
�لأ�ستاذ روت فينهوفن مدير قاعدة �لبيانات و�أ�ستاذ 
�ملرتبطة  �لجتماعية  ب��احل��الت  متخ�س�ص  فخري 
بال�سعادة �لب�سرية يف جامعة �إير��سمو�ص يف روترد�م، 
يقول �إن در��سته �خلا�سة �كت�سفت وجود تر�بط �سلبي 
�مل��ر�ت �لتي ذك��ر فيها �مل�ساركون يف  طفيف بني ع��دد 
وم�ستوى  جهة  من  )�أه���د�ف(  كلمة  عفوياً  �لدر��سة 
�إننا نحتاج  �سعادتهم من جهة �أخرى: )ُيقال عموماً 
لكن  �سعيدة،  لعي�ص حياة  �أه��د�ف معينة  �إىل حتديد 
�لذين  �لأ�سخا�ص  �أن  يبدو  خمتلطة.  �لأدل���ة  تبقى 
من  �أك��ر  �أه��د�ف��ه��م  ي��درك��ون  �ل�سعادة  �إىل  يفتقرون 
غ��ره��م لأن���ه���م ي�����س��ع��ون �إىل ت��غ��ي��ر ح��ي��ات��ه��م نحو 

�لأف�سل(.
من  ��ستخال�سها  مت  نتيجة  �أب���رز  تتعلق  رمب��ا  لكن 
جمموعة �لدر��سات �لو�ردة يف قاعدة �لبيانات بغياب 
�أي تر�بط بني فهم معنى �حلياة و�ل�سعور بال�سعادة.

مل  �أن��ن��ي  �ملفاجئ  )�لأم���ر  فينهوفن:  �لأ���س��ت��اذ  يقول 
�أجد �أي تر�بط يف هذ� �ملجال(. ت�سر �لدر��سات �إىل 
حياة  وعي�ص  �ل�سعادة  بني  كانت  �ل��رو�ب��ط  �أق��وى  �أن 
نا�سطة. لعي�ص حياة �سعيدة وُمر�سية يجب �أن نكون 
�أهم من فهم  �لد�ئم  �لن�ساط  �أن  يعني  ما  نا�سطني، 
معنى �ل�سعادة وحتديد �سببها ومعرفة �لعو�مل �لتي 

�أو�سلتنا �إىل و�سعنا �لر�هن(.
�لبيانات  ق��اع��دة  �إل��ي��ه��ا  تو�سلت  نتائج  �أف�����س��ل  ل��ك��ّن 
ن�ستطيع حتقيق  �أن��ن��ا  ه��ي  �ل�����س��ع��ادة  ح���ول  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�سعادة فعاًل ول يقت�سر ذلك على �إحد�ث تغير�ت 

خارجية مثل ك�سب �أمو�ل �إ�سافية.
�أننا  �لأب���ح���اث  )�أث��ب��ت��ت  فينهوفن:  �لأ���س��ت��اذ  ي��و���س��ح 
يتغر  �ل�سعادة  معنى  لأن  �ل�سعادة  حتقيق  ن�ستطيع 
على  �لتغير�ت  تلك  تقت�سر  ول  �ل��وق��ت.  م��رور  مع 
حت�����س��ن �ل���ظ���روف م���ن ح��ول��ن��ا ب���ل حت�����س��ني طريقة 
�لأكرب  �لأ�سخا�ص  حكمة  تزيد  �حلياة.  مع  تعاملنا 

�سناً لذ� ي�سبحون �أكر �سعادة(.
�ل�سعادة  لزيادة من�سوب  �إذ�ً  �أن نفعله  �لذي يجب  ما 

يف حياتنا؟
�أننا  �لبيانات  قاعدة  جمعتها  �لتي  �لدر��سات  وجدت 

منيل �إىل حتقيق �ل�سعادة يف �حلالت �لآتية:
- �إقامة عالقة طويلة �لأمد.

- �لنخر�ط يف معرتك �ل�سيا�سة.
- ن�ساط د�ئم يف �لعمل ويف �أوقات �لفر�غ.

- �خلروج لتناول �لع�ساء.
�أن  ���س��د�ق��ات حميمة )م���ع  �إق��ام��ة   -
�ل�����س��ع��ادة ل ت��زي��د م���ع �رت���ف���اع عدد 

�لأ�سدقاء(.

العمل والطريق
ي��ج��ب ت��وخ��ي �حل����ذر ع��ن��د �ل��ت��ن��ق��ل من 

�ل��ع��م��ل يف ك��ل ���س��ب��اح. وجدت  �مل��ن��زل �إىل 
در����س��ة �أمل��ان��ي��ة )ُن�����س��رت يف ع���ام 2004( 

ر�بطاً قوياً بني �لوقت �لذي من�سيه على 
�لر�سى يف �حلياة عموماً.  ون�سبة  �لطريق 
كل من مي�سي �ساعة يف طريقه �إىل �لعمل 
ل  �لذين  �لأ�سخا�ص  من  �سعادة  �أق��ل  يكون 

يتنقلون على �لطريق لهذه �ملدة كلها.
ت�سر �لدر��سة �أي�ساً �إىل �أن �رتفاع �لعائد�ت 
عن  ي��ع��ّو���ص  ل  معينة  وظيفة  تنتجها  �ل��ت��ي 

�لوقت �ل�سائع على �لطريق.
ت�سجيع  وزم���الوؤه  فينهوفن  �لأ���س��ت��اذ  ي��ح��اول 

جتعلهم  �لتي  بالن�ساطات  �لقيام  على  �لنا�ص 
�لإنرتنت.  على  يومياتهم  كتابة  ع��رب  �سعد�ء 
�ألف   20 �أك��ر من  حتى �لآن، جذب �لربنامج 

م�ستخدم.
�خلطوة  تلك  �أن  كومبان  جانا  �ملتقاعدة  تعترب 

�سعيدة  يجعلها  ما  حتدد  مل  فهي  حياتها،  غرت 
�إنها  ب��ل  �أخ���ذ درو����ص يف �ل��ر���س��م(،  فح�سب )ق���ررت 

)ميكن  ت�سعدها:  ل  �ل��ت��ي  �لأم����ور  فعل  ع��ن  توقفت 
�ليوم  يف  جم���دد�ً  يّت�سخ  �أن  قبل  �سيء  ك��ل  ننظف  �أن 
�لتايل. فما �لد�عي للقيام بذلك؟ �أو ميكن �لكتفاء 
بالتنظيف بني فرتة و�أخرى فقط. �أنا �أحب �لقر�ءة. 
لذ� �أعمد �ليوم �إىل �ختيار كتاب �أريد قر�ءته و�أتوقف 

عن فعل �أي �سيء �آخر(.
لكن ل د�عي للقلق �إذ� كنا ل ن�ستطيع �إطفاء �حلا�سوب 
ل  �لر�سم.  فر�ساة  �لتقاط  �أو  كتاب  و�ختيار  �ملحمول 

ميكن �أن ننعم بال�سعادة يف كل حلظة.
ت�سر �لأبحاث �إىل �أن �حلزن مفيد، فهو �أ�سبه باإ�سارة 
ووفق  �ل�سيئ.  �ل�سلوك  تكبح  �ل��ت��ي  �حل��م��ر�ء  �مل���رور 
�لدر��سات �لتي جمعتها قاعدة �لبيانات، من �ملفيد �أن 

ن�سعر باحلزن يف 10 % من �لوقت.
�لبيانات  يحللون  وزم����الوؤه  فينهوفن  �لأ���س��ت��اذ  ب���د�أ 

�لتي جمعتها �ليوميات 
�لإل��ك��رتون��ي��ة لإج���ر�ء 
عن  �إ�سافية  در����س��ات 

�ل�سعادة.
ت�سر  �لآن،  ح���ت���ى 
�سملت  �لتي  �لتحليالت 
�مل��دم��ن��ني ع��ل��ى �ل��ع��م��ل �إىل 
�لعمل  بعد  �ل���س��رتخ��اء  �أن 
عرب ممار�سة �لريا�سة بدل 
و�ل�ستلقاء  م�سروب  تناول 
�ل��ك��ن��ب��ة ي��ج��ع��ل �حلياة  ع��ل��ى 

�أكر �سعادة!

اأبرز 10 دول �سعيدة
وفق  �ل����ب����ل����د�ن  ت�����س��ن��ي��ف  مت 
�حلياة(  على  �لر�سى  )ن�سبة 
�لبيانات  ق��اع��دة  �إىل  ����س��ت��ن��اد�ً 

�لعاملية حول �ل�سعادة:
كو�ستاريكا
�لدمنارك

�أي�سلند
�سوي�سر�

�لرنوج
فنلند�
�ملك�سيك

�ل�سويد
كند�

باناما
مف�ج�آت

ثمة بع�ص �لنتائج �ملفاجئة يف ما يتعلق بال�سعادة:
�أكر �سعادة يف �ملجتمع �لذي تتمتع  - يكون �لرجال 

فيه �ملر�أة بامل�ساو�ة.
- �لو�سامة تزيد �سعادة �لرجل بينما ل يكون �جلمال 

كافياً بالن�سبة �إىل �ملر�أة.
جميل  باأنه  فكر  �إذ�  �سعادة  �أك��ر  �ل�سخ�ص  ي�سبح   -

�ملظهر، حتى لو مل يكن كذلك فعلياً.
لكن  �ل�سعادة  م�ستويات  يخّف�ص  �لأط��ف��ال  �إجن��اب   -
�سرعان ما يرتفع م�ستو�ها جمدد�ً حني يكرب �لأولد 

ويغادرون �ملنزل.

�ص 22

�ص 31

االثنني   - 29   يوليو    2013 م    -    العـدد    10856
Monday    29    July     2013  -  Issue No   10856

الأمهات ي�شاركن بناتهن 

فعاليات املجال�س 

الرم�شانية بالعني

�سمري غامن:

 م�شـاركة الكبـار يف 
اأفالم ال�شباب �شرورة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

اأ�صباب ال�صداع خالل ال�صيام
تختلف �أنو�ع �ل�سد�ع، كما تختلف �سدة نوباته بني �أمل خفيف، و�أمل معتدل، 
�إىل �إح�سا�ص باأمل �سديد، وي�سعر �مل�ساب بالأمل يف �جلبهه �أو �ل�سدغ �أو قرب 
و�آخ��ر غر  �ل�سد�ع ك�سد�ع ع�سوي  �لر�أ�ص، وي�سنف  �أو يف موؤخرة  �لعينني 
هذه  ه��ي  فما  �ل�����س��د�ع،  ن��وب��ات  تفجر  �ل��ت��ي  �مل�سببات  تختلف  كما  ع�سوي، 

�لأ�سباب وما عالقتها بال�سيام؟
- �سد�ع �لعط�ص و�لكافيني: �أكدت �لدر��سات �أن �ملعتادين على �سرب �لقهوة 
�مل�سروبات  ه��ذه  عن  مفاجئ  �نقطاع  �ل�سيام  ل��دى  عندهم  يحدث  و�ل�ساي 
ولتجنب  بال�سد�ع  �ل�سعور  وبالتايل  �ل��دم،  يف  �لكافيني  م�ستوى  يقلل  مما 
هذه �مل�سكلة ميكن �إ�سافة �حلبهان �لذي يبطئ مفعول �لكافيني يف �جل�سم 
و�لإقالل من هذه �ملنبهات بالتدريج قبل رم�سان، و�أ�ساف �أن فقد�ن �ملاء من 
�جل�سم وعدم تعوي�سه ي�سبب �جلفاف يف �ل�سيف مع �رتفاع درجة �حلر�رة 
منه  وللوقاية  �لعط�ص،  ب�سد�ع  �لإن�سان  ي�سيب  رم�سان  �سيف  يف  و�لتعرق 

يجب تناول �ل�سو�ئل بوفرة بعد �لإفطار.
وذلك  رم�سان،  يف  بال�سد�ع  �ل�سائم  �إ�سابة  �أ�سباب  �أح��د  يعد  �لتدخني:   -
لنخفا�ص ن�سبة �لنيكوتني بالدم، كما �أن �لتوتر يزيد من معدلت �لإ�سابة 

بال�سد�ع.
- ح�سا�سية �لأنف:مر�سى ح�سا�سية �لأنف و�لتهابات �جليوب �لأنفية �ملزمنة 
ترتفع لديهم فر�ص �ل�سعور بال�سد�ع �ل�سديد، فيما ي�سعر مر�سى �لأنيميا 
�لهيموجلوبني  نق�ص  ي�سبب  �لذي  �حلديد،  نق�ص  نتيجة  بال�سد�ع،  كذلك 

�لذي يحمل �لأك�سجني من �لرئتني �إىل �أجهزة �جل�سم و�ملخ .
�ل�سكر يف  �لناجت عن �نخفا�ص ن�سبة  - �ل�سحور و�لإفطار: لتجنب �ل�سد�ع 
�لإفطار،  �لتمر يف  وتناول  بالإفطار،  و�لتبكر  �ل�سحور  تاأخر  يف�سل  �لدم 
من  يعد  �ل��ذي  باجللوكوز  غني  وه��و  غذ�ئية  فائدة  �أربعني  للتمر  �أن  حيث 
�ل�سكريات �سريعة �ملفعول �لتي تعالج �ل�سد�ع وتوفر طاقة فورية يف �جل�سم 

يف �أقل من 20 دقيقة، حيث ليتطلب �مت�سا�سها عمليات ه�سم معقدة. 

حقائق غريبة �صتده�صك عن ج�صمك!
�إذ  لل�سم،  �لثنني  ي�ستعمل  وه��و   .. �لل�سان!  موؤخرة  يف  �أن��ف  لالإن�سان 
يوجد جمموعة من �خليا�سيم يف موؤخرة �لل�سان وظيفتها �سم �لر�ئحة 

�أي�سا وهي ت�سبه يف تركيبها �لأع�ساب �مل�سوؤولة عن �ل�سم يف �لأنف.
�لفم ل يوجد فيه �لكثر من �جلر�ثيم .. هل �ساألت نف�سك يوما ملاذ� 
تطيب جروح �لفم �أ�سرع من غرها يف �أي مكان �آخر من �جل�سم؟ لأن 

�للعاب مزود مبادة �سد �لبكتريا.
�سعبيا  تعبر�  ن�ستخدم   .. �لطعام  من  غالون  حتمل  ت�ستطيع  �ملعدة 
نقول فيه �أكلت �إىل �أن �نفجرت ويف �لو�قع ل ميكن للمعدة �أن تنفجر 
�لطعام فهي ت�ستطيع حتمل مامقد�ره غالون من  ب�سهولة من كرة 
�لتقيوؤ  مثل  نف�سها  عن  للدفاع  �آليات  �أي�سا  ت�ستخدم  ولكنها  �لطعام 

و�إ�سعارك بالغثيان لكي تتوقف عن �لأكل.
�أك��ر من �لرجل .. �أج��ل �ل��غ��از�ت ت�سيب  غ��از�ت �لبطن ت�سيب �مل��ر�أة 
�ملر�أة �أكر من �لرجل وهي تخرجها �أكر منه �أي�سا، كما �أن ر�ئحتها 

�أ�سو�أ من ر�ئحة �لغاز�ت �لتي يخرجها �لرجل!
لول حا�سة �لتذوق ملتنا .. �لدماغ يرف�ص ��ستقبال �أي �سيء د�خل �ملعدة 
�ن م��ا يتم تناوله ه��و طعام  ل��ه  ت��وؤك��د  �لتي  �ل��ت��ذوق  ل��ول ف�سل حا�سة 
�إر�دتهم  ياأكلون غذ�ء �سد  �لنا�ص �لذين  وميكن بلعه لذلك كثر من 
ب�سدة.  ي�ست�سيغونه  ل  طعام  تناول  يقاومون  �أو  يتقيوؤونه  كالأطفال 

ولول �لتذوق ملتنا جوعا.
�للعاب ل يزيد مع �جلوع و�سم ر�ئحة �لطعام .. ي�ستخدم �أحيانا تعبر� 
يقال فيه �سال لعابه يف �إ�سارة على فتح �ل�سهية لدى �سم ر�ئحة طعام 
ي��زي��د. كل  �للعاب ل  �إن  ت��وؤك��د  �ل��در����س��ات  �إن  لكن يف �حلقيقة  ل��ذي��ذ. 
�إن �لإن�سان وهو جائع ي�سعر بلعابه �أكر مما ي�سعر به وهو  ماهنالك 

�سبعان.
�أجل قد ت�سعرين بالغاز�ت   .. �لغاز�ت ت�ستغرق خم�ص �ساعات لتت�سكل 
يف �ل�سباح �أو بعد �لطعام، ولكن مدة ت�سكل �لغاز�ت يف �جلهاز �له�سمي 

ت�ستغرق خم�ص �ساعات وهي مرحلة مزعجة ت�سعرين فيها بال�سيق.
و�ل�سعب  �مل�ستمر  �لإم�ساك  من  تعاين  كنت  �إذ�   .. �مل�ستمر  �لإم�ساك 
و�ل��ذي يكون  �لغليظة  �لأمعاء  �إىل حجم  �لوقت  فاإن مرد ذلك معظم 
�لتخل�ص من  �لأم��ع��اء  على  �ل�سهل  م��ن  لي�ص  �حل��ال��ة  ه��ذه  ويف  كبر� 

�لف�سالت.
ذ�ئقة �لإن�سان يف �لطعام تتكون من حليب �أمه .. حليب �لأم يوؤثر على 
مايف�سله �لطفل حني ي�سبح كبر� من �أنو�ع �لطعام �ملختلفة. �إذ� كنت 
�سيوؤثر ذلك على م��ز�ج �سغرك من  �لنبات  �أك��ر من  �للحوم  حتبني 
خالل �حلليب رمبا يكون هذ� �سببا �إ�سافيا لتاأكلي �لفو�كه و�خل�سرو�ت 

�أكر خالل �حلمل.

