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خباأت 50 �ألف ريال يف كنبة 
ريال  �أل��ف   50 مبلغ  �ل�سعودية  يف  �ملحالت  باأحد  تنجيد  عمال  �أع��اد 
�أح�سرها  كنبة  د�خ���ل  خم��ب��اأة  عليها  ع���رو�  �أن  بعد  �ل��زب��ائ��ن،  لأح���د 
�ساحبها لتجديدها. وذكرت �سحيفة �ملدينة �ل�سعودية على موقعها 
�لإلكرتوين �أن �لعمال فتحو� �إحدى �لكنبات بغر�ض جتديد تنجيدها، 
ليفاجاأو� بهذ� �ملبلغ د�خلها، وعلى �لفور قامو� بتبليغ �ساحب �ملحل، 
�أن  �لذي �ت�سل بدوره بالعميل، �لذي ح�سر و��ستلم �ملبلغ. و��سافت 
�لأ���س��رة كبري�ت  ن�ساء  �إح��دى  �ملبلغ يخ�ض  �إن  ق��ال  �ل�سعودي  �لزبون 
�إىل حمل  �لأث���اث  نقل  �أث��ن��اء  باملنزل  وج��وده��ا  ع��دم  وت�سادف  �ل�سن، 

�لتنجيد.

�ل�سري�ميد م�س�ؤول عن �الكتئاب
�أظهر بحث ر�ئد جديد �أن ما كان يعترب يف �ل�سابق و�حد�ً من �لآثار 
�لو�قع  يف  يكون  قد  �لكتئاب  لعالج  �مل�ستخدمة  ل��الأدوي��ة  �جلانبية 

�أي�سا م�سوؤوًل عن �أهم فائدة عالجية لتح�سني �حلالة �ملز�جية. 
وت��ع��وق �ل��ع��دي��د م��ن �لأدوي�����ة �مل�����س��ادة ل��الك��ت��ئ��اب �ل��ت��ي ي��ت��م و�سفها 
للمر�سى عملية �إعادة �لمت�سا�ض، وهي عملية يتم خاللها �مت�سا�ض 
�ملو�د �لكيميائية يف �لدماغ )�ملعروف بالناقالت �لع�سبية( مرة ثانية 
�إىل د�خل �خلاليا �لع�سبية �لناقلة )خاليا �لدماغ( بعد �إطالقها �إىل 
�أن �لدر��سة �لتي ��ستمرت �سبع �سنو�ت  د�خل �مل�سبك �لع�سبي.  غري 
�أن ه��ذه �لأدوي����ة تقلل  �لباحثني �لأمل���ان وج��دت  وق��ام بها فريق م��ن 
�أي�سا من تركيز مادة �ل�سري�ميد �ل�سبيهة بالربوتني يف �لدماغ وقال 
جامعة  م�ستو�سف  يف  �لنف�سي  �لطب  ق�سم  من  كورنهوبر  يوهان�ض 
فاعال  حمورياً  دور�ً  يلعب  �لتاأثري  هذ�  �أن  يبدو  �لو�قع،  يف  �إرلنجن 
يف حت�سني �حلالة �ملز�جية .  ويف �لدر��سة �لتي ن�سرت يف عدد يونيو 
�إجر�ء  �ل�سهرية، مت  �لطبيعة(  )�أو طب  نيت�سر ميدي�سنب  من جملة 
�أجل زيادة م�ستويات �ل�سري�ميد.  تعديالت ور�ثية على �لفئر�ن من 
�لدماغ  يف  �ل�سري�ميد  م��ادة  م��ن  �لكثري  وج��ود  �أن  �لعلماء  و�كت�سف 
م�ستويات  تخفي�ض  مت  وعندما  �لك��ت��ئ��اب.   ي�سبه  �سلوك  �إىل  ي���وؤدي 
�لت�سكل،  �أ�سبح هناك خاليا ع�سبية جديدة قادرة على  �ل�سري�ميد، 
تاأكيد هذه  �ل�سبيه بالكتئاب يف �لتال�سي. و�إذ� مت  �ل�سلوك  �أخذ  كما 
�لنتيجة، فاإن �لباحثني �سيكونون قد �كت�سفو� �سببا جديد� للمر�ض. 

يكون  �لكتئاب  ح��الت  يف  �ن��ه  نعتقد  كورنهوبر:  �لربوفي�سور  وق��ال 
هناك �لكثري من مادة �ل�سري�ميد . كما ميكن لالإجهاد �أي�سا �أن مينع 
هذ�،  وقتنا  حتى  �أن��ه  كورنهوبر  و�أو���س��ح  �لع�سبية.   �خلاليا  تكوين 
كان يعتقد �أن �ل�سبب �لأكر �أهمية ور�ء �لكتئاب هو معدل �لر�سال 

�ملنخف�ض لالإ�سار�ت عند نقاط �لت�سال بني �خلاليا �لع�سبية. 

�ل�سعر�ت يف �ل�سمب��سة تعتمد على ن�ع ح�س�تها
�لكثرية،  طقو�سه  دون  من  �لبع�ض  عند  رم�سان  �سهر  يكتمل  ل  قد 
فهي   ، �ل�سمبو�سة  ر�أ�سها  على  وي��اأت��ي  �لرم�سانية،  �أطعمته  خا�سة 
�سديقة  �ل�سمبو�سة  ت��ل��ك  طعمها،  يف  ول��ذي��ذة  حجمها  يف  ���س��غ��رية 

�ل�سائم عند �لإفطار.
�أو  �أ�سهرها �ملح�سية باللحم  �أ�سكال �ل�سمبو�سة و�أنو�عها، لكن  وتتنوع 

�جلنب، وهناك من يف�سلها حم�سية باخل�سر�و�ت.
حتتوي  فهي  �لغذ�ئية،  وقيمتها  طعُمها  �ل�سمبو�سة  �أن��و�ع  من  ولكل 
�ل�سعر�ت  وتعتمد  و�لدهون،  و�لربوتينات  �لن�سويات  على خليط من 
د�خ��ل��ه��ا، فحبة  �مل���وج���ودة  ن���وع �حل�����س��وة  ع��ل��ى  لل�سمبو�سة  �حل���ر�ري���ة 
�سمبو�سة �جلنب حتتوي على نحو 100 �سعرة حر�رية، �أما �سمبو�سة 
�للحم فتحتوي على 130 �سعرة حر�رية. ويجب �لعتد�ل يف تناولها 

ب�سبب �سعر�تها �حلر�رية �ملرتفعة.
خرب�ء  يو�سي  �لأح��ي��ان،  معظم  يف  مقلية  توؤكل  �ل�سمبو�سة  �أن  ومب��ا 
بدًل من قليها لرفع  �لفرن  �أو خمبوزة يف  بتناولها م�سويًة  �لتغذية 
من  �خلالية  �أو  �لقليلة  �حلمر�ء  �للحوم  و�عتماد  �لغذ�ئية،  �لفائدة 
قليل  جنب  ��ستخد�م  فيف�سل  �جل��نب،  �سمبو�سة  �أع��دت  و�إذ�  �ل��ده��ون 

�لد�سم.
و�جلزر  �لبقدون�ض  مثل  �خل�����س��ر�و�ت،  �أن���و�ع  بع�ض  �إ�سافة  ويف�سل 

و�لبازيال �إىل �ل�سمبو�سة، و�إبد�ل �لطحني �لأ�سمر بالأبي�ض.

قطع معدنية يف 
جبنة كريي

�سحبت من �ل�سو�ق �ليابانية نحو 
60 �ل���ف ع��ل��ب��ة م��ن ج��ب��ن��ة كريي 
ب��ع��د �ك��ت�����س��اف ق��ط��ع م��ع��دن��ي��ة يف 
�سحنتني كما �علنت جمموعة بيل 
لنتاج �لجبان و�ل�سركة �مل�ستوردة 

لهذ� �ملنتوج.
و�و���س��ح��ت ���س��رك��ة �ي��ت��وه��ام فودز 
�مل�ستوردة �نها قامت بعملية �سحب 
�ن  �ل���س��و�ق بعد  �ل�سلعة من  ه��ذه 
عر�  زب��ون��ني  م��ن  �سكويني  تلقت 
�جلبنة  يف  م��ع��دن��ي��ة  ق���ط���ع  ع���ل���ى 
بيل  �سركة  تنتجها  �لتي  �لق�سدية 

يف فرن�سا.
وقال برونو كازميري مدير �ملعمل 
يف �ت�سال هاتفي �ن عملية �ل�سحب 
لليابان  �ملخ�س�ض  �لن��ت��اج  �سملت 
ف��ق��ط يف م��ع��م��ل ���س��اب��ل��ي��ه-���س��ور-
�سارت يف �لثاين من ني�سان-�بريل، 
�ل��ف علبة   60 �ق��ل بقليل من  �ي 

لقطع كريي .
و����س��اف �ن��ه بعد �خ��ط��ار م��ن قبل 
وتبني  حتليال  �جرينا  م�ستهلكني 
لنا عطل يف �حدى �للت ما يف�سر 
وجود قطع معدنية يف قطع جبنة 

كريي.
�حتياطيا  ت��دب��ري�  �ت��خ��ذن��ا  وت��اب��ع 
هاتني  �كت�ساف  بعد  �ملنتج  ب�سحب 
تتخطى  �ك��ربه��م��ا ل  �ل��ق��ط��ع��ت��ني، 

�جلزء من �ملائة من �لغر�م.
لكن رغم �سغر حجمها فان �لقطع 
مي���ك���ن روؤي���ت���ه���ا ب���ال���ع���ني �مل���ج���ردة 
�لقطع،  �ل���زب���ائ���ن  ي��ف��ت��ح  ع��ن��دم��ا 

ولي�ست حادة.
���س��ح��ب��ت ع���ل���ب ك�����ريي �لتي  وق�����د 
�ليابانيني  �مل��ف��رق  ل��ب��اع��ة  �سلمت 
بني 20 و26 حزير�ن-يونيو كما 

�و�سحت �ل�سركة �مل�ستوردة.

�إغالق مقهى ديك�ر�ته 
رم�زً� نازية

�إجباره  �إندوني�سي مت  �أع��م��ال  رج��ل  ذك��ر 
ع��ل��ى غ��ل��ق م��ط��ع��م��ه ع��ق��ب م���وج���ة من 
ب�سبب  و�خل�������ارج  �ل����د�خ����ل  يف  �ل��غ�����س��ب 
رموز  على  تعتمد  �لتي  �ملقهي  دي��ك��ور�ت 
م��ن ح��ق��ب��ة �ل��ن��ازي��ة �ن���ه ي��ف��ك��ر يف �إع����ادة 
ديكور�ت  با�ستخد�م  �ملغلق  �ملقهى  �فتتاح 
ورم���وز ع��ام��ة م��ن زم��ن �حل���رب �لعاملية 
مقهى  موليانا  ه��ري  و�أغ��ل��ق  �ل��ث��ان��ي��ة. 
باندونغ،  م��دي��ن��ة  يف  ���س��ول��د�ت��ي��ن��ك��اف��ي��ه 
كيلومرت�   150 نحو  بعد  على  �لو�قعة 
�جلاري  �لأ���س��ب��وع  جاكرتا،  �سرق  جنوب 
يريدون  م�����س��وؤول��ون  ����س��ت��دع��اه  ب��ع��دم��ا 
كبرية  ���س��ورة  و�سعه  يف  �ل�سبب  معرفة 
نازية  ورم����وز  معقوفة  و���س��ل��ب��ان  لهتلر 

�خرى على جدر�ن �ملقهى.
ي��رت��دون زي  �ل��ع��ام��ل��ون يف �ملقهي  وك���ان 
با�سم  �ملعروفة  �لنازية  �خلا�سة  �لقو�ت 
�لعا�سفة وك��ان يوجد على قائمة  ق��و�ت 
ن��ازي جورينغ  عليه  �لطعام طبق يطلق 
�ملعروف  �مل��ح��م��ر  �لأرز  ط��ب��ق  م���ن  ب���دل 
ب��ن��ا���س��ي ج��وري��ن��غ . وق����ال م��ول��ي��ان��ا: مل 
مثري�  �سيكون  �لأم����ر  �ن  ب��ب��ايل  يخطر 
للجدل و�أ�ساف: �أنا رجل �أعمال، ولكنني 
�أي�سا �أعيد متثيل �حلرب �لعاملية �لثانية. 

�و  �أي تهديد باخلطر  �لغ�سب ردة فعل طبيعية جتاه 
�سعور بخطاأ ما، وير�فق �ل�سعور بالغ�سب حدوث عدة 
تغري�ت فزيولوجية يف �جل�سم، من �أهمها زيادة �فر�ز 
هرمون �لدرينالني )هرمون �لكر �لفر( ب�سكل كبري، 
لي�سبب زيادة يف �لقوة �لع�سلية و�سربات �لقلب و�سغط 
�ل�سخ�ض  �سعور  يف�سر  وذل��ك  �لبدين،  و�لتحمل  �ل��دم 
�لغا�سب بالقوة، حتى لو كان هذ� �ل�سعور مزيفا، كما 
�ل�سلبية،  �مل�ساعر  من  �لعديد  جي�سان  �لغ�سب  يحفز 

مثل �حلزن و�لحباط و�لتوتر و�لكتئاب و�لظلم.

جيد �أم �سيء؟ 
ل ميكن �عتبار �ل�سعور بالغ�سب كاأمر غري طبيعي �و 
�سيء، فهو ردة فعل طبيعية. ويكون مفيد� لو ��ستخدم 
ل�سد �نتباه �لخرين �ىل �لهتمام مبا يقلقك ويهمك، 
�ليك  �و  �ليهم  ت�سيء  �أم��ور  �د�ء  �لخرين من  منع  �و 
زيادة  على  �لغ�سب  يحثك  وق��د  م�ساعرك.  جت��رح  �و 

�نتاجيتك �و �لن�سمام �ىل �لمور �لتي تهمك. 

م�سبباته 
منذ  �ل�سيئة  �ل�سلبية  �مل�ساعر  من  �لغ�سب  �ن  تعلمنا 
�ل�سغر، يدفعنا �ىل كبته و�لتغا�سي عن م�ساعره وعدم 

�لتعامل معه ب�سكل �سليم. 
وعادة ما يكون هناك �سبب �و حمفز لنفجار م�ساعر 
�ل�سخ�ض �لغا�سب، كخالف يف �لعمل �و نز�ع يف �ملنزل 
�و �لزحام، فتتحرك م�ساعر �ل�سخ�ض �ىل �ن ي�سل �ىل 
مرحلة �لغليان و�ل�ست�ساطة غ�سبا، وهناك �لعديد من 
�لمور �لتي قد حتفز ذلك، مثل �لزمات �لقت�سادية 
و���س��غ��وط �ل��ع��م��ل و����س���وء ���س��ل��وك �لخ���ري���ن و�لدم�����ان 
و�حلروب وغريها من �مور. وتغذي جتاربك �ل�سابقة 
فالبع�ض  به  ت�سعر  ملا  �فعالك  وردود  تعاملك  طريقة 
يفقد �ع�سابه وي�ست�سيط غ�سبا يف بع�ض �ملو�قف، مثل 
عدم وجود مكان لركن �ل�سيارة، بينما ل يعري �لآخرون 
ل��ه��ذ� �لم���ر �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري�، و�لأك���ري���ة تتعامل مع 
غ�سبها ب�سكل �سليم وتتخل�ض من م�ساعرها �ل�سلبية 

�سريعا. 

هل ي�سر �ل�سحة؟
ب��الإ���س��اف��ة �ىل �ل�����س��رر �لج��ت��م��اع��ي و�ل��ع��م��ل��ي، �لذي 
�فعاله  ردود  على  ي�سيطر  ل  �ل��ذي  �ل�سخ�ض،  يعانيه 
ي��و�ج��ه خماطر  �ن��ه  �ثبتت  ف��الأب��ح��اث  �لغ�سب،  �ث��ن��اء 
و�حلزن  �لإح��ب��اط  م�ساعر  فا�ستمر�ر  �ي�سا،  �سحية 
�ل�سابة  خطر  يزيد  تنفي�ض  دون  م��ن  طويلة  لفرتة 
�لع�سبي،  �لنهيار  وحتى  و�لنف�سام  �لكتئاب  مبر�ض 
تغري�ت  ي�سبب  �ل�سلبية  �مل�ساعر  تخزين  ب��اأن  ويعتقد 
كيميائية يف �لدماغ و�جل�سم، لتوؤدي مع مرور �لوقت 

�ىل �لإ�سابة باأمر��ض مزمنة. 
وت�سري �لدر��سات �ىل �ن تخزين م�ساعر �حلزن و�لقلق 
�مل�����س��اب��ني بالأمر��ض  ���س��دة �ع��ر����ض  ت��زي��د  و�ل��غ�����س��ب 
�لنوم  �ملزمنة وحدة �لأمل، وت��وؤدي �ىل حدوث م�ساكل 
و��سطر�بات ه�سمية وتنف�سية. و�أظهرت عدة در��سات 

�رتباط م�ساعر �لتوتر و�حلقد و�خل�سومة مع �ل�سابة 
مب�ساكل قلبية، وخا�سة �رتفاع خطر �ل�سابة بالنوبة 

�لقلبية.

كيف تتعامل معه؟
هناك طريقتان للتعامل مع م�ساعر �لغ�سب، وهما:

وبهذ�  عنها،  و�لتعبري  م�ساعرك  باإظهار  �لتعبري:   -
قلقك  �سبب  �لخرين  وتبلغ  م�ساعرك  تفرغ  �لطريقة 

و�حباطك. 
عن  �لتغا�سي  �و  وتخزينها  ث��ورت��ك  �خ��م��اد  �لقمع:   -
كاأن  �ل�سلبية،  �لفعال  ردود  وت�سمل  �لغ�سب،  م�ساعر 
تعربرّ عن غ�سبك بطريقة غري بناءة كال�سرب وتك�سري 
�ن  هو  �ملثايل  و�لت�سرف  لالنتقام  و�لتدبري  �ل�سياء 
يقلقك  م��ا  فتحدد  ب��ن��اءة،  بطريقة  غ�سبك  ع��ن  تعربرّ 
ويجرح م�ساعرك �و ما تريده ب�سكل و��سح ومبا�سر من 

دون �ن جترح �لخرين �و حتاول �ل�سيطرة عليهم.

8 خطو�ت لرتوي�سه
1 - خذ وقتاً م�ستقطعاً

تت�سرع  �ن  فقبل  فقط،  لالأطفال  لي�ض   10 �ىل  �لعد 
وت��ف��ج��ر ردة ف��ع��ل غ���ري م��ت��وق��ع��ة، خ���ذ ع����دة حلظات 
فعلك  ردة  فتاأخري   .10 �ىل  وتعد  بعمق  تتنف�ض  حتى 
م�ساعر  جي�سان  �سجن  م��ن  حت��ري��رك  على  �سي�ساعد 
م�ستقطعا  وقتا  خ��ذ  �م��ك��ن،  و�ذ�  دم��اغ��ك.  يف  �لغ�سب 
�و  �مل��ك��ان،  تغادر  ب��اأن  �ملوقف  �و  �مل�ساحن  �ل�سخ�ض  من 
توؤجل جو�بك �ىل وقت �آخر، �و �إىل �ن ت�سعر بان معدل 

توترك و�حباطك قد �نخف�ض.
2 - عربرّ عنها بعد �أن تهد�أ

�م��ل��ك وك��ل ما  �ح��ب��اط��ك وخيبة  ت��ع��ربرّ ع��ن  �ن  يف�سل 
يقلقك ب�سورة و��سحة ومبا�سرة، بعد �ن تهد�أ وتتمكن 
م���ن �ل��ت��ف��ك��ري ب��ط��ري��ق��ة و����س��ح��ة وع��ق��الن��ي��ة. فحدد 
�لنقاط �لتي تغ�سبك وحتبطك وما تريده �ن يح�سل 
�و  ب�سورة و��سحة، وم��ن دون �ن جت��رح �و تتهم �ح��د� 

تقوم بالهجوم على �حد.
3 - �جلاأ �إىل �لتمرين

مالذ�  ي��وف��ر�ن  �ل��ب��دين  و�لن�ساط  �لريا�سي  �لتمرين 
مفيد� لتفريغ م�ساعر �لتوتر و�لغ�سب، خا�سة �ذ� كنت 
ت�سعر بانك على و�سك �لنفجار. لذ�، �إن �سعرت ب�سعري 
نار �لغ�سب يف د�خلك و�نك �ستنفجر قريبا، ين�سحك 
لفرتة  �ل��رك�����ض  ح��ت��ى  �و  للم�سي  ب���اخل���روج  �خل����رب�ء 
ق�سرية. وكبديل، �ق�ض وقتا يف �د�ء ن�ساط بدين حتبه، 
مثل لعب كرة �لقدم �و �لتم�سي يف �ل�سو�ق �و �لتزلج 
على �جلليد، فالن�ساط �لبدين يحفظ �لدورة �لدموية 
تعزز  �لتي  �لدماغية،  �لكيميائيات  �لعديد من  و�ف��ر�ز 

�تز�ن �ملز�ج و�ل�سرتخاء و�ل�سعور بالهدوء �لنف�سي.
ر قبل �أن تتحدث 4 - فكرّ

خالل حلظة غليان �مل�ساعر، من �ل�سهل �ن تقول �مر� 
تندم عليه لحقا. لذ�، تذكر �لرتوي وخذ ب�سع حلظات 
حتى جتمع �فكارك وتر�جع ما �ستقوله، و�ترك جمال 
ما  يف  للتفكري  وقتهم  على  يح�سلو�  حتى  ل��الآخ��ري��ن 

�سيقولونه.
��ر يف  ف��كرّ  -  5

�لح�����ت�����م�����الت 
�لأخرى

ب������������������������دل ع������ن 
�لمر  يف  �لتفكري 

غ�سبك،  �سبب  �ل���ذي 
حت���ل  �ن  ح���������������اول 
�مل�سكلة.  �و  �ملو�سوع 
�سبب  ك���������ان  ف���������ان 
�ن  ه������و  �مل�������س���ك���ل���ة 
�طفالك  ن�������س���اط 
�ىل  ي���������دف���������ع���������ك 

فا�سركهم  �جل���ن���ون، 
�إذ�  �أو  ري��ا���س��ي.  ن���اد  يف 

كان زوجك يتاأخر د�ئما 
عن �لع�ساء، فاأخري وقت 

�ل���ع�������س���اء ل��ي��ن��ا���س��ب��ه �و 
تناوليه لوحدك، 
نف�سك  ������ري  وذكرّ
لن  �لغ�سب  ب��ان 
�مل�سكلة  ي����ح����ل 
يجعلها  ق���د  ب���ل 

�أ�سو�أ. 
تخزن  ل   -  6

م�ساعر �حلقد 
�لغفر�ن �د�ة قوية ل ت�سمح للم�ساعر �ل�سلبية و�لغ�سب 
بان ترت�كم يف نف�سك، كي ل ت�سعر بالغرق و�لختناق يف 
م�ساعر �حلزن و�لوجع و�ملر�رة. �ن متكنت من غفر�ن 
يتعلم  �ن  �ملمكن  فمن  �ل��ي��ك،  �مل�����س��يء  �ل�سخ�ض  خ��ط��اأ 

كالكما من هذ� �ملوقف.
7 - مار�ض مهار�ت �ل�سرتخاء

ع��ن��دم��ا ت�سعر ب��ت��وه��ج م�����س��اع��ر �ل��غ�����س��ب، ف��م��ار���ض �ي 
�لتنف�ض  مثل:  تعرفها،  �لتي  �ل�سرتخاء  م��ه��ار�ت  من 
�عد  �و  �ل�سرتخاء،  لك  ي�سبب  �م��ر  تخيل  �و  �لعميق، 
تكر�ر جملة �و كلمة ت�سبب ��سرتخائك )مثل �هد�أ �و 

حافظ على هدوئك(.
8 - �ح�سل على م�ساعدة 

قد يكون �لتحكم يف �لغ�سب �مر� �سعبا، ويجب عليك 
تعلمه �و �لتدرب عليه. ويف هذه �حلالة، عليك �ن تاأخذ 
بعني �لعتبار حاجتك �ىل �مل�ساعدة �ملتخ�س�سة، حتى 
ي�سبب لك  �لتعامل مع غ�سبك، حتى ل  تتعلم كيفية 
ت��ن��دم عليها لح��ق��ا �و جت��رح وت���وؤذي �ملحيطني  �م���ور� 
بك. لذ�، �ق�سد �ملخت�سني مثل �لخ�سائي �لجتماعي 
حتى  �و  �لنف�ض،  علم  �خ�سائي  �و  �لنف�سي  �ملر�سد  �و 
�لتالية:  �لم����ور  ع��ل��ى  مل�ساعدتك  �لنف�سي،  �لطبيب 
�لتعرف على حمفز�ت م�ساعر �لغ�سب لديك، و��سار�ت 
�لحباط  م�ساعر  م��ع  �لتعامل  وكيفية  �لغ�سب،  ب��دء 
�و �سبب تر�كمها بد�خلك. كما  �لفعلي  وما هو �سببها 
�ستتعلم كيف ت�سيطر على غ�سبك وتعرب عنه بطريقة 

ي�سكل �لتمر جزء� مهما من �ملائدة �لرم�سانية، و�لإفطار على �لتمر يف رم�سان هو »�ُسنة نبوية« �حلكمة من ور�ئها 
�ل�سائم يعاين نق�ساً يف بع�ض  و�أن  �سريع �لمت�سا�ض،  �إىل طعام  �ل�سائم تكون م�سرتخية، لذلك حتتاج  �أن معدة 
�أنو�ع �ل�سكريات و�لطاقة. وين�سح �لأطباء بتناول ب�سع متر�ت عند �لإفطار، وذلك لأنه �سريع �له�سم و�لمت�سا�ض 
خالل �ساعة من تناوله و�إنه كفيل باإمد�د �جل�سم بالطاقة و�لتعوي�ض عن نق�ض �لعنا�سر �ملعدنية و�لفيتامينات 
�إليها من  �ملعدة مبا يقدم  �لإفطار، حيث ل ترهق  بالتمر وقت  بالبدء  و�لكاربوهيدر�ت.  وين�سح �خل��رب�ء 
غذ�ء د�سم وفري، بعد �أن كانت هاجعة نائمة طو�ل ثماين ع�سرة �ساعة تقريباً، بل تبد�أ عملها بالتدريج يف 
ه�سم �لتمر �ل�سهل �لمت�سا�ض، ثم بعد ن�سف �ساعة يقدم �إليها �لإفطار �ملعتاد، وتناول �لتمر �أوًل 
يحد من ج�سع �ل�سائم، فال يقبل على �ملائدة ليلتهم ما عليها بعجلة دون م�سغ �أو تذوق كما �أن 
�ملعدة ت�ستطيع ه�سم �ملو�د �ل�سكرية من �لتمر خالل ن�سف �ساعة فيزول �لإح�سا�ض بالدوخة 
�أنه غني بال�سكريات �لأحادية �لتي تعطي �سعر�ت حر�رية عالية يف  و�لتعب �سريعاً، كما 
فرتة زمنية ق�سرية ل�سهولة ه�سمه و�مت�سا�سه، لذلك �أو�سى �لر�سول �سلى �هلل عليه 
و�سلم �ل�سائمني �أن يبد�أو� �إفطارهم برطب �أو متر لكي يعو�سو� ما فقدوه من �سكريات 
و�لطبية �حلديثة �سحة وفاعلية  �لعلمية  �لدر��سات  �أو�سحت  يوم �سيامهم، وقد  يف 
عادة  و�لأطباء  �إفطارهم،  ببدء  �ل�سائمني  و�سلم  �لر�سول �سلى �هلل عليه  به  ن�سح  ما 
ب�سع  بتناول  �لب�سر  وزوغ��ان  و�لرت�خي  بالدوخة  ي�سعرون  �لذين  �ل�سائمني  ين�سحون 
متر�ت عند �إفطارهم فتزول عنهم تلك �لدوخة خالل ن�سف �ساعة من تناولهم للتمر، كما �أن 

تناوله قبل دخول �أي طعام جل�سم �لإن�سان ول �سيما بعد �ل�سوم له فو�ئد عظيمة.

حتكم بردود �أفعالك حتى ال يتحّكم بك �لغ�سب

ف��ئد �لتمر يف رم�سان 
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ح�سى �لكلى عند �لن�ساء 
قد ي�سر �لقلب 

وجدت در��سة جديدة، �أن �لن�ساء �للو�تي يعانني من وجود ح�سى يف �لكلى، 
قد يزيد لديهن خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب، وهو �لأمر �لذي مل ُيلحظ 
�مل�سوؤول  �لباحث  عن  �لأمريكي،  نيوز  د�ي  هلث  موقع  ونقل  �لرجال  عند 
مانويل  بييرتو  روم��ا،  يف  كولومبو�ض-غيميلي  م�ست�سفى  يف  �لدر��سة  عن 
فري�رو، �إن لطاملا كان ُي�ستبه بوجود ر�بط بني ح�سى �لكلى وعو�مل خطر 
هذ�  حول  در��سات  هناك  لي�ض  لكن  و�ل�سر�يني،  �لقلب  باأمر��ض  �لإ�سابة 
�أو  �لر�بط تاأخذ بعني �لإعتبار جو�نب مهمة مثل عو�مل �لنظام �لغذ�ئي 

�لعالجات �لطبية .
�لكلى  بح�سى  �لإ���س��اب��ة  �أن  �أظ��ه��رت  �جل��دي��دة  در��ستهم  �أن  �لباحث  وذك��ر 
يزيد خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب عند �لن�ساء بغ�ض �لنظر عن عو�مل 
�خلطر �ملعروفة �خلا�سة باأمر��ض �لقلب و�ل�سر�يني، مثل �ل�سكري و�رتفاع 
�سغط �لدم لكن �لباحثني لفتو� �إىل �أنه ل يز�ل من غري �لو��سح بعد �سبب 
يعود  ق��د  �ل�سبب  �إن  ف���ري�رو  وق��ال  �لن�ساء فقط  �ل��ر�ب��ط عند  ه��ذ�  وج��ود 
بينهما  �لإختالف  وكذلك  و�لن�ساء،  �لرجال  بني  �لهرمونية  لالإختالفات 

يف �أي�ض �لكال�سيوم.
وجمع �لعلماء بيانات تعود لقر�بة 46 �ألف رجال و200 �ألف �مر�أة، بينهم 

20 �ألف �سخ�ض م�ساب بح�سى �لكلى.
 17 للن�ساء، فاإن قر�بة  24 �سنة للرجال و18  وخالل فرتة متابعة ملدة 
�إ�سابة  تاريخ  �للو�تي لديهن  �لن�ساء  �أن  �أ�سيبو� بهذها �حلالة وتبنيرّ  �ألفاً 
بح�سى �لكلى هن �أكر عر�سة بن�سبة %30 لالإ�سابة باأمر��ض �لقلب �أو 

�أزمات �لقلب �أو �خل�سوع جلر�حة لفتح �ل�سر�يني مقارنة بالرجال.

بردود  �ل�سخ�ص  يتحكم  �ن  ب�سرط  طبيعي،  غري  �و  �سيئًا  �أم��رً�  لي�ص  بالغ�سب  �ل�سعور 

ف�سعورنا  �مل�ساكل.  له  ي�سبب  ال  حتى  �سليم،  ب�سكل  �لغ�سب  م�ساعر  مع  ويتعامل  �فعاله، 

بالغ�سب بحد ذ�ته ال ميثل م�سكلة، ولكن طريقة تعامل بع�سنا معه هي �لتي قد 

ت�سبب له �مل�ساكل و�الذية. وعلينا تعلم كيفية ��ستغالل �لغ�سب ب�سكل �سحيح، 

حتى يخدمنا ب�سكل �يجابي وال ي�سيء �لينا.

غاغا �أكرث �لنج�م 
دون �لـ30 ربحًا 

�لأمريكية  �ل��ب��وب  جن��م��ة  ت�����س��درت 
ل��ي��دي غ��اغ��ا لئ��ح��ة جم��ل��ة فورب�ض 
�لأمريكية لأكر �لنجوم دون �ل�30 
جنياً لالأرباح. و�أفادت �ملجلة �ن ليدي 
27 �حتلت  غاغا �لبالغة من �لعمر 
لأكر  لئ��ح��ت��ه��ا  ع��ل��ى  �لأول  �مل��رك��ز 
�لنجوم دون �ل�30 جنياً لالأرباح، �إذ 
 2012 يونيو  حزير�ن  بني  جمعت 
وحزير�ن يونيو 2013 حو�يل 80 
مليون دولر. و�حتل �لنجم �لكندي 
�ل�ساب جا�سنت بيرب �ملركز �لثاين �إذ 
جنى 58 مليون دولر، متقدماً على 
�سويفت  ت��اي��ل��ور  �لأم��ريك��ي��ة  �ملغنية 
�لتي جمعت 55 مليون دولر. وحل 
�ملركز  ه��اري�����ض يف  ك��ال��ف��ني  �ل��ن��ج��م 
�ل��ر�ب��ع وق���درت �أرب��اح��ه خ��الل هذه 
حني  يف  دولر،  مليون  ب�46  �لفرتة 
�مل���رك���ز �خل��ام�����ض م���ن ن�سيب  ك����ان 
�ل��ن��ج��م��ة ري��ه��ان��ا �ل��ت��ي ج��م��ع��ت 43 

مليون دولر.
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بح�سور علماء من �سيوف رئي�ص �لدولة

�إفطار جماعي للم�سلمني �جلدد نظمته د�ر ز�يد للثقافة �الإ�سالمية

•• العني-الفجر:

ت�صوير-حممد معني:

كانت  �لإ���س��الم��ي  �ل��دي��ن  وو�سطية  �لت�سامح  وروح   .. �لتعاي�ض  ثقافة 
�جلدد  �مل�سلمني  من  ثالثمائة  �سم  �ل��ذي  �لرم�ساين  �للقاء  عناوين 
�أقيم  �ل��ذي  �للقاء  يف  لي�سارك  �لإ�سالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  ونظمته 

بفندق روتانا �لعني.
�أ�سامه  �ل�سيخ  �لدكتور  رم�سان ف�سيلة  �سهر  �لدولة يف  رئي�ض   �سيف 

�لأزهري وهو �أحد علماء �لأزهر �ل�سريف.
�ل��ت��ي دخ��ل��ت �لدين  �ل��ع��دي��د م��ن �جلن�سيات  �ل��ل��ق��اء �ل��رم�����س��اين ���س��م 
و�ل�سيني  و�لفلبيني  �لأوروب����ي  بينهم  م��ن  ليكون  حديثا  �لإ���س��الم��ي 
�أكد �للقاء �لذي ح�سرته موزة  �إ�سافة �إىل �لإثيوبي ، حيث  و�لرو�سي 
�إبر�هيم ومن خالل  �لعامري ور�سا  �ل�سعدي و�سهيل  �لكعبي وخليفة 

�لدين  �سماحة  على  �لأزه����ري  �أ���س��ام��ة  �ل��دك��ت��ور  �ل��دول��ة  رئي�ض  �سيف 
�لإ�سالمي وو�سطيته �لتي جعلت �لكثريين يدخلون يف دين �هلل �أفو�جا 
ليكون من بينهم من هم ي�ساركون �إفطار �أحد �أيام �سهر رم�سان �ملبارك 
و�لذي دعت �إليه د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية و��ستعر�ض �لدكتور �أ�سامه 
�إىل  م�سري�  �ل��ق��ر�آن  فيه  �أن���زل  �ل��ذي  رم�سان  �سهر  ف�سائل  �لأزه���ري 
تاأ�سيل مبد�أ �لتقوى يف هذ� �ل�سهر �لكرمي وتناول دور �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم وقد جاء فاحتا مكة ليكون مبد�أ �لت�سامح هو �ملبد�أ �لغالب 
�لت�سامح  ه��ذ�  ليكون  �لطلقاء(  فاأنتم  )�أذه��ب��و�  ق��ال لأه��ل مكة  عندما 

عامال هاما يف �عتناق �لكثريين من �أهل مكة للدين �لإ�سالمي.
هذ� وقد قام ر�سا �بر�هيم برتجمة حما�سرة �لدكتور �أ�سامة �لأزهري 

�إىل �للغة �لتي ميكن �أن يتقنها �مل�سلمون �جلدد من �حل�سور.
�آخر  �إفطار  �لإ�سالمية حفل  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  �آخ��ر نظمت  من جانب 
�ل���د�ر يف  ف���روع  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ع��ني  ل��ل��د�ر مبدينة  �مل��رك��ز �لرئي�سي  يف 

�أبوظبي وعجمان لي�سارك �مل�سلمني �جلدد �أحد �سيوف رئي�ض �لدولة 
لي�ستعر�ض معهم ف�سائل �سهر رم�سان ومبينا لهم �أن �لدين �لإ�سالمي 

جاء جلميع �لب�سر هاديا و�سر�جا منري�.
�جلدير بالذكر �أن د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية ومنذ ن�ساأتها بتوجيهات 
من موؤ�س�ض �لدولة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان )طيب �هلل ثر�ه( 
لهم  لتوفر  �لإ�سالمي  �لدين  �عتناق  ر�غبي  يوم  كل  يف  ت�ستقبل  وهي 
�لدعاة �ملتخ�س�سني ممن يقدمون لهم �لدين �لإ�سالمي �لو�سطي يف 
�هلل  �سلى  حممد  �خل��امت  �لر�سول  �إليه  دع��ا  وكما  �ل�سحيحة  �سورته 

عليه و�سلم.
د�ر  وم�سوؤويل  قياد�ت  ومعهم  �جل��دد  �مل�سلمني  �سارك جميع  وقد  هذ� 
ز�يد للثقافة �لإ�سالمية يف حفل �إفطار جماعي �سارك فيه �إىل جانب 
�لأوروب��ي �ل�سيني و�لفلبيني و�لإثيوبي وغريهم من �جلن�سيات �لتي 

�عتنقت �لدين �لإ�سالمي حديثا.  

