  وكانت 
االول خارج اململكة املتحدة يف دبي يف �صهر دي�صمرب عام 2006 
االعمال يف منطقة  اإدارة  تعلم  على  املتزايد  الطلب  اىل  نظراً 
املدر�صة يف  التزام  ال��ذي يعك�ص م��دى  االأم��ر  االأو���ص��ط،  ال�صرق 

التعليم يف املنطقة. 

مدر�سة لندن لالأعمال ُتطلق دورتها ال�سيفية لريادة الأعمال 

وزارة البيئة واملياه تفتتح مهرجان 
ت�سويق الرطب يف اللولو هايربماركت

•• دبي-وام:

افتتح �صعادة املهند�ص �صيف حممد ال�صرع وكيل وزارة 
واحليوانية  الزراعية  لل�صوؤون  امل�صاعد  واملياه  البيئة 
اأم�ص االول مهرجان ت�صويق الرطب ال�صنوي يف مركز 

اللولو يف العربي �صنرت بدبي.
رطب  لت�صويق  ال��وزارة  مبادرة  �صمن  املهرجان  ياأتي 
ت�صجيعهم على  بهدف  ال��دول��ة  اإم���ارات  امل��زارع��ني يف 
التو�صع بزراعة االأ�صناف اجليدة من التمور واإحالل 
زراعتها حمل االأ�صناف ذات املردود االقت�صادي املتدين 
وحت�صني موا�صفات التمور التي حتقق للمزارع اأ�صعار 
االقت�صادي  العائد  زي���ادة  وبالتايل  جيدة  ت�صويقية 
ولفت  اجلماهري  باإقبال  حظي  حيث  التمور  الإن��ت��اج 

اأنظارهم جلودة وتعدد اأنواعه.
تبنت مبادرة  ال����وزارة  ان  ال�����ص��رع  �صيف  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
املوجهة  امل��ب��ادرات  من  حزمة  �صمن  الرطب  ت�صويق 
من  ومتابعة  ب��دع��م  حتظى  وال��ت��ي  ال��زراع��ي  للقطاع 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور را���ص��د اأح��م��د ب��ن فهد وزي���ر البيئة 
واملياه وتهدف اإىل تعزيز االأمن الغذائي بالدولة من 
املزارعني  وت�صجيع  ونوعا  كما  االإن��ت��اج  حت�صني  حيث 
ع��ل��ى زراع�����ة اأ���ص��ن��اف ال��ن��خ��ي��ل اجل���ي���دة ذات امل����ردود 
املنتج  و�صول  �صمان  اإىل  اإ�صافة  العايل  االقت�صادي 

املحلي ل�صريحة اأكرب من امل�صتهلكني.
واأ�صاف ان املهرجان يف هذا العام يختلف عن االعوام 
بنف�صه يف  القطاع اخلا�ص  ال�صابقة من حيث مبادرة 
ت�صويق الرطب بالتعاون مع املزارعني مبا�صرة حيث 

الوزارة  خ��الل  تتم من  كانت  ال�صابقة  االع���وام  ان يف 
ا���ص��راك القطاع اخلا�ص  ال���وزارة يف  مم��ا يعني جن��اح 
اأهدافها  الهادفة اىل حتقيق  باملبادرات  اال�صتمرار  يف 
الغذائي  االم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  املتمثلة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

وزيادة االنتاج املحلي الزراعي.
وثمن �صعادة وكيل الوزارة امل�صاعد لل�صئون الزراعية 
واحليوانية بالوزارة على تعاون مركز اللولو يف هذا 
املجال كما دعا منافذ البيع االخرى اىل احلذو حذوه 
منافذ  ان  ..م�صيفا  خا�صة  املحلي  االنتاج  ت�صويق  يف 
البيع الكبرية يرتادها عدد كبري من امل�صتهلكني ومن 
خمتلف اجلن�صيات مما يعني اأننا نقوم بتعريف تراثنا 

اأمام جمهور املت�صوقني من خمتلف اجلن�صيات.
اأ���ص��ن��اف ال��رط��ب ال��ت��ي مت��ت��از بجودتها  ومت حت��دي��د 
مقدمتها  ويف  امل�صتهلكني  م��ن  اق��ب��اال  ت��ل��ق��ى  وال��ت��ي 

اخلال�ص واللولو واخلنيزي والربحي وغريها.
املا�صية  الثالثة  االأع��وام  خالل  املبادرة  من  وا�صتفاد 
94 مزارعا وكانت كمية الرطب   2012  - 2010
كيلو  ر196   772 ح����وايل  ال��ل��ول��و  مل��رك��ز  امل�����ص��وق��ة 
 480 و  األ��ف��ا   141 و  مليون  ح���وايل  ق��دره��ا  بقيمة 
درهما خالل نف�ص الفرتة و�صارك يف 2012 املا�صية 
مركز اللولو بحوايل 57 األف كيلو وجمعية ال�صارقة 
التعاونية بحوايل 1516 كيلو بينما �صاركت حمالت 
 695 و  األ��ف��ا  ب��ي��ع اخل�����ص��ار االأخ����رى ب��ح��وايل 21 

كيلو.
جدير بالذكر اأن متور االمارات متتاز مبيزة الن�صج 

املبكر مقارنة بالدول االخرى املنتجة للرطب.  

•• ال�صارقة-وام:

ح��ق��ق م���ط���ار ال�������ص���ارق���ة ال������دويل زي������ادة يف اأع�����داد 
اجلاري  العام  من  االأول  الن�صف  خالل  امل�صافرين 
اربعة ماليني  املائة لي�صل اىل  15.46 يف  بن�صبة 
باملقارنة مع ثالثة  الفا و310 م�صافرين  و264 
يف  �صجلها  م�����ص��اف��را  و385  ال��ف��ا  و693  م��الي��ني 

الفرتة نف�صها من العام 2012.
املنتظمة  املنتظمة وغري  الطائرات  و�صجلت حركة 
32 الفا و698 رحلة يف الفرتة نف�صها  زي��ادة من 
من العام املا�صي اإىل 32 الفا و923 رحلة خالل 
�صجل  فيما  اجل��اري  العام  من  االأوىل  اأ�صهر  ال�صتة 

من  االأول  الن�صف  خ���الل  ال�صحن  م��ن��اول��ة  ح��ج��م 
العام اجلاري 159 األفا و329 طنا.

لهيئة  العام  املدير  املدفع  �صامل  علي  �صعادة  وق��ال 
مطار ال�صارقة ان املطار متكن من ت�صجيل معدالت 
من��و منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري وح��ت��ى �صهر يونيو 
املا�صية جتاوز  االأ�صهر  �صهدت معظم  املا�صي حيث 
األف م�صافر �صهريا ما يدل على  حاجز ال�صبعمائة 
اأن الطلب على ال�صفر عرب مطار ال�صارقة الدويل 
على  االإق���ب���ال  اإىل  ي��رج��ع  وه���ذا  م�صتمر  ت��زاي��د  يف 
التي  للطريان  العربية  ط��ائ��رات  منت  على  ال�صفر 
حتظى ب�صمعة طيبة بني اأو�صاط امل�صافرين وت�صري 
رحالتها اإىل اأكرث من 86 وجهة على منت اأ�صطول 

طائراتها احلديث وكذلك �صرعة وكفاءة االإجراءات 
على  واحل��ر���ص  للم�صافرين  امل��ق��دم��ة  واخل���دم���ات 
توفري اأ�صباب الراحة لهم اإىل جانب ت�صافر جهود 
كافة االأطراف العاملة يف املطار والتي ترتبط معه 
املطار  مكانة  تر�صيخ  يف  واأ�صهمت  حقيقية  ب�صراكة 
اأف�صل  االإقليمي والعاملي كواحد من  ال�صعيد  على 

املطارات يف املنطقة.
اإمارة ال�صارقة �صهدت خالل الن�صف  اأن  واأ�صار اىل 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول 
واالأن�صطة واملعار�ص واملوؤمترات املهمة التي اأ�صهمت 
ب��دوره��ا يف زي���ادة ع��دد ال����زوار اإىل االإم����ارة وكانت 
ال�صارقة وجهة �صياحية مف�صلة للعديد من ال�صياح 

وخ�صو�صا  �صفر  م��وا���ص��م  االأ���ص��ه��ر  ه��ذه  تخلل  كما 
خالل االإجازات املدر�صية.

واأو����ص���ح ان م��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال����دويل ي��واك��ب هذا 
درا�صات  ويجري  امل�صافرين  اأع��داد  يف  املطرد  النمو 
اآخرها  وك���ان  وتو�صعتها  امل��راف��ق  لتطوير  معمقة 
�صرف  �صبكة  وت��رك��ي��ب  ال�����ص��ي��ارات  م��واق��ف  تطوير 
�صحي حديثة ..معربا عن �صكره مل�صتخدمي املطار 
م��ن م�����ص��اف��ري��ن و���ص��رك��ات ط���ريان ووك����الء ال�صفر 
وال�صركات  اخلا�صة  الرحالت  وم�صغلي  وال�صياحة 
يف  ثقتهم  على  امل��ط��ار  لعمليات  ال��داع��م��ة  اخلا�صة 
خلدماته  وا�صتخدامهم  ال���دويل  ال�����ص��ارق��ة  م��ط��ار 

وت�صهيالته. 
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العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/605 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/

ال�صيخ/را�صد نا�صر بن را�صد النعيمي اجلن�صية: االمارات   وطلب الت�صديق على 
للخياطة  الفال  )رمي  التجاري  اال���ص��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�صمن  حم��رر  يف  التوقيع 
والتطريز ( واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف 
)44348( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل : را�صد  ا�صماعيل 
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االم����ارات     اجلن�صية:  اهلي  احمد  ع��ب��داهلل 
العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

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

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/1675   عمايل جزئي             
����ص.ذ.م.م    جمهول  التنظيف-  املدعى عليه/1-راميوند جلرت خلدمات  اىل 
اق��ام عليك  ن��ور احمد   قد  حمل االقامة مبا ان املدعي /  حممد �صيد مياه 
درهم(   10160( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
وت��ذك��رة ع��وده مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ص��وم  وامل�صاريف وال��ف��ائ��دة 9% من 
وحددت    .)2013/142534( ال�صكوى  رق��م  التام.  لل�صداد  الق�صائية  املطالبة 
القا�صي  مبكتب  �ص   8.30 ال�صاعة   2013/8/18 املوافق  االح��د  يوم  جل�صة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2103   عمايل جزئي             
جمهول  �����ص.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  كاليفورنيا  عليه/1-جنمة  املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /  حممد �صمون باقر غالم كبري   قد اقام عليك 
درهم(   22189( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم   دره��م(   2000( عوده مببلغ  وتذكرة 
بواقع 9% من املطالبة الق�صائية لل�صداد التام. رقم ال�صكوى )2013/146075(.  
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/7/25 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب 
القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2378   عمايل جزئي             
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-ف��ن��دق احل��م��راء جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي 
/  حممد زاه��د حممد ن�صار    قد اق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
ت��وؤدي للمدعى مبلغ وق��دره )14825 دره��م( وتذكرة  بان  املدعي عليها  بالزام 
عودة وقدره )4000 درهم( و�صهادة خربة طول فرتة عمله والر�صوم وامل�صاريف 
و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2013/7/23 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/751 )عمايل جزئي ( بوا�صطة الن�صر
ح�صة  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
عبدالعليم  �صينتو  املدعي/عبدالرحمن  اق��ام  ذ.م.م    العامة  ال�صيانة  ملقاوالت 
برقم  ال��دع��وى   0558045025 ت:   ع��ج��م��ان-  ع��ن��وان��ه:  بنغالدي�ص  جن�صيته: 
2013/751 -عمايل جزئي - عجمان- ومو�صوعها املطالبة  مببلغ وقدره 16400 
درهم والفائدة بواقع 5%   فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان االحتادية 
االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة 9.30 املوافق يوم 
5 من �صهر اغ�صط�ص ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف الق�صية بو�صفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/7/22
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

ا                    اىل املدعي عليه/�صبوج وج�صيم للتنظيف واخلدمات الفنية   
)����ص.ذ.م.م(  جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم 
اأدن��اه وحددت املحكمة لها جل�صة يوم الثالثاء  املذكورة  العمالية  الدعاوي 

املوافق 2013/7/30 ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2070/2013/13
2071/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
حممد خور�صيد عامل دود مياه

�صفيق الرحمن فازو بويان          

مبلغ املطالبة
8340 درهم + تذكرة العودة
8167 درهم + تذكرة العودة

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
 مذكرة   اعالن املدعى عليه بالن�صر

ا                    اىل املدعي عليه/ج�صمريا للتجارة العامة   )�ص.ذ.م.م(  جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
املوافق 2013/7/28  االح��د  يوم  لها جل�صة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة 

ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2302/2013/13
2303/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
حممد حممد ويل يو�صف

�صيد غالم رازا �صاه         

مبلغ املطالبة
15952 درهم + تذكرة العودة
12000 درهم + تذكرة العودة

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                    اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/ا���ص.ار.ك��ي اخل��دم��ات الفنية )�����ص.ذ.م.م( 
الدعاوي  عليكم  اق��ام��و  ق��د  املدعيني  ب���اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  جم��ه��ول حم��ل 
املوافق  ي��وم اخلمي�ص  لها جل�صة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  امل��ذك��ورة  العمالية 

2013/7/25 ال�صاعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
االقل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من 

باال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
2249/2013/13
2250/2013/13

م
1
2

ا�صم املدعي
نظر اال�صالم نور اال�صالم

رهي�ص الدين نوياب علي         

مبلغ املطالبة
8674 درهم + تذكرة العودة
8800 درهم + تذكرة العودة

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/964 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
املنفذ  بنغالدي�ص  اجلن�صية:  علي  رحمات  ليت  مياه  التنفيذ/جويل  طالب 
املطلوب  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  االلفية   : �صده 
عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  اجلديدة  اعالنه:االلفية 
يف  ال�صادر  التنفيذ  ال�صند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�صر 
الدعوى رقم 2013/605 عم جز- م ع- ب- اأظ وحدد لنظره جل�صة يوم االحد 
امام  باحل�صور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/8/04 املوافق 
الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -  الكائنة باملحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�صند اعاله. تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�صـــــاء

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
اعالن احلكم يف الق�صية رقم 2013/293 جتاري جزئي  

اىل املحكوم عليه/ ماجينا ريفا�ص ميندوزا  العنوان بالن�صر نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/6/11م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم 
وكيلة  وب�صفها  نف�صها  القبي�صي عن  / موزه مبارك علي غامن  ل�صالح  اعاله 
ورثة مبارك علي غامن القبي�صي بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري: 
وقدره  مبلغا  وب�صفتها  نف�صها  عن  املدعية  اىل  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام 
18000 درهم والزمته بامل�صاريف.    �صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 
2013/6/19  حكما قابال لال�صتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�صلمك هذا امل�صتند.  
القا�صي/ه�صام توفيق عبدالغني                              
رئي�ض الدائرةالتجارية اجلزئية الوىل  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�صاء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1622  جت  كل- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: املقاولت والنزاعات الن�صائية
عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  العامري  احمد  عو�ص  علي  �صلوى  مدعى/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  لل�صيانة  حمود�ص  فرج 
لل�صيانة  حمود�ص  /فرج  اعالنه  املطلوب  املتبقية  االعمال  اجناز   + بالتعوي�ص 
العامة اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/19 موعدا لنظر الدعوى، 
ب� حمكمة  الدائرة االوىل  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  لذا فانت مكلف باحل�صور 
او  �صخ�صيا  نهيان   اآل  التجارية مبع�صكر  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/7/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/666  جت  جز- م ت-ب- اأظ

املتخ�ص�صة: التاأمني والتعوي�ض التجاري    
ال�صركة  عليه:  مدعي  االمارات   اجلن�صية:  للتاأمني  اخلزنة  �صركة  مدعى/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للتاأمينات  الوطنية 
مالية مببلغ 7500 درهم   املطلوب اعالنه /عبيد �صيف عبيد ماجد املهريي 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�صر حيث  اجلن�صية: االمارات  عنوانه: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 2013/7/31 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/18

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
         اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/980  جت  جز- م ت-ب- اأظ

مدعى/ موؤ�ص�صة كواال للوجبات ال�صريعه متثلها �صعاد عبداهلل �صامل امل�صيلي 
اجلن�صية: االمارات  مدعي عليه: �صركة بابل�صتي اند ادفريتا�صنج اجلن�صية: 
االمارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 4000د رهم  املطلوب اعالنه 
/�صركة بابل�صتي اند ادفريتا�صنج اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر حيث 
املوافق  املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/7/29 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
التجارية مبع�صكر اآل نهيان  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
        اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1785  عم  جز- م ع-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغالدي�ص  اجلن�صية:  االب�صور  نور  ميجان  ا�صكاندر  مدعى/ 
الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  النهري  ال�صحر 
العامة  للمقاوالت  النهري  /ال�صحر  اعالنه  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/2
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2152  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/ حممد �صليم حممد �صاه عامل اجلن�صية: بنغالدي�ص  مدعي عليه: 
بقالة حليم اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
املدعي  ان  بالن�صر حيث  االمارات   عنوانه:  /بقالة حليم اجلن�صية:  اعالنه 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
 - زايد  بن  حممد  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة 
مزيد مول   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/21

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  385/ 2013 -مد ين - م ر - �ض- اأظ

وات خان  بوكالة /خانا  ال�صكراب-  لتجارة  املدينة  موؤ�ص�صة مركز   : امل�صتاأنف 
املهدي  حممد  الدين  ع�صام   / عليه  امل�صتاأنف  االمارات   اجلن�صية:  ن�صيب 
عبدالوهاب اجلن�صية: ال�صودان  مو�صوع اال�صتئناف : الغاء احلكم امل�صتاأنف      
املطلوب اعالنه/ ع�صام الدين حممد املهدي عبدالوهاب اجلن�صية: ال�صودان    
العنوان: بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 
املوافق  االربعاء  يوم  جل�صة  لنظره  وحدد  اأظ  ر-ب-  م  جز-  مد   2012/910
الدائرة  امام  �صباحا   9.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا   2013/9/25
الثانية حمكمة ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-املقر الرئي�صي �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها 

قبل موعد اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف املدين

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

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/395   جتاري جزئي               
اىل املدعى عليه /1-مريا �صول ارجون كوجنو�ص جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �ص.�ص لوتاه العقارية �ص.ذ.م.م   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة با�صدار االمر بالزام املدعى عيه ب�صداد مبلغ 24000 
يوم  جل�صة  لها  .وح���ددت  املحاماة.  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
 ch2D.19 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة   2013/7/30 املوافق  الثالثاء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على 

االقل،   
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2010/977   جتاري جزئي                           
اىل املدعى عليه  /1- هار�ص فاردان بو نثيال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل��و���ص��ى      ابرهيم علي  ( وميثله:  ع   م  ���ص   ( الوطني  القيوين  ام 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2011/9/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح  / بنك 
ام القيوين الوطني ) �ص م ع  ( بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 21.437.04 
درهم )واحد وع�صرون الف واربعمائة و�صبعة وثالثون درهم واربعة فلو�ص( وفائدة بواقع 
12% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صلة بتاريخ 2010/10/5 وحتى ال�صداد التام 
ومبا ال يجاوز ا�صل الدين املق�صي به والزمته بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال  اتعاب  مقابل 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2011/283   عقاري كلي                             
اىل املحكوم عليه  /1- دبي بروبريتي رينج ليمتد جمهول حمل االقامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح  
توؤدي  ان  ليمتد(  رينج  بروبريتي  دبي  �صركة   ( عليها  املدعي  بالزام  باتيل  جيتابني   /
الف  �صبعمائة وع�صرون   ) ) 720.000 درهم  باتيل( مبلغ مقداره  للمدعية ) جيتابني 
درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية )تعديل الطلبات( احلا�صلة يف 
2013/3/14حتي متام ال�صداد، على اال جتاوز املبلغ املق�صي به وامل�صروفات ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/1027   عقاري كلي                             
اىل املحكوم عليه  /1- طارق �صالح مو�صى املعروف بال�صيداوي جمهول حمل االقامة  
املنعقدة بتاريخ 2013/4/28 يف الدعوى املذكورة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
اتفاقية  بف�صخ  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  ع  م  �ص  اال�صالمي  ن��ور  بنك   / ل�صالح   اع��اله 
االيجارة وملحقاتها مو�صوع الدعوى و�صطب القيد العقاري الوارد يف ال�صجل العقاري 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  خ�صوع  على  ين�ص  وال��ذي  التداعي  حمل  بالعني  اخلا�ص 
لدى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  االيجار  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  االج��ارة 
دائرة االرا�صي واالمالك بدبي والزام املدعى عيه بت�صليم العني حمل التداعي للمدعى 
مع الزامه بامل�صاريف الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/995   عقاري كلي                             
بان  اىل املحكوم عليه  /1- �صيد خالد جمال  جمهول حمل االق��ام��ة  نعلنكم 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/30 يف الدعوى املذكورة اعاله 
البيع  اتفاقية  ل�صالح  / �صركة متويل �ص م ع ) �صركة م�صاهمة عامة( بف�صخ 
للمدعية  التداعي  حمل  العني  بت�صليم  عيه  املدعى  وال���زام  ال��دع��وى  مو�صوع 
العبارة  و�صطب  ال��دائ��رة  �صجالت  من  عليه(  )امل��دع��ى  امل�صتاأجر  ا�صم  وب�صطب 
الواردة يف �صهادة امللكية مع الزامه بامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.    
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/849   جتاري كلي                             
جمهويل  كوندبا   �صوتاالل  كريتي   -2 ذ.م.م  للذهب  كري�صتال  م�صنع   -1/ عليهما  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية الوطني �ص م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ 2012/12/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح  / بنك الفجرية الوطني �ص م 
ثانيا:  ل�صنة  2012 جت��اري  التحفظي رقم 131  اوال: بعدم قبول طلب �صحة وتثبيت احلجز  ع 
بالزام املدعى عليهما بالت�صامن بان يوؤديا للبنك املدعى مبلغ  4.482.065.56 ) اربعة ماليني 
واربعمائة واثنان وثمانون الفا وخم�صة و�صتون درهما و�صتة وخم�صون فل�صا( والفائدة بواقع %9 
�صنويا من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل يف 2012/2/5 وحتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات حكما مبثابة احل�صوري 
با�صم  االع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/697   عقاري كلي                             
اىل املدعي عليهم/1- جتهيز امل�صتلزمات ال�صناعية �ص م ح 2- حميد بوغارى ديرماين 3- غالمر�صا 
عطااهلل بيات جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ امالك للتمويل �ص م ع    نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/1/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح  / امالك للتمويل ���ص.م.م : 
بف�صخ اتفاقية االيجارة املو�صوفة يف الذمة وملحقاتها مو�صوع الدعوى و�صطب القيد العقاري الوارد 
يف ال�صجل العقاري اخلا�ص بالعني حمل التداعي والذي ين�ص على خ�صوع ملكية العقار اىل ترتيبات 
دائ��رة االرا�صي  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاتها  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد االيجار  املنتهية  االج��ارة 
واالمالك بدبي والزام املدعى عليهما االوىل والثاين بت�صليم العني حمل التداعي للمدعية والزامهما 
بالت�صامم مع املدعى عليه الثالث بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 5089126 درهم خم�صة ماليني ت�صعة وثمانون 
الف ومائة �صتة وع�صرون درهما مع الزامهم بامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�صم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
  يف الدعوى رقم 2013/261 جتاري كلي  

اىل املدعى عليهم /1- �صركة النبيل الوطنيه للتجارة ذ.م.م 2- نبيل جماهد 
ال��ق��ه��ايل 4- اروى جماهد  ال��ق��ه��ايل 3- ع��ب��داهلل جم��اه��د جم��اه��د  جم��اه��د 
القهايل 5- عبداهلل جماهد عبداهلل القهايل يرجى العلم بان البنك العربي 
�ص م ع قد اقام �صدكم الدعوى رقم 2013/261 جتاري كلي ال�صارقة ملطالبتكم 
بدفع مبلغ  4.546.839.29 درهم لذا ارجو ح�صور اجتماع خربة يوم ال�صبت 
2013/7/27 ال�صاعة احلادية ع�صره �صباحا يف مقر اخلبري الكائن يف بر دبي- 
لديكم من  ما  لتقدمي   0505257979 هاتف  دبي  مقابل جمارك  امليناء  �صارع 
م�صتندات تعزز دفاعكم ويف حالة عدم ح�صوركم او من ميثلكم �صاقوم باعداد 