طائرة ترتطم مبنزل وحتطمه 
�إنديانا  بولية  كولومبو�ص  مدينة  يف  مبنزل  �سغرة  طائرة  �رتطمت 
�لنر�ن يف  ��ستعلت  �أن  بالكامل بعد  �إىل حتطمه  �أدى  �لأمريكية، مما 

جميع �أجز�ئه.
بالغة  �لطائرة بجروح  كانو� على منت  �ثنان  ور�كبان  �لطيار  و�أ�سيب 
ن�سرت  وذل��ك ح�سبما  �لرت��ط��ام،  بفعل  و��ستعالها  �لطائرة  �إث��ر حتطم 

�سحيفة هفنجتون بو�ست �لأمريكية.
هذ� فيما جنت �ساحبة �ملنزل، بعد �أن متكنت من �لفر�ر من باب خلفي 
�إثر �سماعها �سوت �نفجار مدو و�كت�سافها �أن منزلها يحرتق، دون �أن 

تدرك �أن طائرة قد �رتطمت مبنزلها.
وذكرت تقارير �سادرة عن �سرطة كولومبو�ص �أن �لطائرة كانت حتلق 
على م�ستوى منخف�ص للغاية، و�أن �سوت حمركها كان ينم عن وجود 
خلل، وذلك بعد مر�جعة ت�سجيالت كامر�ت �ملر�قبة باملنطقة �ل�سكنية 

�لنائية بالولية.

وزي�����������ر ي����ط����ل����ب ع�����دم 
ع��ط��ل��ت��ه  يف  اإزع�������ج������ه 
�أن  ذكرت �سحيفة )�سندي �سن(، 
وزير �خلارجية �لربيطاين، وليام 
هيغ، طلب من موظفيه يف ر�سالة 
�إل��ك��رتون��ي��ة �أر���س��ل��ه��ا �إل��ي��ه��م، عدم 
ت��ق��ري��ب��اً، حتى  مل���دة �سهر  �إزع���اج���ه 

يت�سّنى له �لتمّتع بعطلة �ل�سيف.
موظفي  �إن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
وز�رة �خلارجية �لربيطانية جرى 
ياأخذ  ل��ن  هيغ  �أن  �أي�ساً  �إبالغهم 
معه �أي �أور�ق ر�سمية خالل ق�ساء 

عطلته �ل�سيفية.
و�أ���س��اف��ت �أن م�����س��ادر م��ق��ّرب��ة من 
�ل���وزي���ر ه��ي��غ �أك�����دت ب����اأن �لأخ����ر 
و�سيتابع  ُي�����س��ّدق  ل  ب�سكل  يعمل 
�ل�ساحة  ع��ل��ى  �لأح������د�ث  م��و�ك��ب��ة 

�لعاملية خالل عطلة �ل�سيف .
متحدث  �إىل  �ل�سحيفة  ون�����س��ب��ت 
با�سم وز�رة �خلارجية �لربيطانية 
�لر�سالة  �أر�����س����ل  ه��ي��غ  �إن  ق���ول���ه، 
�لإلكرتونية �إىل �ملوظفني كاإ�سعار 
لإد�رة مكتبه و�سمان �لقيام بالعمل 
تزويده  و�سيتم  �مل��ح��ّدد،  �لوقت  يف 
باملر��سالت حول �مل�ستجد�ت خالل 

عطلته �ل�سيفية .
�ل��ن��ائ��ب ع��ن حزب  ك��م��ا نقلت ع��ن 
نا�ص،  ب��ام��ي��ال  �مل���ع���ار����ص  �ل���ع���ّم���ال 
ق��ول��ه��ا ن��ح��ن غ���ر ق����ادري����ن على 
بدو�م  يعمل  خارجية  وزي��ر  حتّمل 

جزئي . 

ال����ط����اب  م�����ن   %  70
هواتف  ميلكون  ال��ك��وري��ن 
�سادرة  حكومية  بيانات  �أظهرت 
10 طالب  7 من كل  �أن  �لح��د 
�ىل  �لب����ت����د�ئ����ي����ة  �مل������د�ر�������ص  يف 
�جلنوبية  ك���وري���ا  يف  �ل���ث���ان���وي���ة 
ح�سبما   ، ذك��ي��ة  ه��و�ت��ف  ميلكون 
�أفاد تقرير �إخباري ونقلت وكالة 
�جلنوبية  �لكورية  يونهاب  �أنباء 
وز�رة  ع�����ن  ������س�����ادر  ب����ي����ان  ع�����ن 
35ر4  �أو  �أن1ر69%  �لتعليم، 
م���ل���ي���ون ط����ال����ب م�����ن �إج����م����ايل 
طالب يف �ملر�حل  مليون  28ر6 
و�لثانوية  و�ملتو�سطة  �لبتد�ئية 
مي��ل��ك��ون ه��و�ت��ف ذك��ي��ة. وميلك 
%85 من  ي��زي��د قليال ع��ن  م��ا 
طالب �ملد�ر�ص �ملتو�سطة هو�تف 
�ملد�ر�ص  ط����الب  ت���اله���م  ذك���ي���ة، 
ثم  7ر83%  بن�سبة  �ل��ث��ان��وي��ة 

�لبتد�ئية بن�سبة 8ر48%.

ب�����روغ�����ري�����������س ت��ل��ت��ح��م 
ب�����مل����ح����ط����ة ال�����دول�����ي�����ة 
�لرو�سية  �ل��ف�����س��اء  وك���ال���ة  �أع���ل���ن���ت 
�ل�سحن  م��رك��ب��ة  �أن  رو�سكو�سمو�ص 
 ، �إم  �إم20-  ب��روغ��ري�����ص  �ل��رو���س��ي��ة 
�ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت يف وق���ت ���س��اب��ق �م�ص 
�لأحد، من مركز بايكونور �لف�سائي 
بكاز�خ�ستان، �لتحمت بنجاح مبحطة 

�لف�ساء �لدولية.
�لرو�سية  ن��وف��و���س��ت��ي  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�لوكالة  با�سم  متحدث  عن  لالأنباء 
�ل���ذي يحمل  �أو  ���س��وي��وز  ���س��اروخ  �أن 
بايكونور  �نطلق من  �ل�سحن  مركبة 
�ل�ساعة 12:45 من منت�سف �لليل 
بتوقيت مو�سكو، م�سر�ً �إىل �أن عملية 
ووفقاً  �آيل  ب�سكل  ح�سلت  �لل��ت��ح��ام 
مركبة  نقلت  وق��د   . �ملحدد  للموعد 
و400  طنني  �إم  �إم20-  بروغري�ص 
و�لأطعمة،  �ل��وق��ود،  م��ن  ك��ي��ل��وغ��ر�م 
�لطبية  و�مل����ع����د�ت  و�لأك�������س���ي���ج���ني، 
�لتي  �لدولية  �ملحطة  �إىل  و�لعلمية، 
منهم  �ث��ن��ان  ف�����س��اء،  رّو�د   3 ت����اأوي 
نا�سا  �لأمركية  �لف�ساء  وكالة  من 

�إ�سافة �إىل ر�ئد ف�ساء �إيطايل.

كيف تختار األوان الطالء املنا�صبة ملنزلك؟

كثر من �لنا�ص يريدون �عادة ترتيب بيتهم وطالء 
�جلدر�ن ب�سكل �ف�سل لكنهم يو�جهون م�سكلة كيف 
للمنزل؟  �ملنا�سبة  �لل���و�ن  ه��ي  وم��ا  �لأل����و�ن  �ختيار  يتم 

�خلرب�ء يقدمون لكم عدد من �لن�سائح:
وقتا لتعتاد على �لو�ن �حلياة، �ذ� كنتم  نف�سك  �عط   1-
تدخلو�  �ن  فتوقعو�  �مل��ن��زل،  يف  كبر  تغير  �ح���د�ث  ب�سدد 
�نه  �لت�سميم.  من  �لنتهاء  بعد  �ي��ام  لعدة  �لنتيجة  من  �سدمة  يف 
طبيعي جد� وعادي يف هذه �ملرحلة، فاغلب �لزبائن �لذين تعاملنا 
معهم كانت �ملفاجاأة لديهم �كرب من �لنتيجة �لتي ح�سلو� عليها 

عند ��ستعمالهم �للو�ن �لتي قامو� هم باختيارها.
و�حد �و حتى جزء من �جلد�ر.  جد�ر  طالء  يف  ت��رتددو�  ل   2-
ل توجد هناك حاجة لن يكون �لطالء على كل جدر�ن �ملنزل. 
ميكن ر�سم خطوط عر�سية على �جلد�ر خلف �ل�سرير �و خلف 
بالطالء  �لطويل �ىل ق�سر  �ملمر  �لكنبة، كما ميكنكم حتويل 

ب�سكل عامودي .
ترتكو� �سقف �لغرفة باللون �لبي�ص �ذ� �خرتمت �ن تقومو�  ل   3-
 1-4 خلط  ميكن  وعميقة.  غامقة  ب��األ��و�ن  �جل���در�ن  باقي  بطالء 
�و ميكنكم  �ل�سقف،  �بي�ص لطالء  ل��ون   3-4 �جل��د�ر مع  ل��ون  من 
فال�سقف  �لبي�ص.  للون  ظ��الل  لعمل  �ملنا�سب  �ل�سمنت  ��ستعمال 

�ملطلي ل يبدو خفيف �و خانق لكن مريح �نيق ومتناغم.
تزيني �جلدر�ن �لبي�ساء �و �جلدر�ن �ملطلية باألو�ن  من  حاذرو�   4-
تتنا�سب  �لك�س�سو�ر�ت  فهذه  �لل��و�ح  �و  بال�ستائر  وعميقة،  غامقة 
وتعطي مظهر  �لباهت  �ل��رم��ادي  �و  �ل��ف��احت  �لبيج  �ل��ل��ون  م��ع  جيد� 
جميل للعني. ��ستخد�م �أي لون �أخر مع �ل�ستائر و�لألو�ح قد يك�سر 

هذ� �لتناغم ويخلق ��سطر�ب يف تو�زن �لغرفة.
�جلد�ر يف حال كان �للون  على  وناعم  هادئ  يبدو  لون  �ختارو�   5-
حاد جد� ميكنكم ��سافة �للون �لبني �ىل �جلد�ر لي�ص �للون �لأبي�ص 

فلون �لطني يعطي للون �ملظهر �لطبيعي.

هل ميكن اأن نحقق ال�صعادة؟ 
هل ميكن اأن نحقق ال�سع�دة؟ وفق درا�س�ت جمعته� 

يف  ال�سع�دة  ح��ول  الع�ملية  البي�ن�ت  ق���ع��دة 
روتردام، ميكن حتقيق ذلك. لكّنن� قد ال جند 
نبحث  التي  االأم�كن  يف  ال�سع�دة  اإىل  الطريق 

فيه� BBC News ت�بعت املزيد.



•• العني-الفجر:

�ساركت  رم�ساين  جمل�ص  يف  حا�سر�  ك��ان  �ل��رت�ث 
ب��ن��ات��ه��ن ح��ي��ث حر�ست  ف��ي��ه �لأم���ه���ات �إىل ج��ان��ب 
�إحدى �لأمهات �لتي ��سطحبت �بنتيها بنة و�سيخة 

على عقد ور�سة عمل ل�سناعة �لتلي حيث حتلقت 
حولها طالبات �ملد�ر�ص من �لأعمار �ملختلف بهدف 
�كت�ساب مهارة هذه �حلرفة �لتي ورثها �لأبناء عن 
�جل��د�ت و�لأمهات، حيث �أك��دت و�ل��دة بنة و�سيخة 
�أنها تعلمت هذه �حلرفة من و�لدتها و�أر�دت  على 

�أن تعلمها بدورها لبناتها �إ�سافة �إىل �مل�ساركات يف 
ور�سة �لعمل م�سرة �إىل �أن �هتماماتها مل تقت�سر 
على مهارة �لتلي فقط حيث جتيد �لر�سم بالألو�ن 
�ملائية وغرها من �لفنون �لت�سكيلية �لتي ترغب 
�أن عقد مثل  يف تزويد طالبات �ملد�ر�ص بها وترى 

هذه �ملجال�ص �لرم�سانية ت�سكل فر�سة لي�ص فقط 
ل��ط��ال��ب��ات �مل���د�ر����ص ل��ك��ن �أي�����س��ا ل��الأم��ه��ات �لالتي 
بع�ص  لتعلمهن  فر�سة  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  يف  ي��ج��دن 
م��ث��ل هذه  �إل يف  �ل��ت��ي رمب���ا مل يجدنها  �مل���ه���ار�ت 

�ملجال�ص .