مكتبة جامعة �الإمار�ت ت�فر برناجما جديد� 
لقر�ءة �لن�س��ص لذوي �الإعاقات �لب�سرية

•• العني - الفجر:

بجامعة  �مل���ك���ت���ب���ات  ع����م����ادة  ق����ام����ت 
ب�سر�ء  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
م��ن �سخر لرب�مج  �إب�����س��ار  ب��رن��ام��ج 
�حلا�سب �لآيل وهو برنامج لتحويل 
�لن�سو�ض �لعربية و �لجنليزية �إىل 
�لذين  لالأ�سخا�ض  �سوتية  مقاطع 
�لب�سرية  �لع����اق����ات  م���ن  ي���ع���ان���ون 
�لأحرف  �ل��ت��ع��رف على  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع 

�ملم�سوحة �سوئياً. 
للقر�ءة  م��ت��ك��ام��ل  ح���ل  ه���و  �إب�������س���ار 
�مل�سكالت  م���ن  ي��ع��اين  مل���ن  و�ل��ك��ت��اب��ة 
�ل����ب���������س����ري����ة، وي���������س����اع����د �إب���������س����ار 
�مل�ستخدمني ذوي �لإعاقات �لب�سرية 

و�مل�ستند�ت  �ل�����س��ف��ح��ات  ق�����ر�ءة  ع��ل��ى 
ت�سفح  �إىل  �إ���س��اف��ة  ب�سهولة،  و�لجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  باللغة  �لل��ك��رتون��ي��ة 
�لربيد �للكرتوين و�لنرتنت وكتابة �مل�ستند�ت وحفظها وطباعتها بلغة 
�ملفاتيح،  لوحة  على  �لطباعة  مهار�ت  لتعليم  �إر���س��اد�ت  تتوفر  كما  بريل، 
�أد�ة للرتجمة  توفر  �إىل  و�إ�سافة  �لخت�سار�ت مب�ستويات خمتلفة،  وتعلم 

وقامو�ض عربي-�جنليزي، ولغة بريل، وبر�مج حتويل �م بي 3.
حيث تقوم تقنية �لتعرف على �لأحرف �ملم�سوحة �سوئياً بقر�ءة �مل�ستند�ت 
ترجمة  ثم  وم��ن  عليها،  ،و�لتعرف  �سوئياً  و�ملم�سوحة  �ملطبوعة  و�ل�سور 
�لتغيري�ت  �إج��ر�ء  بعدها  وميكن  �لكرتوين،  ملف  �إىل  و�لأح��رف  �لأ�سكال 

�لالزمة يف �مل�ستند�ت �للكرتونية و�لبحث عنها.
وق��د ح��از ب��رن��ام��ج �ل��ق��ارئ �لآيل �سخر على ج��ائ��زة ح��ل��ول �ل��ت��ع��رف على 
�لأحرف �ملم�سوحة �سوئياً، وذلك ملعاجلة م�سكلة �للغة و�لأحرف �لعربية 
على  بناء  �لأح��رف  �أ�سكال  وتغري  و�لت�سكيل،  �ملنحنية،  �لكتابة  ت�سمل  �لتي 
خالل  وم��ن  �لكال�سيكية،  غ��ري  و�خل��ط��وط  �لأح����رف،  وت��د�خ��ل  موقعها، 
حقق  �لأ���س��ك��ال،  على  �لتعرف  وتقنية  �سخر  م��ن  �لعربية  �للغة  معاجلة 

�لقارئ �لآيل دقة و�أد�ًء ر�ئد�ً يف �ملجال �ل�سناعي. 
ويقوم موظفو �خلدمة �لعامة يف �حلرم �جلامعي �لرئي�سي ومكتبة ز�يد 
�لإعاقات  ذوي  �جلامعة  وطلبة  �لتدري�ض  هيئة  لأع�ساء  �مل�ساعدة  بتقدمي 
�ملعلومات  تقدمي  خالل  من  وذلك  �ملجتمع،  �أع�ساء  �إىل  �إ�سافة  �لب�سرية 
�ملتعلقة بطريقة ��ستخد�م برنامج �إب�سار مع تقنية �لتعرف على �لأحرف، 
وذلك تلبية لحتياجات �لبحث �لعلمي و�ملناهج �لدر��سية ل�ستخد�م �ملكتبة 
�ل�ستقبال  جهاز  على  �حل�سول  وميكن  �للكرتونية،  �مل��و�د  من  وغريها 
�ل�ستعالمات يف كال  بي( من مكتب  ��ض  يو  �إب�سار )على  دجنل لربنامج 

�ملكتبتني.
تو��سل  باجلامعة   �ملكتبات  عميد  �لنابودة،  ح�سن  �لدكتور  �لأ�ستاذ  وق��ال 
عمادة �ملكتبات من خالل هذه �خلدمة جهودها يف دعم �خلدمات �مل�ساندة 
متطلبات  تلبية  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �جلامعة  يف  �خلا�سة  �لح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
�لفر�ض  على  ح�سولهم  و�سمان  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  م��ن  �لطلبة 

�لتعليمية �مل�ساوية لأقر�نهم �لطلبة. 

•• العني - الفجر:

ز�ر وفد من قطاع تخطيط �ملدن �لتابع لبلدية مدينة �لعني موؤخر�، 
�لبلدية  خطط  �سمن  وذل���ك  ت���و�م،  م�ست�سفى  يف  �ل�����س��رط��ان  مر�سى 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  ودع��م��ا  �ملجتمع،  يف  �لفعالة  للم�ساركة  �ل��ر�م��ي��ة 

وحتفيز� لكو�درها باأهمية مفهوم �مل�سوؤولية �ملجتمعية.
�لتنفيذي لقطاع  �مل��دي��ر  �ل��ع��ام��ري  ع��ب��د�هلل ح��م��د�ن  �مل��ه��ن��د���ض  و�أك����د 
تر�سي  كونها   ، �ملري�ض  زي���ارة  �أهمية  ،على  و�مل�ساحة  �مل��دن  تخطيط 
مفاهيم �مل�ساركة يف �ملجتمع ورفع قدر �مل�سوؤولية لدى �ملوظفني، و�لتي 

حتر�ض �لبلدية على تطبيقها يف جميع �جلو�نب.
وعرب �لعامري عن ت�سجيعه �لد�ئم ملوظفيه على فتح �أفق �لتو��سل مع 
جميع �جلهات، فالبلدية تعترب ركيزة �أ�سا�سية يف بناء وتنمية �ملجتمع، 
و�أن دورها ل ينح�سر فقط على �لأعمال �لبلدية، و�إمنا تتخطى ذلك 
�لفرد  تتو�سط  �أن  �إىل  وروؤيتها  بر�سالتها  �لبلدية  تهدف  حيث  بكثري، 

و�ملجتمع، و�أن تكون كعادتها م�ساهما كبري� يف بنائه ورقيه.
قطاع  من  �لظاهري  جمعه  عائ�سة  �ملهند�سة  قالت  �ل�سياق،  نف�ض  ويف 
تخطيط �ملدن، �إن �لزيارة يف �سهر رم�سان لها طعمها �خلا�ض، كونها 
تهدف  وك��م��ا  �خل���ري�ت،  عمل  �أج���ل  م��ن  فيها  �لنا�ض  يت�سابق  منا�سبة 
وت�سجيعهم  �إل��ي��ه��م،  و�ل�����س��رور  �لفرحة  و�إدخ����ال  �ملر�سى  م��و����س��اة  �إىل 
و�لرفع من معنوياتهم، ودعوتهم للتحلي بال�سرب كون �ملر�ض �ختبار 

ملدير  �خلال�ض  �سكري  �أق��دم  و�أ�سافت  �مل�سلم  لعبده  �هلل  من  و�ب��ت��الء 
و  لت�سجيعهم  �لإن�ساء  تر�خي�ض  ق�سم  رئي�سة  و  �لبناء  تر�خي�ض  �إد�رة 
قدمو�  كونهم  �خل��ريي  �لعمل  ه��ذ�  �ساهم يف  م�ساندتهم وجلميع من 
�سورة �يجابية و�إن�سانية عن بلدية مدينة �لعني، و�لتي د�ئما ما ت�سجل 

ح�سورها يف �ملحافل.
مدينة  لبلدية  �ل�سكر  بتقدمي  ب��دوره��ا  ت��و�م  م�ست�سفى  �إد�رة  وق��ام��ت 

�ل��ع��ني، وع���ربو� ع��ن دعمهم �ل��د�ئ��م ل��الأع��م��ال �ل��ت��ي ت��ق��وم بها بلدية 
�ملدينة، و�أن �لزيارة �لتي قام بها �لوفد لأق�سام مر�سى �ل�سرطان من 
�لأطفال و�لرجال و�لن�ساء خلقت �أجو�ء من �لفرحة على �ملر�سى، كون 
زيارة �ملري�ض �سنة نبوية توؤلف �لقلوب، وتخفف �ملر�ض، وتر�ض بنيان 
و�لتقطو�  للمر�سى،  �لهد�يا  �لوفد  ق��دم  �ل��زي��ارة،  نهاية  ويف  �ملجتمع 

�سور� تذكارية معهم.

�سمن فعاليات م�ساركة �ملجتمع

بلدية �لعني يف زيارة ملر�سى �ل�سرطان مب�ست�سفى ت��م

�إد�رة �ل�سناعات �لرت�ثية و�حلرفية باالحتاد 
�لن�سائي �لعام ت�سارك يف مهرجان لي�� للرطب

يف  �لعام  �لن�سائي  ب��الحت��اد  و�حلرفية  �لرت�ثية  �ل�سناعات  �إد�رة  ت�سارك 
فعاليات مهرجان ليو� للرطب يف دورته �لتا�سعة �لتي �أقيمت حتت رعاية 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  ز�يد  �ل�سيخ من�سور بن  �سمو 
�سوؤون �لرئا�سة. ويهدف �ملهرجان باأبعاده �لرت�ثية و�لثقافية و�لقت�سادية 
لدعم جهود �أبوظبي يف و�سع ليو� و�ملنطقة �لغربية على خريطة �ل�سياحة 
�لعاملية فقد حتول مهرجان ليو� للرطب �إىل موعد �سنوي لع�ساق �لرت�ث 
و�لأ�سالة وللمحتفني بخري �أر�ض �أبوظبي ورطبها ويقام �ملهرجان �لتا�سع 
يف ليو� باملنطقة �لغربية من �إمارة �أبوظبي وهي �لو�حة �لغناء �لتي بقيت 
ظلت  �لأوىل  �نطالقته  ومنذ  لل�سحر�ء  خ�سر�ء  بو�بة  �ل��ق��رون  مر  على 
�ملا�سي  لأ���س��ال��ة  رم��ز�  و�ل��ت��م��ور  �لنخيل  �إىل جعل  �مل��ه��رج��ان تهدف  روؤي���ة 
وم�سدر خري للحا�سر و�سمانا للم�ستقبل لتج�سد و�سية �ملغفور له �ل�سيخ 
ث��ر�ه وت�سمن جناح  �هلل  �لدولة طيب  نهيان موؤ�س�ض  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د 
�لحتاد �لن�سائي �لعام عر�سا حي للحرف �ليدوية من قبل حاميات �لرت�ث 
كالتلي و�سف �خلو�ض و�لغزل وتعترب �سناعة �لتلي من �حلرف �لن�سائية 
�ملنت�سرة يف �لدولة و�لتي ت�ستخدم يف تزيني �ملالب�ض �لن�سائية �أما �خلو�ض 
يتحول  �أن  �إىل  �ل�سم�ض  يف  وو�سعه  قطعه  بعد  �لنخيل  �سعف  من  فيوؤخذ 
منه  وي�سنع  �لطبيعة  من  ب��األ��و�ن  �سبغه  يتم  و�أحيانا  �لأبي�ض  �إىل  لونه 
�ملنتجات  لت�سويق هذه  دك��ان خا�ض  و�ملجبة من خالل  و�ل�سرود  �حل�سري 
��سافة �ىل 10 دكاكني لالأ�سر �ملنتجة �حتوت �لعديد من �ملنتجات �ليدوية 
�سعادة  وقالت  �ل��ب��ز�ر.  وخلطات  و�ل��ع��ود  �ل��دخ��ون  وخلطات  �ل�سابون  مثل 
�إد�رة  م�ساركة  �أن  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �لحت���اد  م��دي��رة  �ل�سويدي  خليفة  ن��وره 
ليو�  مهرجان  يف  �لعام  �لن�سائي  بالإحتاد  و�حلرفية  �لرت�ثية  �ل�سناعات 
للرطب منذ �نطالقته يف �لدورة �لأوىل وحتى �لآن تاأتي يف �إطار توجيهات 
�لرئي�سة  �لعام  �لن�سائي  رئي�سة �لحت��اد  بنت مبارك  �ل�سيخة فاطمة  �سمو 
�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �ملجل�ض �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
لدعم �لناجت �ملحلي من �لرطب وحر�ض �سموها على �ملحافظة على هذه 
�لتي  �لكبرية  �ملكانة  �لدولة وحفاظا على  بها على  �هلل  �أنعم  �لتي  �ل��روة 
كانت متثلها �لنخلة يف حياة �آبائنا و�أجد�دنا موؤكدة �أن �لرت�ث ل ميكن �أن 
يكون منف�سال عن حا�سرنا وم�ستقبلنا و�أ�سافت �سعادتها �أن مهرجان ليو� 
هذ� �لعام يختلف عن باقي �لأع��و�م بنكهته �خلا�سة وطقو�سه �لروحانية 
�لتي فر�ستها �أجو�ء �ل�سهر �لف�سيل بروح تعك�ض �لتميز و�لأ�سالة م�سرية 
�سارك بعدة منتجات يدوية متميزة تعك�ض  �لعام  �لن�سائي  �ن �لحت��اد  �ىل 
�لعريقة. وحظي جناح  بتقاليده  �ملتميز  �سعبها  وع��اد�ت  �لإم��ار�ت  ح�سارة 
�لحتاد �لن�سائي �لعام باإعجاب جميع زو�ره من د�خل �لدولة وخارجها منذ 
�لرت�ثية  �ملنتجات  روع��ة  �أك��د �جلميع  �ملهرجان حيث  �لأول لفتتاح  �ليوم 
�أبدعت يف �سناعتها جمموعة من �لأمهات �ملبدعات  �ملقدمة للزو�ر و�لتي 

ب�سكل حي ومبا�سر.



يجتهد �أنا�ض كر للتخل�ض من لومهم لذ�تهم ولكن من دون جدوى. ماذ� 
لو كان لهذ� �ل�سعور بالذنب �سبب كبري يف�سد حياتك؟ ماذ� لو كان مينحك 
ميزًة ت�سمح لك بتخطي ما ينتج منه من عذ�ب؟ هذ� فعاًل ما يتو�سل �إليه 
�أن  بعد  ر�ح��ة  مينحه  �إذ  �لنهاية:  �إىل  بالذنب  �ل�سعور  ويجاري  يتجر�أ  من 

يوهمه بقوة مطلقة و�سيطرة على �لعامل وعلى �لآخرين.
على  رميه  �إىل  وح��دك، متيل  بالذنب  �ل�سعور  عليك حتمل  ي�سعب  عندما 
من  لتتخل�ض  و�لعتاب  �ل�سمعة  ت�سويه  من  مبرحلٍة  �مل��رور  عرب  �لآخ��ري��ن 
خطئك وتربر �أفعالك �لتي تدرك يف �أعماقك �أنها خاطئة. ومع ك�سر �سورة 

�لآخر �ملثالية، ُت�سعره باأنه فعاًل م�سوؤول فيتحمل بالتايل عذ�بك.
ي�ساعدك �ل�سعور بالذنب على جتنب �لأمل �لذي يختلجك لإدر�كك حدودك 
�سعورك  من  تتخل�ض  لن  لذلك،  �حلياتية.  �لأح���د�ث  بع�ض  �إز�ء  و�سعفك 
�أن���و�ع �حل��م��اي��ة، بل  ك��اأح��د  �أن��ك ت�ستعمله  بالذنب ع��رب حم��ارب��ت��ه، ل �سيما 

يختفي من تلقاء نف�سه حني تعرتف بعدم �سيطرتك على �لآخر.
بني  تف�سل  ح����دود�ً  �ست�سع  عنها،  �لنظر  وت�����س��رف  �لأم����ور  ت��رتك  عندما 
م�سوؤوليتك وم�سوؤوليات �لآخرين و�ستكت�سف �أن �لعذ�ب �لذي ت�سعر به حني 
ت�سري �لأمور ب�سكٍل �سيئ ل �أ�سا�ض له، لأنك غري م�سوؤول عن �سعادتهم. ثم 

�أي حرية هي تلك �لتي ت�سعر بها حني تلقي باأعبائك على �لآخرين؟ 

ال ينطوي على �حلّب
ل حبرّ على �لإطالق يف �ل�سعور بالذنب )ُي�سنف �أ�سا�ساً كاأحد �أنو�ع �لعنف( 
�لتي  �لأ�سباب  و�ل�سيطرة عليه، فما  وتعذيبه  �لآخ��ر  �إىل جرح  �لذي يرمي 

تدفعك �إىل ��ستعماله؟
غري  باأنك  ت�سعر  حني  �أو  معني  خطر  يتهددك  حني  �للوم  �إىل  ع��ادًة  تلجاأ 
�أمور  ب�سبب  ب�سعفك  �أحياناً  ت�سعر  قد  �حلياة.  يف  لك  قيمة  ل  �أو  حمبوب 
ت�سوب عالقتك بالآخر �أو ما�سيك فت�ستخدم �للوم لتحكم �سيطرتك جمدد�ً 
على �لأم��ور. ل�سوء �حل��ظ، ل مينحك �للوم ما تبحث عنه لأن��ه، ب��دًل من 

�إر�ساء �حلميمية �لتي ت�سعى �إليها، تهاجم �لآخر وتلومه فتبعده عنك.

لوم غري و�ٍع
فرويد  �سيغموند  �أث��ب��ت  �لهو�سي،  �لع�سبي  �ل���س��ط��ر�ب  در����س��ة  خ��الل  م��ن 
�ل�سعور بالذنب ور�أى فيه ثورة �لذ�ت على �لنقد �لذي ُتثقله )�أنا مثالية(. 
غالباً ما يكون هذ� �ل�سعور غري و�ٍع ول ميكن �كت�سافه �إل عرب �أفكار مقلقة 
�أن �للوم غري �لو�عي يعيق �ملعاجلة  جتهل دو�فعها �لكامنة. يعتقد فرويد 
�لتحليلية، ول و�سيلٍة مبا�سرة ملكافحته �إل من خالل نقله من �لالوعي �إىل 

�لوعي.

ت�سرفات مذنبة
تلخي�سها  مي��ك��ن  تقليدية  ت�����س��رف��ات  ب��ال��ذن��ب  ي�سعر  �سخ�ٍض  ع��ن  ت�����س��در 

بالتايل:
بال�سعادة، يبدو عاجز�ً عن �ل�ستمتاع �أو �ل�ستفادة من عطلة  • غري جدير 

�أو �إ�ساعة وقته.
مع  �لتقى  ح��ال  ويف  نف�سه،  ملعاقبة  ينا�سبه  ل  عماًل  �أو  �سديقاً  يختار   •

لت �لأخرية فجاأة �إىل �سقاء. �ل�سعادة على درٍب و�حدة، حتورّ
منه  �ملقربني  نز�عات  م�سوؤولية  نف�سه  ل  فُيحمرّ بالتهامات  نف�سه  ُيثقل   •

و�أخطائهم ول يعرف كيف يقبل كلمات �ملديح.
بالذنب كلرّما دغدغت �ل�سعادة و�ملتعة قلبه، ل �سيما �إن ربرّاه و�لد�ه  • ي�سعر 
مع  �لعمل  على  قدرته  ُت�سلرّ  وق��د  وو�ج��ب��ات.  ت�سحية  �حلياة  �أن  فكرة  على 

تفاقم �ل�سعور بالذنب.
�إىل �ل�سعور بالأمان مع �لآخرين وي�سيطر عليه �عتقاد باأنه غري  • يفتقر 

حمبوب.
خفياً  �سعور�ً  ت�سرف مماثل  وُيخفي  عليه،  ُيعر�ض  ما  كلرّ  على  يو�فق   •
ُي��ج��رب نف�سه ع��ل��ى رف�����ض ح��ري��ت��ه �لفردية  ب��ال��ذن��ب. حت��ت غ��ط��اء �لإي���ث���ار 

وحاجاته �جل�سدية.
لالآخرين ليعفو� عنه بعد غياب طويل �أو غ�سٍب عارم. �لهد�يا  م  • يقدرّ

�لآخرين ويرمي، من دون وعي، �أخطاءه عليهم. • ينتقد 
• يعاين م�ساكل يف حياته �لعاطفية ب�سبب �أحد�ث عا�سها يف �ملا�سي في�سعر 
ب�سبب طفولة عا�سها مع  �أو  �ل�سحية ل �جل��اين،  �أن��ه  بالذنب رغم  ب�سببها 
لأنه  �ملا�سي عذ�باً  �سبب له يف  �أٍم مهيمنة. يحمي �سخ�ساً  �أو  و�ل��ٍد م�سيطر 
�أو �سديق(  �أف��ر�د �لعائلة  �أحد  �أو  �أم  �أو  يعجز عن لوم �ملذنب �حلقيقي )�أب 

ويعاقب نف�سه من دون وعي معتقد�ً �أن ت�سرفه هذ� يحمي �ملذنب.

 �لوعي وحتليل �الأخطاء
يف �حلياة، ل ُيولرّد �خلطاأ �إل �خلطاأ. يف �لبد�ية، ل يدرك �لإن�سان �أنه و�قع 

يف �خلطاأ �إل �أنه ينتبه �سيئاً ف�سيئاً �إىل �ملعاناة �لتي �سببها لنف�سه ولالآخرين 
فيتملكه �سعور قوي وعميق بالذنب ويكرب يوماً بعد يوم لي�سبح �لتخل�ض 

منه �سعباً �إل �إن تدخل �ل�سخ�ض �لذي ت�سبب به.
لتتمكن من �لقيام بذلك، من �ل�سروري �أن تعي �لأمور على حقيقتها علماً 
�أي�ساً.  �ل�سحة  تطاول  قد  مهمة  و�أم��ور  �سعوبات  مع  يرت�فق  قد  ذل��ك  �أن 
تغيري  على  وت�سجعها  �ل�سخ�سية  حتذر  �إ�سار�ت  �إل  �ل�سعوبات  هذه  لي�ست 
�سلوكها و�لبحث عن قيمتها �حلقيقية. ل يفقد �ملرء قيمته �حلقيقية �إمنا 

ين�ساها يف ظروف وحالت معينة. 

�حلّب ملحاربته
، فيقول: )ت�سرفت بهذه �لطريقة  يتعنيرّ على �ملرء �أن يقابل �أخطاءه باحلبرّ
ظناً مني �أنه يتعنيرّ عليرّ �لقيام بذلك يف �لوقت �لر�هن. تغريرّ م�ستوى وعيي 
ت ت�سرفاتي و�أنرت �لزو�يا �ملظلمة يف د�خلي. �أ�سامح نف�سي متاماً  �لآن فغريرّ
ك��ان خا�سعاً  به  كبري�ً مما قمت  ب��در مني يف �حلياة لأن ج��زء�ً  ك��لرّ ما  عن 
�أن  �إل  �ل��ربجم��ة  �أتخطى  �أن  باإمكاين  ك��ان  �أن��ه  يف  �سكرّ  ل  معني.  لربنامج 
قدرتي خانتني يف هذه �لآونة. �أدرك �لآن ملاذ� ت�سرفت بهذه �لطريقة و�أفهم 
ك��ان ج��زء�ً من برجمة حياتي،  ذل��ك  �لبتعاد، لأن  �أنني و�جهت �سعوبة يف 
من  �أمتكن  مل  �ل��ذي  �حل��برّ  وع��ن  و�أخطائي  �نحر�فاتي  عن  نف�سي  �أ�سامح 

تقدميه لنف�سي ولالآخرين(.
 بني �لمتناع عن �لتفكري يف �لأمل �لذي �سبتته لالآخرين وم�ساحمة نف�سك 
عن �لأمل �لذي �سببته لهم، وم�ساحمة �لآخرين عن �لأمل �لذي �أدخلوه �إىل 

. حياتك، �ستختار �خليار �لأول من دون �سكرّ

كما ير�ه علماء �لنف�ص
• فرويد

ل ُي�سنف �ل�سعور بالذنب يف خانة �لأمور �ل�سيئة ول يف خانة �لأمور �حل�سنة، 
ويكون مدمر�ً �أو ل يكون وفقاً للم�سدر �لذي يغذيه. يحدد فرويد �مل�سادر 

�لتي قد ت�سبب �ل�سعور بالذنب:
�لإخ�ساء. ينجم عن تهديد  �سكل خوف من  بالذنب على  �ل�سعور  - يظهر 
جميعاً  �لن�ساء  ��ستحو�ذ  يف  يرغب  حني  �أبنائه  على  �لأب  ميار�سه  حقيقي 
م  )م�ستوحى من �أ�سطورة قتل �لأب و�أكله بعد �أن ��ستحوذ �لن�ساء جميعاً وحررّ

على �أبنائه �ملتعة(.

- �حل�سارة: يف قمعها للدو�فع �لعد�ئية.
- �لنمو قبل �لأو�ن وحمنة حقيقية تالزم �لطفل لفرتة طويلة.

�لأن��ا �لأعلى )�ل�سلطة �لأبوية �لد�خلية(. يعي�ض  �أم��ام  �لأن��ا  - �خل��وف من 
�لإن�سان �سر�عاً �سادو- ما�سو�سي: ت�ستمتع �لأنا باخل�سوع فيما ت�ستمتع �لأنا 

�لأعلى بالعقاب.
يعتقد فرويد �أن �ل�سعور بالذنب متناق�ض: قد يكون مر�سياً وين�ساأ عن قمٍع، 
وقد يكون �سحياً و�أخالقياً �إن كان تعبري�ً عن �لأنا �لتي مُتثل قدرتنا على 
�لختبار و�إ�سد�ر �لأحكام. ل يوؤمن فرويد بوجود و�سيلة مبا�سرة للتخل�ض 
من �ل�سعور بالذنب �إمنا ي�سري �إىل �إمكان تطوير �سعور و�ٍع ب�سكٍل تدريجي.

الكان • جاك 
�أوديب بل باملكانة �لتي يحتلها �لإن�سان يف  ل يربط �ل�سعور بالذنب بعقدة 
مدلول رغبته. ي�سري لكان �إىل م�سدر �ل�سعور بالذنب �لأعمق حني يقول 

�إن �لإن�سان ي�سعر بالذنب كلرّ مرة ي�ست�سلم فيها �إىل رغباته.
�مل�ستحيل،  �إدر�ك  م��ن  �أ�سهل  ت��ب��دو  �ملمنوع  مو�جهة  �أن  على  لك���ان  ي�سدد 
�أن �خلطيئة  باملمنوع )يف حني  ولي�ض  بامل�ستحيل  يرتبط  بالذنب  فال�سعور 
عن  تعبري  بالذنب  �ل�سعور  �أن  ويعتقد  باملمنوع(،  �لأول  �مل��ق��ام  يف  ترتبط 

�لنق�ض �أو �ملحدودية.

فرغو�سون وتوم  �إجنل  • لوي�ص 
ميلك �لنا�ض حاجًة فطرية �إىل م�ساعدة �لآخرين ليكونو� يف مركز �ملنقذ، 
فحتى �لطفل يتوتر حني يبكي طفٌل �آخر على مقربٍة منه وتدفعه فطرته 
طفٍل  على  �حل��زن  ي�سيطر  �أن  غريباً  ولي�ض  معه.  تعاطفاً  �أي�ساً  �لبكاء  �إىل 
لهم من  م�سوؤول عما يح�سل  باأنه  ي�سعر  �إذ  و�لديه �حلزينني،  مع  تعاطفاً 
مر�ٍض ونز�عات ويعتقد �أنه جمرب على م�ساعدتهم على تخطي ما ميرون 
به و�إذ يف�سل بذلك ينتابه �سعوٌر بالذنب. تبدو �سيغة )غري مذنب/ مذنب( 
�سحيحة �أي�ساً يف حياة �لبالغني �ليومية كما هي �حلال يف م�ساعدة �لآخر 
وقد تعمل يف �سكٍل معاك�ض )مذنب/ غري مذنب(.  يف عمر �لن�سوج، ي�سعر 
�لإن�سان باأنه م�سوؤوٌل عمن يحبرّ فيلوم نف�سه على حزنهم بدًل من تقدمي 
�ملقربني  �أح��ز�ن  م�سوؤولية  �لإن�سان حقاً  يتحمل  ولكن هل  فاعلة.  م�ساعدة 
ل نف�سه �أخطاء �لآخرين وعدم كفاءتهم من  منه؟ ي�سهل على �ملرء �أن يحمرّ

�أن يعرتف �أنهم �أ�ساوؤو� �إليه ويقر بحقيقة حدودهم و�أخطائهم.

مــنــ�عـــات
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دد بعد �سدور حكٍم عن ت�سرٍف قام به  عترب �ل�سعور بالذنب حالة حتحُ مل�سطلح �ل�سعور بالذنب معنيان خمتلفان �أحدهما قانوين و�الآخر نف�سي. قانونيًا، يحُ
�سخ�ص معني؛ يف حني �أنه يعني من �لناحية �لنف�سية �أو �لتحليلية �إح�سا�سًا يجتاح �ل�سخ�ص �سو�ء �سدر حكم يف حقه �أو مل ي�سدر. وميكن �لتمييز بني 
�سعور و�ٍع بالذنب و�سعور غري و�ٍع بالذنب. �ل�سعور بالذنب �سحي حني ينجم عن خطاأ معني، �إال �أنه قد يتحّول �إىل مر�ص يغزو حياتك وي�سمم وجودك.

كي ال يتحول �إىل مر�ص يغزو حياتك وي�سمم وجودك

�ل�سع�ر بالذنب... تخل�ص من �آالمك

منذ  منه  يعانون  ك��ان��و�  �مل��ر���ض  بهذ�  �مل�سابني  ن�سف  �أن  �أثبتت  �لإح�سائيات 
�ل�سغر ؛ �إذن هذ� �ملر�ض موجود عند �لأطفال ون�سبة كبرية منهم يعانون منه 
دون علم �أهلهم ؛ وكذلك وجد �أن %25 من هوؤلء �لأطفال لهم �آباء �أو �أمهات 

م�سابون بنف�ض �ملر�ض لذلك فاإن �لعامل �لور�ثي مهم .
�لأ�سباب : 

. و�لكيمائية  �لبيولوجية  �لعو�مل   1-
زي��ادة ن�ساط و�ندفاع  �ملخ ووج��د  �ل�سريتونني يف  �لأبحاث خلل يف م��ادة  �أثبتت 

�لدم يف بع�ض �لأماكن يف �ملخ مثل �لف�ض �لمامى . 
�لور�ثي �لعامل   2-

ما هو �لو�سو��ص �لقهري؟ 
قد يكون علي هيئة �أفكار �أو �أفعال متكررة �أو �لثنني معا .

�أمثلة من هذه �الأفكار : 
�أفكار تتعلق بالتلوث و�جلر�ثيم فيفكر �لطفل �إن يديه �أ�سبحت ملوثة ومت�سخة 

مبجرد مل�سه لالأ�سياء. 
�أفكار تتعلق باحلاجة �إىل ترتيب معني �أو �لدقة �أو �لتماثل يف جمالت كثرية. 

�أفكار تتعلق بالأمور �لدينية مثل �لتي ت�سيء للدين. 
�أ فكار تتعلق بالإيذ�ء .. مثل �أن يوؤذى �لآخرين. 

- قد يوجد لدى �لطفل فكرة و�حدة �أو عدة �أفكار من هذ� �لنوع .
�لقلق  بها  يخفف  حتى  �لطفل  بها  ي��ق��وم  م��ت��ك��ررة  �أف��ع��ال  على  �أخ���رى  �أم��ث��ل��ة 

و�ل�سك: 
- غ�سل متكرر لليد 

- ��ستحمام متكرر 
- غ�سيل �لأ�سنان

- مت�سيط �ل�سعر 
- �أفعال لها عالقة بالتاأكد مثل �لتاأكد من قفل �لأبو�ب �أو عمل �لو�جب 

- �أفعال لها عالقة بالبتعاد عن �خلطر مثل �لتاأكد �أن جميع �ل�سكاكني 
فى مكان بعيد.

ت�سخي�ص هذ� �ملر�ص : 
- ت�سخي�ض هذ� �ملر�ض عند �لأطفال يعتمد على درجة �سدته و�ملدة 

�لزمنية لالأعر��ض 
- هذ� �ملر�ض قد يكون م�ساحب لأمر��ض نف�سية كثرية ومن �أهمها 

�لكتئاب و�لقلق �للذ�ن قد ي�سبقا �أو يليا �لو�سو��ض .
- �أي�سا �أمر��ض �لتوحد و�أمر��ض ��سطر�بات �لأكل

�لعالج: 
�أ�سهل  - تفهم �لأهل للمر�ض وعلمهم به مهم جد� حيث يجعل �لأم��ور 

و�أف�سل يف �لأ�سرة 
- كثري� من �لآباء �أو �لأمهات يعتقد �ن هذ� �لأفعال يقوم بها �لطفل 

عن ق�سد و�نه مبجرد طلب �لهل من �لطفل �ن يتوقف عن تكر�ر 
هذه �لأفعال �سهل عليه �ن يتوقف فور� و�لبع�ض يظن �نه عناد 

من �لطفل لذ� ي�ستخدم ��سلوب �لقوة و�ل�سرب و�ل�سر�خ 
وي�سبح �ملوقف �كر توتر� و�لنتيجة �سلبية 

�أ�سا�سيات  م��ن  �ل��ط��ف��ل  مل��ع��ان��ات  �لأه����ل  ت��ف��ه��م   -
�لعالج 

- فالطفل هو نف�سه يريد �أن يتخل�ض من هذ� 
�ملر�ض ولكن ل ي�ستطيع وتوقفه عن فعل تلك 

�لأعمال ي�سبب له قلق وتوتر �سديد. 
ت�����س��اع��د على  �ل��ن��ف�����س��ي  �ل��ط��ب��ي��ب  - زي�������ارة 

�لتخل�ض من هذه �مل�سكلة 
�لعالج  منها  خمتلفة  عالجية  �سبل  وهناك 

�ل�سلوكي و�لعالج بالأدوية.

�ل��س���ص �لقهرى عند �الأطفال

كيف حتمي �لكبار
 من خماطر �ل�سق�ط؟

 
يعترب �لتعر و�ل�سقوط عامل رئي�سي يف ��سابة �و يف بع�ض �لحيان وفاة 

�لكثري من كبار �ل�سن ممن تعدت �عمارهم �خلام�سة و�ل�ستني.
وقد توؤدي �لعر��ض �لطبيعية لتقدم �ل�سن ك�سعف �لب�سر و�نعد�م �لتو�زن 
�ل�سن  وبع�ض �لعر��ض �جلانبية ل�ستعمال �لدوي��ة �سبباً يف �سقوط كبار 

حتى من يتمتعون ب�سحة جيدة منهم. 
�لكادميية  تن�سح  عليه  �مل��رتت��ب��ة  و�ل���س��اب��ات  �ل�����س��ق��وط  مل��خ��اط��ر  وم��ن��ع��اًَ 
باحذية خ�سنة مقاومة  �لناعمة  �لنعال  ��ستبد�ل  �ل�سرة  �لمريكية لطب 
لالنزلق. يجب �ي�ساً مر�عاة تن�سيف �لر�سيات من �ي �سو�ئل و�خالئها 
من �لعو�ئق كال�سالك �لكهربائية وغريها.  وت�سري �لكادميية �ىل �همية 
حو�ئط  على  ق�سبان  وتثبيت  �ل�سالمل  على  )در�ب��زي��ن(  مقاب�ض  وج��ود 
�حلمامات لكي ت�ساعد كبار �ل�سن على �لحتفاظ بتو�زنهم.  ير�عى ��ساءة 
�لليل.  �ثناء  �ل�سن  �لروؤية لكبار  �لغرف و�ملد�خل ب�سكل جيد حتى تت�سنى 
يجب �ز�لة �ي �سجاد �و فر�ض �و تثبيتهم جيد�ً يف �لر�سيات وير�عى �لتاأكد 

من ��ستو�ء �لر�سيات يف حميط �ملنزل.