التقرير ح�صب امل�صتندات املقدمة من البنك املدعى.
اخلبري امل�صريف/ حممد مطر �صليم  

اعالن مبوعد خربة



العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
        اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1903  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/ ماري انني تان كورمونا اجلن�صية: الفلبني  مدعي عليه: اليجان�صيا 
املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  االمارات  مو�صوع  اجلن�صية:  لالزياء 
ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  لالزياء  اليجان�صيا   / اعالنه 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/7/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �صباحاً 
بن زايد - مزيد مول   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1776   
 املخطرة : موؤ�ص�صة البفتة العقارية )موؤ�ص�صة فردية(ملالكها/ عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
بوكالة املحامي/من�صور عبداهلل الزرعوين املخطر اليهما: 1- ال�صارم للتجارة 2- عبدالواحد 
احمد حممد مكى ) جمهول حمل االقامة( املو�صوع/يعلم املخطر اليه انه ي�صغل العقار بالرقم 
409 ببناية الزرعوين مبنطقة املرر مبوجب عقد ايجار مربم مع املخطرة للمدة من  2013/5/13 
الف  وع�صرون  �صبعة  )فقط  دره��م(   27.000( ق��دره  �صنوى  ايجار  ب��دل  نظري   2014/5/12 اىل 
درهم( يف ال�صنة وحيث اخل املخطر اليهما بالتزامهما العقدى والقانوين ب�صداد بدالت االيجار 
بح�صب االتفاق الناظم لعالقة الطرفني وارتدت ال�صيكات امل�صلمة من قبلهما للمخطرة  دون 
�صرف لعدم وجود ر�صيد كاف قابل لل�صحب. لذلك /اخالء املاجور وت�صليمه للمخطرة خاليا 
من ال�صواغل و�صداد قيمة املتاخرات و�صداد كافة فواتري املياه والكهرباء والر�صوم االخرى وكامل 
م�صتحقات املخطرة يف مدة اق�صاها )30( يوم ثالثون يوم من تاريخ ت�صلم هذا االخطار. واال 

�صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوق املخطرة.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1764   
 املنذر/ باركليز بنك �ص م ع   

املنذر اليه: لطف اله حممد ا�صمعيل نادري ) جمهول حمل االقامة(  
 اىل املنذر اليه ال�صيد/ لطف اله حممد ا�صمعيل نادري يكلفكم املنذر باركليز بنك �ص م ع ب�صداد 
مبلغ قدره يبلغ 1.030.459.16 درهم )مليون وثالثون الفا واربعمائة وت�صعة وخم�صون درهما 
و�صتة ع�صر فل�صا( مبوجب خطاب العر�ص املوؤرخ يف 2008/4/23 خالل ثالثني يوما من تاريخ 
ن�صر هذا االخطار �صندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية، ويف حال اخفق املخطر 
اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة فان املخطر �صيتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة ملبا�صرة اج��راءات نزع ملكية ال�صقة ال�صكنية رقم العقار 304 ا�صم املبنى م�صاكن مبنى 
املتحدة  العربية  االمارات    ، دبي  االوىل،  املنطقة جبل علي  االر�ص 250،  رقم   1 املبني  رقم   C

واملرهونة ل�صالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�صارية يف هذا ال�صاأن.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

•• عجمان ـ الفجر :

تنظم غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة ع��ج��م��ان م�����ص��اء اليوم 
الثالثاء املجل�ص الرم�صاين االقت�صادي حتت عنوان 
بالتعاون   ، واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  املجتمعية  امل�صئولية 
مع االأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي بعجمان �صمن 
بعد  الغرفة  مبقر  وذل��ك   ، عجمان  رم�صان  فعاليات 

�صالة الرتاويح.
واو�صحت اإميان ال�صام�صي، مدير اإدارة دعم االع�صاء 
املجل�ص  تنظم  ال��غ��رف��ة  اأن   ، املجتمعية  وامل�����ص��ئ��ول��ي��ة 
عجمان  رم�صان  فعاليات  �صمن  �صنويا  االقت�صادي 
حر�ص  اإط��ار  يف  وذل��ك  �صنويا،  الغرفة  ترعاها  والتي 
الغرفة على التوا�صل املجتمعي مع املوؤ�ص�صات واالفراد 
الهامة والقاء ال�صوء على  ملناق�صة عدد من الق�صايا 
تطور  يف  ي�صب  ومبا  االقت�صادي  القطاع  يهم  ما  كل 

االقت�صاد ومنوه.
واأ�صارت اىل ان املجل�ص هذا العام يديره مروان احلل، 
لالإعالم  دب��ي  مبوؤ�ص�صة  االقت�صادية  االخ��ب��ار  م��دي��ر 
الدكتورة   ، وه����م  م��ت��ح��دث��ني  ث����الث  ب���وج���ود  وذل�����ك 

اعمال  �صيدات  جمل�ص  رئي�صة  علي،  اآل  خليفة  اآم��ن��ة 
عجمان، ع�صو جمل�ص اإدارة غرفة عجمان، والدكتور 
عبدالفتاح فرح، م�صت�صار اإقت�صادي بغرفة عجمان، و 

و�صام اأ�صتيتية املدير التنفيذي ل�صركة ترجمان.
ومنها  امل��ح��اور  م��ن  ع��دد  على  ال�صوء  املجل�ص  ويلقي 
وجماالتها،  واأهميتها  املجتمعية  امل�صئولية  مفهوم 
للم�صئولية  وال�����ص��رك��ات  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت��ب��ن��ي  وك��ي��ف��ي��ة 
املجتمعية، كما يتم اإلقاء ال�صوء على النموذج التقليدي 
للم�صئولية املجتمعية على امل�صتوى املحلي، والتطرق 
املجتمعية  امل�����ص��ئ��ول��ي��ة  ل��ع��ومل��ة  االن��ف��ت��اح��ي  ل��ل��م��ف��ه��وم 
لل�صركات، واالثار االيجابية لهذه امل�صئولية، باال�صافة 

لتو�صيح املنظور ال�صرعي للم�صئولية املجتمعية.
وامل�صئولية  االع�������ص���اء  دع����م  اإدارة  م���دي���ر  وا�����ص����ارت 
للدوائر  ال��دع��وات  ان��ه قد مت توجيه  ، اىل  املجتمعية 
املحلية وروؤ�صاء جمموعات العمل وعدد من ال�صركات 
االعمال  و�صباب  االعمال  �صيدات  وكذلك  واملوؤ�ص�صات 
منه،  واال���ص��ت��ف��ادة  االق��ت�����ص��ادي  باملجل�ص  للم�صاركة 
للح�صور  للجميع  ال��دع��وة  عجمان  غرفة  توجه  كما 

وامل�صاركة يف املجل�ص واال�صتفادة منه. 

•• اأبوظبي-وام:

يلخ�ص  الذي  الرابع  ال�صنوي  تقريرها  االت�صاالت  تنظيم  اأ�صدرت هيئة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  واالإن��رتن��ت يف  واملتحرك  الثابت  الهاتف  و�صعية 
املتحدة وما يتعلق باأعداد امل�صرتكني ومعدالت االنت�صار والعوائد واالقبال 
على اخلدمات املطروحة من خالل قيا�ص معدل اال�صتخدام وذلك للفرتة 
املمتدة من 2009 اإىل 2012 كما ي�صتمل التقرير على معلومات تخ�ص 

ا�صهامات قطاع االت�صاالت يف االقت�صاد الوطني.
قفزات  حتقيق  يف  م�صتمرا  ي��زال  ال  القطاع  اأن  التقرير  نتائج  واأو�صحت 
2012 حيث و�صل عدد ا�صرتاكات الهاتف  كربى وباالأخ�ص خالل عام 

يف  املتحرك  الهاتف  م�صرتكي  موؤ�صر  ا�صتمر  بينما  مليون  الثابت اإىل 2 
 2012 ع��ام  نهاية  بحلول  ا���ص��رتاك  مليون   13.8 اإىل  لي�صل  ال�صعود 
حيث اإن هذا املعدل الذي يعترب اأحد اأكرب معدالت االنت�صار حول العامل 
عوائد  املتحرك  الهاتف  خدمات  قطاع  حقق  اأي�صا  الفرتة  تلك  وخ��الل 

فاقت 20.4 مليار درهم.
زادت  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  دق��ائ��ق  ا�صتهالك  ن�صبة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
لت�صل اإىل 5.6 يف املائة خالل العام وو�صل عدد ا�صرتاكات االإنرتنت اإىل 
ا�صرتاكات االإنرتنت املت�صلة ب�صبكة كابالت االألياف  وارتفعت  األفا   958
ال�صوئية بن�صبة 37.2 يف املائة اأما يف ما يتعلق بخدمات االإنرتنت وما 
يرتبط بها من خدمات اأخرى فقد ارتفعت ا�صرتاكات الباقات وخدمات 

اخلطوط الثابتة وخدمات التلفاز بن�صبة 17 يف املائة يف 2011 وبن�صبة 
يف املائة يف 2012.  31

وارتفعت عوائد خدمات االإنرتنت بن�صبة 15.2 يف املائة يف 2012 وال 
يزال التوجه العام لل�صوق يف �صعود مع ا�صتمرار ارتفاع اأعداد امل�صرتكني 
يف تلك النوعية من الباقات وال تزال الهند حتتل املرتبة االأوىل يف اأعداد 

املكاملات الدولية ال�صادرة تليها باك�صتان ثم الفلبني.
وعلى �صعيد م�صاهمة قطاع االت�صاالت يف االقت�صاد الوطني فقد حققت 
عوائد القطاع م�صاركة يف اإجمايل الناجت املحلي لدولة االإمارات العربية 
لهم  املرخ�ص  من  كل  يف  العاملني  ع��دد  وبلغ  املائة  يف   5 بن�صبة  املتحدة 

ات�صاالت و دو وكذلك هيئة تنظيم االت�صاالت 7.961 عامال . 
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غرفة عجمان تنظم جمل�سًا اقت�ساديًا م�ساء اليوم
 حتت عنوان امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات

هيئة تنظيم الت�سالت ت�سدر التقرير ال�سنوي الرابع
 لتقييم �سوق الت�سالت خالل الفرتة من 2009 اإىل 2012

مليار درهم قيمة تداولت �سوق دبي 
املايل وموؤ�سره يرتفع بن�سبة 0.24 %

•• دبي-وام:

�صهد �صوق دبي املايل قفزة كبرية يف قيمة تداوالته بلغت نحو مليار درهم 
6.1 نقطة ليغلق على  املائة مكت�صبا  0.24 يف  كما ارتفع موؤ�صره بن�صبة 
 13 اأ�صهم  اأ�صعار  ارتفاع  ام�ص و�صط  ت��داوالت  ختام  يف  نقطة   2547.6

�صركات. �صركة وهبوط اأ�صهم 17 
وكانت متويل اأكرث ال�صركات ارتفاعا من حيث التغري يف اأ�صعارها باإغالق 
املائة بينما كانت عمان للتاأمني  14.7 يف  1.33 درهم بن�صبة تغري بلغت 
امل�صاهمة العامة اأكرث ال�صركات انخفا�صا يف اأ�صعارها باإغالق 3.65 درهم 
بن�صبة تغري �صالب 8.8 يف املائة. يذكر اأن نطاق التقلب املعمول به يف �صوق 
دبي املايل هو 15 يف املائة �صعودا كحد اأق�صى و 10 يف املائة هبوطا كحد 
اأدنى. وكان �صهم دريك اآند �صكل انرتنا�صيونال االأكرث ن�صاطا من حيث قيمة 
 18.6 ن�صبته  ما  با�صتحواذ  درهم  مليون  التداول اإذ بلغت نحو 192.2 
ليغلق على  فلو�ص  �صتة  �صعره  ال�صوق مرتفعا  ت��داوالت  املائة من قيمة  يف 
1.07 درهم وت�صدر قطاع العقارات واالإن�صاءات الهند�صية باقي القطاعات 
املتداول اأ�صهمها من حيث قيمة التداول يف ال�صوق مببلغ 433.3 مليون 
االأجنبي يف  باال�صتثمار  يتعلق  املائة. وفيما  41.9 يف  ن�صبته  اأي ما  درهم 
�صوق دبي املايل فقد بلغ اإجمايل قيمة م�صرتيات االأجانب من االأ�صهم ام�ص 
اإجمايل  من  املائة  يف  نحو 402.3 مليون درهم لت�صكل ما ن�صبته 38.9 
قيمة امل�صرتيات يف حني بلغ اإجمايل قيمة مبيعاتهم 402.8 مليون درهم 
39 يف املائة من اإجمايل قيمة املبيعات لي�صل بذلك �صايف  بن�صبة حوايل 

اال�صتثمار االأجنبي اإىل 450 األف درهم كمح�صلة بيع.