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

جم��ل�����ص رم�����س��اين �ت��خ��ذ م��ن م��رك��ز ت����و�م للفنون 
�ملجل�ص  يف  ل��ت�����س��ارك  ل��ه  م��ك��ان��ا  ب��ال��ع��ني  �لت�سكيلية 
�إليها  دع��ا  فعاليات  يف  بناتهن  جانب  �إىل  �لأم��ه��ات 

جمل�ص �أبوظبي للتعليم يف �إطار �سيفنا مميز.
��ستطاعت �لأمهات ومن خالل �ملجل�ص �لذي �ساركت 
فيه معلمات و�خت�سا�سيات �لأن�سطة �أن ينقلن �إىل 
دليل يف  لتكون لديهن  بناتهن خرب�تهن يف �حلياة 

حياتهن �لعملية و�لأ�سرية .
�لهتمام �لذي �أبدته طالبات �ملد�ر�ص �سجع �لكثر 
هوؤلء  ب��ني  م��ن  ليكون  �مل�ساركة  على  �لأم��ه��ات  م��ن 
�سمن  لي�ساركن  بناتهن  ��سطحبت  م��ن  �لأم��ه��ات 
فعاليات �أعدت ب�سكل دقيق من خالل متخ�س�سات 

يف جمالت �لأن�سطة �ملختلفة ليكون من بني هوؤلء 
�لتا�سع  بال�سف  �لكعبي  �سلطان  ن���و�ر  �ل��ط��ال��ب��ات 
�ملجال�ص  ه��ذه  مثل  عقد  �أه��م��ي��ة  �إىل  �أ���س��ارت  �ل��ت��ي 
جانب  �إىل  �لأمهات  فيها  ت�سارك  �لتي  �لرم�سانية 
�ملجالت  يف  �مل��ت��خ�����س�����س��ات  و�مل�������س���رف���ات  �مل��ع��ل��م��ات 
�لظاهري  �أك��دت رمي ح�سن  كما  �ملختلفة  �لرتبوية 
�أن  �سلطان  ب��ن��ت  م���رمي  مب��در���س��ة  �ل�����س��اب��ع  بال�سف 
م�ساركتها مل تكن �ملرة �لأوىل حيث �سبق �أن كان لها 
دور يف فعاليات من هذ� �لنوع م�سرة �إىل �أن هناك 
طالبات  �ملتطوعات خل��دم��ة  �لأم��ه��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
نقل  رغبة منهن يف  �مللتقيات  �ملد�ر�ص يف مثل هذه 
خ��رب�ت��ه��ن �إىل �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن �ل��ف��ت��ي��ات ومن 
�لتي  �لثامن كانت �سوق عبد �هلل �لظاهري  �ل�سف 
�أ�سارت �إىل تو�فق هذه �لفعاليات مع �سهر رم�سان 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ملجال�ص  ل��ي��ك��ون ���س��م��ن ه���ذه  �مل���ب���ارك 

�لرم�سانية �لتي ت�سارك فيها �لأمهات رغبة منهن 
�أكرب عدد من طالبات  و��ستفادة  �لفائدة  تعميم  يف 

�ملد�ر�ص.
�لفعاليات  ومعلمات  م�سرفات  ت��رى  جانبهن  وم��ن 
�أعد�د  تو�جد  �أن  �سيف  ومني  �ل�سيد  ب�ساير  ومنهن 
كبرة من طالبات �ملد�ر�ص وحتلقهن �سمن جمل�ص 
رم�ساين ي�سهم يف تزويد �لطالبات خا�سة حديثات 
�ل�سن بخرب�ت حياتية تغيب عن ذهن �لكثر�ت ومن 
هنا تاأتي �أهمية هذه �ملجال�ص ودعت كل منهن �إىل 
تعميم هذه �ملجال�ص خا�سة يف �سهر رم�سان بهدف 
�ل��ت��ي حت�سل  �مل��ع��ل��وم��ات  �أن  ح��ي��ث  �ل��ف��ائ��دة  تعميم 
عليها �لطالبة مل تقت�سر عليها فقط بل ت�سل �إىل 
�أف��ر�د �لأ�سرة ممن مل تتاح لهم فر�سة لال�سرت�ك 
يف هذه �ملنتديات �لتي يغلب عليها �لطابع �حلياتي 

�لثقايف.
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الأمهات ي�صاركن بناتهن فعاليات املجال�س الرم�صانية بالعني

�صناعة )التلي( �صمن ور�صة عمل �صاركت فيها الأمهات

القهوة العربية واللقيمات
العني-الفجر:

�لرم�ساين  �ملجل�ص  �إىل  قادم  كل  �سيافة  كانت  و�للقيمات  �لعربية  �لقهوة 
�للقيمات  وك��ذل��ك  �لقهوة  �أن  علمنا  �إذ�  خا�سة  و�لطالبات  �لأم��ه��ات  م��ن 
�إعد�د �لأ مهات لت�سكل در�ساً عملياً لطالبات �ملد�ر�ص كما حر�ست  هي من 
�لأ مهات على تعليم �لطالبات �مل�ساركات ومنهن حديثات �ل�سن على طريقة 

تقدمي �لقهوة �لعربية .



وفقاً  تختلف  فهي  منه،  ج��دوى  ل  مو�سوع  للنوم  مثالية  ف��رتٍة  ع��ن  �حل��دي��ث 
4 و12 �ساعة. تنام قلة من �لنا�ص �ساعات  حلاجات كّل �سخ�ص وت��رت�وح بني 
قليلة من �لليل وت�ستيقظ مفعمة بالن�ساط و�حليوية، وبهذ� ل ميكن �أن جنزم 
�أن �ساعات �لنوم �لقليلة تعني م�ساكل يف �لنوم. �إل �أن معظمنا يحتاج �إىل �ساعات 
طويلة من �لنوم لي�سر نهارنا على ما ير�م. تختلف �مل�ساكل �لتي تنتج من قلة 
�إهمالها وغ�ص �لنظر عن  �لنوم وتتعدد وقد ت�ستمر لأكر من �سهر في�سعب 
�لرتكيز  يف  و�سعوبة  و�لنزعاج  �لأرق  ت�سمل  �إذ  حياتك،  وعلى  عليك  تاأثرها 

و�لتعب و�أمل �لر�أ�ص.
�أن تفعله عندما ت�سعر مب�سكلٍة ما ت�سوب نومك مناق�سة  �أف�سل ما ميكن لك 
�لأمر مع �لطبيب، �سرط �أل تطلب منه يف نهاية حديثك معه ��ست�سارة طبية 
�أ�سباب عدة كال�سغط و�مل�ساكل  مل�سكلتك. فالأرق قد ينتج من  �أو عالجاً  وحاًل 
من  خمتلفة  �أن��و�ع��اً  يتطلب  وق��د  �ل��د�خ��ل��ي،  �جل�سم  توقيت  يف  وخلل  �لطبية 

�حللول.
م�سكلتك  ت��اري��خ  على  �لط���الع  �إىل  �لطبيب  يحتاج  �حل��ل��ول،  �أن�����س��ب  لخ��ت��ي��ار 
�إىل  ن��ظ��ر�ً  وطبيعية  ب�سيطة  ح��ل��ول  ب��ات��ب��اع  ين�سحك  وق��د  �ليومية  وع��اد�ت��ك 
فاعليتها على عالج بع�ص �حلالت علماً �أنها ل تكفي د�ئماً. يف مطلق �لأحو�ل، 
�أن تويل هذ�  �أب��د�ً  �أن �لإن�سان يق�سي ثلث حياته نائماً، فال �سرر  تذكر د�ئماً 

�لأمر �هتماماً وعناية فت�سمن �أن مت�سي ثلث حياتك ب�سعادة ورخاء!

اأ�سب�ب االأرق
�لآر�ء  معنا  تابع  �لأرق.  �أ�سباب  عن  �لكثر  و��ستيقاظك  نومك  طريقة  تخرب 

و�لن�سائح �لتالية لتنعم بنوٍم �أكر هناء.

تعجز عن النوم؟
تعود �إىل �سريرك مر�ر�ً وتكر�ر�ً عّل �لنوم يعرف طريقه �إىل عينيك، لكن من 

دون جدوي لتجد نف�سك يف �لنهاية تعاين �لأرق؟
ل �سّك يف �أن �لأ�سباب تكمن يف �أياٍم مكتظة بالعمل و�سغٍط د�ئم يجعلك يف حالة 
وترميك  و�لكورتيزول  كالأدرينالني  �ل�ستيقاظ  هرمونات  �إنتاج  حتفز  تيقظ 
�ملزيد من  �أن ج�سمك يفرز  �إل  �لتعب منك كّل ماأخذ  ياأخذ  يف دو�م��ة مغلقة: 
�لأدرينالني و�لكورتيزول ملو�جهته و�مل�سكلة تكرب وتتعاظم حني تكر من تناول 

�لقهوة يف �لنهار!
 

جّرب اأحد احللول الت�لية:
- مار�ص متارين ريا�سية منتظمة يف �ل�سباح لت�سعر با�سرتخاء قبل �لنوم.

- �عتمد عالجاً مهدئاً م�سنوعاً من �لنباتات.
�ل�سديد  و�لتفكر  طبعاً  �لريا�سة  كممار�سة  لياًل  �ليقظة  يحّفز  ما  جتّنب   -

و�حلا�سوب و�مل�سروبات �ملن�سطة و�لأفالم �ملقلقة �أو �ملحزنة...
�جلهاز  على  �ل�سغط  ي�سيطر  ما  غالباً  �حلاجة:  عند  �لأدوي���ة  بع�ص  تناول   -
�لع�سبي فيتعني عليك �أن تتناول دو�ًء معيناً على مدى ب�سعة �أ�سابيع ل�ستعادة 
و�ملهدئات  �ملنومات  ��ستبد�ل  �ليوم  �لأط��ب��اء  يف�سل  �لعتيادي.  حياتك  منط 
�لأدرينالني  معدلت  تخّف�ص  بحبوب  ل��الأرق  م�سى  ما  يف  عالجاً  �سكلت  �لتي 
و�لكورتيزول من دون �أن يعتاد �جل�سم عليها ك� Quitaxon وجرعات خمففة 
 Seroplex، Zoloft، Deroxat،( �أنو�ع م�ساد�ت �لكتئاب  من بع�ص 
بل لتتمكن من �لنوم  ما  �كتئاب  لعالج  لي�ص   )Surmontil، Laroxyl
�لنهار فينخف�ص  �أثناء  �لهلع  ت�ساعدك على تخفيف حدة  �أنها  �سيما  بعمق، ل 
بالتايل معدل �لأدرينالني �لذي يفرزه �جل�سم فال يجد �سعوبة يف �لنوم لياًل.

- تناول �مليالتونني للتخل�ص من م�سكلة �لنوم �ملتاأخر. مييل �لبع�ص �إىل �لنوم 
�أي��ام �لعطل وقد يجد نف�سه �أحياناً جمرب�ً على  يف وقت متاأخر ج��د�ً، ل �سيما 
�لنوم مبكر�ً لال�ستيقاظ مبكر�ً �إل �أنه يعجز عن �لنوم. ي�ساعد تناول �مليالتونني 
قبل �لنوم وب�سع دقائق من �لعالج �ل�سوئي عند �ل�ستيقاظ على �إعادة برجمة 

�ل�ساعة �لد�خلية و�لتخل�ص مما يطلق عليه �لأطباء تاأخر مرحلة �لنوم.

ت�ستيقظ عند اخل�م�سة؟
�لأرق عند �ل�سباح �أمر �سائع بني �مل�سنني �إل �أنه قد يظهر لدى خمتلف فئات 

�لنا�ص �أياً كانت �أعمارهم. 
�ل�ساعة �خلام�سة  بعد  �لنوم  ��ستحالة  �أن  �إل  �لعمر  �لنوم مع  �ساعات  تنخف�ص 
�إذ� �سعرت بالنعا�ص يف وقٍت مبكر  �أعر��ص �لكتئاب. يف �ملقابل،  قد تعترب �أحد 
و��ستيقظت يف وقٍت مبكر من دون �أن ت�سعر باأي تعّب �أثناء �لنهار فهذ� يعني �أنك 

تعاين بب�ساطة تقّدم مرحلة �لنوم.

جّرب اأحد احللول الت�لية:
�ساعة  برجمة  و�إع���ادة  �لنوم  �ساعة  لتاأخر  م�ساء  ك��ّل  بال�سوء  ع��الج  جل�سة   -

ج�سمك �لبيولوجية.
- �أع�ساب م�سادة لالكتئاب )�لأوفاريقون...( �أو طلب م�ساعدة طبيب نف�سي.

م�ذا اإذا ك�نت اأ�سب�ب امل�سكلة طبية؟
ل ُيعتقد �أن لالأرق �أ�سباباً طبية �إل �أن بع�ص �لأمر��ص قد يف�سر �لنوم �ل�سيئ. 
فالآلم �لناجتة من �جلزر �ملعدي �ملريئي عند �ل�ستلقاء توؤدي �إىل م�ساكل يف 
بال�سرورة  يتطلب  ما  �لنوم،  �لختناق عند  �أو  �ل�ساقني  وتزيد متالزمة  �لنوم 

زيارة �خت�سا�سي لت�سخي�ص �حلالة.
 

ت�ستيقظ يف الليل؟
�أثناء  ع��دة  م��ر�ت  ي�ستيقظ  عندما  �لنوم  على  �حلفاظ  يف  �سعوبة  �مل��رء  يعاين 

�لليل.
يتاألف �لليل من مر�حل نوم عدة جتتمع �سمن خمطط و�حد. �ملرحلة �لأوىل 
�لنوم  �لنوم �لعميق حني يتجدد �جل�سم، ثم مرحلة  �لنوم �خلفيف، يليها  هي 

نهاية  عند  �مل��رء  ي�ستيقظ  �أن  �لطبيعي  من  �لأح���الم.  ت�سوبها  �لتي  �ملتناق�ص 
بال�سرورة  �أن يتذكر  �لتالية من دون  �ملرحلة  نوم  �أن يغط يف  كّل مرحلة قبل 
�أنه ��ستيقظ �أ�ساًل. �إل �أن �لبع�ص ي�ستيقظ عند نهاية �إحدى �ملر�حل ويف�سل 
�أن هذه  �لتالية قبل مرور ب�سع �ساعات. �سحيح  �لعثور على باب للمرحلة  يف 
�كتئاب حقيقي  �لعابرة وحالة  �ملخاوف  �أن بع�ص  �إل  �لعمر  �لظاهرة تزد�د مع 

قد ي�سكال �سبباً لها.
 

جّرب اأحد احللول الت�لية: 
�أنه  �لبع�ص  يعتقد  و�لغ�سب.  للقلق  تفادياً  �ل�ساعة  �إىل  �لنظر  عن  �لمتناع   -

يتعني على �مل�ساب بالأرق �أن ينه�ص �إل �أن ذلك يزيد �لأرق.
- تعّلم حركات ت�ساعد على �ل�سرتخاء: ��ستلِق ومدد يديك على �جلانبني، �أغلق 
عينيك و�فتح فمك و�أغلقه فيما تتنف�ص بهدوء. ركز على ع�سالت يدك �لي�سرى 
و�أرِخ ر�حتها وظهرك ب�سكٍل كامل. �ست�سعر بعد فرتة باأمٍل وتنميل وح��ر�رة يف 
يدك. مار�ص �لتمرين عينه مركز�ً هذه �ملرة على جزٍء �آخر من ج�سمك �إىل �أن 
متّرن �أع�ساء ج�سمك جميعها من �لأعلى �إىل �لأ�سفل وتاأكد �أنك �ستغط يف نوٍم 

عميق قبل �أن تنتهي من مترين كامل ج�سمك!
�لنوم عّلك جتد فائدًة مل جتدها  �إذ� عجزت فعاًل عن  �نه�ص لب�سع دقائق   -
يف �ل�ستلقاء ل�ساعات طويلة و��سرب بع�ص �حلليب �ل�ساخن )فهو ي�ساعد على 

�لنوم( و�قر�أ لربع �ساعة...
�مل�سكلة لأك��ر من �سهر فهو �لأق��در على و�سف  �إذ� ��ستمرت  - ر�ج��ع �لطبيب 

عالٍج نافع �إن وجد يف �لأمر م�سكلة نف�سية.