طرق تقارب �الأم من طفلها 
بعد �ل�الدة

 
كائن  هو  حياته،  فى  �لأوىل  �للحظات  منذ  �لطفل  �أن  �لأم  تعلم  �أن  يجب 
�إليه  تنظر  �أن  �لأم  على  و�مل��ح��ب��ة  �مل���ودة  ج�سور  معه  تبنى  ول��ك��ى  م�ستقل 

وت�ستمع له وتتحدث معه، وتظهر له حبها وحنانها. 
�إليه  للتحدث  طريقة  �أف�����س��ل  ه��و  �لأوىل  �أي��ام��ه  منذ  �لطفل  م��ع  �للعب 
و�ل�سر�خ  �ل��ب��ك��اء  وه���ى  بلغته �خل��ا���س��ة  �ح��ت��ي��اج��ات��ه  ع��ن  ي��ع��رب  ف��ال��ط��ف��ل 
و�لبت�سامة، هذ� بالإ�سافة �إىل �أنه يتعرف على وجهه �أمه ومييز ر�ئحتها 
�للعب وت�سجعيه  �آخ��ر، لذلك فعليها حماورته وم�ساركته  �أى �سخ�ض  عن 
على �لنمو و�لتطور.  بكاء �لطفل ما هو �إل ند�ء يطلب من خالله �سيئا، 
�أو  بالوحدة  ت�سعر  كنت  �أو  ب�سعوبة فى فهم طفلها،  ت�سعر  �لأم  كانت  و�إذ� 
�لقلق فعليها �لتحدث �إىل من هم حولها.  �لإر�ساع �لطبيعى هو �لإر�ساع 
�ملثاىل للطفل، حيث يحتوى على �أج�سام �سدية مناعية تقوى دفاعه �سد 
�لأمر��ض، وتقلل من �حتمال حدوث �حل�سا�سية عنده وين�سح بال�ستمر�ر 

فى �إر�ساع �لطفل ملدة عام على �لأقل.
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�أعلنت  �لتوحد؟  ع��امل  يف  ث��ورة  خو�ض  على  نو�سك  هل 
�أنها   SAP �ل��ع��م��الق��ة  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ربجم��ي��ات  ���س��رك��ة 
�أ�سخا�ض  توظيف  عرب  خ�سومها(  على  )�لتفوق  تنوي 
نيمان،  �آري  يقول  �لتوحد.  طيف  با�سطر�ب  م�سابني 
و��سنطن  �لعا�سمة  �لتوحد يف  �لدفاع عن  �سبكة  رئي�ض 
وع�سو �ملجل�ض �لوطني �لأمريكي ل�سوؤون �لإعاقة، �إننا 
�لتوحد. بعدما كانت ح��الت مثل  ث��ورة يف عامل  ن�سهد 
�لتوحد تعيق �لباحثني عن عمل، �قتنعت �سركات عاملية 
عدة �لآن باإمكانية �ل�ستفادة من جمموعة �ملهار�ت �لتي 
 SAP �سركة  �أعلنت  �ملجتمع.  من  �لفئة  هذه  تقدمها 
بحلول  بالتوحد  م�سابني  �سخ�ساً   650 �ستوظف  �أنها 
%1 من  �ل��رق��م ح����و�ىل  ذل���ك  ي�����س��اوي   .2020 ع���ام 
�لتوحد  ن�سبة مر�سى  يعك�ض  ما  �لعاملة،  �ليد  جمموع 
�مل��ح��ل��ي. �ستنجح ه���ذه �خل��ط��ة يف  �ل�����س��ك��اين  �ل���ع���دد  يف 
�سركة  وهي  �لدمناركية،   Specialisterne �سركة 
و�ملربجمني  �ل��ربجم��ي��ات  خمتربي  توظف  ��ست�سارية 
�إىل  بالن�سبة  �إيجابية  خطوة  �إنها  بالتوحد.  �مل�سابني 
له  �لتوحد  �أن  �إىل  �لإ�سارة  �لكثريين حتماً، لكن جتدر 
�مل�سابني به  درج���ات ع��دة وق��د ل يجد ع��دد كبري م��ن 
�حلاجة  ع��دم  ذل��ك  يعني  ل  و�سعهم.  تنا�سب  وظ��ائ��ف 
�إىل �إجر�ء �أبحاث �إ�سافية، بل ي�سري �لو�سع �لر�هن �إىل 

تو�سع هام�ض قبول مر�سى �لتوحد �سمن �ملجتمع.
جنمت خطوة �سركة SAP عن �لنتائج �لناجحة �لتي 
�مل�سابني  م��ن  �سغرية  جمموعة  توظيف  بعد  حتققت 
بد�أت  �لربجميات.  �ختبار  ق�سم  يف  �لهند  يف  بالتوحد 
بالتوحد  �مل�سابني  �ملوظفني  ع��دد  �لآن  تزيد  �ل�سركة 
�ملتحدثة  تقول  �ملتحدة.  و�ل��ولي��ات  و�أملانيا  �إيرلند�  يف 
با�سم �سركة SAP، روبن مايرهوف: )يربع �مل�سابون 
ب��ال��ت��وح��د يف حت��دي��د �لأخ���ط���اء ور���س��د �لأمن�����اط. �إنها 

مو��سفات ممتازة يف جمال �ختبار �لربجميات(.
ُت��ق��دم على ه��ذه �خل��ط��وة حتى �لآن.  �أك���رب �سركة  �إن��ه��ا 
�سك  )ل  �لأم���ام:  نحو  عمالقة  خطوة  نيمان  يعتربها 
يف �أن �للتز�م بتوظيف هذه �لفئة من �لنا�ض مهم جد�ً 

وناأمل �أن تطبق �سركات �أخرى �لأمر نف�سه(.
�ملجال.  ه���ذ�  يف  �ل��وح��ي��دة  لي�ست   SAP ���س��رك��ة  ل��ك��نرّ 
 Freddie �ملالية �لأمريكية  عمل نيمان مع �ل�سركة 
على  مل�ساعدتها  �لأخ��ريت��ني  �ل�سنتني  خ��الل   Mac
باإن�ساء  بالتوحد وهي تفكر  توظيف متدربني م�سابني 

منا�سب د�ئمة لهم.
�لعالقات  ق�سم  رئي�ض  نائبة  ري��ت�����س��اردز،  ���س��وز�ن  تقول 
�لعامة يف �سركة Freddie Mac، �إن هذه �خلطوة 
تنا�سب  ك��ي  �لعمل  بيئة  لتعديل  طريقة  �بتكار  �سملت 
حاجات )هذه �لفئة �لفريدة من �لأ�سخا�ض �ملوهوبني(. 
�لريا�سية  وق��در�ت��ه��م  ت��رك��ي��زه��م  م�ستويات  �أن  تعترب 
مثرية لالهتمام فعاًل، لكن ُترتَجم تلك �ملهار�ت ب�سكل 
خمتلف. كان ل بد من �إحد�ث تغيري�ت مادية و�سلوكية 

يف بيئة �ملكتب.
بالتوحد  �مل�سابني  �مل��وظ��ف��ني  م��و�ه��ب  تقت�سر  ل  لكن 
من  مارتينو  دي  بينيديتو  �أثبت  �جليد.  �لرتكيز  على 
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يف با�سادينا �أن �مل�سابني 
�لأ�سخا�ض  م���ن  �أف�����س��ل  ق������ر�ر�ت  ي��ت��خ��ذون  ب��ال��ت��وح��د 
لأن  منطقي  بخيار  �لقيام  �إىل  �حل��اج��ة  عند  �لعاديني 

�لعو�طف ل توؤثر عليهم بالقدر نف�سه.
كميات  ��ستيعاب  بالتوحد  �مل�سابون  ي�ستطيع  ما  غالباً 
كبرية من �ملعلومات دفعًة و�حدة. يقول لور�ن موترون 
�لذي يجري �لأبحاث عن �لتوحد يف جامعة مونرتيال 
وهي  جماعته،  �أع�ساء  من  و�ح��دة  �إن  كند�،  كيبيك،  يف 
مي�سيل د�و�سون، ت�ستطيع �إد�رة مكتبة �سخمة: )لديها 
تلخي�سها  وت�ستطيع  حا�سوبها  ع��ل��ى  م��ل��ف  �آلف   8
ومقارنتها كلها. �أنا ل �أ�ستطيع فعل جزء ب�سيط من هذ� 

�لعمل(.

كاملة  ك�سفت جمموعة  �أبحاثها  �أن  د�و�سون على  توؤكد 
ُتعترب  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ت��وح��د  م��ن خ�سائ�ض 
�سلبية ب�سكل عام: )هذه �لنتيجة تتعار�ض مع �ل�سعار�ت 
بالتوحد  �مل�سابني  ق��وة  نقاط  �أن  تعترب  �لتي  �مل��األ��وف��ة 
تبقى حمدودة ومتوقعة وتنح�سر يف جمالت حمددة(.

يو�فق موترون على �حتمال �ل�ستفادة من منافع �لتوحد 
بع�ض  يحاول  ل  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  �أخ���رى.  �أدو�ر  لأد�ء 
�مل�سابني بهذه �حلالة تقدمي حلول حمتملة للم�ساكل 
�أحياناً عن  �إىل �لتفكري �ملنطقي: )عند �لبحث  ��ستناد�ً 
رمبا  ��سرت�تيجية.  مقاربة  �تباع  ميكن  ل  معني،  خطاأ 

من �لأف�سل يف هذه �حلالة تطبيق طريقة غري بديهية 
حلل �مل�سكلة(.

قدر�ت مده�سة
ي��ق��ول �أف��ان��ي�����ض دوب���ي م��ن خم��ت��رب�ت �سركة SAP يف 
�أن  كما  مده�سة  �لأم��ور  تف�سيل  على  )قدرتهم  �لهند: 
ذ�كرتهم �ل�سورية وقدرتهم على �لقيام مبهام متكررة 
�إىل  �لنظر  عند  ممتازة.  ُتعترب  ودقيقة  �سريعة  بوترية 
لتوظيف  ع��دة  ف��ر���ض  �إي��ج��اد  ميكن  مهنية،  عملية  �أي 

�مل�سابني بالتوحد(.

تو�سح ريت�ساردز: )بد�أ مفهوم �لنجاح يف عامل �ل�سركات 
�لأمريكية يتغري. �لتوحد يحمل فر�سة مهمة لكن ما 
مل نحدد تعريفاً و��سعاً جد�ً ملعنى �لنجاح، لن ن�ستطيع 
�إىل عمق  �أننا �سنفتقر  �ل�ستفادة من ذلك. ول �سك يف 

�لب�سرية �إذ� مل نفعل ذلك(.
 Auticon تيلمان هوفكني مدير �لت�سويق يف �سركة
يف  بالتوحد  م�سابني  م�ست�سارين  توظف  �لتي  �لأملانية 
ق�سم �ختبار �لربجميات. ي�سف طبيعة �حلياة يف �ملكتب 

على �لنحو �لآتي:
قرب،  عن  �لنظر  عند  لكن  طبيعية  �لعمل  بيئة  )تبدو 
يبدو �جلو �سافياً. ل وجود لعو�مل �ل�سجة �لتي ميكن 
�أن ت�سو�ض �أذهان �ملوظفني. تتو�فر �للمبات لكن ل يحب 
خافتاً  �ل�سوء  يبدو  لذ�  ��ستعمالها،  �مل�ست�سارين  معظم 

�أكر مما هو عليه يف مكتب عادي.
�أن  ميكن  ول  �أو�م���ره  يف  مبا�سر�ً  �لفرد  يكون  �أن  يجب 
بع�ض  يحب  ل  �لكالم.  �أ�سلوب  يف  �ل�ستعار�ت  ي�ستعمل 
ب�سيط  �أم��ر  �إن��ه  �لأي���ادي.  م�سافحة  لدينا  �مل�ست�سارين 
�لعمل  �لأم��ور كي تنجح جتربة  ولكنه مهم لفهم هذه 

�جلماعي.
�مل�ست�سارون لدينا �سادقون جد�ً. يعددون �لأخطاء �لتي 
قد  ذل��ك،  على  يعتد  مل  �سخ�ض  �إىل  بالن�سبة  نرتكبها. 
�أ�سلوب �ساحر وفاعل جد�ً  يبدو �لأم��ر غري لئق. لكنه 
نعمل  نحن  �إيجابية.  �لعمالء  فعل  ردود  �حلقيقة.  يف 
مع  �مل�ست�سارين  �أح��د  تعاون  يقولون!  هكذ�  ب�سرعة... 
�أي��ام لإمت��ام �ملهمة.  عميل، فاأعطاه هذ� �لأخ��ري ثمانية 
لكنه �نتهى خالل �أربعة �أيام فقط. ي�ستطيع �مل�ست�سارون 
�لرموز  �إىل  �لنظر  عرب  فائقة  ب�سرعة  �لرو�بط  �إقامة 
ككل.  �لبنية  �لأخطاء يف  وروؤي��ة  لها  �ملطابقة  و�خللفية 
ذ�تها  بحد  بنية  �ل��ع��امل  يعتربون  �إن��ه��م  بع�سهم  يقول 
�سخ�سياً،  �إيل  بالن�سبة  طياتها.  خمتلف  ر�سد  وميكن 
ومن  مبا�سرًة  �لتحدث  بتعلم  �لتحديات  �أك���رب  تتعلق 
�ملكاتب  يف  ماألوفة  لي�ست  �لطريقة  هذه  مر�وغة.  دون 

�لأخرى ولكنها ناجحة جد�ً(.
ل �سك يف �أن �لعمل يف مكتب يديره �مل�سابون بالتوحد 

يتطلب طريقة تفكري خمتلفة!

طـــــــــــــــب

25

تعمد �سركات دولية كربى �إىل �نتقاء �أ�سخا�ص م�سابني مبر�ص �لتوحد الأنها تدرك �أن قدر�ت هوؤالء �الأ�سخا�ص قد 
ت�ساعدها على �لتفوق يف �ملناف�سة �ملحتدمة بني �ل�سركات. هال هاد�سون )نيو �ساينت�ست( تابع هذه �لظاهرة.

ذلك  يوؤثر  �أن  دون  من  �لفتق  جلر�حة  �خل�سوع  تاأجيل  للمري�ض  ميكن 
على �سالمته، يف حال مل ي�سبب �لفتق �أملاً �سديد�ً �أو عامال يحدرّ من قدرة 

�ملري�ض على �لقيام بن�ساطاته �ليومية.
�لأمل �لطفيف و�لكتلة �لتي تظهر عند �لفخذ و�ل�سفن عالمتان توؤ�سر�ن 
)وكالة  عن   2012 �أغ�سط�ض  يف  �سدر  لتقرير  وفقاً  �لأريبي.  �لفتق  �إىل 
�ل��رج��ال قد  %40 م��ن  �أن  ت��ب��نيرّ  �ل�سحية و�جل�����ودة(،  �ل��رع��اي��ة  ب��ح��وث 

ي�سابون بفتِق �أريبي يف �إحدى مر�حل حياتهم.
�إىل غرفة �جلر�حات ملعاجلة  يف �ل�سابق، تعنيرّ على و�ل��دك �لدخول ف��ور�ً 
�آخر:  خياٍر  من  �ل�ستفادة  باإمكانك  فبات  �ليوم  �أم��ا  يعانيه،  �ل��ذي  �لفتق 
�أو  �لأمل  حتمل  عن  تعجز  حني  للجر�حة  �خل�سوع  �أو  �لفتق  مع  �لتاأقلم 
�لنهج ت�سمية �لرتقب �حلذر.  باأمورك �حلياتية، وُيطلق على هذ�  �لقيام 
يف  ب��اجل��ر�ح��ات  متخ�س�ض  بروف�سور  م�ساعد  ب��روك�����ض،  د�يفيد  د.  ي��ق��ول 
م�ست�سفى بريغهام للن�ساء �لتابع جلامعة هارفارد: )عانى �أنا�ض كر �لفتق 

فرت�ت طويلة �إل �أن ذلك مل يوؤثر على حياتهم(.

�لفتق �ملختنق
ُي�ساب �ملرء بالفتق �لأريبي عندما يربز �ملعي �أو �لن�سيج �لدهني �ملحيط به 
�أو �ل�سفن. يعالج  �إىل �لفخذ  من خالل منطقٍة �سعيفة يف جد�ر �لبطن 

�لأطباء حو�ىل 600 �ألف حالة فتق �أو �أكر �سنوياً يف �لوليات �ملتحدة.
كان �لفتق يعالج يف �ملا�سي مبا�سرة بعد �لت�سخي�ض خوفاً من �سيق جزء 
، �إل �أن در��سة ُن�ِسرت يف عام  من �ملعي �أو ن�سيج �آخر �أو من قطع تدفق �لدمرّ
هذ� �خلوف. فقد �أ�سيب �ألف رجٍل �ساركو� يف  تقليل  يف  �ساهمت   2006
�لدر��سة بفتق خمتنق، وتبنيرّ �أن �مل�ساعفات �جلانبية �لتي يعانيها �لرجل 
�لرتقب  يختار  م��ن  بها  مي��ر  �ل��ت��ي  تلك  م��ع  تت�سابه  �لفتق  معاجلة  بعد 

�حلذر.
�أملاً  ت�سبب  �لتي  �حل��الت  �لفتق يف  �ليوم مبعاجلة  �ملر�سى  �لأطباء  ين�سح 
و��سطر�باً �أو قلقاً. يقول د. بروك�ض: )قد ل يكون �لأمل عظيماً �إل �أنه يبلغ 

درجًة من �ل�سوء جترب �ملري�ض على معاجلته(.
ي�ستف�سر �لرجال �لذين ي�سافرون كثري�ً عن هذه �جلر�حة ب�سبب قلقهم 

�لتي  �لعادية  �ل�سحية  �لعناية  يهملون  حني  �أك��ر  ت�سوء  قد  ظ��روف  من 
من  خوفاً  للجر�حة  �خل�سوع  �آخ���رون  رج��ال  يطلب  �ملقابل  يف  يتبعونها. 
�أن��و�ع فتوق �سغرية  ُي�ساع عن وج��ود  ت�سخم �لفتق، وذل��ك رغم �سحة ما 

يعجز �لأطباء عن مالحظتها يف �لعادة ما مل يعاينو� وجودها بدقة.  

ح�سنات �جلر�حة و�سيئاتها
ل ت��خ��ل��و �جل���ر�ح���ة م��ن ب��ع�����ض �مل��خ��اط��ر. ي��ق��ول د. ب��روك�����ض: )ل���و كانت 

�مل�ساعفات نادرة لر�أيت �لنا�ض ي�سارعون �إىل معاجلة �لفتق، �إل �أن �جلر�حة 
ر د. بروك�ض  توؤدي �إىل م�ساكل خطرية قد ت�سيب �ملرء ب�سكٍل ن�سبي(. يقدرّ
�أن �لأمور تتحول مع 10 % من �لأ�سخا�ض �لذين يعاجلون �لفتق �إىل �أمٍل 
لنوع  وفقاً  �مل�ساعفات  وتختلف معدلت  �لفخذ،  و�نزعاج يف منطقة  د�ئم 
للجر�حة،  �خل�سوع  يف  ر  تفكرّ عندما  �ملري�ض.  لها  يخ�سع  �لتي  �جلر�حة 
ناق�ض خيار�تها وخماطرها مع �لطبيب �جلر�ح. يف حال كنت تعاين فتقاً 

ل يوؤثر على جمرى حياتك، فال د�عي للعجلة.

متى ميكنك تاأجيل جر�حة �لفتق؟ 

فر�ص جديدة �أمام �مل�سابني بالت�حد 

�لربو�ستات...
 تطّ�ر يف جر�حة �ل�رم �لغدي

�لأور�م  �إىل معاجلة  �لر�مية  �لتقنيات �حلديثة  عدٍد من  �إىل  �لليزر  دخل 
�ل��غ��دي��ة )�أي �حل��م��ي��دة( يف �ل��ربو���س��ت��ات ف��ح��درّ م��ن �ل��ت��دخ��الت �جلر�حية 
يف  �لبولية  �مل�سالك  �أط��ب��اء  م��ن  ع��دٌد  �جتمع  �مل��و���س��وع،  ملناق�سة  �لقا�سية. 

م�ست�سفى �سان جوزيف يف باري�ض. 

�لغدي؟ �لورم  جر�حة  باإجر�ء  �لأطباء  ين�سح  • متى 
ب�سيٍق  ي�سعرون  �لذين  �ل��رج��ال  ملعاجلة  منا�سباً  خ��ي��ار�ً  �جل��ر�ح��ة  تبقى   -
ف لهم من دو�ء يف تخفيفه �أو �أولئك �لذي يعانون  كبري مل ينجح ما ُو�سِ
بع�ض م�ساعفات �لورم �لغدي كح�سر �لبول �حلاد �أو جرثومة حملية يف 
�لربو�ستات �أو �ملثانة �أو �خل�سيتني. يلجاأ �لطبيب �أي�ساً �إىل �جلر�حة عند 

ل �أو توؤدي �إىل خروج �لدمرّ مع �لبول. ظهور تر�كمات يف �ملثانة متنع �لتبورّ
ُت�ستاأ�سل غدة �لربو�ستات كاملة؟ • هل 

�مل�سالك  ج��ر�ح  ي�ستاأ�سل  غ��دي، ل  ب���ورٍم  �لإ���س��اب��ة  �لإط����الق. عند  - على 
�لغ�ساء  �أي ثلثي حجمها تاركاً  �إل �جلزء �لأو�سط من �لربو�ستات  �لبولية 
�لذي يحيط بها يف مكانه. �إنه كمن ي�ستاأ�سل بيا�ض �لبي�سة و�سفارها من 
دون �أن مي�ضرّ �لق�سرة! فالطبيب ل ي�ستاأ�سل �لغدة كاملًة �إل ملعاجلة حالت 

�ل�سرطان.  
�ملمكنة؟ �جلر�حية  �لتقنيات  هي  • ما 

من  �لأو���س��ط  �جل��زء  وق�ضرّ  ح��كرّ  �أي  �لبرت  �إىل  �لطبيب  يلجاأ  ما  غالباً   -
�لربو�ستات ليتدفق �لبول طبيعياً، وذلك حتت تاأثري تخدير عام بو��سطة 
�أدو�ت جر�حة خا�سة يدخلها عرب �مل�سالك �لبولية �ملوجودة يف �لق�سيب. 
غ��ر�م��اً(، فيعتمد   80 م��ن  )�أك���ر  �ل��ربو���س��ت��ات �سخماً  ب��د� حجم  �إذ�  �أم���ا 
ل عن طريق ��ستعمال �لليزر فيحدث  �آخر يتيح له �لتدخرّ �أ�سلوباً  �لطبيب 
�ملري�ض  في�سطر  �ملثانة  عرب  �لربو�ستات  �إىل  لي�سل  �لبطن  �أ�سفل  جرحاً 

بذلك �إىل �لبقاء يف �مل�ست�سفى لثمانية �أيام.
�لليزر حمل �ملب�سع؟ يحلرّ  • كيف 

بو��سطة  �لطبيب  ُيدخلها  �أ�سكال  �إىل ثالثة  �لليزر لت�سل  �أ�سكال  - تتعدد 
جهاز دقيق عرب �مل�سالك �لطبيعية وتتيح تنفيذ ثالثة �إجر�ء�ت خمتلفة. 
يتجلى �لإجر�ء �لأول يف تبخري �أن�سجة �لربو�ستات، فيتمرّ ��ستئ�سال �لغدة 
خالل �ساعة من دون �أن يحظى �لطبيب بفر�سة حتليل �لأن�سجة ودر��ستها. 
�لهدف  �إز�ل��ة �جل��زء  �لغدة عرب  ��ستئ�سال  �لثاين في�ستدعي  �لإج��ر�ء  �أم��ا 
�أد�ٍة يدخلها  باأكمله ودفعه �إىل �ملثانة حيث يتمرّ ��ستخر�ج �أجز�ئه بو��سطة 
�ملب�سع  في�ستبدل  �لثالث  �لإج���ر�ء  �أم��ا  �لطبيعية.  �مل�سالك  عرب  �لطبيب 

بالليزر لبرت �لغدة.  
فو�ئد �لليزر؟ هي  • ما 

�إجماًل �لنزيف بعد �جلر�حة فيخرج �ملري�ض �سريعاً من  - يخفف �لليزر 
�لبولية  �لق�سطرة  ب��اإز�ل��ة  وي�سمح  عموماً  �لتايل  �ليوم  يف  �أي  �مل�ست�سفى، 
�سريعاً، ما يخفف من خطر �لتقاط �جلر�ثيم ويتيح �إجر�ء تدخل جر�حي 
ل  حتمرّ عن  �لعاجزين  �أو  للتخر  م�ساد�ت  يتناولون  �لذين  �ملر�سى  لدى 
�لتخدير �لعام. كذلك يلجاأ �لطبيب �إىل �جلر�حة عرب �لليزر �أي�ساً ملعاجلة 
و�أخري�ً،  مو�سعي.  لتخدير  خ�سوعهم  عند  �سعفاً  يعانون  �لذين  �ملر�سى 
ل  بالعجز  �لإ�سابة  �إمكانية  من  ويحدرّ  �لنت�ساب  �سالمة  �لليزر  ي�سمن 
فتبقى  �لنت�ساب  �أع�ساب  م��ن  �أو  �ل��غ��دة  غ�ساء  م��ن  يقرتب  ل  و�أن���ه  �سيما 
مبناأى عن �أي �سرر قد يلحق بها عند ��ستعمال �ملب�سع ب�سبب ن�سر �سحنة 

كهربائية عن بعد.
�لورم �لغدي؟ ملعاحلة  �لليزر  تقنية  �إىل  كثري�ً  �لأطباء  يلجاأ  • هل 

- ل ز�ل �لليزر يف بد�ية �لطريق. يعتمد م�ست�سفى �سان جوزيف يف باري�ض، 
�لربو�ستات  مر�سى  ملعاجلة  �لليزر  على  �ل�ساأن،  هذ�  يف  مرجعاً  بات  �ل��ذي 
منذ عام 2005 وقد بد�أت م�ست�سفيات فرن�سية �أخرى كتور و�سرت��سبورغ 
�أن  �سحيح  لذلك.  تخطط  �أو  با�ستعماله  �لعياد�ت  وبع�ض  وبري�ست  وليل 
�لعالية.  �لكلفة  �ض  تعورّ �لق�سرية  �ل�ست�سفاء  مدة  �أن  �إل  مكلفة  �جلر�حة 
ويتوقع بع�ض �لأطباء �أن يحدث �لليزر ثورًة كبريًة يف جمال معاجلة �لورم 

�لغدي.  
يجري �لأطباء �سنوياً جر�حات ملعاجلة 70 �ألف حالة ورم غدي مقابل 25 

�ألف حالة �سرطان.
ورم �لربو�ستات �لغدي: تقع �لربو�ستات حتت �ملثانة وميررّ �لإحليل عربها 
ليو�سل �لبول �إىل �خلارج. تت�سخم غدة �لربو�ستات مع �لعمر من دون �أن 

ل. يكون ذلك دلياًل على �ل�سرطان فيعاين �لرجل �سعوبة يف  �لتبورّ
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•• اأبوظبي-وام:

ملجموعة  �ل�سافية  �لأرب���اح  �رتفعت 
 4 �إىل  �لإ�سالمي  �أبوظبي  م�سرف 
�لربع  خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ون  ر371 
�ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �حل����ايل لت�سجل 
وذلك  �ملائة  15.1 يف  منو� مبقد�ر 
خ�سائر  خم�س�سات  �ح��ت�����س��اب  ب��ع��د 
 179.8 بقيمة  و��ستثمار  �ئ��ت��م��ان 

مليون درهم للربع.
وو������س����ل �مل�������س���رف �ل���رتك���ي���ز على 
�ل��ت��اأ���س��ي�����ض ل��ل��م��رح��ل��ة �مل��ق��ب��ل��ة من 
�ل��ن��م��و ح��ي��ث و��سلت  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أد�ءها  �لرئي�سة  �مل�سرفية  �لعمليات 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����س��ف  خ����الل 
�لأ�سول  �إج���م���ايل  ل��ريت��ف��ع  �حل����ايل 
�مل�سرف  تاريخ  م��رة يف  لأول  وي�سل 

�إىل 90.7 مليار درهم.
و�رتفع �سايف �أ�سول متويل �لعمالء 
�لربع  خ��الل  �مل��ائ��ة  يف   4.0 بن�سبة 
�ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �حل����ايل 2013 
نف�ض  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  ن��ه��اي��ة  ع��ن 
�ملائة  يف   9.8 ن�سبتها  ب��زي��ادة  �ل��ع��ام 
�لعام  م��ن  �لأول  بالن�سف  م��ق��ارن��ة 
�رت��ف��ع عدد  ك��م��ا   .  2012 �مل��ا���س��ي 
يف   3.3 ب��ن�����س��ب��ة  �مل�������س���رف  ع���م���الء 
�مل��ائ��ة خ��الل �ل��رب��ع �ل��ث��اين 2013 
عميل   537.770 �إىل  ل��ي�����س��ل 
�ملائة  يف   12.1 ق���دره���ا  وب����زي����ادة 
مو��سلة  نتيجة  �سنوي  �أ�سا�ض  على 

فئات  و����س��ت��ق��ط��اب  �ل��ت��و���س��ع  �سيا�سة 
م����ع تعزيز  �ل���ع���م���الء  م����ن  ج����دي����دة 
�خلدمات و�ملنتجات �ملقدمة لقاعدة 
�ملو�طنني  من  �لأ�سا�سيني  �لعمالء 

�لإمار�تيني.
كما ��ستطاع �مل�سرف �ملحافظة على 
�سبكات  �أك�����رب  م���ن  ك���و�ح���د  م���رك���زه 
خدمات �لتجزئة �مل�سرفية يف �لدولة 
مع �سبكة فروع بلع عددها 76 فرعا 
وهو  �لآيل  لل�سر�ف  560جهاز�  و 
ي�سعى لي�سل عدد فروعه خالل عام 
2013 �إىل 80 فرعا يف �لإمار�ت. 
�لإ�سالمي  �أبوظبي  ويعترب م�سرف 
�مل�����س��ارف �سيولة يف دولة  �أك��ر  م��ن 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حيث بلغت 
 66.9 قيمة ود�ئ��ع �لعمالء حو�يل 
ن��ه��اي��ة �لربع  م��ل��ي��ار دره�����م خ����الل 
بلغت  فيما   2013 ع��ام  �لثاين من 
قيمة �لود�ئع لدى م�سرف �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �مل���رك���زي حو�يل 
�لود�ئع  و���س��ايف  دره���م  مليار   5.0
 5.1 لدى �مل�سارف �لأخ��رى بقيمة 

مليار درهم.
ون��ت��ي��ج��ة �ل��رتك��ي��ز �مل��ت��و����س��ل على 
خ��ف�����ض ك��ل��ف��ة �ل��ت��م��وي��ل وت���رك���ز�ت 
�حل�سابات  قيمة  منت  فقد  �ل��ود�ئ��ع 
�جل���اري���ة وح�����س��اب��ات �لدخ�����ار لدى 
�مل�سرف بن�سبة 19.9 يف �ملائة على 
�إىل  قيمتها  لت�سل  ���س��ن��وي  �أ���س��ا���ض 
36.7 مليار درهم خالل 30 يونيو 

�لود�ئع  �إجمايل  �رتفاع  2013 مع 
�إىل  لت�سل  �ملائة  يف   10.4 بن�سبة 
�لفرتة  خ��الل  دره��م  مليار   66.9

نف�سها.
�سايف  �رت��ف��ع  �لأ���س��ول  �سعيد  وعلى 
9.8 يف  ب��ن�����س��ب��ة  �ل���ع���م���الء  مت���وي���ل 
�ملائة خالل �لن�سف �لأول من �لعام 
 56.2 �إىل  لت�سل   2013 �حل��ايل 
مليار درهم مقارنة مع 51.2 مليار 
�لعام  من  دي�سمرب  درهم خالل 31 
�مل�سرف  2012 كما و��سل  �ملا�سي 
�ل���س��ت��ث��م��ار يف ت��و���س��ي��ع �أع���م���ال���ه يف 
كافة  �مل�سرفية  �خل��دم��ات  جم���الت 
و��ستقطاب  جديدة  �أ�سو�ق  ودخوله 
���س��ر�ئ��ح ج��دي��دة م��ن �ل��ع��م��الء حيث 
�أدت �ل���س��ت��ث��م��ار�ت �ل��ت��ي �أج��ري��ت يف 
�سهر�   12 �ل�  خالل  �لتوزيع  قنو�ت 
فروع  ث��الث��ة  �إ���س��اف��ة  �إىل  �مل��ا���س��ي��ة 

جديدة يف �لدولة.
و�سمح �ل�ستثمار يف �لقنو�ت �لبديلة 
�إىل  �آيل  �سر�ف  جهاز   60 باإ�سافة 
على  �مل�سرف  ح�سور  تعزيز  جانب 
حيث  و�ل��دويل  �لإقليمي  �مل�ستويني 
�ل�سالمي  �أبوظبي  م�سرف  �أ�سبح 

متو�جد� يف �سبع دول جديدة.
�لتو�سعية  �ل�سيا�سة  م��ن  وب��ال��رغ��م 
�لنفقات  �إد�رة  �لرتكيز على  وب�سبب 
ب�����س��ك��ل ف���ع���ال ف��ق��د ����س��ت��ق��ر معدل 
للمجموعة  �ل��دخ��ل  �إىل  �لتكاليف 
�لن�سف  �ملائة خالل  42.4 يف  عند 

فيما   2013 ع�������ام  م�����ن  �لأول 
�لدخل  �إىل  �ل��ت��ك��ال��ي��ف  م��ع��دل  ب��ل��غ 
خالل  �مل��ائ��ة  يف   40.3 للم�سرف 

�لن�سف �لأول من عام 2013. 
عمليات  �لنمو يف  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�نخف�ض  و�لدولية  �ملحلية  �مل�سرف 
�مل�سرف  �لعاملني يف  �ملوظفني  عدد 
خالل �لأ�سهر �ل� 12 �ملا�سية بو�قع 
للرتكيز  نتيجة  وذلك  موظفا   34

�ملتو��سل على �لكفاءة.
ويبلغ عدد موظفي م�سرف �أبوظبي 
�لإ�سالمي حاليا حو�يل �ألف و 634 
موظفا ويبقى �أحد �مل�سارف �لر�ئدة 
على  �لتوطني حيث عمل  يف جم��ال 
702 م��ن م��و�ط��ن��ي دولة  ت��وظ��ي��ف 
�لإم�����ار�ت ل��غ��اي��ة �ل��رب��ع �ل��ث��اين من 

�لعام �حلايل.
�ملحمود  ط�������ر�د  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
�أبوظبي  مل�سرف  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

�لثاين  �لربع  خ��الل  �إن��ه  �لإ�سالمي 
مو��سلة  ��ستطعنا   2013 عام  من 
�حلفاظ على زخم �لنمو يف �مل�سرف 
�أ�سولنا  ح��ج��م  زي����ادة  �إىل  �أدى  مم��ا 
درهم  مليار   90 �ل���  حاجز  لتتجاوز 

لأول مرة يف تاريخ �مل�سرف.
تقدمي  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �إن  و�أ����س���اف 
وتو�سيع  لعمالئنا  متميزة  خدمات 
نطاق عملياتنا لت�سمل �أ�سو�ق وفئات 
ج��دي��دة م��دع��وم��ة ب��ق��وة ر�أ�����ض �ملال 
حتقيق  �إىل  �أدى  ل��دي��ن��ا  و�ل�����س��ي��ول��ة 
منو يف �سايف �أ�سول متويل �لعمالء 
�لن�سف  �ملائة خالل  9.8 يف  بن�سبة 
�أرقام  وه��ي  �حل��ايل  �لعام  �لأول من 

تتجاوز معدلت �لنمو يف �ل�سوق.
�أن��ه على �لرغم من منو  و�أ���س��ار �إىل 
���س��ايف �أ���س��ول مت��وي��ل �ل��ع��م��الء فقد 
�لإ�سالمي  �أب��وظ��ب��ي  م�����س��رف  جن��ح 
خالل  من  لديه  �ل�سيولة  تعزيز  يف 
حت�سني ن�سبة معدل �لأمو�ل �مل�ستقرة 
نهاية  �ملائة يف  لت�سل �إىل 79.1 يف 
 2013 �ل����ث����اين م����ن ع�����ام  �ل����رب����ع 
�حل�سابات  ت��ع��زي��ز  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
�جل���اري���ة وح�����س��اب��ات �لأدخ������ار حقق 
19.9 يف  منو� يف �حل�سابات بن�سبة 
�مل�سرف  جن��ح  لذلك  ونتيجة  �مل��ائ��ة 
�تفاقية  متطلبات  جميع  تلبية  يف 
ن�سب  3 �جلديدة فيما يخ�ض  بازل 
بتخفي�ض  �ل�ستمر�ر  ويف  �ل�سيولة 

خماطر �لود�ئع.