هيئة كهرباء ومياه دبي تن�سح برت�سيد ا�ستهالك الكهرباء خالل ف�سل ال�سيف
•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي - ويف اإطار 
الوعي  م��ع��دالت  ل���زي���ادة  امل��ت��وا���ص��ل  �صعيها 
وت���ق���دمي ال��ن�����ص��ائ��ح واالإج���������راءات خلف�ص 
م��ع��دالت االإ���ص��ت��ه��الك يف االإم�����ارة - حملة 
االإعالم  و�صائل  خمتلف  يف  مبتكرة  توعية 
الكهربائية  االأج���ه���زة  ا���ص��ت��خ��دام  ل��رت���ص��ي��د 
االأف��راد عن حمورية دورهم  بهدف تثقيف 
يف حماية املوارد الطبيعية وتقليل معدالت 
ال��ه��در م��ن خ��الل االإل���ت���زام مبجموعة من 
الن�صائح واالإج��راءات خالل ف�صل ال�صيف 
ح��ي��ث ت��رت��ف��ع م��ع��دالت االإ���ص��ت��ه��الك لت�صل 
يوليو  �صهري  خ��الل  امل�صتويات  اأع��ل��ى  اإىل 
اإ�صتهالك  ف��ي��ه��ا  ي�����ص��ل  وال��ت��ي  واأغ�����ص��ط�����ص 
امل��ع��دالت خالل  اأع��ل��ى  اإىل  وامل��ي��اه  الكهرباء 
12 ال�صاعة ظهرا وحتى  ال��ذروة من  فرتة 

اخلام�صة ع�صرا.
الهيئة يف  اأطلقتها  التي  وت�صتهدف احلملة 
اأغ�صط�ص  �صهر يونيو املا�صي وت�صتمر حتى 

املقبل القطاع ال�صكني والتجاري وال�صناعي 
كهرباء  هيئة  متعاملي  وع��ي  تعزيز  بهدف 
ومياه دبي باأهمية جتنب ا�صتعمال االأدوات 
واالأج����ه����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف اأوق�����ات ال����ذروة 
ال�صاعة  بني  الواقعة  الزمنية  الفرتة  وهي 
يرتتب  مم��ا  م�صاء   5 وال�صاعة  ظهرا   12
عليه زيادة القدرة الكهربائية التي تولدها 
خ���الل اأوق�����ات ال�����ذروة االأم����ر ال����ذي ي���وؤدي 
بدوره اإىل �صرورة رفع كميات حرق الوقود 
وذل��ك ك��ون ه��ذه ال��ف��رتة االأك���رث اإ�صتهالكا 
الهواء  مكيف  ويحتل  الكهربائية  للطاقة 
املائة من جمموع  60 يف  ما ن�صبته حوايل 
ويوؤثر  الفرتة  الكهربائية يف هذه  االأحمال 
للطاقة خالل  ال��ر���ص��ي��د  غ��ري  االإ���ص��ت��ه��الك 
الكهرباء  �صبكة  ع��ل��ى  ال����ذروة  ���ص��اع��ة  ف���رتة 
على  �صلبا  يوثر  قد  التوليد مما  وحمطات 
تكاليف  ويزيد  الطاقة  انتاج  معدات  كفاءة 
اإن��ت��اج��ه��ا وت��ق��وم هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
ح��ال��ي��ا ب��ت��ط��وي��ر خ��ط��ط ل��ت��و���ص��ع��ة حمطات 
توليد الطاقة يف دبي لتح�صني كفاء االإنتاج 

وت�صهد �صاعات ال��ذروة بعد الظهر زي��ادة يف 
االحمال قد ت�صل اإىل 40 يف املائة.

ال��ط��اي��ر ع�صو  ���ص��ع��ادة �صعيد حم��م��د  وق���ال 
التنفيذي  املنتدب والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة اأن������ه وع���م���ال ب����روؤي����ة اإم��������ارة دبي 
من  ل��ل��ح��د  تتبعها  ال��ت��ي  واالإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
حلول  واإي��ج��اد  احل��راري  االإحتبا�ص  ظاهرة 
نعمل  الطاقة  واإ�صتهالك  الإنتاج  م�صتدامة 
يف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ع��ل��ى اإطالق 
واملبادرات  احل��م��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  وتنظيم 
ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور حول  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
على  للحفاظ  الر�صيد  االإ�صتهالك  اأهمية 
املوارد الطبيعية وحتقيق التنمية امل�صتدامة 
احلمالت  من  ال���ذروة  �صاعة  حملة  وتعترب 
الهامة التي تهدف اىل حماية البيئة حيث 
ت��ع��ت��م��د احل��م��ل��ة ع��ل��ى ت��وع��ي��ة اجل��م��ه��ور يف 
املناطق ال�صكنية والتجارية وال�صناعية على 
اإ�صتهالك  تر�صيد  اأه��م��ي��ة  ح��ول  ���ص��واء  ح��د 
كفاءة  لتح�صني  ال�����ذروة  ف���رتة  يف  ال��ط��اق��ة 
املوارد  على  احلفاظ  اىل  باالإ�صافة  االإنتاج 

الطبيعية من الهدر وحماية البيئة.
واأ�صاف الطاير ان احلملة ال�صيفية تن�صح 
االأفراد بعدم ا�صتخدام االأجهزة الكهربائية 
امل���ك���واة وغ�������ص���االت املالب�ص  امل��ن��زل��ي��ة م��ث��ل 
املياه واالأف��ران خالل  وال�صحون و�صخانات 
���ص��اع��ات ال�����ذروة ف�����ص��ال ع���ن ���ص��ب��ط درجة 
احل��������رارة يف اأن���ظ���م���ة ال��ت��ك��ي��ي��ف ع���ن���د 24 
مئوية يف االأماكن امل�صغولة االأمر الذي من 
معدالت  يف  كبريا  خف�صا  يحدث  اأن  �صاأنه 

ا�صتهالك الطاقة.
ي��ذك��ر اأن ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي تقوم 
بت�صجيع متعامليها على تر�صيد اال�صتهالك 
عرب اإطالق العديد من احلمالت التوعوية 
التعريف  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ال���ر����ص���ي���د وميكن  االإ����ص���ت���ه���الك  مب���ف���ه���وم 
املعلومات  م����ن  ال���ك���ث���ري  ع���ل���ى  احل�������ص���ول 
والن�صائح املفيدة حول اخلطوات الب�صيطة 
حماية  يف  للم�صاهمة  اإتباعها  ميكن  ال��ت��ي 
لهيئة  ال��ر���ص��م��ي  امل��وق��ع  زي����ارة  ع��رب  البيئة 

كهرباء ومياه دبي .

•• دبي-وام:

ال��ع��ام��ة مب��ق��ره��ا يف  االأ����ص���غ���ال  ن��ظ��م��ت وزارة 
الإدارة  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  ملتقى  دب��ي 
الت�صميم والذي �صم م�صوؤولني من عدة جهات 
االحتادية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات  �صملت  معنية 

واملوؤ�ص�صات ذات العالقة.
اإدارة  م��دي��رة  �صليمان  ع���زة  املهند�صة  واأك����دت 
الت�صميم بوزارة االأ�صغال العامة خالل امللتقى 
ال�صركاء  تلبية احتياجات  ال��وزارة على  حر�ص 
وال�صعي نحو تعزيز التعاون امل�صرتك من خالل 
اآرائهم ومقرتحاتهم التطويرية  التعرف على 
بال�صكل  وتقدميها  اخلدمات  حت�صني  ل�صمان 
احلكومة  ا�صرتاتيجية  حتقيق  بغية  االأف�صل 
االحت���ادي���ة وروؤي����ة االإم������ارات يف اأن ت��ك��ون من 

اأف�صل دول العامل بحلول عام 2021.
واأو�صحت اأن امللتقى يهدف اإىل تعزيز التعاون 
التميز  متطلبات  كاأحد  و�صركائها  االدارة  بني 
والعمل  ال�صركاء  ك��اف��ة  ت��ع��اون  ع��رب  املوؤ�ص�صي 
االدارة  واح��دة و�صمن حر�ص  �صمن منظومة 
ع��ل��ى ت��وط��ي��د ���ص��راك��ات��ه��ا اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
ادارة  ان  ..موؤكدة  واملحلية  االحتادية  الدوائر 
الت�صميم �صتعمل على حتويل هذا امللتقى اإىل 
يتم  بحيث  ال�صركاء  مع  م�صتدامة  عمل  اآلية 
وتعزيز  اأدائ��ه��ا  ملراجعة  اأ�صهر  �صتة  ك��ل  ع��ق��ده 

التعاون والتن�صيق امل�صرتك.
وتناول امللتقى اأهم حماور العالقة التي جتمع 
بني ادارة الت�صميم و�صركائها من حيث م�صتوى 
التن�صيق بني االدارة و�صركائها اال�صرتاتيجيني 

ب��االإ���ص��اف��ة اإىل اأه���م مم��ي��زات وم��ع��وق��ات هذه 
كما  فعالة  التعامل معها بطرق  ليتم  العالقة 

مت التعريف بروؤية واأهداف الوزارة.
امل��ه��ن��د���ص��ة �صرينة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا 
الت�صميم  ادارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب��ة  ل��وت��اه  ع��ب��داهلل 
وامل�صاريع  ال���وزارة  مل�صاريع  امل�صتقبلية  النظرة 
احلايل  العام  خ��الل  عليها  االدارة  تعمل  التي 
االأمنية  امل��ب��اين  م��ن  كبري  ع��دد  ت�صمل  وال��ت��ي 
عن  ف�صال  والتعليمية  واخلدمية  وال�صحية 

اأهم االجنازات التي حققتها االدارة.
اأن ه��ذا امللتقى يعترب ج��زءا من خطة  وذك��رت 
�صنوية لاللتقاء باأهم وخمتلف فئات متعاملي 
املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات  ت��وث��ي��ق  ب��ه��دف  االدارة 
وو�صع خطط تطويرية بالتعاون مع االإدارات 
امل��ع��ن��ي��ة ل�����ص��م��ان ت��ل��ب��ي��ة ه���ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات وفق 
ا�صرتاتيجية وتوجهات الوزارة مو�صحة اأهمية 
اال�صغال  وزارة  مع  ال��دائ��م  املتعاملني  توا�صل 
من  اأو  للتوا�صل  املعتمدة  قنواتها  خ��الل  م��ن 
يف  االحتادية  للحكومة  حكومتي  موقع  خالل 

نظامي االقرتاحات وال�صكاوى.
للم�صاركة  احل�صور  دع��وة  امللتقى  خ��الل  ومت 
املجتمعية  العامة  اال�صغال  وزارة  م��ب��ادرات  يف 

والرتحيب باأية مقرتحات يف هذا ال�صدد.
ممثلو  اأ������ص�����اد  امل���ل���ت���ق���ى  ف���ع���ال���ي���ات  خ���ت���ام  ويف 
االأ�صغال  وزارة  بدور  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
الوزارة ملتطلبات  ا�صتجابة  وم�صاريعها و�صرعة 
ال�صركاء ..يف حني قدم عدد من ال�صركاء بع�ص 
االقرتاحات واملتطلبات التي ت�صاهم يف تطوير 

العمل.

وزارة الأ�سغال تنظم ملتقى ال�سركاء 
•• دكار-رويرتز:ال�سرتاتيجيني لإدارة الت�سميم

�صدرت ال�صني �صلعا رخي�صة للكثري من الدول االفريقية واأقامت 
لها طرقا ومدار�ص باأ�صعار منخف�صة على مدار العقد املا�صي غري 
اأن قادة القارة يحثونها االن على توفري مزيد من الوظائف التي 

باتت ت�صكل اأكرث ما ي�صبو اليه معظم االفارقة.
خيبة  عن  التعبري  يف  احلكومات  ب��داأت  اأب��وج��ا  اىل  بريتوريا  فمن 
للموارد  م�صدرا  باعتبارها  الفريقيا  ال�صني  ا�صتغالل  من  اأملها 
الرامية اىل  القارة  الطبيعية و�صوقا ل�صلعها مما قد يعيق جهود 
انت�صال �صكانها البالغ عددهم مليار ن�صمة من الفقر واأبرز تقرير 
املتحدة  ل��المم  التابعة  الفريقيا  االقت�صادية  اللجنة  اأ���ص��درت��ه 
اأكرب  بثاين  ال��ق��ارة  عالقة  تت�صبب  اأن  يف  املتمثل  اخلطر  م��وؤخ��را 

اقت�صاد يف العامل يف عرقلة حماوالتها الرامية اىل الت�صنيع.
ع�صرة  من  وافريقيا  ال�صني  بني  التجاري  التبادل  حجم  وارتفع 
مليارات دوالر يف عام 2000 اىل ما يقدر بنحو 200 مليار دوالر 
هذا العام بعد اأربع �صنوات من تفوق ال�صني على الواليات املتحدة 

لت�صبح اأكرب �صريك للقارة.