الطب عنه�  يجيب  اأ�سئلة   3
- هل ت�ستحق �لأدوية �ملنومة �ل�سمعة �ل�سيئة �لتي تالزمها؟

نعم ت�ستحق هذه �ل�سمعة عن جد�رة، �إذ تنتمي �ملنومات �إىل جمموعة �لأدوية 
�لتي ي�ستلزم تناولها �لكثر من �حلذر. ترك جيل �ملنومات �لأول، �لباربيتر�ت، 
�لأطباء  فامتنع  كثرة  جانبية  �آث���ار�ً   )Immenocal ،Gardenal(
بالبنزوديازيبينات  ����س��ت��ب��د�ل��ه  �إىل  وع���م���دو�  �لأرق  مل��ع��اجل��ة  ����س��ت��ع��م��ال��ه  ع��ن 
وحديثاً   ،)...H،Halvane Noctamide ،Mogadone(
 S،Stilnox( �لأف�سل  �أنها  ثبت  �لتي  بالبنزوديازيبينات  �ل�سبيهة  بالأدوية 
�إذ ت�ساعد �ملرء على �لعثور على نوٍم مريح وت�سبب نعا�ساً �أقل   ،)Imovane
من دون م�ساكل يف �لذ�كرة ول خوف من �لإدمان عليها. ولكن ل بّد من �لإ�سارة 
�إىل �أن �خلطر ل يكمن يف �لأدوية �ملنومة يف حّد ذ�تها بقدر ما يكمن يف �إ�ساءة 

��ستعمالها. 
- متى ُتعترب هذه �لأدوية �سرورية؟

 تبدو �سرورية للتغلب على �لأرق �حلديث �لناجم عن �سدمة عاطفية )وفاة �أو 
بطالة...( �أو عن تغّر يف �لتوقيت. ولكن ل يجب تناول هذه �لأدوية لأكر من 
�أن يعتاد �جل�سم عليها. ل ميكن حتديد فائدة �ملنومات و�أن�سبها  �سهر خمافة 
وطريقة ��ستعمالها و�سرورة ��ستبد�لها بعالج �آخر �إل ��ستناد�ً �إىل و�سفة طبية 

من �خت�سا�سي يف م�ساكل �لنوم.
 - كيف تقلع عن �ملنومات؟

لالإقالع عن �ملنومات ل بّد من �للجوء �إىل �لطبيب، ل �سيما �أن �لبتعاد عنها ل 
ميكن �أن يتّم بني ليلٍة و�سحاها �إمنا يتطلب تخفيف جرعاتها تدريجاً يف �سكٍل 
�سخ�سي ي�ستند يف �ملقام �لأول �إىل ظروف كّل �سخ�ص. بالإ�سافة �إىل ذلك، ل بّد 

من �لعتماد على حبوب �أخرى �أو عالجات طبيعية �أو تغير �لعاد�ت...

حلول طبيعية لتنعم بلي�ٍل هنيئة
�لأرق لأنها تعمل مبا�سرة على  للتخل�ص من  �لطبيعية خر عالٍج  �لعالجات 
�مل�سكلة �مل�سببة لالأرق من دون �أن توقع �لإن�سان يف �سباكها فيدمن عليها. �خرت 

منها ما ينا�سبك: �لزيوت �لأ�سا�سية �أو �ملعاجلة �ملثلية.

تف�سل اال�ستن�س�ق اأو الغلي؟
�أقر  �لأ���س��اط��ر، فقد  �أن���و�ع  ن��وع من  �لنباتات هي  فاعلية  �أن  خمطئ من ظ��ّن 
�لأطباء باأنه يفتح �أبو�ب �لنوم �ملغلقة �أمام �جل�سم و�عرتفت وز�رة �ل�سحة منذ 
ذ�ته.  بحّد  قائماً  طباً  و�عتربتها  �لفاعل  بتاأثر�لنباتات  عاماً   15 يقارب  ما 
رغم �أن �ملعاجلة بال�سوء مل ُتظهر �أي �آثار جانبية �أو خماطر متنع �عتمادها، 
ُي�ستح�سن ��ستعمالها بحذر. غر ذلك، ُيف�سل �أن تر�جع �حلامل �أو �ملر�سعة �أو 
�لتي تتناول دو�ًء معيناً طبيبها. تتطلب �لعالجات �لطبيعية قلياًل من  �ملر�أة 
�ل�سرب، ل �سيما �أن ح�سناتها ل تظهر يف �سكٍل عام �إىل بعد مرور ثالثة �أو �أربعة 

�أيام. ول بّد من �لإ�سارة �إىل �إمكان �لعثور على هذه �لأع�ساب يف �ل�سيدليات 
على �سكل حبوب �إذ� كنت ممن ي�ستيقظون مر�ت عدة �أثناء �لليل و�إل �نقع 

ملعقة �أع�ساب جافة �أو طازجة يف كوٍب من �ل�ساي ملدة ع�سر دقائق و�عمد 
�إىل دمج خ�سائ�ص �لأع�ساب �ملختلفة من خالل �إعد�د خليط �أع�ساب.

 
هلع مفرط يبقيك م�ستيقظً�؟

 �حلل: ��سرب كوباً من �خلز�مى بعد كّل وجبة لال�ستفادة 
من خ�سائ�سه �ملهدئة. ل ترتدد يف �إعد�د كميات كبرة 

��ستيقظت  لت�سرب منها كلما  وتركها �ساخنة جانباً 
لياًل.

 
متنعك الهب�ت ال�س�خنة من النوم؟

�حلل: كوب من �ملرميية قبل �لنوم فاعل 
جد�ً، ل �سيما لدى �لن�ساء قبل مرحلة 

�لأوىل  �ل��ف��رتة  ويف  �لطمث  �نقطاع 
على  يوؤثر  �إذ  �نقطاعه،  تلي  �لتي 

�جل�سم  وي�ساعد  �حل���ر�رة  هبات 

على �ل�سرتخاء. ولكن على غر�ر نباتات �لأو�سرتجني، تن�سح �لن�ساء مبر�جعة 
�لطبيب قبل �عتماد �ملرميية كعالج لالأرق.

مينعك ع�سر اله�سم من النوم؟
�ملرتبطة  �له�سمية  �لت�سنجات  لتهدئة  وجبة  كّل  بعد  �مللي�سة  من  كوب  �حلل: 
بالتغذية وبع�سر �له�سم خالل �لنهار �أو كوب من �إكليل �جلبل �أو �لهندباء بعد 

كّل وجبة لتهدئة �لكبد.

حت�ول االإقاع عن املنوم�ت اأو الدخ�ن؟
�حلّل: كوب من �لكربول بعد كل وجبة ي�ساعدك على �لتخل�ص من �إدمانك على 

�ملنومات �أو �لدخان بف�سل خ�سائ�سه �ملهدئة �لتي توؤثر على مركز �لإدمان.

تف�سل الزيوت االأ�س��سية؟
�لزيوت �لأ�سا�سية �سرورية ملعاجلة ��سطر�بات �لنوم بف�سل عنا�سرها �لفاعلة. 
ميكنك �ل�ستفادة من خ�سائ�سها وزيادة تاأثرها عند تناولها عن طريق �لفم 
�أو عند ��ستعمالها �أثناء �لتدليك �أو نقعها. �إل �أن �حلديث عن �لعنا�سر �لفاعلة 
�ساورك  حال  يف  �خلا�سة.  �لحتياطات  بع�ص  عن  �حلديث  بال�سرورة  ي�ستلزم 
بع�ص �ل�سك، ل ترتدد يف طلب ن�سيحة �ل�سيديل و�حتفظ د�ئماً بزيٍت نباتي 
�أو  بعينيك  �أ�سا�سي  زي��ت  �حتكاك  عند  ل�ستعماله  �لزيتون  كزيت  يديك  ب��ني 

بالأغ�سية �ملخاطية.
�أو يف  ع�سل  ملعقة  �لبابوجن يف  زي��ت  م��ن  ��سكب قطرتني  �ل��ف��م:  ع��ن طريق   -

�ل�ساي.
- عن طريق �لتدليك: دّلك �ل�سفرة �ل�سم�سية بخليط يحتوي على قطرتني 
من �خلز�مي وقطرة من �ملندرين وقطرة من ر�فين�ستار� مع ن�سف ملعقة من 

زيت �للوز �حللو، ذلك قبل ن�سف �ساعة من موعد �لنوم.
- عن طريق �ل�ستن�ساق: خليط من �لنعناع �لفلفلي و�خلز�مي ي�ساعدك على 

�لنوم ب�سهولة، وعلى �لنهو�ص بحاٍل جيدة يف �سباح �ليوم �لتايل.

ل املع�جلة املثلية؟ تف�سّ
�لعالج  لك  �سي�سف  �ملثلية.  �ملعاجلة  ح�سنات  من  لال�ستفادة  �لطبيب  ر�ج��ع   

متنحك  �لتي  �لأدوي��ة  تتعدد  ظرفك.  تنا�سب  و�سفة  لك  ويقّدم  �لأن�سب 
نوماً هادئاً و�لتي يجب تناول ثالث حبات 9CH منها قبل �لنوم 

�لليل.  �أث��ن��اء  �حل��اج��ة  عند  �أو  �ساعة  ن�سف  بعد  وجت��دي��ده��ا 
�أو  �لقلق  �لنهار ملكافحة  �أثناء  زي��ادة �جلرعة  ول ترتدد يف 
�أ�سنان  معجون  ت�ستعمل  كنت  �إذ�  �حل��ذر  و�ل��زم  �ل�سغط. 
يخفف  �لدموية،  �لأوع��ي��ة  تتقل�ص  فحني  �لنعناع  بنكهة 

�لنعناع �مت�سا�ص عنا�سر �ملعاجلة �لفاعلة.
�لإ�سابة  بعد  �لنوم  ��سطر�ب  من  للتخل�ص  �لعطا�ص  زه��رة   -

ب�سدمة ع�سبية �أو ج�سدية �أو بعد �لقيام بتمارين ريا�سية عند �مل�ساء.
- �لزرنيخ للتخل�ص من �لتوتر و�لقلق بعد نهاٍر �سعب مرهق.

- �ست �حل�سن ت�ساعدك على �لنوم حني يغلبك �لنعا�ص �أمام �لتلفاز ليطر 
ع����ي����ن����ي����ك حني  م�������ن 

على  ر�أ�سك  ت�سع 
و�سادتك.

�ل����ي����ا�����س����م����ني   -
عندما  �لأ���س��ف��ر 
ت������������������������������رتدد يف 
�إىل  �ل�������ذه�������اب 

�لنوم.
�جنات�سيا   -
من  ل��ل��ت��خ��ل�����ص 

فرتة  يف  �ل��ت��وت��ر 
�أو  �لم����ت����ح����ان����ات 

قبل مقابلة عمل.

اأعد فرا�سك بعن�ية
�أي����اً ك��ان��ت �ل��و���س��ع��ي��ة �لتي 

�أنك  ت���اأك���د  ت��ت��خ��ذه��ا ل��ل��ن��وم، 
�ستتقلب بني 30 و40 مرة كّل 

ليلة. من هنا قد جتد بع�ص �لفائدة �إذ� كنت متزوجاً وت�سعر بال�سيق من تقلبات 
زوجتك �أثناء �لليل يف ��ستعمال �سرير �سخم ومرتبتني متجاورتني للح�سول 
بال�سيق ويدفعك  �لعتيق  �لفر��ص  ُي�سعرك  ذلك،  نوم هادئ ومريح. غر  على 
�أثناء �لليل لذلك �حر�ص على تغير مرتبتك و�سريرك كّل  �أكر  �إىل �لتقلب 

�سنو�ت.  10

ت�سّرف ك�الأطف�ل!
هل تعلم مِلَ ل ينام بع�ص �لأطفال �إل و�إبهامهم يف فمهم؟ ومل ل ينام بع�سهم 
�إذ� �عتمد و�سعية �جلنني ف�سم �ل�ساقني �إىل �جل�سم؟ ل �سّك يف �أن  �لآخر �إل 
هذه �لو�سعيات و�لعاد�ت �ساعدتهم على �لتخفيف من �ل�سغط د�خل �لقحف 
وبالتايل على �لنوم. للح�سول على نتائج مماثلة، يكفي �أن حتّفز ملدة دقيقتني 
يف  �أي  �جلمجمة  �أعلى  �ل�سعر  بني  �لوجه  يف  �ملتو�جدة  �لتفكر  ركائز  �إح��دى 
�ملكان �لذي ت�سعر فيه بوجود حفرة خفيفة حتت �إ�سبعك. �إذ� و�جهت �سعوبة يف 
�لعثور عليها، �طلب م�ساعدة �خت�سا�سي يف مهار�ت �لتفكر �أو يف �لوخز بالإبر 

�أو بالعالج بالإبر �ل�سينية.

و�سعي�ت النوم
يقول �لخت�سا�سيون يف علم �لنف�ص وعلم �لت�سريح �أن �لو�سعية �لتي تعتمدها 

للنوم تخرب �لكثر عنك وعن حالتك.
 

جنبك؟ على  تن�م   1-
�لو�سعية على ميول  ه��ذه  ت��دل  ل��ل��رج��ال:  و�لأمي���ن  للن�ساء  �لأي�����س��ر  - �جلنب 
يف  رغبة  وعلى  �لنف�سي  و�ل��ت��و�زن  �جليدة  �ل�سحة  وعلى  �ل�سيطرة  �أو  �لتملك 

�ل�سيطرة على �لأحد�ث �ملهيمنة.
�أو نف�سية  - �جلنب �لأمين للمر�أة و�لأي�سر للرجل: دليل على م�ساكل �سحية 

وعلى قلق و�سغط ي�ستلزمان �لعالج بال�سرورة. 
�أو  �لطماأنينة بينما تخرب ق�سة  �إىل  �لو�سادة: دليل على �حلاجة  �ليد حتت   -

تتابع فيلماً هادئاً يف خميلتك.
- �خلّد �لي�سرى يف �ليد: ت�سر هذه �خلّد �إىل �حلنان. يدل و�سعها يف ر�حة �ليد 

�لي�سرى عند �لنوم على �حلاجة �إىل �لعناق.
وت�سر هذه  �ل�سجاعة  �إىل  �خل��د  ه��ذه  ت�سر  �ليد:  �ليمنى يف  �خل��ّد   -

�لو�سعية �إىل �حلاجة �إىل حتفيز �ملثابرة.
- ملزيد من �لر�حة: ت�ستقبل و�سادة �سخمة �لأكتاف و�نحناءة 

�لعنق �لطبيعية فتمنح �لر�حة.

ظهرك؟ على  تن�م   2-
يدّل �لنوم و�أنت م�ستلٍق على ظهرك على تو�زن نف�سي 
وهدوء روحي مثايل وُيعترب و�سيلة جيدة للت�سل�سل 

�لأفكار و�لعثور على �لر�حة و�لطماأنينة.
�إذ� كنت تخفي وجهك حتت ذر�ع��ك: فاأنت   -
تفت�ص عن حماية جمالك �لفكري من غزو 
رمزي و�أفكار �سامة. تدل هذه �لو�سعية 
�أو على �سرورة �لبحث  على قلق عابر 
عن �سبب يف�سر �لأرق �لذي تعانيه. 
�أن  ينبغي  �ل���ر�ح���ة:  م��ن  مل��زي��د   -
ت�ستقبل و�سادتك �لعالية �نحناءة 
عنقك و�أل تلوي عمودك �لفقري 

ب�سدة.
 

بطنك؟ على  -تن�م   3
تبحث  �أن��ك  �لو�سعية  تدل هذه 
�أو عن  عاطفي  نق�ص  م��لء  ع��ن 
تهدئة �سعور مفرط باحل�سا�سية 
وعن مكان �آمن حتتمي فيه من 
ما  �لنهار. غالباً  �أح��د�ث  ق�ساوة 
يعتمد �ملر�هقون هذه �لو�سعية 
�إىل  �ف����ت����ق����اره����م  �إىل  ن�����ظ�����ر�ً 
ي�ساعد  �ل��ع��اط��ف��ي.  �ل���س��ت��ق��ر�ر 
تهدئة  على  �لبطن  على  �ل��ن��وم 
�مل��خ��اوف، فلم ل تعتمدها حني 

تعجز عن �لنوم؟
- ملزيد من �لر�حة: جتنب هذه 
�آلماً  تعاين  كنت  �إذ�  �لو�سعية 
من  للحّد  �لفقري.  �لعمود  يف 
و�سعية  م���ن  �ل���ن���اجت  �ل���ت���وت���ر 
�ل���ر�أ����ص، ح���اول �أن ت��ن��ام من 

دون و�سادة.