بنك  �أرباح  �سايف  درهم  مليار   1.167
�خلليج �الأول خالل �لربع �لثاين 

•• اأبوظبي-وام:

�أعلن بنك �خلليج �لأول �م�ض عن نتائجه �ملالية للربع �لثاين من �لعام �حلايل 
و�لتي تعك�ض ��ستمر�ره يف حتقيق مزيد من �لنمو �لت�ساعدي يف �أرباحه فقد 
درهم  مليار   1.167 �إىل  �حل��ايل  �لعام  �لثاين من  �لربع  �أرب��اح  �سايف  و�سل 
يف   2012 �لعام  من  �لفرتة  نف�ض  مع  مقارنة  �ملائة  يف   15 ن�سبته  باإرتفاع 
حني �رتفعت �أرباح �لبنك �ل�سافية خالل �لن�سف �لأول من عام 2013 �ىل 
مليارين و213 مليون درهم بزيادة قدرها 13 يف �ملائة مقارنة مع �لن�سف 
مليار   2.018 بلغت  قيا�سية  �إير�د�ت  �لبنك  وحقق  �لأول من عام 2012. 
دره��م خ��الل �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �حل��ايل وذل��ك بف�سل �لنجاح �مل�ستمر 
�لنت�سار  ن��اح��ي��ة  م��ن  �ل��دخ��ل  م�����س��ادر  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  ل�سرت�تيجيته 
�جلغر�يف �ملحلي و�لدويل من جهة وتعزيز عرو�ض ومنتجات �لبنك �ملبتكرة 
�لإقر��ض  �لإيجابية يف معدلت  �لنتائج  �إنعك�ست هذه  �آخ��رى. وقد  من جهة 
 2013 7 يف �ملائة خالل �لن�سف �لأول من عام  �لتي �سهدت �رتفاعا بن�سبة 
�لأول من  �لن�سف  وتكلل  �ملا�سية.  �سهر�   12 �ل�  �ملائة خالل  11 يف  وبن�سبة 
عام 2013 بعدد من �لإجناز�ت �ملتميزة لبنك �خلليج �لأول حيث وقع �لبنك 
موؤخر� �تفاقية لال�ستحو�ذ على دبي فري�ست �لتي تعد من �ل�سركات �لر�ئدة 
�ملالية  دبي  و�ململوكة ملجموعة  �لعمالء  �ملتخ�س�سة يف جمال خدمات متويل 
بقيمة �إجمالية بلغت 601 مليون درهم. وت�ساهم عملية �ل�ستحو�ذ هذه يف 
دعم ��سرت�تيجية �لبنك �لر�مية �إىل تعزيز خدماته وتو�سيع قاعدة عمالئه 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. كما ح�سل بنك �خلليج �لأول يف مطلع عام 
2013 على جائزة �أف�سل بنك حملي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لعام 
2012 لل�سنة �لثانية على �لتو�يل وذلك خالل توزيع جو�ئز �إمييا فاينان�ض 
لالإجناز�ت �مل�سرفية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط بالإ�سافة �إىل فوزره بجائزتي 
�أف�سل بنك يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و �أف�سل مزود خلدمات �لتاأمني 
�ملايل  للقطاع  �ي�ست  ميدل  بانكر  جملة  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  حفل  خ��الل  �مل�سريف 
�لبنك موؤخر� كثالث �أقوى �سركة يف دولة �لإمار�ت و�ساد�ض  و�سنف   .  2013
لأقوى  فورب�ض  جملة  قائمة  �سمن  �لعربي  �لعامل  م�ستوى  على  بنك  �أق��وى 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�سايغ  �أن��دري��ه  ق��ال  جهته  من   . عربية  �سركة   500
لبنك �خلليج �لأول نعتمد يف قيادتنا لعمليات بنك �خلليج �لأول على منهجية 
ذ�ت قو�ئم مبنية على تخ�س�ض فرق �لعمل �لن�سجام فيما بينها و�ل�سرعة يف 
�لأد�ء حيث ن�سعى لرت�سيخ هذه �لثقافة �سمن خمتلف م�ستويات �لبنك وذلك 
بهدف دعم وتعزيز قدر�تنا �لتو�سعية �ملحلية و�لدولية �لرتكيز على �لعمالء 
�لتو�سع  على  �لرتكيز  و�سنو��سل  �ملبتكرة  �ملالية  �ملنتجات  من  �ملزيد  وتقدمي 

�جلغر�يف يف �لأ�سو�ق �لآ�سيوية على �ملديني �ملتو�سط و�لطويل .

•• اأبوظبي-وام:

�لليلة  �أبوظبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �ختتمت 
قبل �ملا�سية فعاليات ملتقاها �لرم�ساين �لثالث �لذي 
نظمته يف فندق �لقرم �ل�سرقي يف �أبوظبي حتت �سعار 
�لنجاح  خ��ط��و�ت  �سركة  م��ع  بالتعاون  ميعنا  رم�سان 
�لعليا  �ملوؤ�س�سة  ورعاية  و�ل��ن��دو�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  لتنظيم 
�لإم���ار�ت  وهيئة  �ملتخ�س�سة  �لقت�سادية  للمناطق 
�لربية  �لبرتولية  للعمليات  �أبوظبي  و�سركة  للهوية 

�أدكو .
ح�سر �جلل�سة �خلتامية للملتقى �سعادة حممد عمر 
�لكعبي  �سعيد  خلفان  و�سعادة  �لد�ئرة  وكيل  �هلل  عبد 
جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض  ل��رئ��ي�����ض  �لأول  �ل��ن��ائ��ب 
�سفري  ك��ام��و  يو�سيهيكو  ���س��ع��ادة  و  �أب��وظ��ب��ي  و�سناعة 
�ليابان لدى �لدولة و �سعادة ت�سان نغوب تهاك �سفري 
وعدد من  �لدولة  لدى  �ل�سرت�كية  فيتنام  جمهورية 
�مل�سوؤولني من جهات حكومية و�سبه حكومية و�لقطاع 
�خلا�ض وناق�ست �جلل�سة �خلتامية للملتقى مو�سوع 
�ل��ت��وط��ني يف �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض ورك����ز ع��ل��ى �لتوطني 
م��ن خ���الل ع��رو���ض ك��رت��ون��ي��ة حللقة خ��و���س��ة بو�سة 
�سعرية  م��ن��اظ��رة  ع��رب  �لنبطي  و�ل�سعر  �لرم�سانية 
�مل�سرح  ل��ف��رق��ة جن���وم  م�����س��رح��ي  ع��ر���ض  �إىل  �إ���س��اف��ة 
وح��و�ر مت خاللها  نقا�ض  تخللها جل�سة  �ل�سارقة  من 
عر�ض و�قع �لتوطني يف �إمارة �بوظبي و�لدولة ب�سكل 
ومبادر�ت  و�إح�ساء�ت  وبيانات  �أرق��ام  تقدمي  عرب  عام 
حكومية خمتلفة تهدف �إىل تعزيز �لتوطني يف �لقطاع 

�خلا�ض يف �لدولة.
وقال �سعادة حممد عمر عبد �هلل يف ت�سريح له بهذه 
�أهد�فه  حقق  �لثالث  �لرم�ساين  �مللتقى  �إن  �ملنا�سبة 
�أهم �ملو�سوعات  �أحد  من خالل ت�سليطه �ل�سوء على 
�هتماما  �ل��ر���س��ي��دة  وحكومتنا  ق��ي��ادت��ن��ا  توليها  �ل��ت��ي 
�ل�سخ�سية  �ل���ق���رو����ض  م��و���س��وع��ا  ي��ع��د  ح��ي��ث  ك��ب��ري� 
�سمن  �لعام  ه��ذ�  �مللتقى  تناولهما  �ل��ل��ذ�ن  و�لتوطني 
حتقيق  يف  و�لإ�سرت�تيجية  �لرئي�سية  �لق�سايا  �أه��م 
�لتنمية �لقت�سادية �سو�ء على م�ستوى �إمارة �أبوظبي 
�مللتقى يف  و�أك��د �سعادته جن��اح   . �أو �لدولة ب�سكل ع��ام 
تقدميهما  خ��الل  م��ن  �مل��و���س��وع��ني  حيثيات  معاجلة 
رم�سان  �سهر  م��ع  تتنا�سب  �لتي  و�لطريقة  بال�سكل 
�لف�سيل من خالل عرو�ض فنية هادفة ونقا�ض وحو�ر 
و�ل��وق��ائ��ع وع��ر���ض حالت  ب��ن��اء مبني على �حل��ق��ائ��ق 

خا�سة جت�سد جانبا مهما من هذه �مل�ساألة.
ي�ستمر  �أن  يف  �أمله  عن  �ل��د�ئ��رة  وكيل  �سعادة  و�أع���رب 
�مللتقى يف تقدمي مثل هذه �ملو�سوعات �لهامة خالل 
حر�ض  يعك�ض  مم��ا  رم�سان  �سهر  يف  �لقادمة  دور�ت���ه 
و�هتمام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية �أبوظبي بالرتكيز 
�أبرز �ملجالت �لتي ت�سكل حمور �هتمام وحر�ض  على 
وتقديره  �سكره  ووج��ه  �لر�سيدة.  وحكومتنا  قيادتنا 
لكل �جلهات �لتي �ساركت و�ساهمت يف �إجناح فعاليات 
�مللتقى �لرم�ساين �لثالث هذ� �لعام مثمنا دورهم يف 
مبو�سوعاته  �مل��ت��ج��دد  �ل�سنوي  �حل���دث  ودع���م  رع��اي��ة 

�أهم  �ل�����س��وء ع��ل��ى  ت�����س��ل��ي��ط  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  و�أه����د�ف����ه 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  بحياة  ترتبط  �لتي  �ملو�سوعات 

يف �لدولة.
من جانبها �أكدت �سركة �أبوظبي للعمليات �لبرتولية 
�لربية �أدكو يف بيان لها حر�سها على �أن تكون عن�سر� 
فاعال يف �ملجتمع من خالل �مل�ساركة يف هذه �لفعاليات 
�لقرو�ض  ملو�سوعي  �لد�عمني  �لرعاة  كاأحد  �لهادفة 
من  ع��دد  مب�ساركة  �ل��دول��ة  يف  و�لتوطني  �ل�سخ�سية 
�سركات ودو�ئر �لقطاع �لعام و�خلا�ض يف �إمارة �أبوظبي 
و�لدولة ممثلة بنخبة من كبار �مل�سوؤولني وجمع من 
وثمنت  و�لإع��الم��ي��ني.  و�جلمهور  �لتنفيذين  �مل���در�ء 
�ل�سر�كة  �لقت�سادية يف حتقيق  �لتنمية  د�ئ��رة  جهود 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع���رب �ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ه��ادف��ة خ��ا���س��ة خالل 
�أهمية تعزيز  �سهر رم�سان و�لتي ت�سلط �ل�سوء على 
ومتطلبات  �حتياجات  جت��اه  �لجتماعية  �مل�سوؤولية 

�ملجتمع. 
�أو��سر  تعزيز  على  وحر�سها  �هتمامها  �دك��و  و�أك���دت 
�لتو��سل وتبادل �خلرب�ت بني �لعديد من �لقطاعات 
�لقت�سادية �ملختلفة يف �إمارة �أبوظبي و�لدولة ب�سكل 
�لتي  �ملجالت  �لتنمية يف خمتلف  و�لدفع بعجلة  عام 
تخدم �لوطن و�ملو�طن �لذي يعترب من �أهم �لأولويات 
�أن  و�أو�سحت  ومبادر�تها.  �ل�سركة  خطط  يف  �ملدرجة 
م�ساركتها يف فعاليات �مللتقى تاأتي �إميانا منها باأهميته 
�ملطروحة  �ملو�سوعات  �أو  �حل�سور  �سعيد  على  �سو�ء 
وتاأكيد� على �سرورة حتقيق �لتو�زن يف �لطرح خلدمة 
�لأمثل  �لتعاون  وجت�سيد  و�ل��ع��ام  �خلا�ض  �لقطاعني 

بني �ملوؤ�س�سات و�ل�سركاء و�مل�ستهلكني.
و�أكدت حر�سها على تفعيل دورها يف �مل�ساهمة �لفعالة 
يف توفري فر�ض عمل منا�سبة للمو�طنني وتوفري بيئة 

عمل جاذبة لهم.
من جانبها قالت هيئة �لإمار�ت للهوية �إن م�ساركتها 
ك�سريك حكومي  �لثالث  �لرم�ساين  �مللتقى  رعاية  يف 
�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ����رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل��ح��دث 
�جلهود  دعم  على  �لد�ئم  حر�سها  من  �نطالقا  ياأتي 
�لإم��ار�ت من خالل  دولة  �لهادفة لالرتقاء مبجتمع 
�لقطاعني  موؤ�س�سات  مع  �مل�ستمر  و�لتفاعل  �لتو��سل 
�حل��ك��وم��ي و�خل���ا����ض وخم��ت��ل��ف ���س��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع يف 
�لفعاليات و�لأن�سطة و�لق�سايا �لوطنية و�لجتماعية 
قيمها  م��ع  ين�سجم  مب��ا  و�لإن�����س��ان��ي��ة  و�لق��ت�����س��ادي��ة 
�ملوؤ�س�سية �ملنبثقة عن خطتها �ل�سرت�تيجية 2010-

.2013
تقريب  يف  �مللتقى  فعاليات  باأهمية  �لهيئة  ون��وه��ت 
�حلكومية  و�جلهات  �لقر�ر  �سناع  بني  �لنظر  وجهات 
و�سبه �حلكومية وخمتلف �سر�ئح �ملجتمع يف �لق�سايا 
�لجتماعية و�لقت�سادية ومبا يخدم �مل�سلحة �لعامة 
�أرق���ى م�ستويات  �ل��ه��ادف��ة �إىل ت��وف��ري  وي��ع��زز �جل��ه��ود 

�لعي�ض �لكرمي يف دولة �لإمار�ت.
و�أكدت �أن �مللتقى �لرم�ساين �لثالث ميثل �أحد قنو�ت 
�سر�ئح  وخمتلف  �ل��ق��ر�ر  �سناع  ب��ني  �لبناء  �لتو��سل 
�لعالقة  �لتي تعك�ض عمق  �لإم���ار�ت  دول��ة  �ملجتمع يف 

�لتفاعلية بني موؤ�س�سات �لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض 
يف  �ملجتمع  تهم  �لتي  �لق�سايا  مناق�سة  يف  و�جلمهور 
خمتلف �ملجالت ومبا ي�سهم يف حت�سني �لأد�ء وتطوير 
�خلدمات و�لتعرف عن قرب على �حتياجات �ملجتمع 
ومتطلباته يف ظل �لتطور �ملت�سارع و�لنمو �لجتماعي 

و�لقت�سادي �لذي ت�سهده دولة �لإمار�ت.
�ل�����س��ع��ري��ة يف �ل�سعر  وع��ق��ب ت��ق��دمي ف��ق��رة �مل��ن��اظ��رة 
�ل��ت��وط��ني مت ع��ر���ض بيانات  �ل��ن��ب��ط��ي ع���ن م��و���س��وع 
و�إمارة  �ل��دول��ة  �لتوطني يف  و�ق��ع  تعك�ض  و�ح�����س��اء�ت 
�لقر�ر�ت  على  �ل�سوء  م�سلطة  خا�ض  ب�سكل  �أبوظبي 
�ملو�طنني  بتوظيف  ت��ل��زم  �ل��ت��ي  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لحت���ادي���ة 
�أظهرت  و�ل��ت��ي   2011-1980 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�أنه على �لرغم من جميع هذه �جلهود ل تز�ل ن�سبة 
�ملو�طنني حو�يل 8.7 يف �ملائة يف �لقطاع �خلا�ض يف 

�أبوظبي.
و�أ�سار �لعر�ض �إىل �أن عدد� من هذه �لقر�ر�ت �حلكومية 
�لتي ت�سب يف �سالح تعزيز �لتوطني يف �لدولة ومنها 
�أي  ي��وظ��ف��ون  �ل��ذي��ن  �لعمل  �أ���س��ح��اب  �أن���ه يجب على 
متعطل مو�طن �إخطار وز�رة �لعمل و�سالحية ��ستثناء 
و�إلز�م  �أو تخفي�ض مدتها  �ملو�طن من �سرط �خلربة 
�مل�سارف �لعاملة يف �لدولة بتوظيف مو�طنني مبعدل 
�أربعة يف �ملائة �سنويا وت�سكيل جلنة توطني �لوظائف 
يف وز�رة �لعدل و�ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف وتاأهيل 
وتوطني قطاع �لتاأمني يف �لدولة وذلك بزيادة ن�سبة 
�لتوطني لدى �سركات �لتاأمني خم�سة يف �ملائة �سنويا. 
للتاأهيل  و�ملتابعة  �لتخطيط  جلنة  ت�سكيل  �إىل  ون��وه 
و�لتوطني يف قطاع �لتاأمني يف �لدولة و�إلز�م �ل�سركات 
�لعاملة يف جمال �لتجارة بتوظيف مو�طنني مبعدل 
�ثنني يف �ملائة �سنويا و�إن�ساء جمل�ض �أبوظبي للتوطني 
نحو  لديها  �لتي  و�ملن�ساآت  �ل�سركات  جميع  على  و�أن��ه 
كم�سوؤويل �لعالقات  �ملو�طنني  تعيني  موظف   100
�ملو�طنني  خ���دم���ة  �إن����ه����اء  �إن  و�أ�����س����اف  �حل���ك���وم���ي���ة. 
�لعاملني يف �لقطاع �خلا�ض تعد غري م�سروعة ما مل 
ينتهك �لعامل قانون �لعمل بجانب توطني م�سوؤويل 
�لعالقات �لعامة لدى �سركات �لقطاع �خلا�ض وو�سع 
�سو�بط ومعايري ت�سنيف �ملن�ساآت على ح�سب �لتوطني. 
و�أبرز �لعر�ض �لنتائج �لتي ترتبت على هذه �لقر�ر�ت 
�حلكومية و�أهمها �أن ن�سبة �لتوطني يف قطاع �لتجارة 
ن�سبة  بلغت  فيما  �مل��ائ��ة  يف   1.09 بلغت  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�ملائة م�سري�  6.01 يف  �لتاأمني  �سركات  �ملو�طنني يف 
عالقات  مندوب  مهنة  يف  مو�طن  �آلف  �أربعة  �أن  �إىل 
فيما متكن جمل�ض  �لقطاع �خلا�ض  �سركات  عامة يف 
 763 و  �آلف  خم�سة  توظيف  من  للتوطني  �أبوظبي 
مو�طنا وهناك 92 يف �ملائة من �ملو�طنني يعملون يف 

�لوظائف �لإد�رية و�ملكتبية.
�ل��ت��ي مت ح�سرها  �مل���ب���ادر�ت و�لجن�����از�ت  �إىل  و�أ����س���ار 
�سهدت  حيث   2011 2002 �إىل  خالل �لفرتة من 
بالتعيني  تعميم  �إ�سد�ر   2011  2010 من  �لفرتة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  يف  م��و�ط��ن  �آلف  ل�ستة  �ل��ف��وري 
حو�فز  وت��وف��ري  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  �حلكومية  و�سبه 

�لتوطني  �أه����د�ف  حتقق  �ل��ت��ي  لل�سركات  وت�سهيالت 
توطني  مت   2008  2006 م���ن  �ل���ف���رتة  وخ�����الل 
�سوؤون  وم�سوؤويل  وم��دي��ري  �لب�سرية  �مل���و�رد  مديري 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض و�ل��ت��وج��ي��ه لتوطني  �مل��وظ��ف��ني يف 
وظائف �ل�سكرتارية يف �لقطاع �خلا�ض وتوظيف ذوي 

�لإعاقة من �ملو�طنني.
م�ساركة  ت��ع��زي��ز   2005  2004 ع��ام��ي  ب���ني  ومت 
للقطاع  �ملختارة  �لأن�سطة  بع�ض  يف  �لدولة  مو�طني 
ت�سكيل  مت   2003  2002 ع��ام��ي  وب����ني  �خل���ا����ض 
�ل��ه��ي��ك��ل �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة وت��وظ��ي��ف �مل����و�رد 
�لنقاط  من  ع��دد�  �لعر�ض  وح��دد  �لوطنية.  �لب�سرية 
�إرباكا  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  �سكلت خالل  �لتي  �جلوهرية 
وخلال يف عملية �لتوطني من �أهمها �أن توطني بع�ض 
على  �ملو�طنني  من  �لعديد  �إقبال  �إىل  �أدى  �لوظائف 
ت�سبب  ب��ه��ا مم��ا  �مل��رت��ب��ط��ة  �لعلمية  �مل���ج���الت  در�����س���ة 
�لتخ�س�سات  على  �لطلبة  ت��وزي��ع  يف  خلل  ح���دوث  يف 
�جلامعية ومثال على ذلك قر�ر توطني مديري �ملو�رد 
�لب�سرية عام 2006 ت�سبب يف �رتفاع ن�سبة �ملو�طنني 
�مل��ائ��ة عام  26 يف  �لإد�ري�����ة م��ن  �ل��ع��ل��وم  �مللتحقني يف 

.2010 عام  �ملائة  يف   33 �إىل   2006
�لتوطني  عملية  يف  �إرباكا  �سكلت  �لتي  �لظو�هر  ومن 
و�لتوطني  �ملقنعة  �لبطالة  ظ��اه��رة  ن�سوء  �ل��دول��ة  يف 
يف  للموظف  �لإنتاجية  حم��دودي��ة  وظ��ه��ور  �ل�����س��وري 
�ملنا�سب  �ملكان  يف  �ملنا�سب  �ل�سخ�ض  و�سع  ع��دم  حالة 
ب�سكل  �ملوؤ�س�سة  تناف�سية  على  ينعك�ض  �ل���ذي  �لأم���ر 
خا�ض وتناف�سية �لقت�ساد ب�سكل عام وعدم ��ستخد�م 
وتدريب  تطوير  يف  للموؤ�س�سة  �ملالية  ل��ل��م��و�رد  �أم��ث��ل 
للوظيفة  �ملتطلب  �ملجال  يف  �ملتخ�س�ض  غري  �ملوظف 

�لتي ي�سغلها.
و�أ�سار �لعر�ض بهذ� �ل�ساأن �إىل �أن هناك فجوة و��سحة 
�لقت�سادية  �لقطاعات  بع�ض  يف  �ملو�طنني  متثيل  يف 
�لقطاع �حلكومي  لتمركزهم يف  نظر�  �ل�سرت�تيجية 
�ملو�طنني  �أن تف�سيل  �إىل  �إ�سافة  �ملائة  91 يف  بن�سبة 
�أدى �إىل متركز ن�سبة كبرية من  لتخ�س�سات حمددة 
توزيعهم على  �لتخ�س�سات وعدم  بع�ض  �ملو�طنني يف 
�سلبا على  �ل��ذي ينعك�ض  �لأم��ر  �لأخ��رى  �لتخ�س�سات 
�ملنا�سبة  �مل��ه��ار�ت  ت��و�ف��ر  ع��دم  �لعمل م��ن حيث  ���س��وق 

ل�سغل �ملتطلبات �ملتباينة ل�سوق �لعمل.
�لدر��سات  �إح��دى  نتيجة  على  �ل�سوء  �لعر�ض  و�سلط 
�إذ� ��ستمرت  �إنه  �لتي مت �إجر�وؤها بهذ� �ل�ساأن مفادها 
ن�سب �لتوزيع �حلالية ف�سيكون على �لقطاع �حلكومي 
�ألف   352 ي�ستوعب  �أن  �أبوظبي  يف  �حلكومي  و�سبه 
مو�طن بحلول عام 2030 �أي �أربعة �أ�سعاف �حلجم 

�حلايل.
�ل�سيد  �إب��ر�ه��ي��م  حت��دث  حيث  �لنقا�ض  ب��اب  فتح  ومت 
حممد �لها�سمي مدير تنفيذي �إد�رة �ل�سئون �لإد�رية 
يف �مل�سرف �ملركزي عن جهود �مل�سرف يف تعزيز عملية 
�ل��ت��وط��ني م��وؤك��د� �أن ت��وط��ني �ل��وظ��ائ��ف �ل��ق��ي��ادي��ة يف 
�مل�سرف بلغت ن�سبتها 100 يف �ملائة فيما يعمل على 
توجيه باقي �لوظائف ل�ستقطاب �ملو�طنني �ملوؤهلني.

املال والأعمال

�قت�سادية �أب�ظبي تختتم ملتقاها �لرم�ساين �لثالث28

م�سرف �أب�ظبي �الإ�سالمي يحقق �أرباحًا �سافية
 371.4 ملي�ن درهم يف �لربع �لثاين 

�لعربية للطري�ن ت�سيري رحالتها �إىل 
حائل يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية

•• ال�صارقة-الفجر: 

�أعلنت �لعربية للطري�ن ، �أول و�أكرب �سركة طري�ن �قت�سادي يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا، �ليوم عن 
�لتا�سعة لل�سركة يف  �إىل �سبكة خطوطها لت�سبح بذلك �لوجهة  �ل�سعودية  �إ�سافة مدينة حائل يف �ململكة �لعربية 
�ململكة وبدء�ً من �لأول من �أغ�سط�ض 2013، �سوف ت�سري �لناقلة ثالث رحالت �أ�سبوعياً من مركزها �لرئي�سي يف 

�ل�سارقة �إىل حائل.
و�ست�سري �ل�سركة رحالتها �إىل حائل �أيام �لثالثاء و�خلمي�ض و�ل�سبت من كل �أ�سبوع، حيث �ستغادر رحالت �لذهاب 
مطار �ل�سارقة �لدويل يف متام �ل�ساعة 16:30 لت�سل �إىل مطار حائل يف متام �ل�ساعة 17:50، يف حني تنطلق 

رحالت �لإياب من حائل يف �لأيام ذ�تها يف متام �ل�ساعة 18:30 لتحط يف �ل�سارقة يف متام �ل�ساعة 21:45. 
وبهذه �ملنا�سبة، قال عادل علي �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة �لعربية للطري�ن : ي�سرنا �أن ن�سيف مدينة حائل �إىل 
�لذي  �لوقت  يف  لنا  رئي�سياً  حم��ور�ً  �ململكة  متثل  كما  �ل�سعودية.  يف  لنا  �لتا�سعة  �لوجهة  لت�سبح  خطوطنا  �سبكة 

نو��سل فيه تعزيز خطوطنا ووجهاتنا. ويعد �إطالق ثالث رحالت �أ�سبوعياً خطوة جديدة يف هذ� �لطار .
و�أ�ساف: تلتزم �لعربية للطري�ن �سمان توفري �ملرونة و�لر�حة و�ملالءمة للم�سافرين على جميع خمتلف �لوجهات. 

وتاأتي �إ�سافة مدينة حائل �إىل �سبكة خطوطنا �لو��سعة لتعزيز هذ� �للتز�م .
و�لدمام،  �ملنورة،  و�ملدينة  وج��دة،  �لريا�ض،  �إىل  مبا�سرة  رح��الت  للطري�ن  �لعربية  ت�سري  حائل،  �إىل  وبالإ�سافة 
�لر�ئدة  �لقت�سادي  �لطري�ن  �سركة  يجعلها  ما  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  و�أبها  و�لطائف،  وينبع،  و�لق�سيم، 

�لعاملة يف �ململكة.
يذكر �أن مدينة حائل هي عا�سمة منطقة حائل �لتي تقع يف �سمال غرب �ل�سعودية. وتعترب �ملدينة و�حة تاريخية 

ت�ستهر مبناظرها �لطبيعية �جلبلية �خلالبة ف�ساًل عن �ت�سالها بطرق �حلج �لتاريخية. 
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رئي�ض  ن��ائ��ب  �ل��ط��اي��ر  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  ��ستقبل 
�ملجل�ض �لأعلى للطاقة يف دبي، ع�سو جمل�ض �لد�رة 
�ملنتدب و�لرئي�ض �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، 
�ل�سيد �سيد �أغا، �ملن�سق �ملقيم لالأمم �ملتحدة و�ملمثل 
�لدولة  �لإمنائي لدى  �ملتحدة  �لأمم  �ملقيم لربنامج 
جمل�ض  رئي�ض   ، �سلمان  علي  وليد  �ملهند�ض  بح�سور 
يف  وذل��ك  �ل��ك��رب��ون،  ل�سبط  �لتميز  دب��ي  مركز  �إد�رة 
�لدولة،  يف  ع��م��ل��ه  م��ب��ا���س��رة  مبنا�سبة  ت��ع��ارف  زي����ارة 
ومتنى له �لنجاح يف مهامه �جلديدة ، حيث �سيعمل 

�ملجل�ض على تعزيز قنو�ت �لتو��سل و�لتعاون. 
�أثنى على  �لذي  �لطاير ب�سيفه  �سعيد  �سعادة  ورحب 
كهرباء  وهيئة  دب��ي  يف  للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  دور 
�لكربون  ل�سبط  �مل��ت��م��ي��ز  دب���ي  م��رك��ز  و  دب���ي  وم��ي��اه 
�لتنمية  �إم��ارة يف جم��الت  �لتي حققتها  و�لنجاحات 
ملبادرة  تنفيذ�ً  و�لإق��ت�����س��ادي��ة  و�لإجتماعية  �لبيئية 
 - مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
نائب رئي�ض �لدولة، رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل �قت�ساد �أخ�سر لتنمية م�ستد�مة ، وحتقيقاً 

لروؤية �ساحب �ل�سمو يف �لإقت�ساد �لأخ�سر و�لرتويج 
مل�ستقبل م�ستد�م لإمارة دبي و�لتي تهدف �إىل تعزيز 
م��ك��ان��ة دب����ي ك��ن��م��وذج ع��امل��ي ي��ح��ت��ذى ب���ه يف حتقيق 
لإ�سرت�تيجية  وف��ق��اً  �ل��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
على  �ستعمل  �ل��ت��ي   2030 للطاقة  �ملتكاملة  دب���ي 
�لطلب  �إجمايل  �ملئة من  30 يف  ن�سبته  تخفي�ض ما 
�للقاء  تناول  كما   .2030 عام  بحلول  �لطاقة  على 
�لتح�سري�ت �جلارية لفعاليات �ليوم �لعاملي للطاقة 
�ل����ذي �ع��ت��م��ده ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
جمل�ض  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، وجرى تبنيه من قبل 
�ملتحدة وجامعة  �لأمم  ��سافة �ىل  دولة   56 ممثلي 
�لعربية ومفو�سية �لحت��اد �لفريقي، خالل  �ل��دول 
�لعام  دبي  يف   2012 �لعاملي  �لطاقة  منتدى  �نعقاد 
�أكتوبر   22 ي��وم  تخ�سي�ض  على  �تفق  حيث  �ملا�سي، 
من كل عام كاليوم �لعاملي للطاقة . ونوه �ملن�سق �ملقيم 
لالأمم �ملتحدة و�ملمثل �ملقيم لربنامج �لأمم �ملتحدة 
بني  �ل�سرت�تيجية  بال�سر�كة  �لدولة  لدى  �لإمنائي 

�ملجل�ض �لأعلى للطاقة يف دبي وبرنامج �لأمم �ملتحدة 
�لإمنائي يف �لإعد�د للتقرير �ل�سنوي لقطاع �لطاقة 
و�ملزمع �طالقه يف 22 من �سهر �أكتوبر �ملقبل، وذلك 
�أي�����س��اً بجهود  و  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ط��اق��ة  ي��وم  بالتز�من م��ع 

تناف�سية  نتائج  �لتي حققت  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
جميع  يف  �لنظيفة  �لتنمية  �آل��ي��ة  تبنيها  خ��الل  م��ن 
م�ساريعها �لتطويرية وذلك بالتعاون مع مركز دبي 

�ملتميز ل�سبط �لكربون.

•• اأبوظبي، لندن-الفجر: 

�لر�ئد  �لبنك  �أبوظبي �لوطني،  عني بنك 
يف دولة �لإمار�ت، ر�يف �أحمد رئي�ساً لأ�سو�ق 
�ملال �لعاملية يف �أوروبا وذلك �سمن خطته 
يف  �مل��ال  �أ�سو�ق  يف  نطاق خدماته  لتو�سيع 
تطوير  على  �أح��م��د  ر�يف  �سيعمل   ، �أوروب����ا 
لأ�سو�ق  �ملخ�س�سة  و�مل��ن��ت��ج��ات  �خل��دم��ات 
�ملال �لعاملية لعمالء بنك �أبوظبي �لوطني 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
كذلك تو�سيع فر�ض و�سول عمالء �لبنك 

يف �أروربا لأ�سو�ق �ملنطقة. 
 وقال حممود �لعر�دي، �ملدير �لعام لأ�سو�ق 
�ملال �لعاملية ببنك �أبوظبي �لوطني: تتيح 
�لر�ئدة  �ل��وط��ن��ي  �أب���وظ���ب���ي  ب��ن��ك  م��ك��ان��ة 
وعالمته  �مل��ال��ي��ة  م�����و�رده  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 

�لتجارية لتو�سيع نطاق �لتغطية �لدولية 
خل��دم��ة ع��م��الئ��ن��ا . و�أ����س���اف: �أث��ب��ت ر�يف 
�أح��م��د ق��درت��ه ع��ل��ى ب��ن��اء وت��ن��م��ي��ة �أعمال 
�أ�سو�ق �ملال، ونحن على ثقة كاملة بقدرته 
�أك��رب �لأع��م��ال �لتجارية  على ج��ذب وبناء 
وذلك  �لوطني  �أبوظبي  لبنك  �لأوروب��ي��ة 
�أوروبا  لأ���س��و�ق  �لعمالء  و���س��ول  لتو�سيع 

وتو�سيع قاعدة �لعمالء هناك. 
قبل �ن�سمامه لبنك �أبوظبي �لوطني عمل 
ب��ي �سي ملدة  �إ���ض  �ت�ض  �أح��م��د يف بنك  ر�يف 
من�سب  �سغل   2008 ومنذ  �سنو�ت.   10
�لرئي�ض �مل�سارك لالأ�سو�ق �لعاملية لل�سرق 
�لأو����س���ط و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث جن��ح يف 
���س��اه��م يف  ك��م��ا  ل��ل��ت��دو�ل  14 غ��رف��ة  �إد�رة 

م�ساعفة �لإير�د�ت. 
للرئي�ض  نائبا  �أحمد  ر�يف  ذل��ك، عمل  قبل 

ل��ب��ن��ك ج���ي ب���ي م����ورغ����ان ت�����س��ي�����ض لندن 
�أعمال  �أد�ر  �مل��ه��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ه  وخ����الل   .
�لأو�سط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�مل�ستقات  ن��اح��ي��ة  م���ن  �أف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
�لئتمان  وم���ن���ت���ج���ات  �ل���ث���اب���ت  و�ل����دخ����ل 

و�لأ�سهم.
�ملال  رئ��ي�����ض لأ����س���و�ق  �أح���م���د،  وق����ال ر�يف 
�لوطني  �أبوظبي  ببنك  �أوروب���ا  يف  �لعاملية 
�إن�ساء  ع��ل��ى  مبنية  �مل��ه��ن��ي��ة  م�����س��ريت��ي  �إن 
�لأعمال لأ�سو�ق �ملال. ومن خالل �ملن�سب 
ملو��سلة  ف��ر���س��ة  ل����دي  �أ����س���ب���ح  �جل���دي���د 
�ل�سرق  بنوك  �أف�سل  يف  �ملهنية  م�سريتي 
يتمتع مبركز مايل قوي  و�ل��ذي  �لأو�سط 
�سيقوم  و�أ���س��اف:  ر�ئ��دة.  وعالمة جتارية 
يف  �لعاملية  �مل��ال  �أ�سو�ق  يف  �لعامل  �لفريق 
�أوروبا على �إد�رة وتعزيز �لأعمال �لتجارية 

�أوروب����ا و�ل�����س��رق �لأو���س��ط بال�سافة  ب��ني 
�ىل تنويع وت�سهيل و�سول عمالئنا لهذه 
�لوطني،  �أب��وظ��ب��ي  بنك  ُي�سنف  �لأ���س��و�ق. 
�أك�����رب ب��ن��ك �إم����ار�ت����ي م���ن ح��ي��ث �لأ����س���ول 

 50 �ل���  �لبنوك  �سمن  �ل�سوقية،  و�لقيمة 
�لأك���ر �أم��ان��ا يف �ل��ع��امل منذ ع��ام 2009 
فاينان�ض  غ���ل���وب���ال  جم��ل��ة  ل��ق��ائ��م��ة  وف���ق���اً 
�لأو�سط.  �ل�سرق  يف  �أم��ان��اً  �لأك��ر  و�لبنك 
�أبوظبي �لوطني �لدولية  وتعد �سبكة بنك 
�إمار�تي  لبنك  خارجية  ف��روع  �سبكة  �أك��رب 
ح��ي��ث مت��ت��د م��ن ه���وجن ك���وجن و�ل�����س��ني يف 
�ل�سرق �لأق�سى �إىل ماليزيا يف جنوب �سرق 
�لعربية  و�لإم�����ار�ت  ع��م��ان  و�سلطنة  �آ���س��ي��ا 
�ملتحدة و�لكويت و�لبحرين يف دول جمل�ض 
�لتعاون �خلليجي و�لأردن ولبنان يف �سرق 
�ملتو�سط وم�سر و�ل�سود�ن وجنوب �ل�سود�ن 
وليبيا يف �أفريقيا و�سوي�سر� وفرن�سا وجزر 
�لقنال و�ململكة �ملتحدة يف �أوروبا وو��سنطن 
و�لرب�زيل  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 

يف �أمريكا �جلنوبية.