غري اأن 85 باملئة من �صادرات ال�صني من افريقيا عبارة عن مواد 
خام مثل النفط واملعادن ويقول بنك التنمية االفريقي ان معظم 
يعني  مم��ا  خ��ام  ���ص��ورة  يف  ت�صدر  افريقيا  يف  امل�صتخرجة  امل��ع��ادن 
اأماكن  يف  تتحقق  معاجلتها  من  العائدة  وال���رثوات  الوظائف  اأن 
ت�صارع  اىل  ال�صينية  املنتجات  تدفق  اأدى  نف�صه  الوقت  اأخ��رى. يف 
وترية تراجع الت�صنيع يف افريقيا منذ ثمانينات القرن الع�صرين. 
وتقول موؤ�ص�صة برنتهور�صت التي تتخذ من جوهان�صربج مقرا لها 
ان �صناعة املن�صوجات االفريقية وحدها فقدت 750 األف وظيفة 

على مدار العقد املا�صي.
وحتى جنوب افريقيا اأكرث الدول ت�صنيعا يف القارة فانها ت�صتورد 
م���ن االح���ذي���ة واالق��م�����ص��ة م���ن ال�����ص��ني وع���رب رئي�ص  ب��امل��ئ��ة   40
الكثري من  التي ت�صاور  جنوب افريقيا جاكوب زوما عن املخاوف 
احلكومات االفريقية وحذر ب�صدة العام املا�صي من اأن هذا النموذج 

غري املتوازن للتجارة ال ميكن اأن يدوم .
وقال األيك�ص فاينز رئي�ص برنامج افريقيا يف معهد ت�صاتام هاو�ص 
واال�صرع  �صنا  اال�صغر  ب�صكان هم  القارة  لالبحاث يف ظل متتعها 
منوا يف العامل فان ال�صغط الرئي�صي على حكومات افريقيا يتمثل 

ال  الوظائف  ه��ذه  على  ال�صينيني  وا�صتحواذ  الوظائف  توفري  يف 
يجدي نفعا.

وقد  املنافع الفريقيا  الكثري من  ال�صني جلب  ازده��ار  اأن  �صك  ال 
حظيت بكني با�صادة قوية من عدة حكومات ال�صتعدادها لتمويل 
م�صروعات بنية حتتية �صخمة دون �صروط تتعلق بالدميقراطية 
ما  غالبا  التي  ال�صروط  تلك  االن�صان  وح��ق��وق  الر�صيد  واحل��ك��م 

تنتقدها افريقيا يف امل�صاعدة التي تتلقاها من الغرب.
واأدت معدالت منو اقت�صاد ال�صني والتي بلغت ع�صرة باملئة �صنويا 
الدورة  تعزيز  اىل  ال��زم��ان  م��ن  عقد  نحو  م��دار  على  املتو�صط  يف 
الفائقة التي متر بها ال�صلع االولية والتي رفعت معدالت النمو يف 

افريقيا اىل م�صتويات غري م�صبوقة.
تي�صري  يف  ال�صني  م��ن  امل�����ص��ت��وردة  الرخي�صة  ال�صلع  ت�صاهم  كما 
لكن  ال��ق��ارة  اأن��ح��اء  يف  امل�صتهلكني  قطاع  وتنمية  اليومية  احل��ي��اة 
اللجنة االقت�صادية الفريقيا قالت ان الطلب ال�صيني على املعادن 
ال��دول االفريقية على  الكثري من  اخلام واخل�صب والنفط يجرب 
القيمة  �صل�صلة  م��ن  االدين  احل���د  ع��ن��د  جم����االت  يف  التخ�ص�ص 

مبكا�صب انتاجية قليلة.

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

دون  للحيلولة  االثنني  ام�ص  جهودها  االفريقية  احلكومات  كثفت 
ار���ص��ال ثالثة  على  واتفقت  ال�����ص��ودان  النفط يف جنوب  ان��ت��اج  وق��ف 
املتمردين  تدعم  جوبا  ب��اأن  ال�صودان  مزاعم  يف  للتحقيق  ج��رناالت 
املناوئني للخرطوم. وقال ال�صودان ال�صهر املا�صي انه �صيغلق خطي 
يوما وي�صر على وقف   60 احل��دود يف غ�صون  للنفط عرب  اأنابيب 
م��ا مل تتخل ج��وب��ا عن  اب  اأغ�صط�ص  م��ن  ال�����ص��اب��ع  ب��ح��ل��ول  االن��ت��اج 
�صادرات  مل��رور  الوحيد  الطريق  ه��و  وال�����ص��ودان  للمتمردين  دعمها 

من  واح��دة  اجلانبان  وخا�صا  ال�صودان  جنوب  من  القادمة  النفط 
ال�صودان  جنوب  ا�صتقالل  قبل  افريقيا  يف  االهلية  احل��روب  اأط��ول 
يف عام 2011. ويقول حمللون ان جنوب ال�صودان قد ينهار بدون 
ت�صدير النفط الذي ي�صكل امل�صدر الرئي�صي مليزانيته بعيدا عن املنح 
منظمات  لها  تعر�صت  نهب  اأعمال  اىل  املحللون  وي�صري  االجنبية. 
اغاثة موؤخرا باعتبارها عالمة على ال�صعوبات التي تواجهها جوبا 

يف دفع الرواتب.
ينعك�ص غلق االبار �صلبا على ال�صودان اأي�صا اذ يعاين من ا�صطرابات 
منذ خ�صارته معظم احتياطاته النفطية بعد انف�صال جنوب ال�صودان 

ومتثل ر�صوم عبور النفط التي تدفعها جوبا م�صدرا �صروريا لل�صودان 
العمامرة  رم�صان  وق��ال  االرت��ف��اع.  يف  االخ��ذ  الت�صخم  جماح  لكبح 
فريقا  ان  االفريقي  التابع لالحتاد  واالم��ن  ال�صلم  مفو�ص جمل�ص 
من ثالثة ج��رناالت من االحت��اد والهيئة احلكومية للتنمية ايجاد 
التي ت�صم دوال يف �صرق افريقيا �صيتوجه الثالثاء اىل اخلرطوم ثم 
اأ�صابيع. وقال العمامرة يف موؤمتر  اىل جوبا يف مهمة ت�صتغرق �صتة 
�صحفي ان قرار ال�صودان بوقف �صادرات النفط اىل اأن يتم ايجاد حل 
منا�صب لهذه الق�صية دفع رئي�ص جنوب افريقيا اال�صبق ثابو مبيكي 

اىل االقرتاح على البلدين ت�صكيل فريق التحقيق هذا.

ال�سني توفر ال�سلع والطرق لأفريقيا.. والقارة ال�سمراء يطالبها بفر�س عمل!

الأفارقة ي�سعون لتجنب وقف اإنتاج نفط جنوب ال�سودان ب�سبب خالفه مع اخلرطوم
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العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
    اعالن بالن�صر 

امام  امل��ن��ظ��ورة  اي��ج��ارات   )  2013/2209( رق��م  الق�صية  يف  ت��ق��رر  لقد 
واملرفوعة  الثانية  اللجنة  )ابوظبي(  االيجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة 
من املدعى : موؤ�ص�صة الظفرة الدارة العقارات وال�صيانة العامة وذلك 
وميثلها/  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  رعنا  �صركة  عيه:  املدعى  الع��الن 
�صروات �صلطانة حممود  ن�صراً وقد حتدد لنظر الدعوى جلل�صة يوم 
مقر  يف  م�صاًء   06.00 ال�صاعة  مت��ام  يف   2013/9/24 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء 
اللجنة )�صارع الدفاع- منطقة مع�صكر اآل نهيان خلف �صندوق الزواج 

وال�صوؤون االجتماعية ( وذلك على نفقة �صاحب العالقة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
 جلنة ف�ض املنازعات اليجارية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
        اعادة  اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1903  عم  جز- م ع-ب- اأظ

مدعى/ ماري انني تان كورمونا اجلن�صية: الفلبني  مدعي عليه: اليجان�صيا 
املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  االمارات  مو�صوع  اجلن�صية:  لالزياء 
ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  لالزياء  اليجان�صيا   / اعالنه 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/7/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة حممد  �صباحاً 
بن زايد - مزيد مول   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/7/15
قلم املحكمة                                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
 اعالن للح�صور امام املحكمة يف ال�صتئناف رقم  919/ 2013 -جتاري - م ت - �ض- اأظ

امل�صتاأنف : �صركة تعمري القاب�صة لال�صتثمار ذ.م.م اجلن�صية: االمارات  امل�صتاأنف 
عليه / �صركة الوفاق للتمويل �ص م خ واأخرون اجلن�صية: االمارات   مو�صوع 
املطلوب  التحكيم   �صرط  لوجود  الدعوى  قبول  عدم  ا�صتئناف   : اال�صتئناف 
اعالنهما/1- �صميت ميتا 2-بارول �صامويت ميهتا اجلن�صية: الهند  العنوان: 
بالن�صر مبا ان امل�صتاأنف قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/2544 
جت كل- م ت-ب- اأظ  وحدد لنظره جل�صة يوم االحد املوافق 2013/9/15 لذا 
حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحا   9.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت 
ا�صتئناف ابوظبي الكائنة-مع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
وميكنك التقدم مبذكرة بدفاعك و�صوار مل�صتنداتك  موقعا عليها قبل موعد 

اجلل�صة املحددة.
                                                                            قلم ال�صتئناف التجاري

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

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/483   جتاري كلي             
.ذ.م.م(    )�ص  للمقاوالت  كميونيتي  انوفيتف  /1-�صركة  املدخل    اخل�صم  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد م�صهور حامت مقدم    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري مع الزام املدعي عليه بالر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد املوافق 2013/8/18 
من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1C.15 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
�صيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  االق���ل،  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل 

مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/2475   عمايل جزئي               
حمل  جمهول  املكيفات   لت�صليح  /1-ال�صيافة  عليه  امل��دع��ى  اىل 
اق��ام عليك  املدعي / حممدعمري منري احمد قد  ان  االقامة مبا 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )3500 
  )2013/145324( ال�����ص��ك��وى  .رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق 2013/8/12 ال�صاعة 8.30 �ص 
مبكتب القا�صي  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على االقل،   
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/422   جتاري جزئي               
جمهول  ����ص.ذ.م.م  العقارية  االم���ارات  ه��وم  ب�صت  /1-�صركة  عليه  املدعى  اىل 
موؤ�ص�صة  مالك  خربا�ص-  عبداهلل  عبداملطلب   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
اق���ام عليك  ق��د  ال�����ص��اب��ري   ���ص��ل��م��ان ح�صن  ي���ورو للتنظيف ومي��ث��ل��ه: حم��م��د 
من  القانونية  والفائدة  دره��م(   12000( مببلغ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
تاريخ الدعوى وحتى ال�صدد التام مع الزام املدعى عليها بالر�صوم وامل�صاريف 
واالتعاب .وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2013/7/30 ال�صاعة 8.30 �ص 
بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام 

على االقل،   
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر

                         يف الطعن   2013/197 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

ح�صن  علي  ح�صني  وميثله:  خ���ان    عمر  حممد  علي  �صاجد  الطاعن/ 
علي البناي   باعالن املطعون �صدهم /1- �صركة �صارة امبك�ص للتجارة 
)ذ.م.م(2- لياقت علي خان 3- حممد عمر علي خ��ان   جمهويل حمل 
االقامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �صحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�صور اىل حمكمة 

املقدمة �صدكم.
رئي�ض الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: مينتور �صي�صتم     )�ض.ذ.م.م(  
عبداهلل  مبارك  ورث��ة  ملك   8 رق��م  حمل  العنوان:   230124 الرخ�صة:  رق��م 
القيد  رق��م  ذات م�صئولية حم��دودة  القانوين:  ال�صكل  امل��رر   دي��رة-  �صالح- 
بال�صجل التجاري: 53684 تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانهاب�صدد 
الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب االجراءات 
دائرة  اىل  التقدم  اعرتا�ص  اي  لديه  .وعلى من  الدائرة  يف  املتبعة  والنظم 

التنمية االقت�صادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين 
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
ن�صر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خالل  الثبوتية  واالوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا االعالن.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/1026   عقاري كلي                             
اىل املحكوم عليه  /1- لوي�ص فايليب جورجون فرناندز    جمهول حمل االقامة  نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/4/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�صالح  / بنك نور اال�صالمي �ص م ع )�صركة م�صاهمة عامة( بف�صخ اتفاقية االيجارة 
وملحقاتها مو�صوع الدعوى و�صطب القيد العقاري الوارد يف ال�صجل العقاري اخلا�ص 
االجارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  خ�صوع  على  ين�ص  وال��ذي  التداعي  حمل  بالعني 
دائرة  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  االي��ج��ار  لعقد  طبقا  بالتملك  املنتهية 
االرا�صي واالمالك بدبي والزام املدعى عليه بت�صليم العني حمل التداعي للمدعى مع 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  بامل�صاريف  الزامه 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�صم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     
  يف الدعوى رقم 2013/589 جتاري كلي ابوظبي  

اقام املدعى : بنك االحتاد الوطني دعواه اعاله امام حمكمة ابوظبي 
حممد  عبداهلل  علي  عبداهلل  عليه/  املدعى  �صد  االبتدائية  التجارية 
جمال    امل�صريف  اخلبري  بندب  متهيدي  حكم  �صدور  ونعلمكم  الهندي 
الدعوى  اوراق  ع��ل��ى  ل���الط���الع  ال���دع���وى  خ��ب��ري يف  امل��غ��ازج��ي  ك��ام��ل 
 2013/7/25 اخلمي�ص  ي��وم  خ��ربة  جل�صة  اخلبري  وح��دد  وم�صتنداتها 
ال�صاعة )12( ظهرا يف مقر البنك املدعى ، مما يق�صي ح�صوركم او من 
ينوب عنكم قانونيا لتقدمي مالديكم من بيانات يف املوعد امام اخلبري 

املنتدب.