مــنــ�عــــات
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لي�س غريبً� اأن ت�سمع كثريًا عن اأ�سخ��س يهرب النوم من عيونهم يف الليلة التي ت�سبق موعدًا مهمً�! ح�لة ع�دية. ولكن حن ي�سبح االأرق رفيق الليل 
الدائم، يجد املرء �سعوبة يف التخل�س من تعب النه�ر ويزيد ال�سغط. حل�سن احلظ، تغمرن� الطبيعة كع�دته� ب�سخ�ئه� وتقّدم جمموعة من احللول 

الب�سيطة والطبيعية للتخل�س من و�سوا�س اخللود اإىل النوم.

العاج�ت الطبيعية االف�سل للتخل�س من االأرق

نوم هادئ لإزالة ال�صغط 
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•• كتب – حممود علياء 

يف  �لثقافية  �ل�سركال  موؤ�س�سة  �حتفلت  �ملبارك  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
بدبي،  �ليومي  �لرم�ساين  �ملوؤ�س�سة  جمل�ص  يف  وذل��ك  موؤخر�  �لم���ار�ت 
باعادة طباعة ون�سر �أول دليل للتلفون �سدر يف �مارة دبي يف مطلع �لعام 

 .1961
�د�رة  رئي�ص جمل�ص  �ل�سركال  بن عي�سى  �حمد  �ل�ستاذ  �سعادة  وقد قدم 
�ملوؤ�س�سة بهذه �ملنا�سبة، ن�سخا من �لدليل للح�سور، �لذين �سكروه على 
توثيق  يف  �لطيبة  �مل��ب��ادرة  بهذه  �رتياحهم  و�أب���دو�  �لقيمة،  �لهدية  ه��ذه 
مطلع  يف  �لتطور،  م�سرة  يف  د�ئما  �ل�سباقة  دبي  بد�أتها  متميزة  خطوة 

�لعام 1961. 
�ل�سخ�سيات،  وك���ب���ار  �لع����م����ال،  رج�����ال  م���ن  ع����دد  �لح���ت���ف���ال  وح�����س��ر 
�ل�سركال  عي�سى  بن  �ملنعم  عبد  �ل�ستاذ  �سعادة  يتقدمهم  و�لعالميني، 
عي�سى  بن  يعقوب  �ل�ستاذ  و�سعادة  بدبي،  �لع��م��ال  رو�د  منتدى  رئي�ص 
�ل�سركال رجل �لعمال �ملعروف، و�سعادة �ل�ستاذ عمر بن م�سمار مدير 
�لعمال  رج��ل  �مل��زروع��ي  �ل���س��ت��اذ ع�سام  و���س��ع��ادة  دب��ي لال�ستثمار،  ع��ام 
�ملعروف، و�سعادة �ل�ستاذ عي�سى �لدو�سري �لعالمي �ملعروف. كما ح�سر 
من  وح�سد  �لدولة،  يف  �ملحلية  �ل�سحف  عن  ومندوبون  ممثلون  �حلفل 
�ل�سدقاء و�ل�سيوف.  يف م�ستهل �للقاء وبعد �هد�ء ع�سر�ت �لن�سخ من 
بن  �حمد  �ل�ستاذ  �سعادة  رحب  للح�سور،  �لوىل  بطبعته  �ملعاد  �لدليل 
عي�سى �ل�سركال باحل�سور، م�سيد� باجناز�ت �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
�ل�سمو  و�جن��از�ت �ساحب  �هلل،  �لدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
جمل�ص  رئي�ص  �ل��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم  �ل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�جناز�ت �خو�نهما �أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ 
�ل�سمو  ر�فعا ل�سحاب  �لم��ار�ت،  �لعلى لالحتاد حكام  �ملجل�ص  �أع�ساء 
�ل�سيوخ �أ�سمى �يات �لتهاين و�لتربيكات، ومهنئا �جلميع ب�سهر رم�سان 
لي�ستفيد  �ملتعاقبة  �لجيال  �لتو��سل بني  �سرورة  على  وموؤكد�  �ملبارك، 
�لكلمة  �سعادته عند  �لر�سيدة، متوقفا  �لقيادة  روؤى  �لن�سئ �جلديد من 
�ملاأثورة، و�حلمكة �مل�سيئة على �لدو�م للمرحوم �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�ل نهيان طيب �هلل ث��ر�ه: من لي�ص له ما�ص ل حا�سر له ول م�ستقبل 
وموؤكد� �سعادته بهذه �ملنا�سبة على �ن �مل�سرة �لثقافية يف �لدولة تو��سل 
�ل�ساملة تربويا  �مل�سرة �حل�سارية  �لثابتة و�حلثيثة يف مو�كبة  خطاها 
وثقافيا وتعليميا وعمر�نيا وجتاريا و�قت�ساديا و�عالميا وريا�سيا حيث 
ي�سرب �ملثل �ليوم بازدهار و��ستقر�ر دولتنا �لناه�سة، و�لمنة �ملطمئنة، 
و�حت�سانها للجميع مبناخ �لمن و�لثقة و�لطماأنينة، و�ل�سعور بالكر�مة 
و�ل�����س��وؤدد و�ل���ع���زة، ح��ي��ث ت��ت��و�ىل �ل��ث��م��ار �ل��ت��ي ي��غ��ر���ص منابتها �جلميع 

ويقطفها �جلميع بفخر و�عتز�ز و�حلمدهلل. 

بن �سفح�ت الدليل 
ب����دء� م��ن غ��الف��ه �لول  ل��ل��ه��ات��ف،  �ل��دل��ي��ل �لول  ث��م ت�سفح �حل�����س��ور 
�ملحدودة  دبي  �م��ارة  تلفون  �سركة  دبي �سادر عن  تلفون  دليل  �خلارجي 
ثم �سجل ل�سماء و�رقام �مل�سرتكني ثم معلومات عامة عن �مارة دبي، ثم 

��سارة �ىل تاريخ �ل�سدور يف �لول من يناير 1961.

وثيقة بخط املرحوم املوؤ�س�س ن��سر بن عبداللطيف ال�سرك�ل 
�س�حب الفكرة وال�س�عي اىل حتقيقه� 

بخط  �لوثيقة  �مل��ذك��رة  يف  ج��اء  للدليل  �لد�خلي  �لول  �لغالف  وعلى 

�لفكرة  ���س��اح��ب  �ل�����س��رك��ال  ب��ن عبد�للطيف  ن��ا���س��ر  �مل��وؤ���س�����ص  �مل��رح��وم 
�أول مركز للتلفون يف دبي  �أ�س�ص و�فتتح   : ة�ل�ساعي لتحقيقها ما يلي 
يناير  للتلفون يف  دل��ي��ل  �أول  ه��ذ�  و���س��در   1961 ع��ام  �سهر ج��ويل  يف 
 1959 ع��ام  �أين يف  دب��ي وه��و  �لتلفون �ىل  جلب  كيفية  �م��ا   ،1961
قمت بالت�سال مع �مل�سرت هودج مدير �عمال �سركة �أي. �أ. �أل يف مطار 
�مل�سرت  ملالقاة  �أ�ستعد  �أن  مني  فطلب  �لفكرة  عليه  وعر�ست  �ل�سارقة 
قريبا، وطرح  �ل�سارقة  يزور  عندما  وذلك  ل�سركتهم،  �لعام  �ملدير  �أيلز 
�لفكرة عليه فا�ستجبت لذلك. وفعال قمت بعر�ص �لفكرة على �ل�سيد 
– ورئي�ص عبد�لرحيم �سعدي  – وعي�سى �سالح �لقرق  علي �لب�ستاين 
– و�جلميع حبذ �لفكرة و�نتظرنا حتى و�سل �مل�سرت �أيلز �ىل �ل�سارقة 
�سركة  تاأ�سي�ص  يف  وبامل�ساركة  بها،  رحب  �لتي  �لفكرة  معه  فا�ستعر�سنا 
للتلفونات يف �مارة دبي غر �أنه ��سرتط �أن ليقل عدد �مل�سرتكني عن 
و��ستعمال مركز  �ل�سركة  تاأ�سي�ص  بعد  بذلك  له  فتعهدنا  عميل   500
�لتلفون يف خالل �سنة. وكانت �لنتيجة �أن رفع �ىل �ملرحوم �ل�سيخ ر��سد 
بن �سعيد �ملكتوم �لذي و�فق فور� على تاأ�سي�ص �ل�سركة، وجرى �لكتتاب 

يف �ل�سهم. 
هذه �لوثيقة �لتي جاءت على �لغالف �لد�خلي �لول للكتاب موجودة 
كما هي بال�سل بخط �ملرحوم نا�سر بن عبد �للطيف �ل�سركال، وجاءت 

يف مقدمة هذه �لن�سخة �لنادرة من �لدليل. 
حر�سها  منطلق  ومن  �لثقافية  �ل�سركال  موؤ�س�سة  �أن  �لقول:  خال�سة 
باعادة  م�سكورة  ب���ادرت  فقد  للدولة،  �حل�سارية  �مل�سرة  توثيق  على 
طباعة هذ� �لدليل �لتاريخي ��سهاما منها يف �لتوثيق ملرحلة مهمة من 
مر�حل بد�ية �لتطور �لتكنولوجي يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.. 
تبد�أ بخطوة  �لميال  بل م�سرة ماليني  �لل��ف ميل  �أولي�ست م�سرة 

و�حدة �أو بخطو�ت معدود�تّ؟! و�هلل ويل �لتوفيق. 
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بح�سور كب�ر ال�سخ�سي�ت ورج�ل االأعم�ل واالإعامين

موؤ�ص�صة ال�صركال الثقافية حتتفل باإعادة طباعة ون�صر
 اأول دليل للتلفون �صدر يف اإمارة دبي مطلع العام 1961

م�صروع كلمة للرتجمة ي�صدر الرتجمة العربية مللحمة 
�صنورا اإدا الآي�صلندية ملوؤلفها �صنوري �صتورل�صن

 .. �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة  �أ�سدر م�سروع كلمة للرتجمة �لتابع لهيئة 
�إد� �لآي�سلندية ملوؤلفها �سنوري �ستورل�سن  �لرتجمة �لعربية مللحمة �سنور� 
وتتاألف  �حلالول.  مو�سى  �لدكتور  �ل�سوري  �لأكادميي  �ملرتجم  وترجمها 
�ل�سعر و  ل��غ��ة  و  �أب����و�ب ه��ي خم��ات��ل��ة غلفي  وث��الث��ة  م��ق��دم��ة  م��ن  �مللحمة 
�لتاريخ  �إىل  باإرجاعها  �لنورديني  �أ�ساطر  ح��ول  ت��دور  �ل�سعرية  �لأمن��اط 
�لذي  �لعريق  �لبالط  ب�سعر  �إد�  �سنور�  . وحتتفل ملحمة  �لقدم  �ملوغل يف 
�إىل  وتهدف  �لنوردية  �لأمم  من  غرهم  من  �أك��ر  �لآي�سلنديون  فيه  برع 
�مل�سجوع.  �ل�سعر  لطائف  فهم  من  �لآي�سلنديني  و�ل��ق��ر�ء  �ل�سعر�ء  متكني 
يذكر �أن �سنور� �إد� تركت �أثر� يف �ل�سعر �لآي�سلندي �لقدمي و�حلديث و�ليوم 
ت�سكل بع�ص ق�س�سها �لأ�سطورية �أول ما يقرر من ن�سو�ص �ملطالعة على 
طالب �جلامعة �لد�ر�سني للغة �لآي�سلندية �لقدمية �أما يف �آي�سلند� فتقرر 
قر�ءة هذه �لأ�ساطر يف �ملد�ر�ص �لبتد�ئية وحاول �سنوري �ستورل�سن �لذي 
�أن ميتهن �سعر �لبالط  �آي�سلند� يف �سبابه  يعمل موؤرخا و�ساعر� و�سيا�سيا 
كتابة  �أن  �أدرك  ما  �سرعان  لكنه  �لرنويجيني  �لزعماء  �إىل  مد�ئح  فاأر�سل 
�مللوك  �سر  لتدوين  بكثر  �أجنع  �لآن  �أ�سبحت  �لنرية  �لتاريخية  �ل�سر 
.. ويحتل ��سمه �ليوم مكان �ل�سد�رة يف تاريخ �لأدب �لآي�سلندي يف �لقرون 
�لو�سطى وتعد �أعماله م�سادر ل تقدر بثمن للرت�ث �لثقايف �لقدمي لالأمم 
�لنوردية .. مات مقتول �سنة 1241 باأمر من ملك �لرنويج. �أما �ملرتجم 
ق�سم  يف  �ملقارن  �لأدب  �أ�ستاذ  حاليا  يعمل  �ل��ذي  �حلالول  مو�سى  �لدكتور 
�للغات �لأجنبية بجامعة �لطائف در�ص �لأدب �لإجنليزي يف جامعة حلب 
ثم ح�سل على �ملاج�ستر و�لدكتور�ة يف �لأدب �ملقارن من جامعة ن�سالنيا 
وله  و�لأردن  �سوريا  يف  ودر���ص  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �حلكومية 

ترجمات عديدة من �لإجنليزية . 

اأحمد بن عي�صى ال�صركال: 
املتميزة للم�صرية احل�صارية لدبي والإمارات املحطات  توثيق  ••  يهمنا 
النه�صة قطوف تتوا�صل من جيل اإىل جيل ثمار  من  اليوم  جننيه  ••  ما 

الوطن اأن يح�صنوا ال�صتفادة من م�صرية التطور والزدهار ال�صاملة للدولة �صباب  على  ••  اأمتنى 

1961 �لعام  �ل�سادر  �لدليل  •• غالف 

�ل�سخ�سيات  وكبار  �ل�سركال  �أحمد  •• �سعادة 

�س�عر وب�حث ومرتجم عراقي مقيم يف الدمن�رك

جمال جمعة: البوؤ�س اأن تكون حاجتك بيد �صخ�س و�صيع
جمال جمعة �ساعر وباحث ومرتجم 
�ل������دمن������ارك، له  ع����ر�ق����ي م���ق���ي���م يف 
و�لكتب  �ل�سعرية  �ملوؤلفات  من  كثر 
�لعاطر(  )�ل����رو�����ص  م��ث��ل  �مل��ح��ق��ق��ة 
ل���ل���ن���ف���ز�وي، و)دي����������و�ن �ل����زن����ادق����ة( 
و)�لن�سو�ص �ملحرمة( لأبي �لنو��ص، 
و)�أخ���ب���ار �حل��م��ق��ى و�مل��غ��ف��ل��ني( لبن 
�أ�سابيع  قبل  له  �سدر  �جل��وزي��ة.  قيم 
)�ل��ه��و�م�����ص و�ل��ت��ت��م��ات( ع��ن )�ل���د�ر 
�لكتاب ق�سيدة  �لعربية للعلوم(، ويف 
ط��وي��ل��ة مت��ت��د ع��ل��ى ط����ول �ل���ذ�ك���رة 
)�مل��ا���س��ي و�حل��ا���س��ر( وم��ا ب��ني عر�ق 
�ل��ي��وم متاهة تبحث  �لأم�����ص وع���ر�ق 

عن جو�ب؟! معه هذ� �حلو�ر...
�لبوؤ�ص؟ يف  ر�أيك  هو  • ما 

�سخ�ص  ب��ي��د  ح��اج��ت��ك  ت���ك���ون  �أن   -
و�سيع.

تعي�ص؟ �أن  حتب  • �ين 
- يف فيلنيو�ص، حيث �أعي�ص �لآن.

هذه  يف  �ملثلى  �ل�����س��ع��ادة  ه��ي  م��ا    •
�لدنيا؟

- �لنتهاء من كتابة ق�سيدة حب.
ت�ساحماً  �أخطاء تظهر جتاهها  • �أي 

�أكر من �سو�ها؟
- �أخطاء �ل�سهر.