•• ابوظبي-وام:

�لعقارية  للخدمات  �أ�ستيكو  �سركة  قالت 
�سي�سهد  �أبوظبي  يف  �لعقاري  �ل�سوق  �إن 
خالل  ���س��ك��ن��ي��ة  وح�����دة   3.500 دخ�����ول 
فيها  2013 مب���ا  م���ن  �ل���ث���اين  �ل��ن�����س��ف 
�لتي  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  �ملكتملة  �ل���وح���د�ت 
�مل�ساريع  م���ن  ع����دد  يف  ت�����س��ل��ي��م��ه��ا  ���س��ي��ت��م 
�أبوظبي  �سم�ض  م�����س��روع  �سمن  �ملكتملة 
�لقرم و�و�سن  �ل�ساطئ وق�سر  �أبر�ج  مثل 
�أن  �إىل  م�سرية  �ل�سم�ض  ب��و�ب��ة  يف  �سكيب 
�ل�ستثمارية  �ل��ف��ر���ض  م��ن  �سيعزز  ذل���ك 
للمالكني و�مل�ستثمرين �جلدد �لطاحمني 
لدخول �ل�سوق �لعقاري �ملحلي. و�أو�سحت 
�ل�����س��رك��ة يف ت��ق��ري��ره��ا �ل��ف�����س��ل��ي �ل���ذي 
�لعقاري  �ل�����س��وق  �أد�ء  ح���ول  �م�����ض  ���س��در 
�لعام  م��ن  �لأول  �لن�سف  يف  �أب��وظ��ب��ي  يف 
و�سر�ء  بيع  تعامالت  ن�ساط  �أن  �جل���اري 
�لعقار�ت يف �أبوظبي �سهدت حت�سنا خالل 
�ملزيد  توفر  مع  �ملا�سية  �لقليلة  �لأ�سهر 
من �لوحد�ت �لعقار�ية بخيار�ت متنوعة 

�مل��ق��دور عليها وزيادة  �لأ���س��ع��ار  م��ن حيث 
�لأ�سعار يف  بنمو  متاأثرة  �ل�سوق  �لثقة يف 
دبي. وقال جون �ستيفنز �ملدير �لتنفيذي 
�لوحد�ت  م��ن  �مل��زي��د  دخ���ول  �أن  لل�سركة 
�لعقارية عالية �جلودة يف �ل�سوق �لعقاري 
يف �أبوظبي خ�سو�سا يف �مل�ساريع �ل�سكنية 
كبرية  فر�ض  من  توفره  ما  مع  �لفاخرة 
يعزز  �أن  ���س��اأن��ه  م���ن  ل��ل��ت��اأج��ري  وج���اذب���ة 
يف  �لقاطنني  و�ملالكني  �مل�ستثمرين  ثقة 
�أبوظبي كوجهة قوية لال�ستثمار �لعقاري 
�إىل  �لتقرير  ولفت  �ملجزية.  �لعو�ئد  ذي 
يف  تباطوؤ�ً  ت�سهد  رمبا  �ملقبلة  �لأ�سهر  �أن 
ح��ج��م ت��ع��ام��الت �ل��ب��ي��ع و�ل�����س��ر�ء يف ظل 
�لبائعني  وتوقعات  �لأ�سعار  تقييم  ف��رتة 
�ملتوقع  �أنه من  وذكر  ب�ساأنها.  و�مل�سرتين 
��ستقر�ره  �لتعامالت  معدل  يو��سل  �أن 
يف عدد من �مل�ساريع �لفاخرة مثل �لبندر 
و�ملنرية و�لزينة يف �ساطئ �لر�حة و�سكاى 
ت��اورز و�سن ت��اور يف جزيرة �ل��رمي و�سط 
�رتفاع �لفائ�ض من �لوحد�ت �لتي �سيتم 
ت�سليمها تباعا يف م�سروع �سم�ض �أبوظبي 

�لتقرير  و�أظ��ه��ر  �ملقبلة.  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�لزينة  �ل�سقق يف منطقتى  بيع  �أ�سعار  �أن 
و�ساطىء �لر�حة �سجلت منو� بن�سبة 16 
�لثاين  �لربع  خالل  �ملتو�سط  يف  �ملائة  يف 
�ملائة  �لربع �لأول و23 يف  �لعام عن  من 
2012 يف حني  �ل��ف��رتة نف�سها م��ن  ع��ن 
�سجلت منطقة �لريف د�ون تاون �رتفاعا 
�لربع  ع��ن  �مل��ائ��ة  يف   16 بن�سبة  مم��اث��ال 
ذ�تها  �ل��ف��رتة  ع��ن  �مل��ائ��ة  يف  و20  �لأول 
�لبندر  م�سروع  وحقق  �ملا�سي.  �لعام  من 
�رتفاعا طفيفا بن�سبة 2 يف �ملائة يف �لربع 
�لثاين مقارنة بالربع �لأول و15 يف �ملائة 
عن نف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�سي. وذكر 
�ملربع  للمرت  �حل��ايل  �ل�سعر  �أن  �لتقرير 
م�سروع  يف  غ��رف��ت��ني  م��ن  �مل��ك��ون��ة  لل�سقة 
11.907 درهم  �إىل  �لزينة حاليا ي�سل 
يف ح���ني ي�����س��ل ���س��ع��ره ل�����س��ق��ة مم��اث��ل��ة يف 
 7.106 ت�����اون  د�ون  �ل���ري���ف  م�������س���روع 
درهم. و�سجلت �أ�سعار بيع �لفلل يف حد�ئق 
�لر�حة وفيالت �لريف منو� لفتا بن�سبة 
12 و14 يف �ملائة على �لتو�يل يف �لربع 

�لأ�سعار  �لعام مقارنة مبعدل  �لثاين من 
حني  يف   2012 م��ن  �ل��ث��اين  �لن�سف  يف 
ح��ق��ق��ت ح���د�ئ���ق �ل��غ��ول��ف زي�����ادة طفيفة 
متو�سط  ويبلغ  فقط  �مل��ائ��ة  يف   3 بن�سبة 
�سعر �لفيال �ملكونة من ثالث غرف حاليا 
1.6 مليون دره���م يف  يف ح��د�ئ��ق �ل��ري��ف 
حني ي�سل �ل�سعر لفيال مماثلة يف حد�ئق 
مليون   2.08 �لغولف  وح��د�ئ��ق  �ل��ر�ح��ة 
درهم و 2.65 مليون درهم على �لتو�يل 
�إن  �لتقرير  �أ�ستيكو. وقال  بح�سب تقرير 
�ل�سكنية  �ملجمعات  يف  �لإي��ج��ار�ت  �أ���س��ع��ار 
عامة  ب�سورة  �رتفعت  �لر�قية  �ملناطق  يف 
�لثاين  �لربع  خ��الل  �ملائة  يف   10 بن�سبة 
�ملا�سي  �لعام  من  ذ�تها  بالفرتة  مقارنة 
مدفوعة بالطلب �ملتو��سل وقلة �ملعرو�ض 
من �لوحد�ت �ل�سكنية يف �ل�سوق. و�أو�سح 
�ل�سكنية  �ملجمعات  يف  �لإ�سغال  ن�سبة  �أن 
وجزيرة  �لر�حة  �ساطىء  �سمن  �لفاخرة 
�أك��ر خالل  �أو  65 يف �ملائة  �ل��رمي بلغت 
�أن  �أ�ستيكو  تتوقع  �ل��ث��اين يف ح��ني  �ل��رب��ع 
ترتفع �أ�سعار �إيجار�ت �لوحد�ت �ملتو�سطة 

خالل �لأ�سهر �لقليلة �ملقبلة ولو بوترية 
�لوحد�ت  ت�سليم  بلوغ مر�حل  بطيئة مع 
�ملتبقية وغياب مناف�سة �مل�ساريع �جلديدة 
�لتي ل تز�ل قيد �لإن�ساء. و�أ�سار �لتقرير 
�إىل  �مل�����س��ت��اأج��ري��ن  ت��وج��ه  �أن ظ��اه��رة  �إىل 
عالية  ج���ودة  ذ�ت  وح����د�ت  �إىل  �لن��ت��ق��ال 
ومردود جيد لقيمة ما يدفعونه من مال 
�لإي��ج��ار�ت يف  �سوق  ت��ز�ل م�ستمرة يف  ل 
حني و��سلت �يجار�ت �لعقار�ت �ملتو�سطة 
�ملا�سية  ���س��ه��ر�   12 �ل����  خ���الل  ت��ر�ج��ع��ه��ا 
و�أ�ساف  �حلالية.  م�ستوياتها  �إىل  لت�سل 
�ستيفنز �نه من �لو��سح �أن قطاع �ل�سقق 
على وجه �خل�سو�ض �سهد حتولت كبري 
�أع����د�د  دخ����ول  نتيجة   2012 ع���ام  م��ن��ذ 
�جلديدة  �لعقارية  �ل��وح��د�ت  م��ن  كبرية 
و�نعك�ض  �ل�سوق  يف  �لعالية  �جل���ودة  ذ�ت 
�ل�سابقة  �ل���ع���ق���ار�ت  ت�سنيف  ع��ل��ى  ذل���ك 
�ل�سوق  �سابقا يف  �مل�سنف منها  �أن  مبعنى 
يف فئة �لعقار�ت �لفاخرة تر�جع مركزها 
حتى  �أو  �مل��ت��و���س��ط��ة  �ل���ع���ق���ار�ت  ف��ئ��ة  �إىل 

�ملتدنية.

املال والأعمال
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�سعيد حممد �لطاير ي�ستقبل �ملمثل �ملقيم لربنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

بنك �أب�ظبي �ل�طني ُيعني رئي�سًا الأ�س��ق �ملال �لعاملية يف �أوروبا

�ل�س�ق �لعقاري يف �أب�ظبي ي�سهد دخ�ل 3.500 وحدة �سكنية
 خالل �لن�سف �لثاين من 2013 

�أب�ظبي �لتعاونية تقدم ق�سائم م�سرتيات 
للم��طنني بـ 500 درهم �سمن مبادرة �أب�سر

•• اأبوظبي-وام:

قدمت جمعية �أبوظبي �لتعاونية ق�سيمة م�سرتيات بقيمة 500 درهم خالل 
مع  جتاوبا  وذل��ك  �أب�سر  لبطاقة  �حلاملني  للمو�طنني  �ملبارك  رم�سان  �سهر 
�آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه  مبادرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�هلل  �أب�سر لتعزيز م�ساركة �لكو�در �لوطنية يف �سوق �لعمل. و�أ�ساد �أحمد علي 
مطر �لرميثي �لرئي�ض �لتنفيذي للجمعية بالإهتمام �لكبري �لذي يوليه �سمو 
�سوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�سور  �ل�سيخ 
مو�سحا  �أب�سر  مبادرة  وتنفيذ  لتفعيل  �سموه  من  �حلثيثة  و�ملتابعة  �لرئا�سة 
�أن �جلمعية �إرتاأت �لإ�سهام بدورها وو�جبها �لوطني جتاه �لدولة ومو�طنيها 
ترجمة لالأهد�ف �لوطنية �لتي تعمل على حتقيقها. وقال �لرميثي �إن �جلمعية 
ر�سدت مليونا و 850 �ألف درهم �سمن برنامج �خل�سومات و�لعرو�ض �ملميزة 
للمو�طنني يف �إطار �لرب�مج �ل�سرت�تيجية ملبادرة �أب�سر بهدف دعم وت�سجيع 
�ملو�طنني �لعاملني يف �لقطاع �خلا�ض حيث �سيتم �سرفها كق�سيمة م�سرتيات 
ل�ض  كو�ست  و  كافة  ف��روع �جلمعية  و�ستتوىل  دره��م   500 بقيمة  ق�سيمة  كل 
رم�سان.  �سهر  خ��الل  منها  للم�ستفيدين  �لق�سائم  ���س��رف  ل��الإل��ك��رتون��ي��ات 
�ل�سوؤون  مر�جعة  �لعر�ض  ه��ذ�  م��ن  بال�ستفادة  �ل��ر�غ��ب��ني  على  �أن��ه  و�أو���س��ح 
�لإد�رية و�ملالية للجمعية مبقرها يف منطقة ميناء ز�يد مع �لتاأكد من �إح�سار 
بطاقة �أب�سر لت�سلم �لق�سيمة وت�ستقبل �جلمعية �أي�سا �لت�سالت �لهاتفية من 
�سباحا  �لثامنة  �ل�ساعة  من  وذل��ك   026730517 �لرقم  على  �ملو�طنني 

وحتى �ل�ساعة �لو�حدة ظهر�. 

جمل�ص �إد�رة هيئة �لتاأمني يناق�ص 
م�سروع نظام �ل��سطاء

•• اأبوظبي-وام:

ناق�ض جمل�ض �إد�رة هيئة �لتاأمني خالل �إجتماعه �م�ض م�سروع نظام و�سطاء 
�لتاأمني وتنظيم �أعمالهم برئا�سة معايل �ملهند�ض �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري 
حت�سني  بهدف  �لهيئة  �أع��دت��ه  و�ل��ذي  �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لقت�ساد  وزي��ر 
بيئة عمل �لو�سيط مبا ي�سمن وجود و�سطاء موؤهلني وحماية م�سالح جميع 
�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. كما ناق�ض �ملجل�ض عدد� من �ملو��سيع و�لق�سايا �ملتعلقة 
بالهيئة و�سوق �لتاأمني يف �لدولة. وتاأتي مناق�سة �مل�سروع بعد ��ستكمال �لهيئة 
�لعاملني  �لتاأمني  وو�سطاء  �لتاأمني  �سركات  م��ع  ب��ن��وده  مناق�سة  لإج����ر�ء�ت 
ومقرتحاتهم  مالحظاتهم  ودر�����س���ة  ك��ام��ل��ني  �سهرين  م���دى  ع��ل��ى  ب��ال��دول��ة 
وتبنيها مبا يخدم م�سلحة �لإقت�ساد �لوطني وم�سلحة �ل�سوق �ملحلية ويوؤدي 
�إىل تعزيز تناف�سية �لقطاع وتطوير جاذبية �ل�سوق �ملحلية و�لرتقاء يف بيئة 

�لعمل �لتاأميني بالدولة على �مل�ستويات كافة.
�لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �مل��ه��ريي  بطي  ب��ن  علي  حميد  �لإج��ت��م��اع  ح�سر   
و�أع�ساء  �لتاأمني  هيئة  ع��ام  مدير  باعمال  �لقائم  �لزعابي  عبيد  و�إب��ر�ه��ي��م 
�أم��ريي وحمد  وم��رمي حممد  �ل�سويدي  م��رمي بطي  �لإد�رة كل من  جمل�ض 
بن  و�إبر�هيم  �لقبي�سي  �أحمد  وعجالن  �ملن�سوري  �سيف  وحمد  �ملدفع  ح��ارث 
نا�سر لوتاه. ويت�سمن م�سروع نظام و�سطاء �لتاأمني وتنظيم �أعمالهم �لعديد 
من �ملبادئ و�لأحكام �جلديدة �لتي ت�ساهم يف �إيجاد �حللول �ملنا�سبة للم�ساكل 
�لتي تعاين منها �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة وهم �ملتعاملون مع �لو�سطاء و�سركات 
�لتاأمني وو�سطاء �لتاأمني. وينظم �لنظام �جلديد �أعمال و�سطاء �لتاأمني فقط 
�إذ �أن و�سيط �لتاأمني يجب �أن ميار�ض عمله على �سبيل �لتخ�س�ض ول يجوز 
له �جلمع بني �سفته و�ي من �ملهن �لخرى �ملرتبطة بالتاأمني عد� �لو�ساطة 

يف �عادة �لتاأمني. 

•• اأبوظبي-وام:

ت��ن��ف��ذ ���س��رك��ة ب����رتول �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة  �أدن�����وك وجمموعة 
����س���رك���ات���ه���ا م�������س���اري���ع يف جم������ال ����س���ن���اع���ة �ل���ن���ف���ط و�ل����غ����از 
حممد  وق����ال  دولر.  ب��ل��ي��ون   40 بقيمة  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
ع��ب��د�هلل ب��ن ���س��اح��وه �ل�����س��وي��دي م��دي��ر د�ئ���رة �ل��غ��از يف �أدنوك 
�لليلة  2013 يف موؤمتر �سحفي عقد  �أديبك  ورئي�ض موؤمتر 
يف  �سابقا   روك��وف��ورت��ي��ه  هيلتون   �أب��وظ��ب��ي  ف��ن��دق  يف  �ملا�سية 
�أديبك  �أبوظبي لالعالن عن �لدورة �لقادمة ملعر�ض وموؤمتر 
2013 تاأكيد� على �لتز�منا بتو�سيع قدرتنا ��ستثمرت �أدنوك 
�لنفط  �إنتاج  م�ساريع  يف  �أمريكي  دولر  مليار  ما يقارب 40 
و�لغاز و�لبرتوكيماويات وتكرير �لنفط منها 25 مليار دولر 
يعك�ض فقط  ل  �ل��ذي  �لأم��ر  �لغاز  مل�ساريع  �أم��ريك��ي خ�س�ست 
�لتوجه �لإقليمي نحو �لغاز كم�سدر �أ�سا�سي للطاقة بل يعك�ض 
لدعم  للغاز  متز�يدة  �أهمية  �إي��الء  نحو  �لعاملي  �لتوجه  �أي�سا 
�لقت�ساد م�ستقبال �إىل جانب �لنفط وم�سادر �لطاقة �لنووية 
�أبوظبي  وم���وؤمت���ر  مل��ع��ر���ض   16 �ل�����دورة  و�ستعقد  و�مل��ت��ج��ددة 
�لدويل للبرتول  �أديبك  برعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه �هلل يف �لفرتة بني 10 
�أبوظبي �لوطني للمعار�ض بدعم من  و13 نوفمرب يف مركز 
وز�رة �لطاقة و�سركة برتول �أبوظبي �لوطنية  �أدنوك وغرفة 
للجميع يف عامل  �لطاقة  �سعار  �أبوظبي حتت  جت��ارة و�سناعة 
�ىل  �إ�سافة   2013 �أديبك  وموؤمتر  معر�ض  و�سريكز  متغري 
�مل��ت��ز�ي��دة ل���دور �لغاز  �سناعة �ل��ن��ف��ط �ل��ه��ائ��ل��ة ع��ل��ى �لأه��م��ي��ة 
�سمن م�سادر �لطاقة حيث �سي�سكل تطور �لطاقة وتغيري كفة 
ميز�ن طاقة �لهيدروكربونات من �لنفط �إىل �لغاز يف �ملنطقة 
حم���ور م��ع��ر���ض وم��وؤمت��ر �أب��وظ��ب��ي �ل����دويل ل��ل��ب��رتول  �أديبك 

ويعد معر�ض وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول  �دبيك  ثالث 
�أكرب فعالية يف قطاع �لنفط و�لغاز على �ل�سعيد �لعاملي حيث 
ي�ست�سيف �أكر من 1600 م�سارك وي�ستقطب �أكر من 50 
�ألف متابع ويتطرق �إىل فعاليات جديدة ت�سمل موؤمتر �أعمال 
تخ�س�سية ��سافة �ىل موؤمتر تقني مو�سع عالوة على �لرتكيز 
على دور �ملر�أة يف �سناعة �لنفط و�لغاز و�إطالق برنامج �سباب 
قادة  لت�سجيع  خ�سي�سا  م�سمم  �سامل  ب��رن��ام��ج  وه��و  �أدي��ب��ك 
�أديبك  و�سيخ�س�ض  ودع��م��ه��م.  �ل��ط��اق��ة  �سناعة  يف  �مل�ستقبل 
يف جمالت �ستى  للمبتكرين  �جلو�ئز  من  جمموعة   2013
مع �إ�سافة فئتني جديدتني هما متكني �ملر�أة يف �سناعة �لنفط 
و�لغاز و مهند�ض �أديبك �لو�عد �إميانا منه باأهميتهما �لق�سوى 
يف تطوير �لقطاع م�ستقبال. وقال مدير د�ئرة �لغاز يف �أدنوك 
ورئي�ض موؤمتر �أديبك 2013 يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �نه يف ظل 
�لنمو �ملتز�يد للطلب على �لطاقة يف �ملنطقة يقدم �لغاز خيار� 
قيمة  �سل�سلة  حتديات  ملو�جهة  و�أن�سب  و�أوف���ر  و�أن��ق��ى  �أرخ�����ض 
توريد �لطاقة. و�أعرب �ل�سويدي �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي �سارك 
2013عن  لأدي��ب��ي��ك  �ملنظمة  �للجنة  �أع�����س��اء  م��ن  ع��دد  فيه 
�ملثلى  �ل�سبل  ملناق�سة  ج��د�  منا�سب  �ل��وق��ت  ه��ذ�  ب��اأن  �ع��ت��ق��اده 
تنويع  �إىل  �لنا�سئ يف ظل �حلاجة  �لغاز  لتلبية حاجات قطاع 
م�سادر �لطاقة و�سد حاجات �لطلب �ملحلي و�أكد �ل�سويدي بدء 
�لعمل يف تنفيذ م�سروع �لغاز �حلام�ض يف حقل باب بالتعاون 
مع �سركة  �سل  �لعاملية �لتي ح�سلت على ح�سة 40 يف �ملئة من 
عام  يف  �لن��ت��اج  مرحلة  �سيدخل  �مل�سروع  �إن  وق��ال   .. �مل�سروع 
بانتاج مليون قدم مكعب من �لغاز يوميا. و��ساف �إن    2020
�أدنوك  تقوم بتنفيذ �لعديد من م�ساريع �لغاز لتوفري كميات 
��سافية من �لغاز �لالزم لعملية �لتطور �ل�سناعي و�حل�ساري 
يف �أبوظبي و�لدولة يف �طار توجيهات وتعلميات �حلكومية .. 

لفتا �ىل �أن جهات �أخرى تعمل يف جمال توفري كميات ��سافية 
�لدولة  يف  �لطاقة  وتوفري  �ل�سركات  ل�ستخد�مات  �لغاز  من 
�مل�سال.  للغاز  �لم��ار�ت  و�سركة  للطاقة  دولفني  �سركة  ومنها 
ويتناول �ملعر�ض من خالل موؤمتر �لأعمال �لذي ينظم للمرة 
�لأوىل جمموعة من �ملو�سوعات �ملهمة وي�سهد م�ساركة روؤ�ساء 
مفا�سل  خمتلف  م��ن  ب��ارزي��ن  ومتحدثني  دول��ي��ني  تنفيذيني 
�ل�سوء  لت�سليط  م�سعى  يف  وذل���ك  �ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  �سناعة 
يو�جهها  �لتي  و�لتجارية  �ل�سرت�تيجية  �لتحديات  �أبرز  على 
�لقطاع وتقدمي حلول ناجحة للم�سكالت �حلالية. كما يتطرق 
�لغاز  �ملتاحة حاليا يف �سوء ثورة  �لهامة  �لفر�ض  �إىل  �ملوؤمتر 
و�لتي  موؤخر�  �لقطاع  �هتمام  �سغلت  �لتي  �ل�سخري  و�لنفط 
و�سيقدم  �ملناق�سات.  م��ن  مهم  بحيز  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �ستحظى 

مو�سعا  تقنيا  م��وؤمت��ر�  �جل��دي��دة  حلته  يف   2013 �أدي��ب��ك 
يجمع نخبة من �ملهنيني و�ملتخ�س�سني يف هذ� �لقطاع لتبادل 
ل�سناعة  �لتقني  �لتطوير  تي�سري  بهدف  و�مل��ع��ارف  �خل���رب�ت 
�لهيدركربونات عامليا مبا يف ذلك تطوير حقول �لنفط و�لغاز 
و�حلفر و�لنقل و�ل�سيانة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة و�لأمن 
وعلوم �لأر�ض وتقنيات معاجلة �لغاز. وي�سلط �أديبك 2013 
وت�سجيعهم  �ل�سباب  �مللحة لإلهام  �ل�سوء على �حلاجة  كذلك 
�سباب  �إط��الق  و�لغاز وذلك عرب  �لنفط  على �للتحاق بقطاع 
�ستنظم قبل  وور���ض عمل  م��ب��ادر�ت  برنامج ي�سم  وه��و  �أديبك 
وخالل وبعد �ملعر�ض و�ملوؤمتر و�سي�سمل برنامج �سباب �أديبك 
ثالث مر�حل لت�سجيع �لطلبة وحتفيزهم على �مل�ساركة �لفاعلة 
�أية  لتج�سري  �لدر��سية  �ل�سفوف  من  بد�ية  �ل�سناعة  هذه  يف 

فجو�ت معرفية بني �لأجيال ومرور� بتنظيم رحالت ميد�نية 
مدر�سية �إىل حقول �لنفط وحمطات معاجلة �لغاز. 

�ملتخ�س�سني  مر�فقة  و�ل�سباب  لليافعني  �لفر�سة  �سيتيح  ما 
�ملعر�ض  �إىل منطقة حم��ددة. و�سي�سم  و�خل��رب�ء ليوم حمدد 
�ي�سا منطقة خم�س�سة ل�سباب �أديبك ت�سمح للزو�ر بالتعرف 
�إىل �ل��ق��ط��اع ع��ن ك��ث��ب وت��ع��ل��م �أب��ج��دي��ات��ه ع��ل��ى ن��ح��و ترفيهي 
حمبب و�لتو��سل مع �خلرب�ء و�سماع ن�سائحهم حول �لفر�ض 
�ملهنية �ملتاحة. من جانبه �كد �سيمون ميلور نائب �أول رئي�ض 
�سركة دي �إم جي �إيفنت�ض �ملنظمة لأديبك �حلر�ض من خالل 
تطوير  دعم  على  للبرتول  �ل��دويل  �أبوظبي  وموؤمتر  معر�ض 
قطاع �لنفط و�لغاز وذلك عرب توفري من�سة حيوية للنقا�ض 
ياتي  ���س��ن��وي  ب�سكل  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  تنظيم  �ن  وق����ال  و�ل��ت��و����س��ل. 
و�لتطور�ت  �لعاملية  �ل�ساحة  ت�سهدها  �لتي  للتطور�ت  وؤنظر� 
�لتكنولوجية �ملتالحقة بالإ�سافة �إىل حجم �لتعامالت �ملرتفع 
�لأعمال  م��وؤمت��ر  تنظيم  ي��اأت��ي  ك��م��ا  وع��امل��ي��ا  �إقليميا  �مل�سجل 
للمرة  �أديبك  �سباب  مبادرة  و�إط��الق  �ملو�سع  �لتقني  و�مل��وؤمت��ر 
تتطرق  و�لتي  للقطاع  �ل�ساملة  نظرتنا  على  للتاأكيد  �لأوىل 
جلميع حماوره ومكوناته. و�أ�ساف ميلور �ن دورة �أديبك لعام 
حيث �حل�سور ونحن نتوقع  من  م�سبوقة  غري  كانت   2012
�أن تتفوق على �سابقتها و�لأه��م من ذلك  ل��دورة �لعام �حلايل 
�لفريدة  مكانته  على  عام  بعد  وعاما  جم��دد�  يوؤكد  �أديبك  �أن 
�لنمو  و�إب��ر�ز جو�نب  �لتطور�ت  �أح��دث  لعر�ض  كمن�سة هامة 
عامليا  �لفاعلني  لأب���رز  �لفر�ض  توفري  ع��ن  ف�سال  وتي�سريها 
حمطة  بامتياز  يجعله  وه��ذ�  �سنويا  و�لنفط  �لغاز  �سناعة  يف 
هذ�  يف  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لعاملية  �لفعاليات  �أج��ن��دة  على  رئي�سية 
�سهد  �ملا�سي  �لعام  دورت��ه  يف  �ملعر�ض  �أن  �ىل  لفتا   .. �لقطاع 

توقيع �سفقات تقدر بقيمة �ستة باليني دولر.

�أدن�ك تنفذ م�ساريعًا يف �سناعة �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماي��ت بقيمة 40 مليار دوالر
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•• ال�صارقة-الفجر:

بدء  ع��ن  �ليافعني  لكتب  �لإم���ار�ت���ي  �ملجل�ض  �أع��ل��ن 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف جائزة  �ل��رت���س��ح  ����س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات 
�ت�سالت لكتاب �لطفل 2013 يف دورته �خلام�سة، 
وحدد �ملجل�ض نهاية �سهر �أغ�سط�ض �ملقبل �آخر موعد 
�ملناف�سة متهيد�ً  للدخول يف  �لرت�سح  لقبول طلبات 
�ملتقدمة  �لأعمال  �لفائزة من بني  �لأعمال  لإختيار 
للجائزة و�لإع��الن عنها خالل حفل �فتتاح معر�ض 

�ل�سارقة �لدويل للكتاب نوفمرب �لقادم.
�نطلقت  �لتي  �لطفل  لكتاب  �ت�سالت  جائزة  وتعد 
دورتها �لأوىل عام 2009 مببادرة من �ل�سيخة بدور 
للمجل�ض  �لفخري  �لرئي�ض  �لقا�سمي  �سلطان  بنت 
�لإمار�تي لكتب �ليافعني وبدعم من �سركة �ت�سالت 
�لإم���ار�ت���ي���ة �جل���ائ���زة �لأك����رب ل��ك��ت��ب �لأط���ف���ال على 
قيمتها  �جمايل  يبلغ  حيث  �لعربي  �لوطن  م�ستوى 

مليون درهم �إمار�تي. 
�د�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لعقروبي  عبيد  م��روة  و�أك���دت 
�ملجل�ض �لإمار�تي لكتب �ليافعني �أن جائزة �ت�سالت 
�نعكا�ساته  ل��ه  �ل��ط��ف��ل غ���دت حم��ف��اًل ه��ام��اً  ل��ك��ت��اب 
�لإيجابية على �ل�ساحة �لأدبية و�لفكرية وحتديد�ً يف 
جمال �أدب �لطفل �لذي �أكدت على �أنه تطور ب�سكل 
نوعي خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية �إل �أنه ما ز�ل بحاجة 
�أرحب  �آف��اق  وفتح  و�لت�سجيع  �لدعم  من  مزيد  �إىل 

�أمام �لعاملني يف هذ� �ملجال و�لأطفال يف �آن و�حد.
�مل��ب��ادر�ت حافز ه��ام للخروج  �أن مثل ه��ذه  و�عتربت 
مع  تتما�سى  �لعربي  للطفل  متنوعة  �أدبية  باأعمال 
تنمية  يف  وت�ساهم  للمجتمعات  �لع�سري  �ل��ت��ط��ور 
قدر�ت �أطفالنا �لأدبية و�لثقافية وتوعيتهم باأهمية 

�لقر�ءة، و�إثر�ء �ملكتبة �لعربية للطفل.
و�أو�سحت مروة �لعقروبي �أن �لدورة �حلالية حتظى 
باأهمية خا�سة حيث ت�سهد تطور�ً هاماً متثل يف �إعادة 
هيكلة �جلائزة عرب �إ�سافة فئات جديدة مما �سريفع 
م��ن م�����س��ت��وى �مل��ن��اف�����س��ة م��ن ج��ه��ة، وت��ل��ب��ي��ة معايري 
�ملتناف�سة  �لأعمال  ��ستيعاب ماميكن من  �لعد�لة يف 
وتكرميها من جهة �أخرى، موؤكة �أن �لفئات �جلديدة 
�أكرب  �سريحة  �إ�ستقطاب  يف  �أي�ساً  �ست�ساهم  للجائزة 
من �لعاملني يف �سناعة كتاب �لطفل، و�ستفتح �ملجال 
كتب  وه��ي  ه��ام��ة  عمرية  لفئة  و�لإب����د�ع  للمناف�سة 
�ليافعني و�لتي �ستدخل �ملناف�سة للمرة �لأوىل �سمن 
�لفردية  �ملو�هب  �إب��ر�ز  �ت�سالت، عالوة على  جائزة 
للموؤلفني و�لر�سامني و�لنا�سرين من خالل جو�ئز 
و�أف�سل  ر�سوم  و�أف�سل  ن�ض  لأف�سل  تخ�سي�سها  مت 

�خر�ج .
للطفل  كتاب  �أف�سل  فئة  �لفئات �جلديدة  وتت�سمن 
للفئة �لعمرية من )0-12 عام(، وفئة �أف�سل كتاب 
لليافعني للفئة �لعمرية من )13-18عام(، كما مت 
تخ�سي�ض جو�ئز للكتاب �لفائز بجائزة �أف�سل ن�ض، 
و�لكتاب �لفائز باأف�سل ر�سوم، و�لكتاب �لفائز باأف�سل 
�إخ��ر�ج، و�لتي �سيتم �ختيارهم من �لكتب �ملرت�سحة 

لفئة �أف�سل كتاب لالأطفال.
درهم  مليون  �لبالغة  �جل��ائ��زة  قيمة  ت��وزي��ع  و�سيتم 
�ألف لفئة جائزة   300 �إمار�تي على �لنحو �لتايل: 
و�ملوؤلف  �لنا�سر  من  لكل  توزيعها  يتم  �لطفل  كتاب 
ل��ف��ئ��ة ج���ائ���زة كتاب  �ل���ف دره����م  و�ل���ر����س���ام، و200 
�ملوؤلف  م��ن  لكل  دره���م  �ل��ف   100 ب��و�ق��ع  �ليافعني 
و�لنا�سر، فيما مت تخ�سي�ض 300 �ألف بو�قع 100 
�ل��ف دره���م لكل م��ن �ل��ك��ت��اب �ل��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة �أف�سل 

�لفائز  و�لكتاب  ر�سوم،  باأف�سل  �لفائز  و�لكتاب  ن�ض، 
باأف�سل �إخر�ج، وبهذ� يكون �ملجموع 800 �ألف درهم 

للجو�ئز
ك��م��ا ر���س��دت ج��ائ��زة �ت�����س��الت ل��ك��ت��اب �ل��ط��ف��ل مبلغ 
200 �ألف درهم �إمار�تي لتنظيم �سل�سلة ور�ض عمل 
و�لر�سم،  �لكتابة،  يف  �لعربي  �ل�سباب  ق���در�ت  لبناء 
�ملو�هب  من  �جلديد  �جليل  ورعاية  �كت�ساف  بهدف 

�لعربية يف جمال كتب �لأطفال.
ي�سار �إىل �أن �جلائزة �لتي تعترب �أحد �أرفع �جلو�ئز 
�لعام  يف  منحت  ق��د  ك��ان��ت  �لط��ف��ال  �أدب  جم���ال  يف 
كائنات  كتابها  عن  �للبنانية  �حلد�ئق  لد�ر   2012
�سقف �لغرفة للكاتبة نبيهة حميديل و�لر�سام ح�سان 
زهر �لدين، وذهبت �جلائزة يف �لعام 2011 لكتاب 
طريي يا طيارة عن د�ر نه�سة م�سر للموؤلفة �أماين 
ح�سد  فيما  �سليط،  ه��ن��ادي  ور���س��وم��ات  �لع�سماوي 
�جلائزة يف �لعام 2010 كتاب �لنقطة �ل�سود�ء من 

تاأليف ور�سوم وليد طاهر، و�ل�سادر عن د�ر �ل�سروق 
�مل�سرية، وكان كتاب �أنا �أحب �أول كتاب يح�سل على 
�جلائزة يف �لعام 2009 وهو للكاتبة نبيهة حميديل 
�حلد�ئق  د�ر  عن  و�ل�سادر  �سيد�ين،  نادين  ور�سوم 

�للبنانية �لتي فازت للمرة �لثانية هذ� �لعام.
�لن�سر  دور  �أب��و�ب��ه��ا جلميع  �جل��ائ��زة  تفتح  ذل��ك  �إىل 
�لعربية و�لعاملية �سمن �سروط وقو�عد حمددة �أهمها 
�أن يكون �لكتاب �ملر�سح موؤلًفا باللغة �لعربية، و�أن ل 
يكون قد م�سى على ن�سر �لكتاب �أكر من 3 �سنو�ت 
لفئة كتب �لأطفال و 5 �سنو�ت لفئة كتب �ليافعني، 
و�أن ل يكون �لكتاب قد فاز من قبل بجائزة حملية �أو 
عربية �أو عاملية، وتن�ض �ل�سروط على �أن يكون عمال 
�أ�سياًل �إذ ت�ستبعد �لأعمال �ملرتجمة و�ملقتب�سة، كما 
يحق لكل د�ر ن�سر تر�سيح 3 كتب بحد �أق�سى لفئة 
لد�ر  فيحق  �ليافعني  كتب  لفئة  �أم��ا  �لأط��ف��ال  كتب 

�لن�سر بالتقدم باأي عدد للكتب.