اعالن اجتماع خربة
العدد  10851 بتاريخ   2013/7/23     

  يف الدعوى رقم 2012/1967 جتاري كلي    
عليها:  املدعى  ذ.م.م  الثقيلة  بال�صاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  مو�صار  �صركة  املدعية: 

�صركة رويال بلو للنقليات العامة ) موؤ�ص�صة فردية(
مو�صار  �صركة  املدعية  من  املرفوعة  املذكورة  الدعوى  يف  حما�صبيا  خبريا  ندبنا  مت 
لنقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )ذ.م.م( �صد �صركة رويال بلو للنقليات العامة 
قانونا  ميثلكم  من  او  اخل��ربة  اجتماع  حل�صور  ندعوكم  وعليه  ف��ردي��ة(  موؤ�ص�صة   (
والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك يوم اخلمي�ص املوافق 
امل�صتندات  كافة  اح�صار  منكم  ويرجى  �صباحا   10.30 ال�صاعة  مت��ام  يف   2013/7/25
املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع . دبي- مركز حمرعني بوابة رقم 

4 الطابق االول مكتب رقم 17B1 هاتف :  2681400-04 فاك�ص : 04-2681300
اخلبري املنتدب:

اعالن اجتماع خربة

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1767   
 املنذر/ فيليب مولت

املنذر اليها: يو�صف مبارك لالعمال االلكرتميكانيكية ) جمهول حمل 
االقامة(  فان املنذر ينذر املنذر اليه بتعوي�ص عن اال�صابات ال�صخ�صيه 
واى خ�صائر الحقه )اىل جانب الفائدة املرتتبه وفقا للق�صم 35- اأ من 
ي��وم 6  ال��ذى وق��ع  امل��رورى  قانون املحاكم العليا 1981( نتيجة احل��ادث 
دي�صمرب 2009 يف دبي، االمارات العربية املتحدة ويبلغ املنذر املنذر اليه 
للمطالبة  االخري  وا�صتجاب  والطلبات،  املطالبة  ا�صتالم  اق��رار  ب�صروة 

وفقا لذلك.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1765   
 املنذر/ بنك نور اال�صالمي �ص م ع 

املنذر اليه: جون هوارد ايرفنغ   ) جمهول حمل االقامة(  
، يكلفكم املخطر بنك نور اال�صالمي )�ص م ع(  ايرفنغ  اليه/ جون ه��وارد  املنذر   اىل 
االآجلة  االج���ارة  اتفاقية  مبوجب  اخفاقكم  وت�صويب  وت�صحيح  التزاماتكم  بتنفيذ 
املنتهية بنقل امللكية املوؤرخة يف 12 يونيو 2008 خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر 
امل��ادة )144( من قانون االج��راءات املدنية ويف حال اخفق  هذا االخطار �صندا الحكام 
املخطر اليه يف تنفيذ التزاماته مبوجب اتفاقية االجارة املنتهية بنقل امللكية املوؤرخة 
يف 12 يونيو 2008 وذلك بعدم ت�صديد املبالغ امل�صتحقة عليه خالل مدة اخلم�صة ع�صر 
يوما املذكورة، فان اتفاقية االجارة تعترب منتهية تلقائيا دون احلاجة اىل اي اخطار 

اخر مبوجب الفقرة 9، 2 )اأ( منها.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1775   
 املنذر/ بنك نور اال�صالمي �ص م ع 

املنذر اليه: اخرت ح�صني بوهرا     ) جمهول حمل االقامة(  
 اىل املخطر عليه/اخرت ح�صني  يكلفكم املخطر بنك نور اال�صالمي )�ص م ع( بتنفيذ 
التزاماتكم وت�صحيح وت�صويب اخفاقكم مبوجب اتفاقية االجارة االآجلة املنتهية بنقل 
امللكية املوؤرخة يف 4 نوفمرب 2008 خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا االخطار 
�صندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية ويف حال اخفق املخطر اليه يف 
تنفيذ التزاماته مبوجب اتفاقية االجارة املنتهية بنقل امللكية املوؤرخة يف 14 نوفمرب   
2008 وذلك بعدم ت�صديد املبالغ امل�صتحقة عليه خالل مدة اخلم�صة ع�صر يوما املذكورة، 
اتفاقية االج��ارة تعترب منتهية تلقائيا دون احلاجة اىل اي اخطار اخر مبوجب  فان 

الفقرة 9، 2 )اأ( منها.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1776   
 املخطرة : موؤ�ص�صة البفتة العقارية )موؤ�ص�صة فردية(ملالكها/ عبداهلل حممد احمد الزرعوين 
بوكالة املحامي/من�صور عبداهلل الزرعوين املخطر اليهما: 1- ال�صارم للتجارة 2- عبدالواحد 
احمد حممد مكى ) جمهول حمل االقامة( املو�صوع/يعلم املخطر اليه انه ي�صغل العقار بالرقم 
409 ببناية الزرعوين مبنطقة املرر مبوجب عقد ايجار مربم مع املخطرة للمدة من  2013/5/13 
الف  وع�صرون  �صبعة  )فقط  دره��م(   27.000( ق��دره  �صنوى  ايجار  ب��دل  نظري   2014/5/12 اىل 
درهم( يف ال�صنة وحيث اخل املخطر اليهما بالتزامهما العقدى والقانوين ب�صداد بدالت االيجار 
بح�صب االتفاق الناظم لعالقة الطرفني وارتدت ال�صيكات امل�صلمة من قبلهما للمخطرة  دون 
�صرف لعدم وجود ر�صيد كاف قابل لل�صحب. لذلك /اخالء املاجور وت�صليمه للمخطرة خاليا 
من ال�صواغل و�صداد قيمة املتاخرات و�صداد كافة فواتري املياه والكهرباء والر�صوم االخرى وكامل 
م�صتحقات املخطرة يف مدة اق�صاها )30( يوم ثالثون يوم من تاريخ ت�صلم هذا االخطار. واال 

�صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ االجراءات القانونية الكفيلة بحفظ كافة حقوق املخطرة.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
انذار عديل بالن�صر  

   رقم 2013/1764   
 املنذر/ باركليز بنك �ص م ع   

املنذر اليه: لطف اله حممد ا�صمعيل نادري ) جمهول حمل االقامة(  
 اىل املنذر اليه ال�صيد/ لطف اله حممد ا�صمعيل نادري يكلفكم املنذر باركليز بنك �ص م ع ب�صداد 
مبلغ قدره يبلغ 1.030.459.16 درهم )مليون وثالثون الفا واربعمائة وت�صعة وخم�صون درهما 
و�صتة ع�صر فل�صا( مبوجب خطاب العر�ص املوؤرخ يف 2008/4/23 خالل ثالثني يوما من تاريخ 
ن�صر هذا االخطار �صندا الحكام املادة )144( من قانون االجراءات املدنية، ويف حال اخفق املخطر 
اليه يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني يوما املذكورة فان املخطر �صيتخذ االجراءات القانونية 
الالزمة ملبا�صرة اج��راءات نزع ملكية ال�صقة ال�صكنية رقم العقار 304 ا�صم املبنى م�صاكن مبنى 
املتحدة  العربية  االمارات    ، دبي  االوىل،  املنطقة جبل علي  االر�ص 250،  رقم   1 املبني  رقم   C

واملرهونة ل�صالح املخطر وحجزها وبيعها وفق القوانني ال�صارية يف هذا ال�صاأن.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 569152 الرخ�صة  رقم  الفنية  )�ض.ذ.م.م(-  بلوحيل لالعمال  ال�صركة:  ا�صم 
ديرة-  اال�صتثمارية-  لالعمال  مفتاح  جمموعة  ملك    1-104 رقم  مكتب  عنوانها: 
اخلبي�صي- ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل التجاري: 
التا�صري يف  بانه قد مت  بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  73959 مبوجب هذا 
القرار  مبوجب  وذل��ك  اع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل حتت رقم 
)2013/1/128215(  بتاريخ )2013/7/10( وعلى من لديه اي اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�ص )2223773-04( م�صطحبا معه كافة امل�صتندات 

واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

 596614 الرخ�صة  رقم  )���ض.ذ.م.م(-  الفنية  للخدمات  ال�صركة: راجنانا  ا�صم 
اال�صتثمارية)مركز  لالعمال  مفتاح  جمموعة  ملك   08-203 رق��م  مكتب  عنوانها: 
رجال االعمال( ديرة  ال�صكل القانوين: ذات م�صئولية حمدودة رقم القيد بال�صجل 
التجاري: 1011579 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد مت 
التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب 
العدل  الكاتب  ال�صيد  واملوثق لدى  لل�صركاء  العمومية  ال�صادر من اجلمعية  القرار 
بتاريخ )2013/6/30( وعلى من لديه اي اعرتا�ص  حتت رقم )2013/1/120134(  
او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف: )2226266-04( فاك�ص )2223773-04( م�صطحبا معه كافة 
امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .            

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد 
مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية   
ملك    1-104 رق��م  مكتب  وع��ن��وان��ه��ا:   الفنية)�ض.ذ.م.م(  لالعمال  بلوحيل 
القرار  وذلك مبوجب  دي��رة- اخلبي�صي-   اال�صتثمارية-  جمموعة مفتاح لالعمال 
حتت  العدل  الكاتب  ال�صيد  لدى  واملوثق  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�صادر 
او  اعرتا�ص  اي  لديه  من  وعلى   )2013/7/10( بتاريخ   .)2013/1/128215( رق��م 
مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف دي��رة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�ص)2223773-04( م�صطحبا معه كافة 
امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23    
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    
امل�صفي: يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�صم 
اخلور- رقة البطني - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي بانه قد 
مت التا�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية   
ملك   08-203 رق��م  مكتب  وعنوانها:  )���ض.ذ.م.م(  الفنية  للخدمات  راجنانا 
وذلك مبوجب  ديرة  االعمال(  اال�صتثمارية)مركز رجال  جمموعة مفتاح لالعمال 
القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�صركاء واملوثق لدى ال�صيد الكاتب العدل 
حتت رقم )2013/1/120134(. بتاريخ )2013/6/30( وعلى من لديه اي اعرتا�ص 
او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 
ملك برج اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�ص)2223773-04( م�صطحبا معه كافة 
امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن .           
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
مذكرة اعالن بالن�صر     

   يف  الدعوى 2012/1459  ا�صتئناف جتاري  
ان  االقامة مبا  �صامل جمهول حمل  ب��الل  -ب��در  امل�صتاأنف �صده/1  اىل 
امل�صتاأنف /بنك ام القيوين الوطني �ص م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل 
 2011/24 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  قد  ح�صني   
جتاري كلي بتاريخ 2012/12/16 وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء املوافق 
2013/9/17 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة ch2E.23 وعليه يقت�صي 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�صم الطعون- ال�صتئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
مذكرة اعالن بالن�صر     