�لذين  �ل��رو�ي��ات  �أبطال  هم  •  من 
تف�سلهم على �سو�هم؟

- �لأم��������ر م��ي�����س��ك��ني ب���ط���ل رو�ي������ة 

�ل��رو���س��ي فيدور  ل��ل��رو�ئ��ي  )�لأب���ل���ه( 
كي�سوت(  و)دون  دو���س��ت��وي��ف�����س��ك��ي 

لالأ�سباين ثرفانت�ص.
�لتاريخية  �ل�سخ�سية  ه��ي  م��ن   •

�ملف�سلة لديك؟
ب���ن حم���م���د، ���س��اح��ب �لزجن  - ع��ل��ي 
)ق��ائ��د ث���ورة �ل���زجن وك��ان��ت ل��ه �سلة 

بالقر�مطة(.
�ملف�سل؟ ر�سامك  هو  • من 

- �لر�سام �لإ�سباين خو�ن مرو.
�ملو�سيقي  م����وؤل����ف����ك  ه�����و  م�����ن   •

�ملف�سل؟
- باخ.

�لرجل بر�أيك؟ مز�يا  �أف�سل  • ما 
- عزة �لنف�ص.

�ملر�أة؟ مز�يا  �أف�سل  • ما 
- �لدفء وقوة �ل�سخ�سية.

�ملف�سلة؟ ف�سيلتك  هي  • ما 
- �حرت�م �ملوعد.

عمل تقوم به؟ �أف�سل  هو  • ما 
- �إجناز ما ل ي�ستطيعه غري.

�أن  �أن������ت م����ن حت����ب  ت���ك���ن  مل  ل����و   •
تكون؟

�سوبرمان.
�سخ�سيتك؟ خطوط  �أبرز  • ما 

- �لد�أب و�ل�سدق مع �لنف�ص.
�أن�����و�ع  �أف������دح  ن���ظ���رك  يف  ه���و  • م���ا 

�ل�سقاء؟

- �لفقر.
�ملف�سل؟ •  لونك 

- �لالزوردي.
�ملف�سلة؟ • زهرتك 

- �لأوركيد.
�ملف�سل؟ • طرك 

- �ليمام.
تف�سلها؟ �لأ�سماء  • �أي 

- جمال، �سلمى.
�سيء  �أي  م���ن  �أك�����ر  ت���ك���ره  م�����اذ�   •

�آخر؟
- �لنميمة.

حتتقرها  تاريخية  �سخ�سية  �أي   •
�أكر من �سو�ها؟

- يهوذ�.
• ما هو �حلدث �لع�سكري )�حلربي( 

�لذي تعجب به �أكر من �سو�ه؟
- ثورة �سبارتاكو�ص.

• �أي �لهبات �لطبيعية تف�سلها على 
�سو�ها؟

- جمال �ل�سوت.
 • كيف تود �أن متوت؟

- و�أنا نائم.
• يف �أية حالة ذهنية �أنت �لآن؟

- �سارح، كالعادة.
�سعورك يف هذه �حلياة؟ هو  • ما 

- فخور بنف�سي و�أعرف �أنني حم�سود 
من �لآخرين.



العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  1073/ 2013 -جتاري  - م ت- �س- اأظ

�مل�ستاأنف : حممد عبد�لرحيم �ل�ساعر �ملرزوقي ي�سفته/ مالك موؤ�س�سة باترنز �بوظبي 
و�خرون  �ل�سناعية  للمعد�ت  �مليا�سة  عليه:موؤ�س�سة  �مل�ستاأنف  �لمار�ت    �جلن�سية: 
�جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �ل�ستئناف : �لغاء حكم 925217 درهم  �ملطلوب �عالنه/
يزيد عبد�هلل �سالح �حلو�مده �جلن�سية: �لردن �لعنو�ن: بالن�سر مبا �ن �مل�ستاأنف قد 
��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/171 جت كل-م ت-ب- �أظ وحدد لنظره 
جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/30 لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.30 �سباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��ستئناف �بوظبي �لكائنة-مع�سكر �آل نهيان �سخ�سيا �و 
مل�ستند�تك  موقعا  بدفاعك و�سو�ر  �لتقدم مبذكرة  وكيل معتمد وميكنك  بو��سطة 

عليها قبل موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/5  جت جز-   �س ع-ب- ظ ف

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�سية:  عمر�ن  علي  حممد  علي  ح�سني  مدعى/ 
عقد  ف�سخ  �لدعوى:  مو�سوع  �لهند  �جلن�سية:  عبد�ل�سمد  كولنجار  �سر�ن 
�لهند  �جلن�سية:  عبد�ل�سمد  كولنجار  �سر�ن   / �عالنه  �ملطلوب  �سر�كة  
وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/7/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة 
�ل�سلع  �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة  �ل�ساعة 8.30 �سباحاً  مكلف باحل�سور 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �ل�سلع  حمكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية 
�مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة  معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك 

�ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/25
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ال�شلع البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/757  جت جز-   م ت -ب-اأ ظ 

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
�جلن�سية:  �ل�سيد  م�سعد  ميثلها/خالد  �لعامة  لل�سيانة  �لتالحم  �سركة  مدعى/ 
خالد  ميثلها  �لطبيعي  و�حلجر  �لرخام  لتجارة  �لبدوي  عليه:  مدعي  �لمار�ت 
درهم      15500 مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  عبد�ملجيد 
�ملطلوب �عالنه /  �لبدوي لتجارة �لرخام و�حلجر �لطبيعي ميثلها خالد عبد�ملجيد 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر  عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية: 
فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/5 �ملو�فق  �لثنني  يوم  �ملحكمة  وحددت 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف 
�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  2013/7/24
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/584  جت جز-   م ت -ب-اأ ظ 

املتخ�ش�شة: املقاولت والنزاعات الن�شائية
مدعى/ �سركة حديد �لمار�ت للمقاولت ذ.م.م ميثلها/�سمر �كثم �لدبا�ص  �جلن�سية: 
�لدين �جلن�سية: بنغالدي�ص   مو�سوع  �لدين عني  �لمار�ت  مدعي عليه: جو�سيم 
�لدين عني  �لدعوى: مطالبة مالية بقيمة 25000 درهم �ملطلوب �عالنه /جو�سيم 
�ملدعي  �ن  حيث  �لوقف(  من  بالن�سر)تعجيل  عنو�نه:  بنغالدي�ص  �جلن�سية:  �لدين 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2013/8/1 موعد� 
لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� 
حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع 
مذكرة بدفاعك �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/24
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
         اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/8  جت جز-   �س ع-ب- ظ ف

عليه:  مدعي  �لمار�ت   �جلن�سية:  عمر�ن  علي  حممد  علي  ح�سني  مدعى/ 
مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لهند  �جلن�سية:  عبد�ل�سمد  كولنجار  �سر�ن 
كولنجار  �سر�ن   / �عالنه  �ملطلوب  درهم   60100 وقدره  مببلغ  مالية 
�لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  بالن�سر حيث  عنو�نه:  �لهند  عبد�ل�سمد �جلن�سية: 
�ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/7/29 موعد� لنظر 
�لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل 
�و  �سخ�سيا  �لبتد�ئية  �ل�سلع  �لكائنة حمكمة   - �لبتد�ئية  �ل�سلع  ب� حمكمة 
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 

2013/7/25
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ال�شلع البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2011/1050    عقاري كلي               
�ىل �خل�سم �ملدخل /1-�سعيد �خرت زبري ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته �ملدير �مل�سئوول 
لل�سركة �ملدعى عليها �لوىل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / حنان حبيب قمرب 
علي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ عقد �سر�ء �لوحدة �لعقارية 
�ملدعى  و�ل��ز�م   2008/9/28 بتاريخ  عليها  و�ملدعى  �ملدعية  بني  فيما  �ملحرر   608 رق��م 
و�لفائدة  للمدعية مبلغ  328.437.10 درهم  ي�سدد   بان  و�لتكافل  بالت�سامن  عليهما 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.    وحددت 
لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/10/7 �ل�ساعة 9.30 �ص 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�شم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2012/1187    جتاري كلي               

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  جاويد   حممود  �سيد  علي   /1-�سيد  عليه  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / بنك �سادر�ت �ير�ن )فرع �ملكتوم( قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
وقدره   مببلغ  بينهم  فيما  و�لت�سامن  بالتكافل   )1  ،2  ،3  ،5  ( عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
�لر�بع يف حدود قيمة  )3.437.312.43 درهم( وبالت�سامن و�لتكافل مع �ملدعي عليه 
�سنويا   %12 �ملعدلة  �لتفاقية  و�لفائدة  دره��م(   1.350.000( بو�قع  �ملرهونة  �لوديعة 
من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2007/2/20 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�م �ملدعى عليهم )5، 4، 
3، 2، 1( بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/8/26 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2008/407   مدين جزئي                 

�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه /1-و����س���ى �ل��رتك��ه �ل�����س��ادة �مل��ه��ري وم�����س��ارك��وه لتدقيق 
�حل�سابات    جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / خديجة علي عبد�خلالق 
ن�سر�وي وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل ح�سني �مل�سرب قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة باثبات حق �ملدعني يف ملكية �لر�ص و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/8/13 �ل�ساعة 
ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch2D.17 بالقاعة  ���ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�ي��ام على �لق��ل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة  �جلل�سة بثالثة 

ح�سوري.  
 ق�شم الق�شايا املدنية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2011/1103   جتاري كلي                  
�ىل �ملدعى عليه /1- �سركة �ي تي �ي �لكرتوميكانيكال جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /موؤ�س�سة �بك�ص �لتجارية- دبي  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ 2012/10/22 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ موؤ�س�سة �بك�ص �لتجارية - دبي 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ  127.674 درهم- مائة �سبعة وع�سرون  بالز�م �ملدعى عليها 
�لف و�ستمائة �ربعة و�سبعون درهم - و�لفائدة عنه بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �لدعوى 
بالر�سوم و�مل�سروفات وخم�سمائة درهم  �لتام و�لزمتها  �ل�سد�د  يف 2011/6/22 وحتى 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  .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�شم الق�شايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

       يف الدعوى رقم 2013/42  مدين كلي
ذ.م.م     �ل��ع��ام��ة  و�لنقليات  ل��ل��م��ق��اولت  ن���اوي  ب��ن  �سركة   -1 عليه/  �مل��دع��ى  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / موؤ�س�سة �ل��و����س��ط مل��ق��اولت �لطرق 
�ع��اله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت  �ملذكورة  �ق��ام �لدعوى  ���ص.ذ.م.م قد 
بتاريخ 2013/7/22 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري 
باجلدول- �ل��دور  �ساحب  �حل�سابي  �خلبر  بندب  �ملو�سوع-  يف  �لف�سل  وقبل 
�ن تكون  تاريخه- وعلى  ��سبوع من  ت�سميته خالل  �لطرفان على  يتفق  مامل 
�ملهمة وفق منطوق �حلكم �ل�سادر بتلك  �جلل�سة.   وحددت لها  �ملحكمة جل�سة 
 ch1C.15 يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/26  �ل�ساعة 9.30�سباحا يف �لقاعة

يف حالة عدم �سد�د �ملدعية �لمانة. 
ق�شم الق�شايا املدنية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

 616683 �لرخ�سة  رق��م  )���س.ذ.م.م(-  للنقلي�ت  الرابع  النجم  �ل�سركة:  ��سم 
دي��رة- عيال نا�سر  �لزرعوين-  عنو�نها: مكتب رقم 104 ملك عبد�لر�زق وحممد 
�لتجاري: 1035268  بال�سجل  �لقيد  ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم  �لقانوين:  �ل�سكل 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانه قد مت �لتا�سر يف �ل�سجل 
�ل�سادر  �لقر�ر  مبوجب  وذل��ك  �ع��اله،  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
رقم  حت��ت  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ل�سيد  ل��دى  و�مل��وث��ق  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  م��ن 
مطالبة  �و  �عرت��ص  �ي  لديه  من  وعلى   )2013/5/2( بتاريخ    )2013/1/80888(
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن يف ديرة- رقة �لبطني حمل 7 ملك برج 
�خلور هاتف: )2226266-04( فاك�ص )2223773-04( م�سطحبا معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لور�ق �لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .            

 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
�مل�سفي: يو�سف بن خ�دم لتدقيق احل�س�ب�ت  عنو�نه: حمل 7 ملك برج  ��سم 
�خلور- رقة �لبطني - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانه قد 
مت �لتا�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية  
النجم الرابع للنقلي�ت )�س.ذ.م.م( وعنو�نها:مكتب رقم 104 ملك عبد�لرز�ق 
وحممد �لزرعوين- ديرة- عيال نا�سر   وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية 
�لعمومية لل�سركاء و�ملوثق لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل حتت رقم )2013/1/80888(. 
�مل�سفي  �ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��ص  �ي  لديه  من  وعلى   )2013/5/2( بتاريخ 
ب��رج �خل���ور ه��ات��ف :  �مل��ع��ني يف مكتبه �لكائن يف دي���رة- رق��ة �لبطني حم��ل 7 ملك 
و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحبا  ف��اك�����ص)04-2223773(   )04-2226266(

�لثبوتية وذ�لك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .           
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2012/1491 جتاري جزئي  

�نه  نعلمك  بالن�سر  �لعنو�ن  �لبناء    م��و�د  لتجارة  �للولو  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ �ملو�فق 2013/1/30م قد حكمت عليك هذه �حلكمة يف �لدعوى �ملذكورة 
بالرقم �عاله ل�سالح / �سركة م�سنع �ل�سدة للبال�ستيك ذ.م.م بالتايل: حكمت 
مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �حل�����س��وري:  �ملحكمة مبثابة 
بامل�ساريف منها مبلغ مائتي دره��م مقابل  وق��دره )14158 دره��م(  وبالز�مها 
�تعاب �ملحاماة ورف�ست ماعد� ذلك من طلبات.  �سدر بتوقيعي وختم �ملحكمة 
بتاريخ �ملو�فق 2013/7/24  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما �عتبار� من 

�ليوم �لتايل لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
القا�شي/حممد عمر مقن�شة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
اعالن احلكم يف الق�شية رقم 2013/524 جتاري جزئي  

بالن�سر  �لعنو�ن  �لعامة  للمقاولت  �لم���ار�ت  �ر�ن  �سركة  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/5/27م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن��ه  نعلمك 
بالتايل:  �لبناء   م��و�د  لتجارة  /�يكو  ل�سالح  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعى  بالز�م  �حل�سوري:  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
مبلغ وقدره )58.044.29 درهم(  ثمانية وخم�سني �لفا و�ربعة و�ربعني درهما 
وت�سعة وع�سرين فل�سا وت�سمينها �لر�سوم و�مل�ساريف.   �سدر بتوقيعي وختم 
يوما   30 خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما    2013/7/24 �ملو�فق  بتاريخ  �ملحكمة 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لت�سلمك هذ� �مل�ستند.  
القا�شي/حممد عمر مقن�شة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�شاء )      
املحكمة التجارية        

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
مذكرة اعالن بالن�شر     

   يف  الدعوى 2012/615  ا�شتئناف عقاري  
�ىل �مل�ستاأنف �سده/1 -جوزيف �ولد �بو عبارة   جمهول حمل �لقامة 
عقيل  حممد  جمال  وميثله:  ليمتد  هومز  /فري�ست  �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
�ل�سيد حممد �لقري�سي     قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح���ددت   2012/5/29 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2011/506 رق��م 
بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�����س��اع��ة   2013/8/22 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي���وم 
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

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

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف
العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     

مذكرة اعالن بالن�شر     
   يف  الدعوى 2013/295  ا�شتئناف عمايل  

�ىل �مل�ستاأنف �سده/1 -نظام خان لالعمال �لفنية )�ص.ذ.م.م( جمهول 
�لدين         �سهاب  ح�سني  �ساخيات  /حممد  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
عمايل   2012/4927 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد 
�ملو�فق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2013/2/21 بتاريخ  ج��زئ��ي   
وعليه   ch2D.19 ب��ال��ق��اع��ة  �سباحا   10.00 �ل�����س��اع��ة   2013/8/22
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�شم الطعون- ال�شتئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�شتئناف