ثقافة وفن�ن
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كتب �ليافعني تدخل للمرة �الأوىل يف �ملناف�سة

جائزة �ت�ساالت لكتاب �لطفل تبد�أ ��ستقبال طلبات �مل�ساركة للدورة �خلام�سة

جائزة �أف�سل مكتبة منزلية على م�ست�ى �إمارة 
�ل�سارقة تفتح باب �لت�سجيل نهاية ي�لي� 

دع���ا ر����س��د �ل��ك��و���ض م��دي��ر ع���ام م�����س��روع ث��ق��اف��ة ب��ال ح���دود �أف����ر�د �ملجتمع 
للم�ساركة يف جائزة �أف�سل مكتبة منزلية على م�ستوى �إمارة �ل�سارقة من 
خالل تقدمي طلباتهم عرب �لإمييل �لإلكرتوين �خلا�ض بامل�سروع. و�أو�سح 
�أن �مل�ساركة يف �جلائزة تعد فر�سة للرتويج للجانب �لثقايف �لتي تتمتع به 
كل �أ�سرة م�سري� �إىل �أن باب �لت�سجيل �سيفتح للم�ساركة بنهاية �سهر يوليو 

�جلاري على �أن ينتهي يف �سهر �سبتمرب �لقادم.
�لإعالمي يف  �ل�سارقة  وبالتعاون مع مركز  ح��دود  ثقافة بال  كان م�سروع 
�إمارة  م�ستوى  على  منزلية  مكتبة  �أف�سل  ج��ائ��زة  �أط��ل��ق  ق��د   2102 ع��ام 

�ل�سارقة.
وتعترب هذه �ملبادرة �لأوىل من نوعها على م�ستوى دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة برعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ع�سو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�سارقة ومبتابعة حثيثة من قبل �ل�سيخة بدور 

بنت �سلطان �لقا�سمي رئي�ض م�سروع ثقافة بال حدود.
و�أ�ساف �لكو�ض �إن جائزة �أف�سل مكتبة منزلية تعد �نعكا�سا لروؤى �ساحب 
و�ملعرفة من  �لعلم  نور  بقب�ض من  بيت  �ل�سارقة لإ�ساءة كل  �ل�سمو حاكم 
عامل  يف  و�ملفيد  �ملمتع  �أركانها  بني  ت�سم  �أ�سرة  لكل  مكتبة  تقدمي  خ��الل 

�لكتاب.
ونوه �إىل �أنها تاأتي تنفيذ� و��ستكمال لتوجيهات �ل�سيخة بدور بنت �سلطان 
من  مم��ت��دة  �سل�سلة  مل��و�ك��ب��ة  ح���دود  ب��ال  ثقافة  م�����س��روع  رئي�سة  �لقا�سمي 
يتبناها  �لتي  و�لهادفة  �ملنوعة  �لثقافية  و�لن�سطة  و�لفعاليات  �مل��ب��ادر�ت 

�مل�سروع ويعمل على تقدميها لالرتقاء مب�ستوى �لإمارة ثقافيا وفكريا.
و�أ�سار �لكو�ض �إىل �أنه مت ر�سد جو�ئز قيمة موزعة على من �سيفوز باملر�كز 
قبل  من  �جلائزة  و�سروط  معايري  وفق  �ختيارهم  و�سيتم  �لأوىل  �لثالثة 
�لفائزين وتكرميهم خالل  �لإع��الن عن  يتم  �أن  تقييم خا�سة على  جلنة 

معر�ض �ل�سارقة �لدويل للكتاب.

•• ابوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م�سرح  يف  �لأول  �أم�����ض  م�ساء  �ختتمت 
من  و�لأخ���رية  �ل�ساد�سة  �جلولة  �لأم���و�ج  بكا�سر 
م�سابقة �أف�سل مرتل للقر�آن �لكرمي لفئتي �سباب 
و�أ�سبال �لقر�آن �لتي نظمها نادي تر�ث �لمار�ت 
عن  يزيد  ما  مب�ساركة  �أ�سابيع  ثالثة  م��د�ر  على 
من  كرمية  ورع��اي��ة  بتوجيهات   ، متناف�ض   200
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو 
تر�ث  ن��ادي  رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  �ل�سمو  �ساحب 
�لرم�ساين  �ملهرجان  فعاليات  �سمن  �لم����ار�ت، 
م�ساء  وب��ر�جم��ه  فعالياته  يختتم  �ل��ذي  �لثامن 

�لثنني �ملقبل 29 �جلاري . 

عو�ئل قر�آنية 
����س���ارك يف �جل���ول���ة �لأخ������رية م���ن �مل�����س��اب��ق��ة 32 
متناف�سا من بينهم 24 لفئة �أ�سبال �لقر�آن ، و8 
متناف�سني لفئة �سباب �لقر�آن : مثلو� �لمار�ت ، 
�أفغان�ستان ، �سورية ، �لأردن   ، م�سر ، بنغالدي�ض 
، �لعر�ق ، �ل�سومال ، �ليمن ، موريتانيا ، �ملغرب 
، �جلز�ئر . وكان لفتا �أن ي�سارك يف هذه �جلولة 
ثمانية متناف�سني ممن يحفظون �لقر�آن �لكرمي 
ك��ام��ال ، ك��ذل��ك م�����س��ارك��ة ع��و�ئ��ل ق��ر�آن��ي��ة كاملة 
يف �مل��ن��اف�����س��ات ، م��ث��ل م�����س��ارك��ة ���س��ب��ع ����س��ق��اء من 
 ، ف��احت   ، �أحمد   ، �أ�سامة   : �لعر�ق وه��م  جمهورية 

�هلل  ن�سر  �لرحمن  عبد   ، �هلل  عبد   ، علي   ، عمر 
من  �ل�سقيقني  م�ساركة  ك��ذل��ك   ، �ل��رح��م��ن  عبد 
�ليمن عبد �لرحمن ، حممد ر�ساد �لبطاين ، كما 
ن�سر  �أحمد  �لقارئني  جن��اح  للجمهور  لفتا  ك��ان 
�هلل عبد �لرحمن )�لعر�ق( و عبد �هلل �أحمد عبد 
�للطيف من جمهورية م�سر �لعربية ، ويبلغ كال 

منهما �سبع �سنو�ت ، فيما خرج من هذه �جلولة 
ع��دد م��ن �ل��ق��ر�ء ب��دون �أخ��ط��اء حيث يتوقع لهم 

�لفوز بجو�ئز �مل�سابقة وهم 
– فئة  �أفغان�ستان   ( حممد  ب��ار  �هلل  ع��اب��د  �أن�����ض 
��سبال �لقر�آن – 14 عاما( و عبد �هلل ن�سر �هلل 
 – �لقر�آن  �أ�سبال  – فئة  �لعر�ق   ( �لرحمن  عبد 

15 عاما ( و عبد �لرحمن عمر �أحمد ) �لمار�ت 
عاما ( و ) حممد   22 – �لقر�آن  �سباب  – فئة 
 – �ل��ق��ر�آن  �أ�سبال  �سورية-   – مو�سللي  حممود 
و�أن م�ساركة هذه �لعو�ئل �لقر�آنية   ) عاما   143
و�لعائالت  �لأ�سر  �إهتمام  على  يوؤكد  �ملناف�سة  يف 
�لنا�سئة  بت�سجيع  �ل���ق���ر�آن  حت��ف��ي��ظ  وم���ر�ك���ز   ،

وجتويده  وت��الوت��ه  �ل��ق��ر�آن  حفظ  على  و�ل�سباب 
جماليات  على  للمحافظة  �لتجويد،  �أحكام  وفق 

ومعاين كتاب �هلل . 
�إبر�هيم  �ل���دك���ت���ور  ق����ال  �جل���ول���ة  ه����ذه  خ��ت��ام  يف 
�جلنابي رئي�ض جلنة �لتحكيم �أن �مل�سابقة حققت 
، وه���ذ� بف�سل �هلل عز  جن��اح��ا و����س��ح��ا ومم��ي��ز� 

وجل ، ثم بف�سل دعم ر�عي �حلدث �سمو �ل�سيخ 
�ل�سمو  نهيان ممثل �ساحب  �آل  ز�ي��د  بن  �سلطان 
رئي�ض �لدولة رئي�ض نادي تر�ث �لمار�ت ، �لذي 
وجه باإقامة �مل�سابقة قبل �سنو�ت ، وما ز�ل يقدم 
�لدعم  كل  �ملختلفة  دور�ت��ه��ا  يف  وللم�ساركني  لها 
وتطورها  تو��سلها  ع��ل��ى  و�حل��ر���ض  و�له��ت��م��ام 
، ومت��ن��ى �جلنابي  �أك���رب  وب��ل��د�ن��ا  �أع����د�د�  لت�سمل 
يف   ، �مل�سابقة  جن��اح  ي���زد�د  �أن  ت�سريحه  خ��ت��ام  يف 
�إهتمام  م���دى  تعك�ض  ب�����س��ورة  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل�����س��ن��و�ت 
�ل�سكر  وق����دم   ، �هلل  ب��ك��ت��اب  و�ل�����س��ب��اب  �ل��ن��ا���س��ئ��ة 
ت��ر�ث �لم��ار�ت على كافة  ن��ادي  و�لتقدير لد�رة 
موؤكد�   ، للم�ساركني  �ملقدم  و�ل��دع��م  �لت�سهيالت 
�أن �أ�سماء �لفائزين يف فئتي �مل�سابقة �ستعلن م�ساء 
�لتي  باجلو�ئز  تكرميهم  و�سيتم  �ملقبل  �لث��ن��ني 

ي�ستحقونها .
من ناحية ثانية عرب �مل�ساركون يف ختام �مل�سابقة 
عن �سكرهم وتقديرهم ل�سمو رئي�ض �لنادي ر�عي 
و�هتمامه  دعمه  بف�سل  يتطور  �ل��ذي  ن�ساطهم 
هذ�  يف  و�مل�ساهمة  بامل�ساركة  �عتز�زهم  و�أك���دو�   ،
�سبابية جماهريية  ببناء قاعدة  �لوطني  �مل�سروع 
من حفظة ومرتلي �لقر�آن �لكرمي وبخا�سة من 
 ، �لف�سيل  رم�سان  ل�سهر  �لروحانية  �لن�سمات 
و�لتناف�ض  �لطيبة  �لأج��و�ء  �همية  على  موؤكدين 
�ل�سريف ونز�هة �لتحكيم يف �إر�ساء قو�عد متينة 

لهذه �مل�سابقة �ملميزة على م�ستوى �لدولة .

بدء �لعد �لتنازيل خلتام �ملهرجان �لرم�ساين �لثامن لنادي تر�ث �الإمار�ت 

�ختتام �جل�لة �ل�ساد�سة و�الأخرية من م�سابقة �أف�سل مرتل للقر�آن و�إعالن �أ�سماء �لفائزين وتكرميهم �الإثنني �ملقبل 
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�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   1945و1954و2013/2094  عم  جز- م ع-ب- �أظ

مياه  �سا�سي  2-عبد�لغني  بنغالدي�ض  �جلن�سية:  مياه  فريد  علم  نور  مدعني/1- 
بنغالدي�ض  مدعي عليه:  بنغالدي�ض 3- عبد�جلليل عبد�مللك �جلن�سية:  �جلن�سية: 
ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�لمار�ت   ذ.م.م �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �ملروج  / ركن  �ملطلوب �عالنه  عمالية  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه: 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/30 �ملو�فق  �لثالثاء 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�ملحكمة �لعمالية   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/23

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/212  مد  جز- م ر-ب- �أظ

�لقمر  طريق  عليه:  مدعي  باك�ستان  �جلن�سية:  علي  �سفد�ر  علي  �سد�قت  مدعي/ 
للنقليات �لعامة ميثلها/ حممد عمر �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: مطالبة 
مالية  9000 درهم �ملطلوب �عالنه / طريق �لقمر للنقليات �لعامة ميثلها/ حممد 
�عادة  بقر�ر  ن�سر�  عليها  �ملدعى  بالن�سر)�عالن  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  عمر 
�لدعوى للمر�فعة( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لحد �ملو�فق 2013/9/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
�لق�ساء �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ   

2013/7/24

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/474  جت  كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية        
مدعى/بنك ر��ض �خليمه �لوطني �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: موؤ�س�سة �ل�سعاع 
�ملا�سي للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ملالكها/ �سيف �سليويح حممد غافان م�سلم �جلابري 
�جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة  395630د رهم    �ملطلوب 
�ملا�سي للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ملالكها/ �سيف �سليويح  �ل�سعاع  �عالنه /  موؤ�س�سة 
�لتقرير(  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �جلابري  م�سلم  غافان  حممد 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/15
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   �سخ�سيا 
�و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/599  جت  كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية        
مدعى/بنك �خلليج �لول �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: خالد مغي�سب عبد�هلل 
 221.366.85 �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لنعيمي  �ملغي�سب 
مغي�سب  خالد   / �عالنه  �ملطلوب    %12 قانونية  فائدة  �لتحفظي  �حلجز  �سحة 
�لتقرير(  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لنعيمي  �ملغي�سب  عبد�هلل 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�سة  �لد�ئرة  �مام 
�يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  �آل نهيان �سخ�سيا  مبع�سكر 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/21

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/399  جت  كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية        
مدعى/بنك �خلليج �لول �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: علي حممد �سامل حممد 
 166440 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �ل�ساعري 
�جلن�سية:  �ل�ساعري  حممد  �سامل  حممد  علي   / �عالنه  �ملطلوب  �لفائدة   + درهم 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/29 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�سة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                                    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
            �عادة  �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/829  جت  جز- م ت-ب- �أظ

مدعى/خالد جمال �لعلي �جلن�سية: �لمار�ت مدعي عليه: ركن �لرو��سي للنقليات 
علي  �حمد  نا�سر  وح�سه  غالم  مري  بن  خان  بر�كت  وميثلها  �لعامة  و�ملقاولت 
درهم     20000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية: 
خان  بر�كت  وميثلها  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لرو��سي  ركن   / �عالنه  �ملطلوب 
بن مري غالم وح�سه نا�سر �حمد علي �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان 
�مل�ستند�تك موقعا  �يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  �سخ�سيا 
بتاريخ   �سدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها 

2013/7/24

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية



32 اخلميس   - 25   يوليو    2013 م    -    العـدد    10853
Thursday    25    July     2013  -  Issue No   10853

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2012/627   عقاري كلي              
�ىل �ملحكوم   عليهما /1- �سيد كيومرث مري عبد�هلل عابدين 2- �نتلجنت �سيتمز- �لنظمة �لذكية للتجارة 
بتاريخ 2013/5/16 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم  ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة  �لعامة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �مالك للتمويل �ض م ع : )1( بف�سخ �لتفاقية �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى 
عليه �لول ب�ساأن �لوحدة �ل�سكنية رقم �لوحدة �ل�سكنية رقم 1102 برج �سالفا- مر�سي دبي، حمل �لتد�عي 
يف �لدعوى �لر�هنة، و�لغاء ��سارة �لقيد �لعقاري، �لجارة �ملنتهية بالتملك �لو�رد يف �سهادة �مللكية ل�سالح 
بالتملك طبقا لعقد  �ملنتهية  �لج��ارة  ترتيبات  �لعقار �ىل  �لتي مفادها )تخ�سع ملكية  �لول  �ملدعى عليه 
�لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى د�ئرة �لر��سي و�لمالك ثانيا 2- بالز�م �ملدعى عليهما بان 
يوؤديا للمدعية مبلغ 898122.82 درهم ثمامنائة وثمانية وت�سعود �لفا ومائة و�ثنان وع�سرون درهما و�ثنان 
�ملحاماة-4-  �تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�سروفات ومبلغ  بالر�سوم  �ملدعى عليهما  بالز�م  فل�سا 3-  وثمانون 
رف�ض ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 

ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2012/660   عقاري كلي              
�ليا�ض خرب�ساند 3- �سركة  �ىل �ملحكوم   عليهم /1- ديباك �سوري�ض لوجناين 2- �سوري�ض بول�سند لولغاين 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م    �لعامة  للتجارة  �مللكي  �لنجم 
بتاريخ 2013/5/13 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �مالك للتمويل �ض م ع  : �ول: بف�سخ �لتفاقية �لجارة 
ومالحقها عن �لوحدة رقم  3401 بربج �سالفا- مر�سي دبي- مو�سوع �لدعوى �سطب عبارة   )تخ�سع ملكية 
�لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك وملحقاته �ملودع لدى �لد�ئرة 
�لتد�عي  �لعقارية حمل  �لوحدة  بت�سليم  و�لثاين  �لول  عليهما  �ملدعى  وبالز�م  �لعقار  ملكية  ب�سهادة  �ل��و�ردة 
خالية من �ل�سو�غل للمدعية ورد �حليازة لها ثانيا: بالز�م �ملدعى عيهم جميعا بالت�سامن بان يوؤدو� للمدعية 
مبلغ 368782.61 درهم ثالثمائة وثمانية و�ستون �لفا و�سبعمائة و�ثنان وثمانون درهما وو�حد و�ستون فل�سا 
�ملحاماة.   �تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�سروفات ومبلغ  �لر�سوم  �لزمتهم  ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات كما 
لن�سر هذ� �لعالن  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  حكما مبثابة �حل�سوري 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/773   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�حمد فوزي جابر لزم جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ بنك دبي �لتجاري �ض م ع وميثله: ر��سد حممد �سعيد بوج�سيم قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم بالتكافل و�لت�سامن مببلغ 
وقدره )32.991.652.16 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى   2012/11/21 يف  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %9
 ch2E.21 جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/8/29 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم �لق�سايا� لتجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/388   جتاري كلي             
�ن  �ملدعى عليه/1-خليفة �سيف خليفة �سيف �ملهريي  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
�ملدعي / م�سنع �خلليج للمعادن �ملتقنة )�ض.ذ.م.م( وميثله: حممد حممد �مني غياث  
�لتكافل  �سبيل  �ملدعى عليهم على  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �قام عليك  قد 
و�لت�سامن بان يدفعو� للمدعية مبلغ وقدره )923.607 درهم( و�مل�سروفات و�لتعاب 
و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق �حلق وحتى متام �لوفاء.  وحددت لها 
لذ�   ch2E.22 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة   2013/8/21 �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/375   عقاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�سركة متويل )�ض م ع ( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ عبد�هلل ح�سن عبد�هلل ح�سن �حلمادي وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�سني 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لعقد و�لز�م �ملدعى عليها 
�لوىل مببلغ وقدره )440.000 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من �سهر 
يونيو 2010 �لتاريخ   �ملحدد ل�ستالم �لفيال وحتى تاريخ متام �ل�سد�د و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/5 
�ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/772   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�سامل بن علي بن حممد �لعودة جمهول حمل �لقامة مبا 
�قام  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ريا�ض  وميثله:  جنان  فاطمة   / �ملدعي  �ن 
�ملدعى  �ل��ز�م  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
2013/9/1 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري. 
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/371   جتاري جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�سركة �لم��ار�ت لأنظمة �ملباين �حلديدية ذ.م.م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / د�ميوندلي�ض )�ض.ذ.م.م( وميثله: �سوق حم�سن 
بدر �لكثريي قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره ) 26260.59 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقانونية 
�ملعجل بالكفالة.    وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2010/5    عقاري كلي               
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-�مل��دي��ن��ة �ل��ف��اره��ة ل��ل��و���س��اط��ة �ل��ع��ق��اري��ة  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �رو���ض كوزلينا   قد �ق��ام عليك �لدعوى 
عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �لدعوى  بتعيني حمكم يف  �ملطالبة  ومو�سوعها 
ي��وم �لحد  �مل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�سة  بالر�سوم و�مل�ساريف و�ت��ع��اب 
فانت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  �ض   11.00 �ل�ساعة   2013/8/18 �مل��و�ف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/778    عقاري كلي               
حمل  جمهول  �لعقارية   لال�ست�سار�ت  ريزيدن�سيا  عليه/1-�سركة  �ملدعى  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / نور �لدين بوعمرة قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة ببطالن �لعقد بني �طر�ف �لدعوى �لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره 
�لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  )262.758.26دره���م( 
وقدرها 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام  �ل�سد�د.   وحددت لها جل�سة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم �لدعاوي �لعقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/1410    عمايل جزئي                 
�ىل �ملدعى عليه/1-يوروتك للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
�ق���ام عليك �لدعوى  ق��د  ���س��امل  ع��ث��م��ان  ي��ا���س��ني ب�سري  �مل��دع��ي /  �ن  مب��ا 
درهم(   13500( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
و�لر�سوم و�مل�ساريف .رقم �ل�سكوى )2013/141592( وحددت لها جل�سة 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/21 �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�سي  لذ� 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم �لق�سايا �لعمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/181   مدين جزئي               
�ىل �ملدعى عليهما/1-حميد ر�سا عبا�ض ملك حممدى 2- هو�سنك مزيوين- ب�سفته 
�لويل �لطبيعي على ولده/ م�سطفى هو�سنك مزيوين  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / توند�يل عبد�لنا�سر وميثله: ريا�ض عبد�ملجيد حممود �لكبان   قد �قام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعى عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعى مبلغ )80000 
�ملدعى  ����س��ر�ر بدنية وم��ادي��ة و�دب��ي��ة م��ن ج��ر�ء فعل  دره���م( تعوي�سا عما حلقه م��ن 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  بوليته  �مل�سمول  �لثاين  عليه  �ملدعى  و�ب��ن  �لول  عليه 
�ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/8/13 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
ch2D.17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم �لق�سايا �ملدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/978   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�سركة �لهدى للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / فاطمة �سيف ماجد �سامل/ب�سفتها �ل�سخ�سية وب�سفتها مالكة ملوؤ�س�سة 
�ملطرو�سي  �سامل  بن  ماجد  �سيف  �حمد  وميثله:  �سابقا  �ملباين  �ل�سيانة  �مل��ارد 
�لز�م  �ملطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع  �لدعوى ومو�سوعها  �قام عليك  قد 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.   و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �مل��دع��ى 
ch2E.22 لذ� فانت  �لربعاء �ملو�فق 2013/8/21 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/396   جتاري جزئي             
جمهول  �لتميمي    �لغا�سب  عبد�هلل  عمر  عي�سى  عليه/1-طالل  �ملدعى  �ىل 
م�ساهمة  �سركة  �ل�سالمي-  �بوظبي  م�سرف   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
ع��ام��ة ومي��ث��ل��ه: حم��م��ود ح��ج��اج ع���زب �ب���وج���ري���دة  ق���د �ق����ام ع��ل��ي��ك �لدعوى 
درهم(   88008.98( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  لها جل�سة  �ملحاماة.  وحددت  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
2013/8/26 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   �عادة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/308   مدين جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�لبر�ج �لثالثة للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م- وميثلها قانونا/ 
�لمار�ت  �سركة   / �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  مابارو�ل جمهول حمل  ر�يف  حممد 
لالت�سالت �ملتكاملة �ض م ع قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   90706.60( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعى 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
 ch2D.17 جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/8/13 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم �لق�سايا �ملدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
�نذ�ر عديل بالن�سر  

   رقم 2013/1766   
وينوب  �لب�سام  �ل�سيد/ خالد عبد�للطيف عثمان  �سركة كورودك�ض، وميثلهم  �ملنذر/   
عنه �ل�سيد ��سرف �بو عو�ض مبوجب وكالة. �لعنو�ن : �لقوز �ل�سناعية رقم 3 بجانب 
�سركة �سيلني غاز- مقابل �سركة خان �ساحب هاتف متحرك : 05089819848  �ملنذر 
�لقي�سيه  عبد�هلل  �لعام/  �ملدير  وميثلها  )ذ.م.م(  �ليطايل  �لت�سميم  �ل�سادة/  �ليه: 
وعنو�نها: �مارة دبي- �لقوز �ل�سناعية 2- مقابل �لو�سمي للمياه هاتف: 043389930 
توؤكد �ملنذرة على عدم رغبتها يف جتديد عقد �ليجار بعد �نتهاء مدته يف 2013/3/31 
وتطلب منكم ت�سليم �ل�سرب�ت خالية من �ل�سو�غر و�لب�سائع و�عادة �لعني �ملوؤجرة �ىل 
ما كانت عليه �سابقا وذلك حلاجتها لال�ستعمال �ل�سخ�سي لتلك �ل�سربة ودفع كامل 
�لقيمة �لإجارية �ملرتتبة عليكم و�ل �سن�سطر لتخاذ كافة �لجر�ت �لقانونية  �سدكم 

وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  
 �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف �لدعوى رقم 2013/209  جتاري كلي
�مل��دع��ى عليه/ 1- �سهيل �سالح حممد حم��ام��دة  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
�ملدعي / ماك �سرف لالور�ق �ملالية - � ع م- ذ.م.م مبا �ن �ملدعي/ ماك �سرف لالور�ق 
�ملالية- �أ ع م - ذ.م.م   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بتاريخ 2013/7/1 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بندب 
�لدور  �ملالية و�ل�سهم  و�ل�سند�ت �ساحب  �ملايل �ملخت�ض يف �سئون يف �لور�ق  �خلبري 
باجلدول وحددت �مانة قدرها ع�سرة �لف درهم على ذمة �تعاب �خلبري �لزمت �ملدعية 
ب�سد�دها وحددت جل�سة 2013/7/29 لنظر �لدعوى يف حالة عدم �سد�د �لمانة وجل�سة 
2013/8/29 لنظرها يف حالة �سد�د �لمانة وليد�ع �لتقرير.  وحدد لها  �ملحكمة جل�سة 

 ch2E.21 يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29  �ل�ساعة 9.30�سباحا يف �لقاعة
ق�سم �لق�سايا �لتجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/927  جت  جز- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �لتامني و�لتعوي�س �لتجاري    
مدعى/�سركة �خلزنة للتاأمني �ض م ع �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: �سركة جولدن 
�لعام  �ملدير  �سبينيو-  �نطو�ن  �ل�سيد/�يلي  ذ.م.م وميثلها  �لعامة  للمقاولت  فنجرز 
�جلن�سية: �لمار�ت   مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية 43798 درهم �ملطلوب �عالنه /   
�سركة جولدن فنجرز للمقاولت �لعامة ذ.م.م وميثلها �ل�سيد/�يلي �نطو�ن �سبينيو- 
�ملدير �لعام �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  �ملو�فق 2013/7/29 موعد� لنظر  �لثنني  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت 
فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثالثة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/21

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   1956و1955و2013/1944  عم  جز- م ع-ب- �أظ

هارديفا  لل  بريمي�سو�ر   -2 بنغالدي�ض  �جلن�سية:  �حلق   نور  �هلل  مدعني/1-�سناء 
�ملروج  ركن  عليه:  مدعي  �ملغرب  �جلن�سية:  مقبول  3-ر�سيد  �لهند  �جلن�سية:  ر�م 
عمالية   م�ستحقات  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت 
�ملطلوب �عالنه / ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: 
�لثالثاء  يوم  �ملحكمة  �عاله وحددت  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�سر حيث 
�ملو�فق 2013/7/30 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لعمالية   
�مل�ستند�تك موقعا  �يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  �سخ�سيا 
بتاريخ   �سدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها 

2013/7/23

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   1945و1954و2013/2094  عم  جز- م ع-ب- �أظ

مياه  �سا�سي  2-عبد�لغني  بنغالدي�ض  �جلن�سية:  مياه  فريد  علم  نور  مدعني/1- 
بنغالدي�ض  مدعي عليه:  بنغالدي�ض 3- عبد�جلليل عبد�مللك �جلن�سية:  �جلن�سية: 
ركن �ملروج للمقاولت �لعامة ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: م�ستحقات 
�لمار�ت   ذ.م.م �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �ملروج  / ركن  �ملطلوب �عالنه  عمالية  
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه: 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/30 �ملو�فق  �لثالثاء 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�ملحكمة �لعمالية   �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/23

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/212  مد  جز- م ر-ب- �أظ

�لقمر  طريق  عليه:  مدعي  باك�ستان  �جلن�سية:  علي  �سفد�ر  علي  �سد�قت  مدعي/ 
للنقليات �لعامة ميثلها/ حممد عمر �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: مطالبة 
مالية  9000 درهم �ملطلوب �عالنه / طريق �لقمر للنقليات �لعامة ميثلها/ حممد 
�عادة  بقر�ر  ن�سر�  عليها  �ملدعى  بالن�سر)�عالن  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  عمر 
�لدعوى للمر�فعة( حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم 
�لحد �ملو�فق 2013/9/22 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 
بد�ئرة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30
�لق�ساء �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ   

2013/7/24

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/474  جت  كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية        
مدعى/بنك ر��ض �خليمه �لوطني �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: موؤ�س�سة �ل�سعاع 
�ملا�سي للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ملالكها/ �سيف �سليويح حممد غافان م�سلم �جلابري 
�جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة  395630د رهم    �ملطلوب 
�ملا�سي للمقاولت و�ل�سيانة �لعامة ملالكها/ �سيف �سليويح  �ل�سعاع  �عالنه /  موؤ�س�سة 
�لتقرير(  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �جلابري  م�سلم  غافان  حممد 
�ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
�سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/15
�مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية   �سخ�سيا 
�و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل 

�جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/599  جت  كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية        
مدعى/بنك �خلليج �لول �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: خالد مغي�سب عبد�هلل 
 221.366.85 �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لنعيمي  �ملغي�سب 
مغي�سب  خالد   / �عالنه  �ملطلوب    %12 قانونية  فائدة  �لتحفظي  �حلجز  �سحة 
�لتقرير(  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لنعيمي  �ملغي�سب  عبد�هلل 
�ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث 
2013/9/16 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً 
�لتجارية  �ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�سة  �لد�ئرة  �مام 
�يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  �آل نهيان �سخ�سيا  مبع�سكر 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/21

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
             �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/399  جت  كل- م ت-ب- �أظ

�ملتخ�س�سة: �مل�سارف و�ملوؤ�س�سات �ملالية        
مدعى/بنك �خلليج �لول �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: علي حممد �سامل حممد 
 166440 وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �ل�ساعري 
�جلن�سية:  �ل�ساعري  حممد  �سامل  حممد  علي   / �عالنه  �ملطلوب  �لفائدة   + درهم 
�ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  �لتقرير(  بالن�سر)بورود  عنو�نه:  �لمار�ت  
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/29 �ملو�فق  �لحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�سة ب� حمكمة �بوظبي 
�لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
قلم �ملحكمة �لتجارية                                                                                                                                    

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
            �عادة  �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/829  جت  جز- م ت-ب- �أظ

مدعى/خالد جمال �لعلي �جلن�سية: �لمار�ت مدعي عليه: ركن �لرو��سي للنقليات 
علي  �حمد  نا�سر  وح�سه  غالم  مري  بن  خان  بر�كت  وميثلها  �لعامة  و�ملقاولت 
درهم     20000 وقدره  مببلغ  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية: 
خان  بر�كت  وميثلها  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لرو��سي  ركن   / �عالنه  �ملطلوب 
بن مري غالم وح�سه نا�سر �حمد علي �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن 
�ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة 
�لثالثة ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�سكر �آل نهيان 
�مل�ستند�تك موقعا  �يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��سطة وكيل معتمد وعليك  �و  �سخ�سيا 
بتاريخ   �سدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها 

2013/7/24

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية
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�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
 �عـــــــالن       

 �ملرجع :2013/599 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/

عبد�هلل حممد ��سد عبد�هلل عبد�لرحمن �لعبدويل �جلن�سية: �لم��ار�ت  وطلب 
)حياري  �لتجاري  �ل�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف  �لتوقيع  على  �لت�سديق 
ملقاوالت �ل�سيانة وتنظيف �ملباين  ( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�سجل   )64179( �مللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف 
�لمار�ت     �جلن�سية:  علي  �ل  رك��ن  بن  ر��سد  جمعه  ر��سد  حممد   : �ىل  بعجمان 
ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
�لكاتب �لعدل   
مكتب د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان                                             

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
زينيت لتجارة �ملو�د �لبناء / ذ.م.م

�لبناء     �مل��و�د  زينيت لتجارة   : �ع��اله هي  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��ان  نعلن للجميع   
مبوجب  عجمان  �م��ارة  يف  تا�س�ست  قد  حم��دودة  م�سوؤولية  ذ�ت  -�سركة  ذ.م.م 
يف  مرخ�سة  وتعديالته   )1984( ل�سنة   )8( رق��م   �لحت���ادي   �ل�سركات  قانون 
بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية  حتت رقم )57929( وقد قرر �ل�سركاء حلها 

وت�سفيتها وتعيني �ل�سادة.
     جمال لتدقيق �حل�سابات

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��ض �لتقدم به للم�سفي 
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر �لعالن وعلى 

�لعنو�ن �لتايل: �مارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، �ض.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       �عالن وحل وت�سفية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
�عادة �عالن  للح�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/215 )مدين جزئي (  بو��سطة �لن�سر 
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليه/ �سركة بي �ت�ض �ل 
�قام  حممد  ومندوبهم  ح��امت-  حممد  �ل�سركة  وكفيل  وليد-  مديرها  وميثلها  لل�سحن 
�ملدعي/�حمد جا�سم ر��سد �لعريدي عنو�نه: دبي- �ملزهر- مقابل حديقه م�سرف- رقم 
-مدين   2013/215 برقم  �ل��دع��وى   0505648596  -0506453992 رق��م  هاتف   33 �لبيت 
جزئي  - عجمان   ومو�سوعها �ملطالبة  مببلغ 70180 درهم)�سبعون �لف ومائة وثمانون 
درهما فقط لغري + �لفائدة بو�قع 5% �سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى نهاية �ل�سد�د + 
�لر�سوم و�مل�ساريف.(   فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�ساعة 8.30 �ملو�فق يوم 8 من �سهر �سبتمرب 

ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�سية بو�سفك مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/21
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
 �عـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان:�ل�سيد/
حم��م��د �ح��م��د حم��م��د ع��ل��ي �ل�����س��ح��ي �جل��ن�����س��ي��ة: �لم������ار�ت  وط��ل��ب��ا �لت�سديق 
�ل�سم  100% يف  �لبالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�سته  يت�سمن  �لتوقيع على حم��رر  على 
د�ئرة  م��ن  و�مل��رخ�����ض     ) �لنف�ص  عن  للدفاع  خورفكان  )جن��وم  �ل��ت��ج��اري 
�ل�سادر   530329 رقم  رخ�سة مهنية  �لقت�سادية يف مدينة خورفكان-  �لتنمية 
بتاريخ 2004/8/15 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خورفكان. �ىل �ل�سيد / حممد 
عبد�حلميد حممد مظهر بني حماد �جلن�سية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع 
ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان 

�ل�سان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�لكاتب �لعدل   

مكتب �لكاتب �لعدل يف حمكمة خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2012/2277 ت  جتر -م ر- ت- �أظ(
طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لوطني �جلن�سية: �لمار�ت  �ملنفذ �سده : علياء 
�سامل حممد زوجة عبد�هلل ح�سن عبد�هلل �لزعابي �جلن�سية: �لمار�ت    �ملطلوب 
�جلن�سية:  �لزعابي  عبد�هلل  ح�سن  عبد�هلل  زوجة  حممد  �سامل  علياء  �عالنه: 
�ل�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  
�لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/285 جت جز- م ت-ب- �أظ  وحدد لنظره 
جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/9 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ  فانت مكلف 
باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ -�بوظبي �لكائنة باملقر �لرئي�سي 
�سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند �عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت 

�لتنفيذ �جلربي.