   يف  الدعوى 2013/479  ا�صتئناف جتاري  
العقاري  جمهول حمل  اال�صتثمار  �صوق  امل�صتاأنف �صده/1 -�صركة  اىل 
وميثله:  ال�صقران  عبدالهادي  �صقر  /ب�صام  امل�صتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة 
�صيف �صعيد را�صد الغبار ال�صام�صي    قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
لها  بتاريخ 2012/4/24 وحددت  كلي  رقم 2011/775 عقاري  بالدعوى 
جل�صه يوم االربعاء املوافق 2013/10/23 ال�صاعة 10.00 �صباحا بالقاعة 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�صم الطعون- ال�صتئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2013/252   عقاري كلي             
اىل املدعى عليه /1-يوميزورويكي لينو�ص اوبارا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
ابوبكر  �صركة م�صاهمة عامة وميثله: عبداللطيف حممد  ع(  م  �صركة متويل )�ص   /
احمد احلمادي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان 
يدفع مبلغ وقدره )277420 درهم( و�صحة نفاذ عقد البيع املوؤرخ 2007/10/9  و�صطب 
املحاماة و�صمول احلكم  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  امللكية  �صهادة  ال��واردة يف  العبارة 
ال�صاعة  املوافق 2013/9/4  االربعاء  يوم  لها جل�صة  املعجل بالكفالة. وحددت  بالنفاذ 
9.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10851 بتاريخ 2013/7/23     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1739   جتاري كلي             
ومدير  �صريك  ب�صفته  عطيه-  حممد  ابراهيم  /1-عثمان  عليه  املدعى  اىل 
العزاين   / امل��دع��ي  ان  االق��ام��ة مب��ا  االول  جم��ه��ول حم��ل  ���ص��ده��ا  امل�صتدعى 
للخر�صانة اجلاهزة موؤ�ص�صة فردية ل�صاحبها �صعيد بن �صيف بن عبيد العزاين 
ب�صداد مبلغ   املدعى عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  قد 
161.167 درهم والر�صوم و امل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء املوافق 2013/8/20 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



بعد  ما  مرحلة  بل  جديدة،  مرحلة  ميثل  الذي   ،THE Conjuring - THE Conjuring )ال�صعوذة  فيلم  عر�ض  مت  ايام  منذ 
�صينما الرعب، �صيئ ما يورطك كم�صاهد يف لعبة ل تعرف فك ا�صرارها، ت�صعر وكاأنك جزء من تلك ال�صرة، التي حو�صرت بعدد من الظواهر 
الغريبة والنادرة، اثر انتقالها اىل منزل م�صكون. وقد اأ�صرنا يف البداية اىل فيلم )طارد الرواح( الذي جتري احداثه يف بيت م�صكون، 
للو�صول اىل القوا�صم امل�صرتكة مع هذا الفيلم اجلديد )ال�صعوذة( حيث املحور ال�صا�ض هو )البيت امل�صكون(. وبني الفيلم الكال�صيكي الول 

)طارد الرواح ال�صريرة( والفيلم اجلديد، م�صارات تكاد تكون مت�صابهة، وان ظل الفيلم اجلديد، له �صخ�صيته وروحه وكيانه.
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فيلم يعتمد على ق�صة حقيقية

)ال�سعوذة(.. �سينما ما بعد الرعب!

تظل هوليوود تكرر اوراقها بني احلني واالخر حيث توجد 
جمموعة من احللول التى تظل جاهزة ومن ابرزها )الل�ص 
الظريف( حيث ال اأعرف ملاذا حتاول هوليوود يف كل مرة اأن 
وال�صرقة،  اأحداثه يف عوامل اجلرمية  تدور  لنا فيلماً  تقدم 
اأن تعتمد فيه على مبداأ )الل�ص الظريف(، الذي تعود على 
�صرقة اأموال االأغنياء ومنحها للفقراء، فاملتابع ملعظم اأفالم 
امل��ب��داأ قد تكرر م��رات ع��دة، ليعود  اأن ه��ذا  اجلرمية �صيجد 
جمدداً فيلم )االآن تراين( ويكرره م�صتخدماً األعاب ال�صحر 
وخفة اليد، وهو اأمر لي�ص غريباً على خمرجه لوي�ص يرتير، 
�صاحب اأفالم )كال�ص اأوف ذا تيتانز( و)ذا انكريبيل هالك( 

و)تران�صبورتر(.
والتي �صبق لها اأن حققت اإيرادات عالية على �صباك التذاكر 

يف  حالياً  يعر�ص  وال��ذي  الفيلم  بطولة  يلعب  فيما  العاملي، 
دور ال�صينما، كل من جي�صي اأيزنربغ، اإي�صال في�صر، مورغان 
ف���رمي���ان، وودي ه��ارل�����ص��ون، م����ارك روف���ال���و وم��اي��ك��ل كني. 
عامل  يف  وعرابهم  االأرب��ع��ة  الفر�صان  معاً  ي�صكلون  وال��ذي��ن 

ال�صحر وخفة اليد.
ال��ذي حل ثالثاً يف �صباك  ب��اأن هذا الفيلم  اأن ننكر  ال ميكن 
�صميث  وي��ل  فيلم  اإزاح���ة  من  اأخ���رياً  العاملي، متكن  التذاكر 
التذاكر  �صباك  يف  �صابعاً  ترتيبه  ج��اء  ال��ذي  االأر����ص(  )بعد 
وابنه جيدن مل  �صميث  الأن  يعود  ال�صبب  اأن  ويبدو  العاملي، 
الذي  اخل��ي��ايل  بفيلمهما  اجلمهور  اإق��ن��اع  م��ن  م��ع��اً  يتمكنا 
للغاية، كما متكن مورغان فرميان  �صيئة  ت�صنيفاته  جاءت 
الذي  ه��ذا  بفيلمهم  اجلمهور  اقناع  من  االأرب��ع��ة  وفر�صانه 

ا�صتخدموا فيه جمموعة من احليل ال�صحرية بع�صها جاء 
األعاب  حمبي  على  خافياً  يعد  مل  ق��دمي،  تقليدي  اإط���ار  يف 

ال�صحر وخفة اليد.
البع�ص اعترب �صبب جناح فيلم )االآن تراين(، والذي منحته 
مواقع ال�صينما املتخ�ص�صة ت�صنيفاً عالياً جتاوز ال� 7 درجات، 
لوي�ص  املخرج  ا�صتخدمها  التي  امل��وؤث��رات  طبيعة  اإىل  عائداً 
الدرامية  للحبكة  تقدميه  طريقة  جانب  اإىل  فيه،  يرتير 
اأب��داً، باأن  والتي انتهت يف اأماكن مل يكن اجلمهور يتوقعها 
يكون املحقق دايالن )املمثل مارك روفالو( هو الذي يحرك 
الفر�صان االأربعة، يف حني اأن االأنظار كانت تتجه اإىل هوؤالء 
رجال  من  عدة  �صرقات  تنفيذ  يف  اجتهدوا  الذين  الفر�صان 
على  اأموالهم  وتوزيع  فا�صدين.  )داي��الن(  اعتربهم  اأعمال 

ابن  ه��و  داي���الن  اأن  النهاية  يف  لنكت�صف  ال��ع��ادي��ني،  ال��ن��ا���ص 
اأحد ال�صحرة املعروفني والذي ت�صبب رجال االأعمال هوؤالء 
االن��ت��ق��ام منهم م��ن خ��الل توظيفه  داي���الن  مب��وت��ه، ليقرر 
)العني.  ا�صم  عليها  تطلق  اأخوية  �صمن  االأرب��ع��ة  للفر�صان 
كتابته  ا�صرتك يف  وال��ذي  ال�صيناريو  باأن  القول  وهنا ميكن 
اأكرث من �صخ�ص متكن من تقدمي حبكة م�صاغة بطريقة 
اأحياناً على طريقة )الفال�ص باك( لتو�صيح  جميلة تعتمد 
ب���راديل )املمثل  ت��وىل  وال��ت��ي  ال�����ص��رق��ة،  كيف مت��ت عمليات 

مورغان فرميان( عملية تف�صريها وك�صفها.
اقناع  يتمكن من  اأن��ه مل  اإال  للفيلم،  العايل  الت�صنيف  رغم 
اأنه  على  كتاباتهم  معظم  يف  اأجمعوا  والذين  كثرياً،  النقاد 
فيما  ال�صحك،  م��ن  بع�صاً  طياته  ب��ني  يحمل  خفيف  فيلم 

جند اأن الناقدة كيلي فان�ص يف جملة )اي�صت باي اك�صربي�ص( 
الفيلم  يف  احلقيقية  )اخلدعة  اأن  اعتربت  قد  االأ�صبوعية، 
لي�ص  اجل��م��ه��ور  ج��ي��وب  م��ن  ال��ت��ذك��رة  �صعر  �صحب  تكمن يف 
اأما فيكتوريا الك�صندر من )ال�ص فيغا�ص انفورمر(،  اأكرث(، 
املمثل  فكتبت: )الفيلم عمل �صحري فو�صوي يهيمن عليه 
ا�صتخدام  م��ذه��ل��ة يف  م��ه��ارة  اأب����دى  ال���ذي  اأي���زن���ربغ  جي�صي 
ذاكرته. حقق الفيلم يف اأول عر�ص له داخل اأمريكا، اإيرادات 
جمموع  ليبلغ  بقليل،  دوالر  مليون   29 ح��اج��ز  جت���اوزت 
العامل،  ح��ول  دوالر  مليون   64 نحو  االآن  حتى  اإي��رادات��ه 
75 مليون دوالر فقط.ولكنة  االإجمالية  كلفته  بلغت  فيما 
يظل دائما من تلك النوعية من االفالم التى نعرفها ونعرف 

نهايتها منذ امل�صهد االول لبدايتها.

فيلم من بطولة جي�صي اأيزنربغ

)الآن تراين( الل�س الظريف يعود اإىل ال�سينما و ي�سرق اجلمهور

وزوجته  �صاحنة  �صائق  وه��و  ليفنف�صتون(  )رون  ب��ريون  روج��ر  عائلة  حكاية 
كارولني )ليلى تايلور( وبناته الالتي ت�صطرهم الظروف لبيع منزلهم على 
اطراف الغابة اىل ا�صرة اد )باتريك موبل�صون( ولورين )فريافاريجا(.. لتبداأ 
امل��ف��اج��اآت يف وج��ه اال���ص��رة اجل��دي��دة م��ع ه��ذا امل��ن��زل امل��ل��يء بالغمو�ص. �صنف 
ال�صاد�صة،  االخراجية  جتربته  يخو�ص  ال��ذي  وان  جيم�ص  املخرج  الفيلم  هذا 
هنا  ون�صري  اخل��ارق��ة،  حلكايته  الن�صج  على  ق��درت��ه  ميثل  ملحوظ،  وبتح�صن 
يعمل  وه��و  ا�صرتاليا،  ملبورن  يف  ول��د  �صينية  ا�صول  من  وان  جيم�ص  ان  اىل 
الرعب  اف��الم  من  مهمة  جمموعة  وق��دم  �صنوات  منذ  االمريكية  ال�صينما  يف 
منها )�صاو( )عدة اجزاء( و�صمت املوت. و)الداخليون( وغريها )االفالم التي 
تتحرك يف اطار افالم الرعب التي تخ�ص�ص بها(. عند )جيم�ص وان( ال�صيء 
احداث  �صياق  يف  يورطنا  بل  املبالغة،  ا�صمه  �صيء  وال  امل��ج��اين،  الرعب  ا�صمه 

وال  موؤ�صرات..  ال  حيث  بقوة،  لي�صرب  )الرعب(  ياأتي  خاللها  ومن  درامية، 
حت�صري ملوعد املباغتة. تبداأ االمور من خالل بعثة م�صهوره، حيث مت اغما�ص 
عني االم، واختفاء البنات تبداأ االم بالبحث عنهم، حيث ت�صدر البنات كل حني، 
�صوتا من خالل �صرب االأكف، حتى اللحظة التي ياأتي بها ال�صوت من احدى 
الفيلم يعتمد كما جاء  امل�صاهد.  اال�صرة وورطة  تلك  لتبداأ ورطة  اخلزانات.. 
يف مقدمة الفيلم، على ق�صة حقيقية، ولكن تلك احلقيقة يتم التعامل معها 
ولكن  م�صابهة،  اح��داث  هنالك  تكون  قد  ال�صيء(  )بع�ص  املبالغة  من  ب�صيء 
املعاجلة �صيء خمتلف. ويف كل مرة يكون هنالك م�صهد ما يجعل قلب امل�صاهد 
يقفز.. ويعقبه �صيء من القهقهة.. ولكن �صرعان ما ياأتي امل�صهد الثاين وب�صكل 
مباغت.. واكرث احرتافا. ونتقا�صم احداث الفيلم بني املواجهات التي تواجهها 
)الت�صفيق(  االبناء. م�صهديات  واي�صا  املنزل..  ذلك  ال��زوج يف  واي�صا  الزوجة 

يف الفيلم تتكرر ولكنها تاأتي فانها جتعل ن�صبة االدرينالني ترتفع اىل قمتها 
خوفا.. ورعبا! ويف الفيلم تتحرك االحداث بخطوط متوازية، اأواًل يف عالقة 
وال��ت��ورط الحقا يف  الر�صد  املحققني يف  واي�صا فريق  االح���داث،  اال���ص��رة مع 
االح��داث.. مبن فيهم امل�صاهد الذي يظل قلقا بني اخلوف والرعب والبحث 
عن الرموز واال�صارات لفك �صفرة هذا الفيلم. تلك اخلطوط املتوازية، ت�صل 
املنزل  �صريرة حترك هذا  ارواح��اً  النتائج، ان هناك  اىل مرحلة م�صرتكة من 

وتقوم مبواجهة �صكان هذا البيت.
من العالمات الالفتة يف الفيلم املو�صيقى الت�صويرية التي �صاغها املو�صيقار 
العربي اال�صل يو�صف ب�صارة، والذي لطاملا تعاون مع املخرج جيم�ص وان، كما 
املعتمة( )11- )ال�صماء  االفالم ومنها  لعدد من  الت�صويرية  املو�صيقى  �صاغ 

ذلك  يف  ت��دور  تقريبا  االح��داث  جميع  وغريها.  القوة(  و)لعبة   ،)11-11

ب�صكل  االح��داث  ادوات��ه، و�صياغة  ال�صيطرة على  للمخرج  يتيح  الذي  املنزل.. 
يجعل امل�صاهد يلهث ربحا.. ويتنف�ص خوفا.. واالن تريدون النتيجة.. انها يف 

�صالة العر�ص.. حيث متعة امل�صاهدة تفوق متعة القراءة.