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
    اعالن بالن�شر 

لقد تقرر يف �لق�سية  رقم )2013/1044 ( �يجار�ت �ملنظورة 
�مام جلنة ف�ص �ملنازعات �ليجارية)�بوظبي(�للجنة �لر�بعة 
و�ملرفوعة من �ملدعي/ خليفة عي�سى حممد مبارك �خليلي 
وذل���ك �ع���الن �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ ب��ط��ي ح�سن حم��م��د ب��و رحمة 
�ل�سويدي ، ن�سر� وقد حتدد لنظر �لدعوى جلل�سة يوم �لحد 
�للجنة  مقر  يف  م�ساء   6.00 �ل�ساعة  يف   2013/9/22 �ملو�فق 

وذلك على نفقة �ساحب �لعالقة.   
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1617   جت كل- م ت- ب- اأظ

مدعي/ علي �حمد  عبد�هلل �ملال �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: ور�سة حمي 
خبر  ندب  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  و�خرون  للخر�طة  �لدين 
بنغالدي�ص  �جلن�سية:  �سودري  �حلق  �ح�سان  حممد   -1/ �عالنهما  �ملطلوب 
2-حممد حمي �لدين �ساه عامل �سودري �جلن�سية:بنغالدي�ص  عنو�نه: بالن�سر 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �لربعاء �ملو�فق 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/2
�ملحكمة  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  نهيان  �آل  مبع�سكر  �لتجارية 
�لدعوى  �ملحددة لنظر  �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة  مذكرة بدفاعك 

بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
     اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/607   جت جز- م ت- ب- اأظ

�لمار�ت   �جلن�سية:  قطبا  حممود  يون�ص  ميثلها/  لل�ستائر  د�ما�ص  مدعي/ 
�لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لحبابي  ظافر  نا�سر  عليه:  مدعي 
�ملطالبة مببلغ 1.900 درهم �ملطلوب �عالنه/ نا�سر ظافر �لحبابي �جلن�سية: 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت 
�ملحكمة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/5 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 �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
     اعادة اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/444   مد جز- م ر- ب- اأظ

مدعي  بنغالدي�ص   �جلن�سية:  �لرحمن  حبيب  حممد  �لرحمن  خليل  مدعي/ 
�لدعوى: مطالبة مببلغ   بيبلو�ص �جلن�سية: �لمار�ت   مو�سوع  عليه: مطعم 
عنو�نه:  �لمار�ت  �جلن�سية:  بيبلو�ص  مطعم  �عالنه/   �ملطلوب  درهم    4500
يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�سر 
�لثنني �ملو�فق 2013/10/1 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�سور 
�ل�ساعة 8.30 �سباحاً �مام �لد�ئرة �لوىل ب� حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - �لكائنة 
بد�ئرة �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  2013/7/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/989   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية   
مدعي/ بنك ر��ص �خليمة �جلن�سية: �لمار�ت  مدعي عليه: �سربينت لتاأجر �ل�سيار�ت 
و�خرون �جلن�سية: �لمار�ت  مو�سوع �لدعوى: مطالبة مالية وقدرها 358001 درهم + 
�لفائدة �لقانونية   �ملطلوب �عالنه / خالد حممد �سعيد حمود �لبو�سعيدي �جلن�سية: 
�لمار�ت عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/30 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �خلام�سة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  نهيان  �آل  مبع�سكر  �لتجارية  �ملحكمة 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة  مذكرة بدفاعك 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
     اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1156   جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�ش�شة: امل�شارف واملوؤ�ش�شات املالية   
مدعي/ بنك �لحتاد �لوطني �جلن�سية: �لمار�ت مدعي عليه: عبد�هلل �سياح خمي�ص 
�حلجز   و�سحة  �حلق  ثبوت  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت   �جلن�سية:  �ملن�سوري  خادم 
1479875 درهم   �ملطلوب �عالنه /  عبد�هلل �سياح خمي�ص خادم �ملن�سوري �جلن�سية: 
�لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/1 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�لكائنة   - �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة 
�يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  نهيان  �آل  مبع�سكر  �لتجارية  �ملحكمة 
�لدعوى بثالثة  �ملحددة لنظر  �مل�ستند�تك موقعا عليها قبل �جلل�سة  مذكرة بدفاعك 

�يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
 اعالن ق�شائي بالن�شر

دائرة الق�شاء- حمكمة النق�س- امارة ابوظبي
�ىل / �سركة مارينا �لعاملية للمقاولت �لعامة   

ليكن معلوما لديكم �ن �لطعن �ملدين رقم 2013/87 �ملقام من : موؤ�س�سة 
نبهان للنقليات �لعامة �سدك قد حددت  له جل�سة 2013/7/30م 

لنظر �لطعن
وعليكم �حل�سور بانف�سكم �و بوكيل عنكم يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي �ية 

م�ستند�ت �و مذكر�ت ترغبون يف تقدميها.

كبري كتاب املحكمة النق�س

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
         حمكمة النق�س

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2012/2314 ت  جتر -م ر- ت- اأظ)
د�ينا   : �ملنفذ �سده  �لتنفيذ/فيليب جورج ح�سني �جلن�سية: �مريكا    طالب 
د�ينا �ستي  �ن �سي �جلن�سية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:    �ستي زرعوين �ى 
زرعوين �ى �ن �سي �جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب �لتنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2012/1107 جتاري 
- م ت- �ص -�أظ  وحدد لنظره جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/10/2 موعد� 
لنظر طلب �لتنفيذ فانت مكلف باحل�سور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ 
لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لرئي�سي  باملقر  �لكائنة  -�بوظبي 

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

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء
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•• عجمان-وام:

�أكد �ل�سيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل 
و�ملالية  �لد�ري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم 
�أن  �حل��رة  عجمان  منطقة  �سلطة  رئي�ص 
حتفيز �لكو�در �لب�سرية �ملتميزة وتكرميها 
يف جميع �ملجالت بات عن�سر� هاما يف دفع 
�إىل  �لعمل  �آليات  وتطوير  �لتنمية  عجلة 
خ��الل حفل  ذل��ك  ج��اء  �أع��ل��ى م�ستوياتها 
منطقة  �سلطة  ملوظفي  �ل�سنوي  �لتكرمي 
عجمان �حلرة �لفائزين �سمن جائزة حرة 

عجمان للتميز و�لتى تنظمها �ل�سلطة.
�لنقدية  �جل��و�ئ��ز  قيمة  م�ساعفة  و�أع��ل��ن 
�جلديدة  �ل����دورة  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  للفائزين 
�لكو�در  وحتفيز  دع��م  �إط���ار  ف��ى  للجائزة 

�لن�سطة وحثهم على �لولء و�لعطاء.
�لها�سمي  خليل  حممود  ق��ال  جانبه  م��ن 
مدير عام �سلطة منطقة عجمان �حلرة فى 
�أمام �حلا�سرين بهذه  �ألقاها  �لتي  كلمته 
�ملنا�سبة نحن �أمام جتربة ��ست�سقيناها من 
فى  �لر�سيدة  لقيادتنا  �لأم  �لتجربة  وحي 
�أل وهي جائزة  و�لتميز  �ملتميزين  تكرمي 
�سلطة  ف��م��از�ل��ت  للتميز..  ع��ج��م��ان  ح���رة 
�أهمية  تعي متاما  منطقة عجمان �حل��رة 
�لب�سري بل وت�سنع قو�لب عديدة  �لكادر 
�إمي���ان���ا م��ن قيادتها  ل��ت��اأه��ي��ل��ه وت��ط��وي��ره 
وحر�سا  لتميزها  �لأ���س��ا���س��ي  �مل��ح��ور  ب��اأن��ه 
�ل�سرت�تيجي  �ل��ه��دف  حتقيق  على  منها 
و�مل�ساركات  �ملمار�سات  �أف�سل  تطبيق  وهو 
و��ستد�مة  �ل��ت��م��ي��ز  ج���و�ئ���ز  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 
نوعية يف  نقلة  �لوظيفي لإح��د�ث  �لتميز 
بيئة  وت��وف��ر  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  م�ستوى 
للموظفني  وجاذبة  فعالة  تناف�سية  عمل 
حت��ف��زه��م ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة وت��دع��م م�سرة 
�لتطور وترتقي مب�ستوى �لأد�ء. و��ساف 
عجمان  ح��رة  ج��ائ��زة  �أطلقت  �ل�سلطة  �إن 
متكاملة  و�سيلة  لتمثل  �لوظيفي  للتميز 

لتطوير �لأد�ء وحت�سني �خلدمات ولتكون 
�إىل  ومر�سد�  �ل��ذ�ت��ي  للتقييم  فعالة  �أد�ة 
�أعلى مر�تب  �إىل  للو�سول  �لأد�ء  حت�سني 
و�لتطوير  للتغر  قابلة  فاملعاير  �لتميز 
�جلديدة  و�ملفاهيم  �مل�ستجد�ت  على  بناء 
�لتي تربز يف كل مرحلة وي�سعدنا يف هذ� 
تاأثر  خللق  �سعينا  لكم  نعك�ص  �أن  �ل��ي��وم 
�إيجابي يف جمتمع �لعمل من منطلق روح 
�مل�سوؤولية �لتي ن�ست�سعرها جتاه موظفينا 
تلعبه مثل  �ل��ذي  �ل��دور  �إميانا منا بعظم 
�ملختلفة  �لتحفيز  و�آل��ي��ات  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه 
ك��و�درن��ا وحتفيزهم على تقدمي  دع��م  فى 
عبار�ت  �أذ�ن��ن��ا  تلتقط  ما  فدوما  �لأف�سل 
�ل��ث��ن��اء م���ن رئ��ي�����ص �ل�����س��ل��ط��ة وه���و يوجه 
م��ن يجتهد ليكون �جل���ز�ء من  ب��اأن نكرم 
قدر  على  �لعز�ئم  ن��ويف  و�أن  �لعمل  �أ���س��ل 
�أهل �لعزم ولتكون هذه �ل�سنة بادرة تلهم 

�جلميع مفاتيح �لولء و�لعطاء.

�حلرة  ع��ج��م��ان  منطقة  �سلطة  �أن  و�أك����د 
�سنويا  �لفعالية  هذه  �إقامة  على  حتر�ص 
�لذين  �مل���وظ���ف���ني  م����ن  ن��خ��ب��ة  ل���ت���ك���رمي 
ونوعية  ��ستثنائية  ج��ه��ود  ب��ب��ذل  �إم��ت��ازو� 
عن  ف�سال  �إليهم  �ملوكلة  �لأعمال  �أد�ء  يف 
ب���ي���ان دوره������م يف خ���دم���ة ع����دد ك��ب��ر من 
�لكبر  حر�سهم  �ىل  بالإ�سافة  �لعمالء 
بر�مج  تطبيق  يف  بامل�سوؤولية  و�إح�سا�سهم 
منطقة عجمان �حلرة �لد�عية �ىل تعزيز 
�لنموذج �لقت�سادي باإمارة عجمان ورفعه 
تن�سجم  ك��ب��رة  ومن��و  �أد�ء  م�ستويات  �إىل 
تاأ�س�ست يف �سوئها  �لتي  �لأه��د�ف  وحجم 
لالإرتقاء  �حل���رة  عجمان  منطقة  �سلطة 
ب��اآف��اق �ل��ع��م��ل �لق��ت�����س��ادي ب���الإم���ارة �إىل 

م�ستويات مرموقة.
مدير  �ل�سرفاء  لطيفة  قالت  جانبها  من 
عجمان  مبنطقة  �لب�سرية  �مل����و�رد  �د�رة 
�حلرة ياأتي هذ� �لتكرمي يف �سياق حر�ص 

�إبر�ز  على  �حل��رة  عجمان  منطقة  �سلطة 
على  �ملتميزين  موظفيها  وك��ف��اءة  ج��ه��ود 
�لتناف�سية  �ل��ع��ام وخ��ل��ق ح��ال��ة م��ن  م���د�ر 
 .. �لإد�ر�ت و�لق�سام  و�لإب��د�ع بني جميع 
منطقة  �سلطة  يف  م��ن  جميع  �أن  م��وؤك��دة 
عجمان �حلرة حري�سون على بذل �أق�سى 
�لريادة  حجم  م��ع  تن�سجم  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�إن  و�أ���س��اف��ت  �ملنطقة.  �ليها  ت�سعى  �ل��ت��ي 
ي���اأت���ي تتويجا  �مل��وظ��ف��ني  ه�����وؤلء  ت��ك��رمي 
مل��ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود �إي��ج��اب��ي��ة ومثابرة 
منطقة  يف  �لعمل  �أن  مو�سحة  و�إخ��ال���ص 
بيئة  �إىل  �لن�سمام  يعني  �حل��رة  عجمان 
ع��م��ل ح��اف��ل��ة ب��ال��ت��ح��دي��ات �مل��ت��ج��ددة وذ�ت 
و�أنها  �ملهنية  �خل����رب�ت  م��ن  ع���ال  م����ردود 
ملوظفيها  �لفعال  �لتدريب  بتوفر  تتميز 
و�أ�سبح  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
يتمتعون  �ل���ذي���ن  �لأ����س���خ���ا����ص  ت��وظ��ي��ف 
باأف�سل �ملو�هب من �لركائز �لأ�سا�سية يف 

�سيا�سة �لتوظيف �لتي تنتهجها �لد�رة.
�ملتميزين  �ملوظفني  تكرمي  �أن  و�أو�سحت 
ياأتى تقدير� ملا �أجنزوه من مهام وظيفية 
زمالئهم  مع  �لد�ئم  تعاونهم  �إىل  �إ�سافة 
لتطوير  �ل��د�ئ��م��ة  وم��ب��ادر�ت��ه��م  �لعمل  يف 
و�أق�سامهم  �إد�ر�ت�����ه�����م  يف  �ل��ع��م��ل  �آل���ي���ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وت�����س��ج��ي��ع �مل��وظ��ف��ني ع��ل��ى بذل 
�إمكاناتهم  وت��ط��وي��ر  �جل��ه��د  م���ن  �مل���زي���د 
ب�سكل د�ئم يف �سبيل حتقيق �أهد�ف �خلطة 

�ل�سرت�تيجية.
منطقة  �سلطة  موظفو  ثمن  جانبهم  من 
�إد�رتهم  �هتمام  �ملكرمون  �حل��رة  عجمان 
و�سعهم  على  وحر�سها  جهودهم  ب��اإب��ر�ز 
و�أكدو�  و�لرعاية  �لتقدير  من  مو�سع  يف 
م�ساعفا  �إح�سا�سا  �سيعك�ص  �ل��ت��ك��رمي  �أن 
ما�سون  و�أن��ه��م  عليهم  �مللقاة  بامل�سوؤولية 
منطقة  �سلطة  �أه����د�ف  حتقيق  يف  ق��دم��ا 
مكانتها  يف  وو����س���ع���ه���ا  �حل������رة  ع���ج���م���ان 
�لقت�سادية  �مل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  �ل���ري���ادي���ة 

�لأخرى بالدولة.
توجه  �ل�سنوي  �ل��ت��ك��رمي  حفل  خ��ت��ام  ويف 
ممثل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ 
و�ملالية  �لد�ري���ة  لل�سوؤون  عجمان  حاكم 
�إىل  �حل��رة  عجمان  منطقة  �سلطة  رئي�ص 
�سلطة  عام  مدير  ير�فقه  �لتتويج  من�سة 
�ملوظفني  لتكرمي  �حل��رة  عجمان  منطقة 
�ملتميزين وهم فاطمة �حلو�سني و�سم�سة 
�لظاهري وحممد عثمان عن فئة �ملوظف 
و�أرني�ست  �ملتميز وحممد ر�مي�ص  �لد�ري 
وع��ا���س��م ن����د� و����س���اه���ول ح��م��ي��د ع���ن فئة 
علي  �آل  وجميلة  �ملتميز  �مليد�ين  �ملوظف 
�ملوظف  ف���ئ���ة  ع����ن  وف���اط���م���ة �حل����م����ر�ين 
�إد�رة  ف��ي��م��ا ح�����س��ل��ت  �ل�����س��اع��د.  �جل���دي���د 
�ملتميزة  �لد�رة  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
جائزة  على  �للكرتونية  �لبو�بة  وف��ري��ق 
ف��ري��ق �ل��ع��م��ل �مل��ت��م��ي��ز ف��ي��م��ا ف���از م�سروع 

�لإد�رة �ملتكامل بجائزة �مل�سروع �ملتميز.