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/1204 ت  �جر -م ر- ت- �أظ(
طالب �لتنفيذ/حممد �سامل �سالح �ملنهايل �جلن�سية: �لمار�ت   �ملنفذ �سده : 
مطحنة �ل�سرقية ذ.م.م �جلن�سية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه: مطحنة �ل�سرقية 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  ذ.م.م 
تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم  وحدد لنظره جل�سة يوم �لثنني 
�مام  باحل�سور  مكلف  فانت  �لتنفيذ   طلب  لنظر  موعد�   2013/9/16 �ملو�فق 
�و  �سخ�سيا  �لرئي�سي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �لوىل  �لد�ئرة 
�لتنفيذ  �جر�ء�ت  لتخاذ  تفاديا  �عاله.  �ل�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��سطة 

�جلربي.
 قلم �ليجاري        

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
    �عالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لدعوى رقم )2013/51 �لتما�ض �بتد�ئي ( �ملنظورة 
�مللتم�ض  �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة  و�مل��رف��وع��ة على  �م��ام جلنة ف�ض 
�سامح  ومي��ث��ل��ه��ا  ذ.م.م  �ل��ع��ق��ار�ت  لد�رة  لي���ف  وي�����س��ت  ���س��ده��ا/ 
يوم  جل�سة  �للتما�ض  لنظر  حت��دد  وق��د  ن�سر�،  �عالنها  �لهاجر، 
�لثنني �ملو�فق 2013/9/23 يف متام �ل�ساعة  01.00 ظهر� مبقر 
�للجنة �لكائن مبع�سكر �آل نهيان وذلك على نفقة �مللتم�ض/ جارى 

خان فونتانيال �و�سرتيا.

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
 جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
    �عالن بالن�سر 

�ملنظورة   ) �ب��ت��د�ئ��ي   2013/1836( رق���م  �ل��دع��وى  يف  ت��ق��رر  ل��ق��د 
�م���ام جل��ن��ة ف�����ض �مل��ن��ازع��ات �لي��ج��اري��ة  و�مل��رف��وع��ة ع��ل��ى �ملدعي 
ملالكها/  �للكرتوميكانيكية  للمقاولت  حتويل  موؤ�س�سة  عليها/ 
لنظر  حتدد  وقد  ن�سر�،  �عالنها  �حلو�سني،  حممود  حممد  علي 
�لدعوى جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/16 يف متام �ل�ساعة  
�آل نهيان وذلك على  01.00 ظهر� مبقر �للجنة �لكائن مبع�سكر 

نفقة �ملدعية/ �سركة �خلليج �لول �لعقارية ذ.م.م

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
 جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
مذكرة �عالن بالن�سر     

   يف  �لدعوى 2013/688  ��ستئناف عمايل  
جمهول  ج��ولت��ي   جولتي  ��سوك  -في�ساكها  �سدهما/1  �مل�ستاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بيت �ملزة مطعم وكافيه لوجن وميثله: 
�ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد  �ل�سحي    �سعيد  ر��سد  �سعيد  ز�ي��د 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2013/4/29  كلي  رقم 2013/341 عمايل  بالدعوى 
بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2013/8/1  يوم �خلمي�ض  جل�سه 
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.19

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم �لطعون- �ل�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ستئناف

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
مذكرة �عالن بالن�سر     

   يف  �لدعوى 2013/811  ��ستئناف جتاري  
�ىل �مل�ستاأنف �سده/1 -�سركة �سارة �لثالثي �لم��ار�ت ذ.م.م    جمهول 
�لها�سمي-  �ل�سريف  يو�سف  /يعقوب  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:  ذ.م.م  �لقليمية  ���س��ارة  �سركة  يف   %25 بن�سبة  �سريكا  ب�سفته 
يو�سف حممد  ح�سن حممد �لبحر قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
لها  بتاريخ 2013/1/16 وحددت  كلي  رقم 2012/644 جتاري  بالدعوى 
بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2013/7/29  �لثنني  يوم  جل�سه 
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.16

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم �لطعون- �ل�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ستئناف

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
مذكرة �عالن بالن�سر     

   يف  �لدعوى 2013/78  ��ستئناف تنفيذ جتاري  
�ىل �مل�ستاأنف �سدهم/1 -جموهر�ت �ل�سهباء �ض.ذ.م.م 2- ماجنيت �سينغ كانور� 
جموهر�ت   -5 كنو�ر  �سينغ  جرجنيت   -4 كنو�ر  �سينغ  كنو�ر   -3 �سينغ  مريك 
كانور�  �ض.ذ.م.م 6- كانور� للمجوهر�ت �ض ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�مل�ستاأنف /�ستاندرد بنك ) م�ساهمة عامة( وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد 
��سكالت   2013/76 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �لبحر 
جتاري بتاريخ 2013/5/26   وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1A.4 بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم �لطعون- �ل�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم �ل�ستئناف

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/786   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه /1-بر�ناي ر�جيندير باول �ويريوي �ويريوي   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �مل�سرق )�ض م ع( وميثله: ح�سني علي عبد�لرحمن 
لوتاه  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
وق����دره )342540دره��������م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و�لفائدة 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %12 �لتاخريية   �لقانونية 
و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/8/26 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم �لق�سايا �لتجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
  �عالن بورود �لتقرير بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/1821  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهم/1- مد�ض للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م 2- حممد �بر�هيم  نوح 
�لقامة  حم��ل  جمهويل  ب��ان  بي�سه  �بر�هيم  حممد  ر�سا  حممد   -3 ب��ان  بي�سه 
مبا �ن �ملدعي / بنك ملي �ي��ر�ن - �لفرع �لرئي�سي  وميثله: ريا�ض عبد�ملجيد 
حممود �لكبان نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�ستها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/7/22 
�ملنتدب يف  �ل�سيد �خلبري  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله.  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف 
 9.30 �ل�ساعة  �مل��و�ف��ق 2013/8/22  ي��وم �خلمي�ض  وق��د حت��ددت جل�سة  �ل��دع��وى 

�سباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على �لتقرير      .
ق�سم  �لق�سايا �لتجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
  �عالن بورود �لتقرير بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/1377  جتاري كلي                
�ىل �ملدعى عليهما/1- موؤ�س�سة /ر�ك �لعاملية ملقاولت �لبناء- ل�ساحبها/ �سعود 
�جل�سمي  �بر�هيم  ح�سن  حميد  2-�سلطان  �ل�سحي  حي�سوم  علي  �حمد  حممد 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / موؤ�س�سة منار �لعمر�ن لتجارة وتاجري 
ح�سن  حممد  يو�سف  وميثله:  �حل��رب��ي  ه��ن��دي  ب��ن  ���س��امل  ل�ساحبها  �ل�سقالت 
حممد �لبحر   نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�ستها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/7/15 
�ملنتدب  �ل�سيد �خل��ب��ري  ب���ورود تقرير  �خ��ط��ارك��م  �ع���اله.  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
 9.30 �ل�ساعة   2013/7/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  وقد حت��ددت جل�سة  �لدعوى  يف 

�سباحا بالقاعة ch1B.8 للتعقيب على �لتقرير
ق�سم  �لق�سايا �لتجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2012/1848   جتاري كلي             
�ىل �ملدعى عليه/1-�لعاملية �لوىل للمقاولت �ض.ذ.م.م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �سركة م�سر �لتجارية ���ض.ذ.م.م وميثله: يو�سف حممد ح�سن  
حممد �لبحر قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )139526.82 درهم( و�لر�سوم و �مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتاخريية 12% من تاريخ �ل�ستحاق يف 2008/1/31 وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت 
 ch1B.8 لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/7/28 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
 ق�سم �لق�سايا� لتجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/460   نز�ع مدين               
�ىل �ملتنازع �سده  /1-�سركة �سالمة للتاأمني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملتنازع / عو�ض حممد �سامل علي وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�س�ض مع 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.    و�تعاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملدعى  �ل��ز�م 
�مل�سلح   مبكتب  �ض   8.30 �ل�ساعة   2013/8/11 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 

 رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
          �عالن للح�سور �مام �د�رة �لتنفيذ

 يف �لتنفيذ رقم )2013/425 ت  جتر -م ر- ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/موؤ�س�سة �خلالدية ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة �جلن�سية: �لمار�ت   
�ملنفذ �سده : موؤ�س�سة بحر �لعرب للمقاولت ميثلها �سريف حم�سن �سيد حجازي 
ميثلها  للمقاولت  �لعرب  بحر  موؤ�س�سة  �عالنه:   �ملطلوب  �لمار�ت  �جلن�سية: 
�سريف حم�سن �سيد حجازي �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/1457 
جت جز- م ر-ب- ع ن  وحدد لنظره جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/9/29 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ  فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لوىل باد�رة �لتنفيذ 
-�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�سي �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�سند 

�عاله. تفاديا لتخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.

 �مـــــــارة �بـــــوظبــي 
   د�ئــــــرة �لق�ســـــاء

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 �عادة �عال ن للح�سور �مام �ملحكمة   يف �لدعوى رقم   2013/785  جت   جز- م ت-ب- �أظ

�جلن�سية:  مهدي  علي  م�سطفى  ميثلها/  �ل�سيار�ت  لتاجري  كنانه  مدعي/ 
�لمار�ت    مدعي عليه: �حمد رم�سان �ل�سليمان �جلن�سية: �سوريا   مو�سوع 
 / �عالنه  �ملطلوب  38640درهم   وقدره  باجمايل  مالية  مطالبة  �لدعوى: 
�حمد رم�سان �ل�سليمان �جلن�سية: �سوريا  عنو�نه: بالن�سر  حيث �ن �ملدعي 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/9/18 
�سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد� 
�و  �سخ�سيا  �لكائنة    - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثانية  �لد�ئرة  �مام 
بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها 
بتاريخ    �سدر  �لقل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�سة  قبل 

2013/7/23

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
    حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

��سم �ل�سركة: جنمة �لربهان لرتكيب �للوحات �العالنية و�العالن     )�ص.ذ.م.م(.
�لعنو�ن: مكتب رقم )2( ملك �سلطان خليفة خلفان- ديرة- نايف    �ل�سكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�سجل  �لقيد  رق��م    584268 �لرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت 
997929 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري يف 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2013/7/03 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2010/7/03 
كيه  �ن  �سي  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ض  �أي  لديه  م��ن  وعلى 
قايد لتدقيق �حل�سابات  �لعنو�ن: مكتب )304( ملك �ل بخيت للعقار�ت- ديرة- 
�خلبي�سي    هاتف: 2659550 04 فاك�ض/2659250 04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

��سم �مل�سفي/�سي �ن كيه قايد لتدقيق �حل�سابات  
�لعنو�ن: مكتب )304( ملك �ل بخيت للعقار�ت- ديرة- �خلبي�سي    هاتف: 
2659550 04 فاك�ض/2659250 04مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفيةجنمة �لربهان لرتكيب 
�للوحات �العالنية و�العالن )�ص.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2013/7/03 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2010/7/3  
وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
   مذكرة �عالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2013/382   مدين كلي             
ف��وت��و جمهويل  دي��ج��ي  ���س��رك��ة   -2 ن��ه��وت  ب��ي��زوي��د  عليهما/1-نيل  �مل��دع��ى  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �سمري �حمد �ودي��ف وميثله: علي �حمد حبيب 
عبد�لكرمي �خلاجة    قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
 500.000( وق��دره  مببلغ  بينهم  فيما  و�لتكافل  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم 
درهم( تعوي�سا عن �ل�سر�ر �ملادية و�لدبية �لتي حلقت من جر�ء هذ� �حلادث 
�لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/7/30 �ل�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �لقل. 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ   2013/7/25     
 �عالن ق�سائي بالن�سر

د�ئرة �لق�ساء �ل�سرعي )�بوظبي( حمكمة �لنق�س 
�ىل �ل�سادة/ �سركة بيورتي �لعقارية

ليكن معلوما لديك �ن �لطعن �لتجاري رقم 2013/155 �ملقام �سدك من 
قبل �لطاعن/ �حمد عبد�لعال رحم / قد مت حتديد جل�سة 2013/7/31 
لنظر طلب وقف �لتنفيذ يف �لطعن �ملذكور.  وعليه �حل�سور ب�سخ�سك 
�و  �ي��ة م�ستند�ت  �م��ك��ان تقدمي  �مل��ذك��ور م��ع  �مل��وع��د  �و بوكيل عنك يف 

مذكر�ت تر�ها �سرورية للتقدمي �مام �ملحكمة.
كبري كتاب �ملحكمة �لنق�س
ر�ئدة حممود �لقي�سية

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�ساء(
         حمكمة �لنق�س

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25     
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                    �ىل �ملنفذ �سدها: �ك�����ض لوجي�ستيك�ض ���ض .ذ.م.م   مبا 
وذلك  �دن���اه-  بالك�سف  �ملو�سحة  �لتنفيذ�ت  �ق��ام��و�  �لتنفيذ  طالبي  �ن 
للز�مك ب�سد�د �ملبالغ �ملو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ �لتبليغ 
عدم  ح��ال  يف  بحكم  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستتخذ  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 
ق�سم �لق�سايا �لعمالية  

ر�سم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
167 درهم
146 درهم

16650 درهم
14580 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
غايان �سامباته �سري��سوند�ر�
جاناكا بودهي ترنغا بالنا 

�بوهاميالغ

2012/3214 تنفيذ عمايل
2012/3215 تنفيذ عمايل

م
1
2

�لعدد  10853 بتاريخ 2013/7/25    
  �عالن  للح�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى 2013/154 )مدين كلي (  بو��سطة �لن�سر 
�سركة  عليه/  �ملدعى  �ىل  �لبتد�ئية  �لحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
ت�سابل وورلد ذ.م.م  �قام �ملدعي/حممد مطر �ل�سريف مطر �لهاملي عنو�نه/ 
�بوظبي- �سارع حمد�ن - بناية �لعني �لهليه- �لطابق �ل�سابع- �سقة 2  �لدعوى 
برقم 2013/154 -مدين كلي  - عجمان   ومو�سوعها �ملطالبة  مببلغ 526.651 
درهم   فانت مكلف باحل�سور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا 
�سهر  م��ن   12 ي��وم  �مل��و�ف��ق   11.00 �ل�ساعة  يف  وذل���ك  معتمد  وك��ي��ل  بو��سطة  �و 
حترير�  عليه.  مدعى  بو�سفك  �لق�سية  يف  للنظر  وذل��ك   2013 ل�سنة  �غ�سط�ض 

يف 2013/7/3
       قلم �لكتاب

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية



ح�ادث وق�شايا

34

زوجتي حرة عفيفة طاهرة وكل �لذين تقولو� عليها كانو� يغارون منها ولكن ملاذ� �سدقتهم ؟ 
وملاذ� قتلتها؟

كل هذ� كان مكتوبا مكتوب على �أن �أتزوج  �سمرية خم�سة ع�سر عاما و�أجنب منها نو�رة و�أحمد  
و�آمال و�نت�سار ثم �قتلها ومعها بنتاها �لأخريتان كل هذ� كان مكتوبا ومل يكن بو�سع �أحد �أن 

ميحوه .
�سيمرة  مل يكن يف قريتنا �أجمل منها كانت بي�ساء رغم  �سم�ض �ل�سعيد ج�سدها ممتلئ لي�ست  
غريبة عني �إنها �بنة خالتي عندما �أنت ت�سري يف �سو�رع �لقرية كانت تتجه �إليها كل عيون كهول 
�لقرية قبل �سبانها ولكن يف حذر فالنظرة يف قريتنا حمرمة و�لبنات يعرفن كل �لرجال ومن 
�أكربها  وكنت  �سرقه  �سيئا  يخبئ  كمن  �لنظرة خطفا  عيونهم تخطف  و�لرجال  عائلة هم  �أي 

ب�سنو�ت ع�سر �أو ع�سرين ل �أدرى بال�سبط.
كنت �أيامها �أعمل يف �لإ�سكندرية �ل�سباب ميالأ �سو�عدي وميوج يف ج�سدي و�لنا�سي يتفرجون 

على حينما �أحمل �لأخ�ساب يف �مليناء يف �مليناء وكنت �أعود �إىل قريتنا.
كل عام و�أعي�ض مع �أهلي ب�سعة �سهور حتى �إذ� مل يعد �لزرع يف حاجة �إىل عدت �إىل �لإ�سكندرية 

.
وذهبت  و�لدها  من  �سمرية  يد  لطلب  بالتقدم  يل  ي�سمح  مبلغا  �أدخ��ر  �أن  عملي  من  ��ستطعت 
�إىل بيت خالتي وح�سلت على مو�فقة و�لدها وحملت �إليهم �لفاكهة و�لهد�يا وتناولت ع�سائي 

عندهم و�أ�سبحت �سمرية على ذمتي عقدت  قر�ين عليها.
كل �سيء �أذكره �لآن جيد� كنت �أجل�ض قبل غروب �ل�سم�ض مع و�لدها عند باب �لبيت وجاءت هي 
تتهادي و�سدرها ي�سبقها يف �عتد�د وج�سدها يتحفز ويتوثب  د�خل مالب�سها �لريفية �لو��سعة 
�ند�ض يف  ثعبان  كاأن نظر�تي  �لد�خل  �إىل  و�أ�سرعت جتري  فارتبكت وتعرت  بنظر�ت  وملحتها 

�سدرها.

ما ز�لت �سغرية
بعد �سهور طويلة تزوجتها ويف �أول عام رف�ض �جلميع �أن ت�سحبني �إىل �لإ�سكندرية قالو� �إنها 
ما ز�لت �سغرية ولبد من �أن �أتركها ب�سعة �سهور حتى �أهيئ لها غرفة لتعي�ض فيها وخ�سعت 
لآر�ء �لكبار وجئت �إىل �لإ�سكندرية وحدي لي�ض معي �سوى 
�مل�ستلزمات  وبع�ض  ودولب��ا  �سرير�  و��سرتيت  خيالها 
�سوف  �أنني  د�ئما  �أت�سور  �لأخ��رى وكنت  �ملنزلية 
��ستقيظ يوما فاأجدها معي  يف �لغرفة كيف 

هذ� ما ل �أدريه.

�إىل  �لقرية وع��دت بها  �إىل  �مل��ال و�سافرت  �لغرفة و�دخ��رت بع�ض  �أ�سهر كاملة جهزت لها  �ستة 
�لإ�سكندرية وع�ست معها �أحلى �لأوقات كل �سيء فيها كان عذريا حتى �لأخطاء بع�ض �لفاكهة 
كنت �أ�سرتيها لها فال تعرف ��سمها �أخذتها �إ لى �ل�سينما مر�ت كانت ت�سعد كثري� وتخاف عندما 

ترى قطار� مقبال وتلت�سق بي تر�سعني عو�طفها �لبكر وكنت ��سبح يف م�ساعرها �لعذر�ء.
وحملت �سمرية و�أ�سبحت �أما وبد�أ تكوين ج�سدها ميتلئ ويتحول �إىل �مر�أة نا�سجة  و�أنا �سعيد 
�أنفار بلدنا كانت تعمل عند خايل مقاول  �أعمل يف كل �سيء تركت �خل�سب وتر�أ�ست فرقة من 
�لأنفار كان �لعمل يف كفر �لدو�ر ولكني ولكنني كنت �أ�سكن �لإ�سكندرية يف حي �لقباري مع بقية 

بلدياتنا ..
و�سعت نو�رة �لبنت �لكبرية ثم و�سعت �أحمد و�أ�سبحت �أ�سعر �أن �لعبء و�لأيام  مل تعد �سهلة ملا 
كانت و�لطعام �لذي كان يكفي �ثنني مل يعد يكفي �أربعة �أفو�ه و�نهمكت يف �لعمل �أكر و�أكر 
حاولت �حل�سول على عمل وحدي وخ�سيت على �جلنيهات �لتي �دخرتها من �ل�سياع فافتتحت 
�لفجر  �لإ�سكندرية مع  �أجئ من  �ل��دو�ر وكنت  �لعمال يف كفر  للبقالة يف عزبة ي�سكنها  حمال 
�ل�سريفة وهي  �للقمة  للح�سول على  ح��رب  �أن��ا يف  �ليوم  �لع�ساء ط��ول  بعد  �إل  �إليها  �أع��ود  ول 
ن�سجا  ت��زد�د  و�سمرية  بلدياتنا  ت�سكنه معظمه من  �ل��ذي  و�حل��ي  و�ل��ول��د  �لبنت  مع  �لبيت  يف 
�أنحدر نحو �لنهاية  و�لعمل ي�سنيني من �لإرهاق وهي جتتاز �لطريق �إىل �لربيع �لكبري و�أنا 
فقد جتاوزت �خلم�سني وهي تقرتب من �لثالثني ولكن ذلك مل يلفت نظري مل يخطر ببايل 
وملاذ� يخطر �إنني �أعمل وبني �حلني و�حلني �أوفيها حقها ولكن �مل�ساغل كانت حتول �أحيانا دون 

ذلك �حلق.

�لعمل هدين و��ستنفذ قو�ي
وعادت �إىل من جديد عملية مقاول �لأنفار وفرحت بها فلم يكن حانوت �لبقالة يكفيني فهي 

لي�ست مهنتي ولكنها كانت طريقة للح�سول على لقمة �لعي�ض.
عر�ست علىرّ �إحدى �ل�سركات �أن �أجلب لها عمال وعملت معها و�لعمل ل ينقطع ليل نهار و�أ�سبح 
�لدخل �ملادي �لكبري يغري بالعمل �أكر و�نهمكت بكل قوتي كنت �أعود �إليها عقب كل يوم وقد 
�ل��دو�ر نبني عليها  �أر���ض  يف كفر  باأننا �سوف ن�سرتي قطعة  �أمنيها  �لعمل ولكني كنت  هدين 
بيتا ن�سكن بع�سه ونوؤجر بع�سه كانت �أمنيتي �أن ي�سبح بيت خا�ض بي وحدي هنا بجو�ر �لعمل 
يف كفر �ل��دو�ر ووف��رت �ملال �ل��الزم لذلك و��سرتيت �لأر���ض وبعدها رحت �أح��ارب كل �لظروف 
و�أعاندها لكي �بني �لبيت.  �سمرية يف هذه �ل�سنو�ت و�سعت بنتان �آمال و�نت�سار و�سمرية تزد�د 
جمال وكاأنها مل حتمل ومل تلد �أربعة تعلمت كيف تتزين وتتعطر وت�سفف �سعرها �لأ�سود على 
جبينها �لأبي�ض كما تعلمت كيف تختار �ملالب�ض �لتي تربز مفاتنها ولكن مل يخطر ببايل قط 

�أن هذ� �لتطور قد يخفي �سيئا خلفه .

ملاذ� ي�سحكون
لكن �لنا�ض ملاذ� ينظرون �إىل  نظر�ت ذ�ت معني حني �أم�سي يف �ل�سارع �ملو�سل 
�إىل بيتي �جلري�ن �لذين يلتقون بي يف �لطريق يحولون نظر�تهم وهم 
يتغامزون ذ�ت مرة و�سلت مبكر� بعد �لع�ساء من كفر �لدو�ر �إىل �لقباري 
يتجنبونني  كثريين  �أن  و�سعرت  �ملقهى  على  وجل�ست  �لإ�سكندرية  يف 
ثم  �لن�ساء  ي��روون ق�س�سا عن خيانات  ور�ح��و�  بع�سهم  و�جتمع حويل 
كاأنها  �سحكاتهم  كانت  ؟  ي�سحكون  مل��اذ�  �أع���رف  ومل  كثري�  �سحكو� 
�أل   : �أح��ده��م وه��و يتفر�ض يف وجهي  �سفعات على وجهي وق��ال يل 
تعرف ملاذ�  ي�سحكون يا عبد �لاله؟ و�أجبته بالنفي فقالت: �أح�سن 
يا رجل !! ثم �سحك هو �لآخر ليلتها رجعت بذ�كرتي �إىل �لغمز�ت 
�لبيت وجاءت  ت�سيح عني ودخلت  �لتي كانت  و�لوجوه  و�للمز�ت 
�أك��ر مما  �ل�سلم وك��ان وجهها ي�سئ  �سمرية ت�سيء يل م�سباح 
ي�سئ �مل�سباح �لذي مت�سكه وج�سدها �متالأ بع�سه وتكور بع�سه 
وفا�ست عيناها باأنوثة نا�سجة مندفعة ك�سيل متدفق و�لذهب 
�سدرها  على  ويتطوح  مع�سمها  على  ينام  لها  ��سرتيته  �ل��ذي 
و�أدركت �أن كل �لن�سوة يغرن منها يح�سدنها على ما هي فيه من 

نعمة ولهذ� ينقلن �إىل �أزو�جهن ق�س�سا م�سوهة .
هكذ� كانت تقول يل ولكن هل هذه هي �حلقيقة؟ ونقلت �إليها 
بع�ض  ما حدث على �ملقهى  ور�أ�سها بجو�ر ر�أ�سي على �لو�سادة 
ولكنها قالت يل �إن �لن�سوة هنا يغرن منها ويت�ساجرن معها 
كفر  �إىل  و�نتقالنا  �لبيت  بناء  ��ستكمال  و�أن  �لنهار  ط��ول 
�لدو�ر �سوف ي�سع حد� لكل هذ� ما �أنت  عارف يا عبد�لاله 

كالم �لن�سو�ن كلهن يتمنني لنا �خلر�ب نام يا عبد �لاله �أنت �سقيان بتتعب كثري عل�سان تبني 
�إىل  �أذه��ب  ليال  �أع��ود  عندما  �إليه  �لطريق  �أجتنب  �أ�سبحت  �ملقهى  ورو�د  �ملقهى  كرهت  �لبيت 
�ل�سارع وهم  �سبان يطاردونني يف  �أن ثالثة  �مل��ر�ت لحظت  �إح��دى  �آخ��ر ويف  �لبيت من طريق 
ير�سلون من �أفو�ههم �سغري� مت�سال وي�سيحون بعبار�ت تهكمية ملاذ�؟ ل�ست �أدري ودخلت �لبيت 
ودمائي تغلي ولكن ما كدت �أر�ها حتى هد�أت  وقلت لها ما حدث يف �ل�سارع لبد من �لنتقال �إىل 
كفر �لدو�ر ولكمن هل ما حدث حقا �سيء مما ي�ساع يا �سمرية وترد �سمرية بلهجة ��ستنكار كيف 
تظن هذ� يا عبد �ألاله ؟�أل�ست �أنا �سمرية �أم �أولدك و�بنة خالتك ل ترهق نف�سك نام نام .. نام 

يا عبد �لاله.. �أنت يف حاجة �إىل �لر�حة و�لنوم.. و�أنام 

وبنينا بيتنا 
من �لإ�سكندرية تركت ور�ئي �لغمز�ت و�لكلمات �ملبهمة و�لإ�سار�ت �لغام�سة نحن هكذ� د�ئما 
�أبناء �ل�سعيد تنق�سنا �ل�سر�حة يف كل ما نعمل نحب �لإ�سارة  ونكره بالإ�سارة ونقتل بالإ�سارة 

و�لكالم عيب و�لهم�ض مباح و�حلبل ينقطع د�ئما قبل �أن ي�سل ل�ساحبه.
وم�سي عامان منذ جئت �إىل كفر �لدو�ر ولكن ما �سمعته يف �لإ�سكندرية مل يرتكني �أند�ض يف 
�ملو�سوع  �أفاحتها يف  �سمرية وعندما وعندما  �أعد كما كنت مع  �أعماق ومل  و��ستقر يف  عروقي 

تبكي وتق�سم �أنها بريئة من هذه �ل�سائعات ولو كانت �أخطاأت لقتلت نف�سها بيدها .

مرتان .. ال مرة و�حدة
بالإ�سكندرية  ن�سكن فيه  �ل��ذي كنا  �ثنان من �حل��ي  ي��زورين  ك��ان  �لعيد ظهر�  �أي��ام  ث��اين   ويف 
وتكلمنا يف كل �سيء حتى و�سل بنا �حلديث �إىل �لنقطة �حلرجة وقلت لهما ب�سر�حة هل �أنتما 
�أن �سمرية خانتني قال يف �سوت و�حد نعم ح�سل مرتني ولي�ض مرة و�حدة ورف�سا  على ثقة 
�أن يف�سحا �أكر من ذلك و�أ�ستاأذنا يف �لن�سر�ف كان �لوقت ع�سر� وبقيت يف مكاين يف نف�ض 
�لغرفة  ر�أ�سي ي�ستعل نار� ومل �أعد �أرى �سيئا �سوي �لظالم ويف هذ� �لظالم كانت �سمرية بني 
يدي رجل  ل وجه له ثم وهي ميتة و�أقبل �لليل و�أنا يف مكاين ودخلت على �سمرية ت�ساألني هل 

�أح�سر لك �لع�ساء؟
و�نفجرت فيها: ل �أريد طعاما ل �أريد منك �سيئا �أريدك �أن تختفي من �أمامي �لآن وخرجت 
�أطيق  �أع��د  مل  �لليلة  يتم  �أن  يجب  فيه  �أفكر  كنت  وم��ا  نف�سي  مع  �ل�ساخبة  �جلل�سة  وو��سلت 
ومل �أعد �أفكر و�مل�سد�ض يف �لدولب ولدى �أكر من �ستني طلقة ولبد �أن �أذهب �لآن لأعود به 

و�أح�سوه وعندما �أ�سبح معي يف �لغرفة �سعرت بالطمئنان.
�لبنت  ولكني �سرفت  �لع�ساء  �أري��د  كنت  �إذ�  ت�ساألني  ن��و�رة  �بنتي  �ساعتني  بعد  �سمرية  و�أر�سلت 

�أر�سلتها ت�سرتي يل علبة �سجائر.
كم من �لوقت م�سي على و�أنا يف مكاين ل�ست �أدري �أخري� �سعرت �أن �لهدوء �سمل كل �لبيت نو�رة 
و�نت�سار  �سنتان  �آم��ال وعمرها  تنام ومعها  �سمرية  بعيدة عن غرفتنا  ينامان يف غرفة  و�أحمد 
وعمرها ثالث �سنو�ت وهما من �جلائز �أن يكونا نتيجة للخيانة ومن �لأف�سل �أن ميوتا معها 
وحتى منت�سف �لليل كان كالم �لز�ئر�ن ماز�ل يحوم يف جو �لغرفة ينعق كما �لغربان هل ما 
�أ�سو�ت   .. وب��اب غرفتهما كان مفتوحا  �مل�سد�ض يف يدي  �سائعات مل يعد يهم  �أم  ق��اله حقائق 
�أنفا�سها ت�سمع من �ل�سالة وتقدم �إىل م�سباح �لغرفة و�أ�ساءه وهي ملقاة على �ل�سرير وحولها 
�لطفلتان كان �لثوب منح�سر�عن كل �ساقها �ليمني حتى فخذها وتقدمت �أ�سحب ثوبها �أ�سرتها 
ملاذ� فعلت ذلك ل�ست �أدرى وتقلبت يف �لفر��ض دون �أن تفتح عينيها ت�ساألني �إذ� كنت �أريدها �أن 

جتهز يل طعام �لع�ساء �أم ل؟.

�لر�سا�سات �لقاتلة
�آهة  �أرد عليها �نطلقت �لر�سا�سة �لأوىل على بعد ن�سف مرت من �سدرها و�سمعت عنها  ومل 
�لهو�ء  �لثانية وكانت يدها تدور يف  �لر�سا�سة  �أل��اله و�نطلقت  يا عبد  مكتومة ومتتمت  ليه 
كاأنها ت�ستنجد �أو تق�سم على بر�ءتها ف�سقطت بجو�رها وتناثرت �لدماء على مالحمها و�نطلقت 

ر�سا�سة ثالثة ثم حتول �مل�سد�ض وحده �إىل �لطفلتني .
ن��و�رة �لبنة �لكربى  �أرى �سيئا كنت مغم�ض �لعينني �سعرت بحركة يف �لبيت  �أكن  �ساعتها مل 

و�سقيقها �أحمد هربا من غرفتهما عندما �سمعا �سوت �لر�سا�ض.
�أما �أنا فلم �أدرك ما حدث �إل عندما وجدت �ل�سرطة تطوق �لبيت كان ذلك يف حو�يل �خلام�سة 
�سباحا كان �مل�سد�ض ما ز�ل يف يدي وبد�أت �أطلقه على �ل�سرطة و�أنا  �أ�سيح بكل قوتي �لباقية  
و�أغناهن  �أجملهن  لأنها  منها  يغارون  جميعا  كانو�  ..طاهرة  برئية  ..زوجتي  جميعا  �أ�سمعو� 

و�أحالهن.
�لثبوتية  و�لأدل��ة  و�ل�سهود  �لوقائع  يعرف  و�إمن��ا  �خليال  ول  �لكلمات  يعرف  �لقانون ل  ولكن 

�لقاطعة ول يعرتف بال�سائعات و�لأقو�ل �ملر�سلة وحكمت �ملحكمة ... 

�ل�سائعة �لقاتلة

يقتل و�لدته لقيامها ب�سب زوجته
جنحت �جهزة �لأمن بالقليوبية يف ك�سف غمو�ض مقتل عجوز عر علي 
، حيث تبني �ن  بالقناطر �خلريية   د�خ��ل منزلها  �لر�أ�ض  جثتها مه�سمة 
مرتكب �حلادث جنلها �ملقيم يف نف�ض �ملنزل عقابا لها علي �سبها لزوجته 

و�لذي قام بته�سيم ر�أ�سها مبوقد كريو�سني وحجر طوب .
و�إحيل  �ملتهم  �لقب�ض علي  و�لقي  �لعام  �لقناطر  مل�ست�سفي  مت نقل �جلثة 
�مل�ست�سفيات  ت��اأم��ني  �إد�رة  مدير  تلقي  حيث   ، �لتحقيق   فتولت  للنيابة 
�إخطار� من م�ست�سفي �لقناطر بو�سول جثة )ه.م.ح( 62 �سنة ربة منزل 

جثة هامدة مه�سمة �لر�أ�ض .
ك�سف  ب�سرعة  و  �ملباحث  م��دي��ر  فكلف  �لقليوبية  �أم���ن  م��دي��ر  �إخ��ط��ار  مت 
غمو�ض �حلادث وتو�سلت �لتحريات �إيل �ن مرتكب �حلادث جنل �ملجني 
�أن  �ملنزل و�ل��ذي ت�ساجر مع وو�لدته بعد  عليها �لذي يقيم ب�سقة بنف�ض 
باإهانتها فقرر �لإنتقام منها جماملة  �أخربته زوجته بقيام �ملجني عليها 

لزوجته و�ثناء �ل�سجار قام بته�سيم ر�أ�سها فلقيت م�سرعها يف �حلال .
متكن رئي�ض فرع �لبحث �جلنائي بالقناطر من �لقب�ض علي �ملتهم ويدعي 

) ع (30 �سنة موظف وتولت �لنيابة �لتحقيق .

�لقتيلة ما ز�لت عذر�ء 
�سنة �حلار�ض   60 وقف عم ر�سو�ن 
م�سر  ب���ط���ري���ق  �مل����������ز�رع  ب�����اإح�����دى 
�لإ����س���ك���ن���دري���ة �ل�������س���ح���ر�وي �أم�����ام 
منحه  منه  يطلب  �مل��زرع��ة  �ساحب 
24 �ساعة ليطمئن على  �إج��ازة ملدة 
ب���اأح���د مناطق  �أ����س���رت���ه �ل��ت��ي ت��ق��ي��م 

حمافظة �جليزة.
�ملزرعة  و�فق �ساحب  وعلى م�س�ض 
وب�سرعة ��ستقل ر�سو�ن �سيارة �أجرة 
لتنطلق به �إىل منزل �أ�سرته وطو�ل 
�لطريق ظل عم ر�سو�ن �سامتا كان 
�إىل  و�سوله  عند  �سيفعله  فيما  يفر 

بيته.
لأ�سرته  ب���زي���ارت���ه  ���س��ع��ي��د�  ي��ك��ن  مل 
ه����ذه �مل�����رة ف���ال���زي���ارة �لأخ�������رية له 
�لوقت  ذ�ت  وقا�سية يف  كانت حزينة 
بعدما  بائ�سا  ر���س��و�ن  ع��م  �أم�����س��اه��ا 
عن  كثري  ك��الم  �أ�سماعه  �إىل  تر�مي 
�لعالقة �لقائمة بني �بنته �ل�سغرى 

و�أحد جري�نها.
 

�عرت�ف �لقاتل
ر�أ������ض  يف  �ل����ذك����ري����ات  ����س���ري���ط  د�ر 
و�جه  كيف  ت��ذك��ر  �لعجوز  �حل��ار���ض 
�ب��ن��ت��ه �ل�����س��غ��رى 16 ���س��ن��ة ب��ك��ل ما 
�بنته  �أن  م�����ر�رة  يف  وت���ذك���ر  ���س��م��ع��ه 
ر�حت  ب��ل  �ل�����س��ائ��ع��ات  ه���ذه  تنكر  مل 
و�تفقت  جارها  حتب  باأنها  توؤكدها 
�أي�سا  وت��ذك��ر   .. �ل�����زو�ج  ع��ل��ى  م��ع��ه 
كيف ثار يف وجه �بنته و�سفعها على 
وجهها موؤكد� لها �أن جارها يخدعها 
�لبنة  ه��ددت��ه  وكيف  يتزوجها  ول��ن 
بالنتحار �إذ� مل يو�فق على زو�جها 

ممن حتب.