النوم ل�ساعات طويلة اثناء 
النهار يوؤدى اىل الكتئاب

% من االمريكني ان الذين   20  اكدت درا�صة اجريت على مايقرب من 
ينامون �صاعات طويلة اثناء النهار هم اكرث عر�صة اىل نوبات االكتئاب.

الرئي�صى  ال�صبب  ان حاالت االرق غالبا ما يكون  الدرا�صة اىل  ا�صارت  كما 
وراء النوم اثناء النهار ، 

تتبعهم  �صخ�ص مت  األف   173،1 االأبحاث على مايقرب من  اأجريت  وقد 
ومراقبة منط نومهم لنحو خم�ص �صنوات. 

واأ�صارت املتابعة اإىل البدانة ونوبات االكتئاب م�صئوالن ب�صورة كبرية بلغت 
%15 عن زيادة نوبات النعا�ص اأثناء النهار.

ع�سري الليمون يح�سن ال�سيطرة على النف�س
املنزل  فى  املح�صر  الليمون  ع�صري  تناول  ان  حديثة  طبية  درا���ص��ة  اك��دت 

ميكن اأن يح�صن من ال�صيطرة على النف�ص.
ن�صرت الدرا�صة يف جملة �صايكولوجي �صاين�ص، حيث تابعوا اداء 51 طالب 
لغويا  فكان  ال��ث��ان  االختبار  ام��ا  انف�صهم،  على  �صيطرتهم  م��دى  الختبار 
وت�صمن قول لون الكلمات التي تظهر على ال�صا�صة فجاءة. وكانت اخلدعة 

يف اأن الكلمة هي للون خمتلف مثال تكتب اأحمر باللون االأخ�صر.
ومت تق�صيم الطالب اىل جمموعتان، قام ن�صفهم بغ�صل فمه اأو امل�صم�صة 
الثان  الق�صم  اما  االختبارات.  اداء  اثناء  بال�صكر  املحلى  ليمونادة  مبحلول 
فا�صتعمل حملول الليمونادة املحلى بال�صكر ال�صناعي. فتبني باأن الطالب 
الذي ا�صتعملوا ال�صكر كانوا ا�صرع يف االجابة من اولئك الذين ا�صتعملوا 

ال�صكر ال�صناعي.
ه���ذا ويعتقد ال��ب��اح��ث��ون ب���اأن ال��دل��ي��ل يف ال��درا���ص��ة ك���اف ال���ص��ت��خ��دام هذه 
الطريقة يف متديد فرتة التمارين الريا�صية. عن طريق ا�صتعمال حملول 
الليمونادة يف امل�صم�صة اثناء القيام بالتمارين الريا�صية لتمديدها لفرتة 

2/1 �صاعة اإ�صافية.
اأن  جورجيا،  جامعة  يف  م�صارك  وموؤلف  بروفي�صور  مارتن،  ليونارد  وق��ال 
العاطفي.  تفاعلنا  حت�صني  على  تعمل  الليمونادة  ب��اأن  تبني  الدرا�صة  هذه 
بكلمات خمت�صرة، الليمونادة جتعلنا نرغب يف اال�صتمرار يف عمل اي �صيء 
يهمنا. على �صبيل املثال، اإذا كنت تقوم بعمل بحث ما فامل�صم�صة مبحلول 
الليمونادة �صيجعلك ترغب يف اال�صتمرار يف ابحث باندفاع اأكرث المتامه. 

وهذا �صوف يجعلك ت�صعر بالرغبة يف امتام اهدافك وحت�صني عملك.
الإ�صبانيتان اأونا كاربونيل بال�صتريو ومارجاليدا كري�صبي جاومي توؤديان عر�صًا لل�صباحة الإيقاعية خالل 

بطولة العامل لل�صباحة ب�صانت جوردي يف بر�صلونة. )رويرتز(

التني
ي�����ح�����ت�����وي امل�����ائ�����ة 
التني  م����ن  غ������رام 
مليغرام   40 على 
 20 و  ال�صكر  م��ن 
الياف  م���ل���ي���غ���رام 
مليغرام   50 و 
 30 ب�����������روت�����������ني 
مليغرام دهون و 2 
كال�صيوم  مليغرام 

50 مليغرام حديد و فيتامني �صي و فيتامني ب1 كما يحتوي على الكثري 
من االم��الح املعدنية مثل الفو�صفور و يعترب التني مبادة الكل�ص ، يعترب 
ال�صدر وا�صطرابات  التني ها�صم و ملني و مدر للبول و مفيد المرا�ص 

املعدة و املجاري البولية.

• ما املق�صود بالرومانتيكية يف الأدب؟ 
- حركة اأدبية تعتمد على اخليال والعاطفة وحب الطبيعة. 

• ما املق�صود بالواقعية يف الأدب؟ 
- م��ذه��ب ي��ع��م��ل ع��ل��ى مت��ث��ي��ل االأ����ص���ي���اء يف اأق�����رب ����ص���ورة ل��ه��ا وتنبذ 

العاطفة. 
 • ماذا تعني كلمة �صيبويه؟ 

- رائحة التفاح 
خوله؟  ا�صم  يعني  • ماذا 

- الظبية ال�صريعة 
جمعية الرابطة القلمية؟  هي  • ما 

خليل  ج���ربان  اأع�صائها  1920م  ع��ام  املهجر  يف  تاأ�ص�صت  جمعية   -
مطران ، اإيليا اأبو ما�صي. 

اأم��ري  بلقب  �صوقي  اأح��م��د  خلف  ال���ذي  ال�صاعر  ه��و  م��ن   •
ال�صعراء؟ 

- ب�صارة اخلوري

• النقود لي�صت م�صنوعة من الورق .. واإمنا من القطن 
• الكر�صي الكهربائي اخرتعه طبيب اأ�صنان

• الكات�صب كان ُي�صتخدم يف القرن الثامن ع�صر كدواء
• الذين يتحدثون االإجنليزية يف ال�صني اأكرث من �صكان الواليات املتحدة االأمريكية

• حا�صة التذوق لدى الفرا�صات يف قدميها
• الفيلة هي احليوانات الوحيدة التي ال ت�صتطيع القفز

• حجم عينيك االآن هو نف�ص حجمها عند والدتك ، فالعيون ال تنمو بعك�ص االأنف واالأذن
• ت�صقط النملة دائما على جانبها االمين عندما تت�صمم

• عني النعامة اكرب من دماغها
• تزيد ال�صنة ال�صم�صية عن ال�صنة القمرية ع�صرة اأي��ام 

• ميكن للحلزون ان ينام ملدة ثالث �صنوات
• للقطط اكرث من مئة �صوت بينما للكالب حوايل الع�صرة 

• جميع الدببة القطبية ع�صراء)ت�صتخدم اليد الي�صرى(
• ترم�ص الن�صاء تقريبا �صعف الرجل

كان هناك رجل ك�صول يجل�ص يف امليناء ي�صاهد ال�صيادين وهم يعملون بجد واجتهاد وبعد انتهائهم مروا عليه 
يف طريقهم اإىل بيع ا�صماكهم فم�صى وراءهم وعند ال�صوق وقف ينتظر ان يبيعوا مالديهم لي�صاألهم مايقتات 
األي�ص كذلك فقال  به فمر على احدهم وطلب امل�صاعدة فنظر اليه ال�صياد وقال اراك يا هذا ب�صحة جيدة 
نعم واحلمد اهلل فقال ال�صياد ح�صنا وانا اي�صا احمد اهلل رغم اين مري�ص لكني احلمد اهلل اعول عيايل .. 
هل لديك اوالد فقال الرجل الك�صول نعم ف�صاأله ال�صياد اأال ت�صتحي من النا�ص -ا�صتحي من خالقك .. كانت 
كلماته كاأنها �صكني ذبحت الرجل الك�صول فا�صتحى وفر من املكان واق�صم اال يعود اليه يف الطريق اراد ان ميد 
يده اإىل النا�ص لكنه تذكر كالم الرجل فا�صتحى بحق فم�صى حتى وقف امام دكان كبري ونظر فيه فناداه من 
داخله �صاحبه وقال ماذا تريد ..ف�صكت فقال �صاحب الدكان ح�صنا عندي عمل لك فانت قوي ادخل ..ومنذ 
 ... ويغلف  ويقطع  وير�ص  وينظف  ويفرغ  ويحمل  النهار  ط��وال  يعمل  الك�صول  الرجل  ا�صبح  اللحظة  تلك 
حتى ينتهي اليوم فيعود اإىل بيته مببلغ زهيد يفرح به كثريا فهو يكفيه هو واوالده كما انه من تعبه وعرقه 
وا�صتمر هكذا يعمل ويعطي زوجته لتطعمه وتطعم اوالده حتى فاجاأته مببلغ ب�صيط ادخرته لت�صرتي به 
بع�ص االنواع من البقالة ليتاجر فيها ومل مي�ص وقت طويل حتى ا�صبح �صاحب جتارة ب�صيطة تدر عليه 
ربحا جيدا وكلما زاد ربحه تذكر ال�صياد املري�ص فمر على امليناء ذات يوم ووجده فناداه وقال له جئت لك 
بهدية انها من حر مايل فلوال كالمك ما ا�صبحت على ما ا�صبحت عليه االن وجل�ص ليق�ص عليه ق�صته التي 

ا�صبح من بعدها هو ال�صياد ا�صدقاء .

الرجل الك�سول 

مهرة الهاملي
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.

حممد مبارك
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.

فار�س جمال
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.

الثالثاء   - 23   يوليو    2013 م    -    العـدد    10851
Tuesday    23    July     2013  -  Issue No   10851

الإحباط والقلق اأحد ا�سباب ال�سري اأثناء النوم!!
اأحد  والقلق  االإحباط  حاالت  اأن  متخ�ص�صة  درا�صة  اأظهرت 
اأثناء النوم، وما يرتتب  اأهم االأ�صباب التي تقود اإىل ال�صري 
على ذلك من خماطر كبرية تهدد االأفراد الذين يعانون من 

هذه الظاهرة.
االأمريكية،  ت��امي  جملة  على  ن�صر  ال��ذي  التقرير  يف  وج��اء 
تعترب  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  ال�صري  ح��االت  اأن  ان  ان  ل��صي  ال�صقيقة 
طبيعية يف املراحل العمرية االأوىل وتتال�صى مع التقدم يف 
ب�صورة  انت�صار هذه احلالة  اإىل  ت�صري  االأرق��ام  اأن  اإال  العمر 

كبرية حتى بني البالغني.
األف   19.136 نحو  على  اأطلعت  التي  ال��درا���ص��ة  واأ���ص��ارت 
�صخ�ص، اإىل اأن معدالت االأفراد الذين يواجهون حاالت من 

ال�صري اأثناء النوم جتاوزت كل التوقعات، حيث اأن يف الواليات 
املتحدة فقط ت�صري االأرقام اإىل اأن ما ن�صبته 3.6 يف املائة اأي 

ما ي�صاوي 8.5 مليون �صخ�ص بالغ يعاين من هذه احلالة.
وبينت الدرا�صة اإىل اأن االأ�صخا�ص الذين يعانون من حاالت 
االإحباط ترتفع لديهم احتمالية ال�صري اأثناء النوم مبعدل 

3.5 اأ�صعاف.
 وث���الث اأ���ص��ع��اف ل��الأ���ص��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن القلق، 
للقلق،  امل�صادة  االأدوي��ة  يتناولون  ممن  كانوا  اإذا  وخ�صو�صا 
الكحول  م��ن  ك��ب��رية  ت��ن��اول كميات  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  ون���وه 
ال�صري  احتمالية  يف  ت�صاهم  اخل��م��ور  مدمني  عند  وخا�صة 

اأثناء النوم. 

عبد املجيد عبد املنعم
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.