�لتمهيد للجرمية

منزل  �أم��ام  �لأج��رة  �ل�سيارة  توقفت 
عم ر�سو�ن وتوقفت �لأفكار يف ر�أ�ض 
متثاقلة  ب��خ��ط��و�ت  �حل���زي���ن  �لأب 
�سعد ر�سو�ن درجات �ل�سلم فتح باب 
�ل�سقة ليجد زوجته جال�سة مهمومة 
�أية؟  �ل��رج��ل يف ف���زع : ف��ي��ه  ���س��األ��ه��ا 
وجاءه �لرد فاتر� فعاد يردد �ل�سوؤ�ل 
فاأجابته زوجته ب�سوت حزين �بنتك 

مل حت�سر منذ ليلة �أم�ض؟
ر���س��و�ن عن  ع��م  ي�ستف�سر  �أن  وق��ب��ل 
قد  �لفتاة  كانت  �بنته  غياب  �أ�سباب 
دخلت �ل�سقة لتوها و�رتبكت عندما 
�ساهدت و�لدها �لذي ثار يف وجهها 

قائال كنت فني يا بنت؟
مل ترد �لبنة �سمتها كان يعني �أنها 

�أنهال  �ل��ذي حتبه  م��ع ج��اره��ا  كانت 
�لأب على �بنته بال�سرب و�أق�سم �أنها 
�لتي  �مل��زرع��ة  �إىل  معه  تذهب  �سوف 
عن  بعيد�  معه  و�ستقيم  بها  يعمل 

هذ� �ل�ساب �لذي غدر بها.
كانت ثورة �لأب �لعجوز هائلة وقفت 
�لبنة �أمامها �سامتة ر��سخة وعلى 
�لفور عاد �لأب وقد ��سطحب �بنته 
�مل���زرع���ة ق��ب��ل م���رور مهلة  م��ع��ه �إىل 
�لإج�������ازة �ل��ت��ي م��ن��ح��ه��ا ل���ه �ساحب 

�ملزرعة.

�جلرمية 
����س���ب���اح �ل����ي����وم �ل����ت����ايل ع����ر بع�ض 
ع���ل���ى جثة  �مل�����زرع�����ة  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 

�ملباحث  رج�����ال  و�أب���ل���غ���و�  م��ت��ف��ح��م��ة 
تعر�ست  �لقتيلة  �أن  �كت�سفو�  �لذين 
ثم  �سلبة  ب��اآل��ة  ر�أ�سها  على  ل�سربة 
�أ�سعل �جلاين �لنار يف جثتها لإخفاء 

معاملها.
غام�سة  ت����ب����دو  �جل�����رمي�����ة  ك����ان����ت 
�ملزرعة  ع��ن  بعيد�  ف��اجل��رمي��ة مت��ت 
�ملكان  ع��ن  م�سوؤول  لي�ض  و�حل��ار���ض 
�لذي متت به �جلرمية وعندما �سئل 
قال �إنه مل يرتك مكانه يف �حلر��سة 

على �أبو�ب �ملزرعة.
ك��ان��ت �جل��رمي��ة غ��ام�����س��ة م��ن هذه 
�لفتاة وملاذ� �أتت �إىل هذ� �ملكان ومن 

�لذي �أتي بها ؟!
ولكن لكل لغز حل؟!

�لتحريات  �أف������ادت  ق��ل��ي��ل��ة  �أمي  ب��ع��د 
�سكنها  م����ك����ان  م����ن  ف����ت����اة  �خ���ت���ف���اء 
م�سدر  وك�����ان  �جل���ي���زة  مب��ح��اف��ظ��ة 
�لفتاة  �سديق  �ل�ساب  هو  �ملعلومات 
�لتي  �لبحث  رح��ل��ة  ب���د�أت  هنا  وم��ن 
تو�سل خاللها رجال �ملباحث �إىل �أن 
�لقتيلة  نف�سها  هي  �ملتخفية  �لفتاة 

جمهولة �ملعامل.
ينجح  �أن  ذل��ك  بعد  �سعبا  يكن  ومل 
رجال �ملباحث �نتز�ع �لع��رت�ف من 
و�لد �لفتاة �عرتف �حلار�ض �لعجوز 
تف�سيليا بجرميته �لب�سعة مل يذرف 
دمعة و�حده ولكنه �نخرط يف �لبكاء 
�ل�سرعي  �لطب  تقرير  ج��اء  عندما 

موؤكد� �ن �لقتيلة ما ز�لت عذر�ء.
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�إىل �أي مرحلة تذهب �فالم �ملغامر�ت يف هوليوود، خ�سو�سا، حينما ي�سعر كتابها ومبدعوها �أن �الأر�ص و�حلياة ملا يعود� 
قادرين على ��ستيعاب كمية �خليال و�ملغامرة �لتي يذهبون �ليها، وهذ� ما يتحقق من خالل فيلم )�آر. �إي. بي. دي( وهي 
�خت�سار �ىل جملة )�إد�رة �رقد ب�سالم( )ر�ست �ن بي�ص دبارمتنت( و�ملاأخوذ عن جمموعة من �لق�س�ص �مل�سورة �لتي 

حققت �نت�سار� كبري� يف �الأ�سو�ق �المريكية.

�خت�سار �إىل )�إد�رة �رقد ب�سالم(

فيلم )�آر. �إي. بي. دي(.. �ملغامرة ما بعد �مل�ت

جمموعة من كبار جنوم �ل�سينما، فكل من تلك 
�ل���س��م��اء �ل��ت��ي �سنتوقف ع��ن��ده��ا، ه��و ع��ب��ارة عن 
ليلهو..  ج��اء  هنا  ولكنه  وم��ب��دع..  متفرد..  جنم 
وميزح.. ويلعب.. و��ستطيع �لتاأكيد للمتابع باأن 
من �أ�سباب جناح هذ� �لفيلم، هو تلك �لكمية من 
�ل�سخرية �لعالية وهي م�ستمدة �أ�ساًل من �ملادة 
�ل��رو�ئ��ي��ة �ل��ت��ي �ساغها ج��ون و�رب���ك ب���روح وهو 
�لعنا�سر �لكبرية يف فيلم مغامر�ت،  يقحم تلك 
�أجيال تذهب �ىل مغامرة، يفرت�ض  �أمام  وكاأننا 
�لفيلم  عنا�سر  فجملة  جتاوزتها..  قد  تكون  �أن 
مت��ث��ل مب��غ��ام��رة م��ن �أج���ل �ن��ق��اذ �ل��ب�����س��ري��ة، بعد 
تهريب عدد من �ل�سلحة �لنووية وتكون �ملهمة 
�لذي  �ل��ف��ري��ق  ذل����ك  ع���رب  �ل  ت��ت��م  ���س��ع��ب��ة، ول 
)ف���ر�ن���ك مو�سي�ض(  �مل��ت��ق��اع��د  �ل�����س��اب��ط  ي��ق��وده 
يقوم  و�ل��ذي  ويلي�ض،  برو�ض  �ل�سخ�سية  يج�سد 
�ساركته  �لتي  �ل��ك��و�در  م��ن  لعدد  جتميع  بعملية 
���س��اب��ق��ا يف �ل��ع��دي��د م���ن م��ه��م��ات��ه، وه���م ميثلون 
و�ل��ت��ع��ام��ل معه..  �ل��ت��ع��اون  �ل���ذي يجيد  ف��ري��ق��ه 
�ل�سلحة  تلك  ع��ن  بحثا  �ملهمة  تلك  وت��ق��وده��م 
�لنووية، �ىل باري�ض ولندن ومو�سكو يف مغامرة 
قدمي،  جيل  ومفارقات  �لعالية،  �ل�سخرية  متزج 
ليز�ل ي�ستخدم تقنيات �لأم�ض يف زمن �حلد�ثة 

و�لقفز�ت �لعلمية و�لتكنولوجية.
�لذي   )2 )رد  لفيلم  �ل�سا�سي  �مل��ح��ور  ه��و  هكذ� 
�أف�����الم )فن  �أخ���رج���ه د�ن ب��اري�����س��ت �ل����ذي ق���دم 
�مل�سل�سالت  م���ن  وح��ف��ن��ة  ج���ني(  �ن���د  دي���ك  وذي 
�سارك يف  �سيناريو  ي�ستند �ىل  �لتلفزيونية، وهو 
كتابته جون هوبري �لذي كتب �جلزء �لأول من 
�لفيلم عام 2010 وكان مع برو�ض ويلي�ض �ي�سا 
�آخر  وكم  باركر  لوي�ض  وم��اري  مورغان فرميان 
روبرت  �مل��خ��رج  يومها  ق��اده��م  وق��د  �لنجوم،  م��ن 

�سوينتك.
بينهم  �ل��ك��ب��رية.  �ل���س��م��اء  م��ن  حفنة  �لفيلم  يف 
ب���رو����ض وي��ل��ي�����ض، وك��ات��ري��ن زي��ت��ا ج��ون��ز وم���اري 
لوي�ض باركر و�نتوين هوبكنز )�سمت �حلمالن( 
وجون مالكوفيت�ض وهيلني مورين )�مللكة( وكم 
�آخ���ر م��ن جن��وم �أف���الم �مل��غ��ام��ر�ت، م��ع مالحظة 
�نتوين  �ب��رزه��م  �ل�سخ�سيات  من  ع��دد  ��ستبد�ل 
يف  كوك�ض  ب��ري��ان  مكان  هنا  يحل  �ل��ذي  هوبكنز 

تقدمي �سخ�سية )�سائد �لرجال(.
)فر�نك(  �ملتقاعد  �ل�سابط  ذلك  يريد  كان  لقد 
ياأتيه  ب���ه���دوء و����س���الم، ح��ت��ى  ي��ع��ي�����ض ح��ي��ات��ه  �ن 
�لت�����س��ال ب���اأن���ه م���ط���ارد م���ن �لن���رتب���ول وعليه 
على  �حل�سول  يف  ت��ورط��ه  م��ن  �ساحته  ي��ربئ  �أن 
ب��ق��اي��ا �لأ���س��ل��ح��ة �لنووية  ن���ووي���ة، م���ن  �أ���س��ل��ح��ة 
ومن  وتفعيلها،  جتميعها  �ع����ادة  ث��م  �ل��رو���س��ي��ة، 
�أجل نزع فتيل تلك �لأزمة، �لتي قد تهدد �لعامل، 
تفرقو�  �لذين  فريقه،  بتجميع  )ف��ر�ن��ك(  يبد�أ 
من  ميتلكونه  ملا  ��سافة  �أ�سابهم،  ما  و�أ�سابهم 
مز�ج خا�ض ي�سل بع�سهم �ىل حد �جلنون، كما 
يج�سدها  �لتي  بوجز(  )مارفني  �سجعه  هو�سان 

�لنجم جون مالكوفيت�ض.
تلك �لفرقة جتد نف�سها يف �حلني ذ�ته مطاردة 
من قبل فيكتوريا �لتي جت�سدها )هيلني مدرين( 

وبرعونة...  �ل�سالح  ��ستخد�م  يف  ت��رتدد  ل  �لتي 
وهذ� ما يخلق حالة من �ل�سخرية، خ�سو�سا و�ن 
جاءت  �لكعب  عالية  جنمة  بانها  يعرف  �جلميع 
وت�سخر...  وت��ل��ع��ب...  لتلهو...  �لعمل  ه��ذ�  �ىل 

ومتثل... �ىل جو�ر جمموعة من �أهم �لنجوم.
عامل  مو�جهة  يف  �لقدماء،  �ملقاتلني  من  �أجيال 
�ملجموعة  تلك  وحم��اول��ة  و�لت�����س��ال،  �لتقنيات 
�ن تبقى، و�ن تخرتق كل تلك �حلو�جز، و�ي�سا 

مطارد�ت فيكتوريا �لرعناء.
كمية من �ل�سخرية من كل �سيء، حتى من �أفالم 
من  كمية  يت�سمن  �لفيلم  �ن  رغ���م  �مل��غ��ام��ر�ت، 
م�سهد  بالذ�ت  �لنفا�ض،  حتب�ض  �لتي  �ملغامر�ت 
ت�سميم �لكرملني عرب �دخال �سفادع �سامة )من 
�لأم�����ازون( �ىل م��ي��اه �ل��ك��رم��ل��ني... و�ي�����س��ا تلك 
باري�ض  ���س��و�رع  يف  للمغامر�ت  �ملحبوكة  �مل�ساهد 

ولندن وفرجينا )مونيرتيال(.
من  �لعامل  �نقاذ  يحاولون  �ملغامرين  من  حفنة 
مغامر�ت  تفعيلها...و�لنتيجة  مت  نووية  �أ�سلحة 
ولكن على طريقة �لنجوم �لكبار، ون�سري �ىل �ن 
�أ�سغر جنم يف �لفيلم جتاوز عمره �ل�ستني عاما! 
مو�ليد  )م��ن  جونز  زيتا  كاترين  �جلميلة  ع��د� 

.)1969
ر�ئعة  م��ن  �أك��ر  ت�سويرية  مو�سيقى  �لفيلم  يف 
�ساغ  �ل��ذي  �سلف�سرتي،  �لن  �ملو�سيقار  �ساغها 
من ذي قبل مو�سيقات �أفالم - �ملهمة �مل�ستحيلة. 
�أم��ريك��ا( وفور�ست غابن وغ��ريه��ا من  و)ك��اب��نت 
�لتحف �ل�سينمائية �ملهمة، وقد ��ستغل �سلف�سرتي 
على �ملو�سيقى ذ�ت �ليقاع �ملتناغم مع مغامر�ت 
�لفيلم. ل نطيل... حينما نقول... �نه فيلم لعبة 

�لكبار بطريقتهم �خلا�سة... و�جلميلة.

رحلة مغامر�ت �ساخرة تطوف باري�ص ولندن ومو�سكو

)رد 2(.. حينما يلعب �لكبار فيلمًا

ن��ي��ك ووكر  �مل��خ��رب  ���س��دي��د، ح���ول  باخت�سار  �حل��ك��اي��ة 
)ري���ان ري��ن��ول��دز( �ل���ذي يقتل يف ح���ادث م��دب��ر، وبعد 
وفاته يتم نقله يف مكان ما يف هذ� �لكون �ىل �د�رة حتت 
م�سمى )�رقد ب�سالم( لأنه �سابط يتم �حلاقه ب�سابط 
�ليهما  ت�سند  بريدجز(  )جيف  متقاعد  �آخ��ر  �سرطة 
مهمة حماية وخدمة �حلي من �ملتغطر�سني و�لأرو�ح 
�ل�سريرة و�ملتعط�سة للدماء و�لذين يرف�سون �لنتقال 
�ىل �لآخرة.. ويف �حلني ذ�ته، يظل ذلك �ملخرب �ل�ساب 
يبحث عمن ت�سبب باغتياله، من خالل كل من ي�سل 
�ىل تلك �ملنطقة �لتي تكون بني �حلياة و�ملوت �أو بني 
�حلياة و�لآخرة. هكذ� يقول �لفيلم �لذي يذهب بعيد� 
و�لقر�ء�ت  مغامر�ته،  و�ي�سا  وخيالته  طروحاته  يف 
�لفل�سفة، خ�سو�سا �ن  �ملغامرة ب�سيء من  �لتي متزج 
حيث  متخيل،  ب�سكل  �لأم��ر  ت��رى  �ل�سخ�سيات  جميع 
�م��ر�أة فاتنة،  �أنه  يتم م�ساهدة �ل�سابط �ملتقاعد على 

و�ملخرب على �أنه �سيني كهل.
وت��ت��ط��ور �لح�����د�ث يف ذل���ك �ل���ع���امل �مل��ت��خ��ي��ل، وتلك 
�لح������د�ث �مل��ف��رت���س��ة ع���رب ���س��خ�����س��ي��ات ت�����س��ل يوميا 
�ل�سخ�سيات  م��ع  �مل��و�ج��ه��ة  و�ي�����س��ا  �مل��ح��ط��ة،  تلك  �ىل 
و�لنتقال  �مل��وت..  ترف�ض  و�لتي  و�لعنيفة،  �ل�سريرة 

�ىل �لنهاية. �لفيلم من توقيع �ملخرج روبرت �سونيتك 
�لذي �ساهدنا له من ذي قبل �فالما مثل )رد( )�جلزء 
2005 )مع جودي  �لأول( 2010 و)فاليت بالن( 
فو�سرت( وغريهما وهو هنا يذهب �ىل عامل متخيل، 
وخملوقات  �لن�سان  بني  �ملغامرة  �ب��و�ب  �أمامه  يفتح 

تنوعت وتعددت هاج�سها �لعنف.. و�لبقاء.
�لفيلم يعتمد على �سيناريو كتبه فيل هاي �لذي كتب 
�سيناريوهات )توك�سيدو( 2002 و)�سر�ع �جلبابرة( 
يف  �سريكه  منفريدي  مات  �لكتابة  يف  ومعه   2010

�لكتابة د�ئما.
رحلة �ىل ع��و�مل متخيلة بعد ح��ادث �مل��وت �ل��ذي نفذ 
من  �ج���و�ء  �ىل  �لح���د�ث  لتقودنا  مده�سة،  بطريقة 
�لعد�لة،  حتقيق  يريد  �لذي  �ل�سابط  حيث  �لفرجة، 
ذ�ته  �حل��ني  يف  ولكنه  �ملهمة،  ي�ساركه  �ل��ذي  و�مل��خ��رب 
ي�سلكها  �لتي  و�لكيفية  �ملت�سبب يف موته..  يبحث عن 
و�لك�سن  �لعلمي  �خل��ي��ال  م��ن  �ج���و�ء  ع��رب  لالنتقام 

و�لعنف و�لبتكار يف �ملغامر�ت و�بتكار �ل�سخ�سيات.
بلغت  للفيلم  �لتقديرية  �مليز�نية  �أن  �ىل  هنا  ون�سري 
يتجاوز  �ن  عليه  �ن  يعني  وهذ�  دولر،  مليون   130
وهي  ب��ال��رب��ح،  ي��ب��د�أ  حتى  دولر  مليون   150 �سقف 

م��ه��م��ة ت��ب��دو ���س��ع��ب��ة.. ول��ك��ن يف ظ���ل ه���ذ� �ل��ك��م من 
�سيء جائز، خ�سو�سا يف ظل  و�لعنف.. كل  �ملغامر�ت 
�لنجومية �لتي يتمتع بها ريان رينولدز �لذي �ساهدنا 
�ساندر�  )�م��ام  و)�لعر�ض(  �ب(  )�ساننغنغ  �فالما  له 
�ل��ن��ج��م �لقدير  ب���ول���وك( وم��ع��ه يف �ل��ف��ي��ل��م �جل���دي���د 
جيف بريدجز �لذي ميتلك �ملقدرة على �لنتقال بني 

�ل�سخ�سيات و�لفالم.
ماري  بينهم  م��ن  �ل���س��م��اء  م��ن  ع��دد  �لفريق  و�سمن 
�ملفرت�ض  كان من  بدور )بروكرت( وقد  باركر  لوي�ض 
�عتذرت  �أنها  �ل  �ل�سخ�سية جودي فو�سرت  �أن جت�سد 

لرغبتها بالبتعاد عن �فالم �ملغامر�ت و�خليال.
كما ي�سم �لفيلم ��سماء �سهرية �خرى، من بينها مدير 
بيك  كري�ستوفر  و�ملو�سيقار  كو�سلر  �لوين  �لت�سوير 
حيث  ل��وك��ا���ض(  )ك��اث��ي  �ل�سهرية  �ل��دي��ك��ور  ومهند�سة 
�لديكور يعترب من �لبطال �ل�سا�سيني للفيلم وهكذ� 

�ملكياج و�لزياء.
�خليال  وذ�ك  ه��ذ�  وق��ب��ل  ب��امل��غ��ام��رة..  م�سبعة  �سينما 
�خل�سب �لذي تتجاوز مفرد�ته حدود �لأر�ض.. وهذ� 
على  تتحفظ  )ق���د(  �ل��رق��اب��ة  ب���اأن  نعتقد  يجعلنا  م��ا 

�لفيلم.



نظافة �الأ�سنان لعمر مديد
 وجدت در��سة �أجرتها جامعة بريطانية ون�سرتها �سحيفة )ديلي �ك�سربي�ض( 
�أن تنظيف �لأ�سنان ب�سكل �سحيح يطيل �لعمر ويحمي �لنا�ض من �لإ�سابة 
رت �لدر��سة �لأ�سخا�ض �لذين ل يعتنون باأ�سنانهم  بالأزمات �لقلبية.  وحذرّ
من �أن �لبكترييا �ملوجودة يف �لأ�سنان و�للثة ميكن �أن تت�سرب �إىل جمرى 
�إن  �لدر��سة  وقالت  �لدموية.   باجللطات  و�إ�سابتهم  تخره  وت�سبب  �لدم 
70 من �لنا�ض �لذين نادر�ً ما ينظفون �أ�سنانهم هم �أكر عر�سة لالإ�سابة 
�ألف بريطاين �سنوياً.  ون�سحت   200 �لتي ت�سبب وفاة  باأمر��ض �لقلب، 
خماطر  من  للتقليل  جيدة  ب�سورة  �أ�سنانهم  �سحة  على  باحلفاظ  �لنا�ض 
�لدم  و�سغط  �ل��غ��ذ�ئ��ي  نظامهم  مر�قبة  يف  يفعلون  كما  �لقلب،  م�ساكل 

و�لكولي�سرتول وم�ستويات �للياقة �لبدنية. 

ع�سري �لبطيخ �الأحمر ي�ساهم يف �سبط 
�سغط �لدم ويحافظ علي �جلهاز �له�سمي

يخ �لأحمر فاكهة �سيفية نباته ذو �أغ�سان ممتدة، ينتج ثمار� كروية  �لِبِطرّ
�أو �أ�سطو�نية �ل�سكل ذ�ت لون �أخ�سر فاحت �أو �أخ�سر غامق، ذ�ت لب �أحمر 
تنت�سر به بذور �سود�ء �لق�سرة بي�ساء �للب. �لرقي حلو �ملذ�ق عادة ما د�م 
يخ �لأحمر على :   %90 من  �لِبِطرّ 100 جر�م من  نا�سجاً. وحتتوي كل 
وزن��ه ماء و10 جر�مات �سكر وح��و�يل ن�سف ج��ر�م بروتني و7 مليجر�م 
 10 دهون وح��و�يل   9 مليجر�م كال�سيوم و5 مليجر�م من فيتامني  A  و 
مليجر�م  و3  مليجر�م  حديد   30 وح���و�يل    C  فيتامني م��ن  مليجر�م 
 15 وح��و�يل  ف�سفور  مليجر�م  و15  مغني�سيوم  مليجر�م  و20  �سوديوم 
�سعر�   50 ح��و�يل  للج�سم  تعطي  ج��ر�م  �ملائة  �أن  كما  مليجر�م  بوتا�سيوم 
تبلغ  �إذ  �لفائدة  عالية  بالربوتينات  غنيٌة  �لبطيخ  ب��ذور  �أنرّ  كما  ح��ر�ري��ا   
30 مليجر�م يف �ل�)10 جر�م( من  �لبذور على ن�سبة عالية من �لدهون 
غري �مل�سبعة و�جليدة �لفائدة غذ�ئيا وخ�سو�سا �مل�سمى   )�أوميجا( �مل�ساعد 
�لأحمر  يخ  �لِبِطرّ ثمر  ي�ستخدم  �ل��دم.  يف  �لكول�سرتول  ن�سبة  تخفي�ض  يف 
ثمار  تن�سج  لذيذة.  خمتلفة  مربيات  منه  ت�سنع  وم��روي،  من�سط  كطعام 
يخ �لأحمر خالل )3-4( �أ�سهر من بدء زر�عة �لبذور، ت�سدر �لثمرة  �لِبِطرّ
�لنا�سجة عند �لقرع عليها �سوتا مكتوما ويكون �ل�سوت رنانا عندما تكون 
غري نا�سجة. يحتل ع�سري �لبطيخ �لأحمر مكانة مرموقة بني �مل�سروبات 
ن�سبة  على  يحتوي  �جل��ذ�ب  �حللو  �ل�سائل  فهذ�  للج�سم،  �ملرطبة  �لباردة 
عالية من �ملاء �لذي يروي �لظماأ، ويطفئ �لعط�ض، ويرطب �جللد، وينع�ض 
وبع�ض  �لأك�سدة،  م�ساد�ت  �إىل  �إ�سافة  �لأم��ع��اء،  تليني  يف  ويفيد  �جل�سم، 
ع�سري  ويتمتع  »�حلياة«.  ل�سحيفة  وفقاً  �ملعدنية،  و�لأم��الح  �لفيتامينات 
�ل�سحة،  �سعيد  على  �ملهمة  �خل�سائ�ض  من  مبجموعة  �لأح��م��ر  �لبطيخ 
حيث ي�ساهم يف �سبط �سغط �لدم، وبالتايل يف منعه من بلوغ �أرقام عالية 
تعر�ض �ساحبها لالإ�سابة باجللطات �لقلبية و�لدماغية، وي�ساعد على در 
�لبول، �لأمر �لذي مينع ت�سكل �حل�سيات �لكلوية �ل�سارة. ويفيد يف �حلد 
من �أ�سر�ر �أ�سعة �ل�سم�ض على �جللد بن�سبة تفوق %40، ويعود �ل�سر �إىل 
�أهم م�ساد�ت  غنى ع�سري �لبطيخ ب�سباغ �لليكوبني �لذي يعترب من بني 

�لأك�سدة �لتي تقاوم حروق �ل�سم�ض و�لتجاعيد و�ل�سرطان. رجل يغطي نف�سه بالطحالب على �ل�ساطئ يف مدينة ت�سينغد�و مبقاطعة �ساندونغ �ل�سينية. )رويرتز(

�لفر�ولة

�لعنا�سر  م���ن  �ل���ف���ر�ول���ة   
�ل����غ����ذ�ئ����ي����ة �مل����ف����ي����دة ج�����د�ً 
للج�سم، ولها قيمة غذ�ئية 
ف��ك��ل ج�����ر�م منها  ع���ال���ي���ه، 
�سعر   37 ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
ح�����ر�ري، ك��م��ا ت�����س��اع��د على 
�إ�سفاء �سكل جذ�ب وم�سرق 
للوجه، وتزود �جل�سم بقدر 
لأنها  �ل���ط���اق���ة  م����ن  ك���ب���ري 

حتتوي على ن�سبة كبرية من فيتامني )ج( تعادل تقريباً �لقيمة �ملوجودة 
يف �لربتقال .

�أنو�ع  م��ن  �ل��ف��ر�ول��ة  �أن  بحثية  ن�سرة  يف  �لغذ�ئية  �ل�سحة  خ��رب�ء  وي��ق��ول 
�إع��ادة جتديد  للب�سرة ب�سفة خا�سة لأنها تعمل على  �ملفيدة جد�ً  �لفو�كه 
هذ�   ، و�سبابها  بن�سارتها  �لب�سرة  �حتفاظ  على  ي�ساعد  �ل��ذي  �لكولجني 
بالإ�سافة �إىل �أنها غنية  باملعادن مثل �ملاغن�سيوم و�لكال�سيوم �للذين يعد�ن 

م�سدر�ً رئي�سياً وهاماً يف بناء �جل�سم و�لعظام. 
�لفو�كه �لتي يقبل على  �أن��و�ع  �أنها من  �أن ميزة �لفر�ولة  �لن�سرة  وتو�سح 
�حللو  ومذ�قها  �جل��ذ�ب  �لأحمر  ل�سكلها  وك��ب��ار�ً،  �سغار�ً  �جلميع  تناولها 
ي�سهل  كما  و�ل��زب��ادي،  �حللويات  م��ن  كثرية  �أن���و�ع  على  �إدخ��ال��ه��ا  و�سهولة 

��ستعمالها يف �ملربى �أي�ساً.

•  متى ميكن �أن نطلق على �ل�سعر �سعر�؟ 
- �ذ� كان موزون ويزيد على 10 �أبيات. 

معنى �أم كلثوم؟  •  ما 
- �ملر�أه �ملمتلئة �جل�سم. 

�لعر�ق؟  كلمة  تعني  • ماذ� 
- �ساطئ �ملاء. 

ليلى؟  قي�ص  هو  •  من 
- قي�ض بن �مللوح �لعامري 

• من �ساحب كتاب �ألفية �بن مالك؟ 
د بن مالك.  - حممرّ

• من هو �ل�ساعر رهني �ملحب�سني؟ ومن �ل�ساعر رهني �ملحاب�ص 
�لثالثة؟ 

-�أبو �لعالء �ملعري

• �لب�سل �حللو، كان �لفاكهة �ملف�سلة عند قدماء �لرومان 
• �لزيت و�ملاء ميكن �أن يختلطا..�ذ� و�سعت قطعة من �ل�سابون معهما

• عنق �لزر�فة يحتوي على عدد من �لفقر�ت ي�ساوي �لعدد �ملوجود يف عنق �لن�سان 
•�إن جمموع ما ت�سعه �أنثى �لذباب من بي�ض طو�ل حياتها �أكر من 500 بي�سة 

•�إن �رتفاع ن�سبة �مللوحة يف �لبحار يجعل �لن�سان �ل�سباحة دون خ�سية �لغرق
• �أن �أول �لأ�سو�ت �لتي ي�ستطيع �لطفل متييزها، هو �سوت �لأم

�آذ�نها  �أن مقدرة �حل�سان و�لهر و�لأرن��ب على �ل�سمع..�أكرب من مقدرة �لن�سان، وهي ت�ستطيع حتريك   •
للتقاط �أ�سعف �لأ�سو�ت

•�لعقرب �ذ� �أُحيط بالنار يل�سع نف�سه،وميوت 
•�لأفيال تبكي عندما تكون حزينة

• �لفيل ميوت..�ذ� دخلت يف �أذنه منلة 
�إذ تبد�أ حينئٍذ فقط   . �ل��ولدة .  �أ�سابيع على �لأق��ل بعد  •�لطفل ل ميكنه �لبكاء حقيقة قبل مرور خم�سة 

�لقنو�ت �لدمعية يف عملها .
 34 32، وللجمل  28 �سناً يف فمه،وللفيل   .  . 47 �سن ولالأرنب  �أ�سنانها  �أ�سنان، وعدد  . لها   . •�لبعو�سة 

وللكلب42 
• تتجدد رمو�ض عني �لن�سان با�ستمر�ر، ويبلغ متو�سط عمر �لرم�ض �لو�حد حو�يل 150 يوما

هناك يف �حدى �لقالع �ل�سخمة كان يعي�ض رجل �سرير قا�سي �لقلب يعي�ض على �ل�سرقة و�لنهب.. نزل يوما 
�إىل بلدتنا �ل�ساحلية وخطف �حدى �لفتيات �جلميالت يطلق عليها ��سم �سال�سل �لذهب ن�سبة جلمالها وجمال 
�بنته  بها  ليفتدي  و�مو�له  قو�ربه  �ن مل يعطه كل  بانه  و�لدها  �لذهب وقد هدد  �سال�سل  ي�سبه  �ل��ذي  �سعرها 
ف�سيذبحها وير�سلها له، �سدم �لب مبا حدث و�جتمع حوله �هل �لبلدة وقالو� �دفع له حتى تفتدي �بنتك فقالو� 
لو كل منا دفع ما عنده لي�سكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف �عي�ض و�ولدي وزوجتي �نا عندي 
بفتاة عادية  لي�ست  �لذهب  �سال�سل  و�ح��دة، ل  �لذهب هل ميوت ع�سرة مقابل  �سال�سل  �لولد غري  ت�سعة من 
و�ستعرف ماذ� تفعل ولو كانت و�سطنا �لن لقالت ل تدفع يا �بي و�سياأتي �ليوم �لذي تعرفون فيه معنى كالمي. 
ولأن �سال�سل �لذهب لي�ست بفتاة عادية �ل �ن �ل�سرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها يف �حدى 
�لغرف �ملغلقة و�كتفى بالنتظار يف �لوقت �لذي مل تنتظر فيه هي و�خذت تفح�ض �لغرفة وتت�سنت عليهم حتى 
عرفت كل ما تريد وجاء �لوقت �ملنا�سب وخرج �جلميع ل�سرقة جديدة ومل يبق �حد للحر��سة فالبو�ب مغلقة 
ولي�ض هناك من خوف، �رتدت �سال�سل �لذهب بع�ض مالب�ض �لرجال وجدتها يف �لغرفة ثم �خذت حتفر �لر�ض 
�لرملية للغرفة بيديها �جلميلتني �لقويتني وباحدى قطع �لخ�ساب �لتي ��ستطاعت �ن حتدث فتحة كبرية يف 
�لبلدة  ��سرعت باجلري يف �جتاه  �ل�سم�ض و�كملت لت�ستطيع �خل��روج ثم  ر�أت منه �سوء  �لرميلة  تلك �لر�سية 
وعندما وجدت نف�سها بالقرب من �ل�ساطىء ور�أت �حد مر�كب و�لدها تبحر قريبة �سرخت عليهم قاتو� �ليها 
م�سرعني منده�سني ملا ترتديه لكنهم فرحو� بها و��سرعو� �إىل و�لدها �لذي قال لهم لقد حققت �بنتي ن�سر� كنت 
�نتظره، وجمع و�لدها رجاله ثم نزل �إىل �لبلدة ليجمع منها كل من �ر�د �ن ينتقم مثله وقال لهم �آن �لو�ن �لذي 
كنتم تنظرونه فقالت �سال�سل �لذهب نعم �سيعودون يا �بي بعد قليل �إىل �لبيت �خل�سبي ون�ستطيع �ن نختبىء يف 
�لحر��ض يف �نتظارهم وبعد دخولهم ت�سطيعون ��سر�م �لنار يف �لبيت فهم مل يرحمو� حتى نرحمهم، وبعد فرتة 

كانت هناك نار حاميه تلتهم �حد �لبيوت �خل�سبية �لبعيدة على �ل�ساطىء مبن فيها.

�سال�سل الذهب

عائ�شة �شامل ال�شام�شي
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.

ي��شف حممد اخلطيب
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.

را�شد مطر را�شد ال�شام�شي
مع  ومتعاون  درا�سته..  يف  متفوق 
والتلوين..  الر�سم  يهوى  زمالئه. 
يف  معلم  ي�سبح  ان  ويتمنى 
امل�ستقبل.. ويهدي �سورته اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.
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�لتدخني ي�ساعد على �إيقاظ 
�خلاليا �ل�سرطانية

�أكدت �آخر �لبحوث �لتي �أجر�ها �لأطباء، على �ن �خلاليا 
�لتنف�سي  �جل���ه���از  جم�����اري  يف  ت���الح���ظ  �ل���ت���ي  �مل�����س��اب��ة 
�ل�سحة،  �آث��ار �سلبية على  �ي  للمدخنني، و�لتي ل تظهر 
توؤدي يف �لكثري من �لحيان �ىل تطور �ل�سرطان �لرئوي. 
تظهر  ل  �لذين  �ملدخنني  حتى  �أن��ه  على  �لعلماء  وي��وؤك��د 
عليهم �سمات �ملر�ض لديهم خاليا م�سابة ميكنها �ن تتحول 
�لتي  �لبحوث  نتائج  بينت  �مل�ستقبل.و  يف  �سرطانية  �ىل 
�جر�ها �لطباء يف �مريكا، بانه حتى لو مل تتمكن �ل�سعة 
�لفحو�سات  يف  �مل�ستخدمة  �لطرق  من  وغريها  �ل�سينية 
فاإنه  �ملدخنني،  ل��دى  �سحية  م�ساكل  تبيان  من  �لطبية 
توجد يف جماري جهازهم �لتنف�سي �عر��ض �ولية ت�سري 

“�يقاظ”  ت�سبب  �ل�سابات  ��سابات يف �خلاليا.هذه  �ىل 
�ل�سرطان  تطور  ومنها  �لور�م،  ع��ن  �مل�سوؤولة  �جلينات 
�ل��رئ��وي. وق���ارن �لعلماء خ��الل �لبحث من��اذج م��ن �سور 
�ملجاري �لتنف�سية ل� 20 �سخ�سا من غري �ملدخنني و31 
�سخ�سا مدخنا ل توجد �عر��ض مر�سية عندهم، وتبني 
بنتيجة �ملقارنة وجود عالمات لن�ساط خلوي غري طبيعي 
لدى �لخريين.ويقول �لدكتور رونالد كري�ستال �مل�سرف 
هوؤلء  �أن  �ىل  ت�سري  ل  �لبحث  نتائج  “�إن  �لبحث،  على 
تفقد  خالياهم  �ن  �إل  بال�سرطان،  م�سابون  �ل�سخا�ض 
�ل�سيطرة وت�سبح غري منظمة. �إن �ملدخنني يعتقدون باأن 

كل �سيء لديهم.

ن�ف عزيز حممد ال�شام�شي
ومتعاونه  درا�ستها.  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها  مع 
يف  طبيبة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.