املال والأعمال
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اأحمد النعيمي يكرم الفائزين بجوائز حرة عجمان للتميز الوظيفي

•• اأبوظبي -الفجر: 

�أعلن م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي، جمموعة 
عن  �ل��ر�ئ��دة،  �لإ�سالمية  �ملالية  �خل��دم��ات 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م��ن��ط��ق��ة دبي 
�لتعليمية بهدف توفر منتجات وخدمات 
م�سرفية ح�سرية للمعلمني و�لعاملني يف 

منطقة دبي �لتعليمية.
�لدكتور  م��ن  ك��ل  �لت��ف��اق��ي��ة  بتوقيع  وق���ام 
منطقة  ع��ام  مدير  �ملن�سوري،  عيد  �أحمد 
دب�����ي �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، و����س���ام���ح ع���و����ص �هلل، 
�أبوظبي  م�سرف  يف  �ل��ف��روع  ق�سم  رئي�ص 
�لإ�سالمي. و�سيقوم �مل�سرف مبوجب هذه 
م��ن �خلدمات  ب��اإط��الق جمموعة  �مل��ذك��رة 
و�مل���ن���ت���ج���ات و�ل����ع����رو�����ص و�خل�������س���وم���ات 
�ملعلمني  �حتياجات  م��ع  تتو�فق  �خلا�سة، 
كما  �لتعليمية.  دبي  منطقة  يف  و�لعاملني 
تدريبية  دور�ت  �أي�����س��اً  �مل�����س��رف  ���س��ي��ق��دم 
�أماكن  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ت��ث��ق��ي��ف  �إىل  ت��ه��دف 
عملهم ب�ساأن جميع جو�نب �لعمل �مل�سريف 

�لإ�سالمي.

ومن جهتها، �ستقوم منطقة دبي �لتعليمية 
لتمكني  �ل����الزم����ة  �ل��ت�����س��ه��ي��الت  ب��ت��وف��ر 
م�����س��رف �أب��وظ��ب��ي �لإ���س��الم��ي م��ن تقدمي 
خ��دم��ات��ه ب��درج��ة �أع��ل��ى م��ن �ل��ك��ف��اءة، مما 

�سيح�سن جتربة �ملتعاملني مع �مل�سرف. 
�أولويات  �أب����رز  �ل��ت��ع��ل��ي��م م��ن  وُي���ع���ّد ق��ط��اع 
�سيعمل  حيث  �لإ�سالمي  �أبوظبي  م�سرف 
على م�ساعدة �ملهنيني �لعامليني يف منطقة 
بباقة  تزويدهم  خالل  من  �لتعليمية  دبي 
من �خلدمات �لتي من �ساأنها �أن تلبي كافة 
متطلباتهم �مل�سرفية، من دون �حلاجة �ىل 

مغادرة مكان �لعمل. 
�ملن�سوري:  ع��ي��د  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  و���س��رح 
�أن توّفر ملوظفينا  من �ساأن هذه �لتفاقية 
ت�سمل  مناف�سة،  باأ�سعار  م�سرفية  خدمات 
و�خلدمات  �مل��ب��ا���س��رة،  �ل���ر�ت���ب  �إي����د�ع����ات 
�مل�سرفية �ل�سخ�سية، و�لتمويل و�لتاأمني. 

�لتعليمية،  دبي  منطقة  �أن  �إىل  هنا  وي�سار 
�لتابعة لوز�رة �لرتبية و�لتعليم ، ت�سعى �إىل 
حتقيق مناذج تعليمية وثقافية تتما�سى مع 
�ل�سوق  و�حتياجات  �حلكومية،  �ملتطلبات 

�ملحلية، ف�ساًل عن تقدمي بر�مج تدريبية 
�لتعليمية  �ل�����ك�����و�در  ت�����س��ت��ه��دف  خ���ا����س���ة 

و�ملعاهد  �مل��د�ر���ص  يف  �لعاملني  و�لإد�ري�����ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  �لأخ����رى،  �لتعليمية 

�ملرموقة  و�ل��ك��ل��ّي��ات  �جل��ام��ع��ات  م��ن  نخبة 
على �مل�ستوى �لعاملي.

بلدية ال�صارقة ودائرة الطريان املدين توقعان 
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون امل�صرتك

•• ال�صارقة-وام:

وقعت بلدية مدينة �ل�سارقة ود�ئرة �لطر�ن �ملدين �أم�ص �لول مذكرة 
لالرتقاء  جهودهما  ودع���م  بينهما  �مل�����س��رتك  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  تفاهم 
�ملوؤ�س�سية  و�لتجارب  و�خل��رب�ت  �ملعرفة  وتبادل  �لعمل  �آليات  مب�ستوى 
و�لتعريف باإجر�ء�ت �لأمن و�ل�سالمة يف �ملناطق �لتي تقع �سمن نطاق 

هبوط �لطائر�ت لتحقيق �مل�سلحة �لعامة.
ريا�ص عبد�هلل  �سعادة  �ل�سارقة  بلدية مدينة  �لتفاهم عن  وقع مذكرة 
�ملدين  �ل��ط��ر�ن  د�ئ���رة  ع��ن  وقعها  فيما   .. �لبلدية  ع��ام  مدير  عيالن 
�لد�ئرة بح�سور عدد من  �لقا�سمي مدير عام  �ل�سيخ خالد بن ع�سام 

كبار �مل�سوؤولني يف �لد�ئرتني.
و�أكد �سعادة ريا�ص عبد �هلل عيالن �أن توقيع �ملذكرة ياأتي يف �إطار جهود 
لتح�سني  �ل�سارقة  �إم��ارة  يف  �حلكومية  �جلهات  بني  للت�سافر  �لبلدية 
�لأد�ء و�ل�ستفادة من �خلرب�ت و�لتجارب �ملختلفة ودعم �جلهود �لتي 
�ملجالت  يف  بال�سارقة  لالرتقاء  �لر�سيدة  و�ل��ق��ي��ادة  �حلكومة  تبذلها 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية.
د�ئرة  مع  �لتفاهم  مذكرة  �إن  �ل�سارقة  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  وق��ال 
�لتي ت�سكل ر�ف���د� مهما يف  �ملهمة  �مل��ب��ادر�ت  �مل��دين تعد م��ن  �ل��ط��ر�ن 
تعزيز �لتو��سل �مل�سرتك بني �لطرفني لتطبيق �أف�سل �ملمار�سات �ملتبعة 

لالرتقاء بجودة �خلدمات و�مل�سروعات �مل�سرتكة بني �لطرفني.
�ل�سيانة  باأعمال  يتعلق  فيما  �لتن�سيق  زي��ادة  يف  �ست�ساهم  �أنها  و�أو�سح 
�لتي يتم �إجر�وؤها يف �ملنطقة �ملحيطة باملطار �إ�سافة �إىل �لتن�سيق ب�ساأن 
�لهبوط  منطقة  يف  تقع  �لتي  بالفعاليات  �خلا�سة  �لت�ساريح  �إ���س��د�ر 
�لليزر  و�ألعاب  �ل�سوئية  �ملوؤثر�ت  ��ستخد�م  �ساأنها  يكون من  قد  و�لتي 

�لتي ي�سدر عنها ذبذبات توؤثر على حركة �لطر�ن.
للم�ساهمة  �لد�ئرتني  بني  للجهود  تكاتفا  تعد  �مل��ذك��رة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل���س��ت��ف��ادة م��ن جتارب  �لإم�����ارة م��ن خ���الل  �لتنمية يف  دف���ع عجلة  يف 
�لد�ئرتني وتعميم �لتجارب �لناجحة .. منوها باأن �لبلدية تقدم �لدعم 
�لالزم للدو�ئر �حلكومية كافة. من جانبه �أثنى �ل�سيخ خالد بن ع�سام 
�ل�سارقة مع د�ئرة �لطر�ن �ملدين  �لقا�سمي على تعاون بلدية مدينة 
�ستتيح  �مل��ذك��رة  �أن  م��وؤك��د�   .. �ملجتمع  تبذلها يف خدمة  �لتي  و�جل��ه��ود 
للطرفني فر�سة ت�سكيل جلان م�سرتكة لدر��سة �لأعمال �لالزمة مبا 
للتدريب  توفر فر�ص  وتت�سمن  �لأكمل  �لوجه  تنفيذها على  ي�سمن 

و�لتوعية و�لتعريف برب�مج و�إجر�ء�ت �ل�سالمة.
و�أ���س��اف �إن �مل��ذك��رة ت��وف��ر ب��ر�م��ج لنقل �خل���رب�ت م��ن خ��الل �لإطالع 
�لتعاون  ج�سور  ومد  و�لبتكار�ت  و�ملقرتحات  و�لأف��ك��ار  �لأن�سطة  على 
در��ستها لتطوير  �ملقرتحات و�لعمل على  و�لتو��سل و�لتن�سيق وتبادل 
و�أمن  �سالمة  يخدم  �لطرفني مبا  بني  �مل�سرتك  �لعمل  ��سرت�تيجيات 
�ل�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  �لبلدية  �أع��م��ال  فعالية  ويحقق  �مل���دين  �ل��ط��ر�ن 

�لعام. 

•• الكويت-الفجر: 

ن�سر �ملركز �ملايل �لكويتي �ملركز موؤخر� تقرير� عن قطاع 
�ملقاولت يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، حيث يقدم يف 
من  �ل�سانحة  �ل�ستثمارية  للفر�ص  حتليال  �لتقرير  هذ� 
�ل�سوء  يلقي  كما  تنفيذها  ومر�حل  �مل�ساريع  قيمة  حيث 
ع��ل��ى دو�ف����ع �ل��ن��م��و يف �ل��ق��ط��اع و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 
�لقطاع  يف  �ملتناف�سني  �أه��م  �إىل  �إ�سافة  فيه،  �مل�ستثمرين 
�أن قطاع  �إىل  �مل��رك��ز  ت��ق��ري��ر  �مل��ال��ي��ة. وي�����س��ر  وب��ي��ان��ات��ه��م 
منو�ً  ي�سهد  �خلليجية  �لتعاون  جمل�ص  دول  يف  �ملقاولت 
مليون  قوياً، حيث يتم حاليا تنفيذ م�ساريع بقيمة 900 
م�ساريع  منها  مليون   516 قيمته  م��ا  �أم��ري��ك��ي،  دولر 
عقارية. ويتوقع �لتقرير �أن يت�سارع هذ� �لنمو يف �مل�ستقبل 
�لقريب، بالرغم من �لأزمة �ملالية �لعاملية، و�ل�سطر�بات 

�أفريقيا.  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف  �ل�سيا�سية 
�لتعاون  �ملقاولت يف دول جمل�ص  �لتقرير فر�ص  ويق�سم 
�خلليجي �إىل �أربع �أنو�ع ح�سب �لقطاع �لقت�سادي �لذي 
كم  حيث  من  �لعقار  قطاع  ويتفوق  �لفر�سة،  منه  تن�ساأ 
وقيمة �لفر�ص و�لعقود �لتي ينتظر �أن يتم تر�سيتها خالل 
�ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة، وذلك بف�سل �مل�ساريع �ل�سكنية 
�ل�سابة،  �ل�سكانية  �لرتكيبة  لتلبية متطلبات  ت�سعى  �لتي 
�لعو�مل  و�أدت ه��ذه  �لأج���ان���ب.  �ل��و�ف��دي��ن  وت��ن��ام��ي ع��دد 
�إ�سافة �إىل �لقو�نني �جلديدة و�لتي ت�سمح بتملك �لأجانب 
ذ�ت  �ل�سكنية  �لعقار�ت  على  �لطلب  �رتفاع  �إىل  للعقار�ت 
توفر  هو  �ل�سوق  توجه  �أ�سبح  ولذلك  �ملنا�سبة،  �لأ�سعار 
وحد�ت �سكنية لذوي �لدخل �ملحدود و�ملتو�سط، بدل من 
��ستهد�ف ذوي �لدخل �لعايل. وماز�ل هناك �لعديد من 
�لفر�ص يف �لقطاع �لعقاري �لتي قد تثمر عنها �ل�سر�كات 

بني �لقطاع �لعام و�خلا�ص لتنفيذ �مل�ساريع �ل�سكنية. كما 
تخ�س�ص دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي ميز�نيات �سخمة 
لتلبية  �لتحتية،  �لبنية  قطاعات  خمتلف  يف  لال�ستثمار 
عليها  تطغى  �لتي  �ل�سكانية  للرتكيبة  �مل��ت��ز�ي��د  �لطلب 
�ملنطقة،  �ل�سبابية، ولتح�سن منافذها مع دول  �ل�سريحة 
ب�سكل  و�ل��غ��از  �لنفط  على  �ملعتمدة  �قت�ساد�تها  وت��ن��وع 
�لتعاون  �مليز�نيات يف دول جمل�ص  كبر. وتدعم فو�ئ�ص 
�خلليجي هذ� �لتوجه �لر�مي لرفع �لإنفاق على م�ساريع 
�لبنى �لتحتية، وهناك عدة �سركات عاملية وحملية تتناف�ص 
على هذه �مل�ساريع مما يح�سن �لتناف�سية يف بيئة �لأعمال. 
�إيجابية،  �لقطاع  مل�ستقبل  �لعامة  �لنظرة  تبدو  وبينما 
ي�سر �لتقرير �إىل عدد من �لتحديات �لناجمة عن بع�ص 
�أن  �ملعطيات يف �ملنطقة ومن خارجها، حيث من �ملحتمل 
يوؤثر تباطوؤ منو �لقت�ساد�ت �لكربى وتاأخر تعايف �لدول 

وبالتايل  �لنفط  �أ�سعار  على  �ل��دي��ون  �أزم���ة  م��ن  �لأورب��ي��ة 
على منط �لإنفاق يف دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي. كما 
�لعمالة،  ونق�ص  �لتكلفة،  و�رتفاع  �ل�سديدة،  �ملناف�سة  �أن 
وع��و�ئ��ق �لإم�����د�د ق��د ت����وؤدي �إىل �إ���س��ع��اف ه��ام�����ص �سايف 
�لربح يف �لقطاع. ويف دبي، قد مت تعزيز �إجر�ء�ت �لعناية 
�لأخرى  �لإن�ساء  و�أغر��ص  للعقار�ت  بالإقر��ص  �ملتعلقة 
�ملتعلقة  متطلباتها  �ل��ب��ن��وك  ���س��ددت  ح��ي��ث  �لأزم�����ة،  ب��ع��د 

بال�سمانات، وتوزيع خماطر �مل�ساريع. 
ب�سبب  �آخر،  �لأجنبية حتٍد  �ل�ستثمار�ت  كما ميثل جذب 
�لعقود، وعدم تو�فر  �إنفاذ  �ملعلومات، و�سعف  عدم تو�فر 
تلك  جميع  من  وبالرغم  �مل�ستثمرين.  مل�سالح  �حلماية 
�أن ي�سجل �لقطاع منو� قويا، و�أن  �لتحديات، من �ملتوقع 
ي�سهد فر�سا ��ستثمارية و�عدة متمثلة بعدة م�ساريع يتم 

�لتخطيط لها، و�أخرى يتم تنفيذها حالياً.    

م�س�ريع بقيمة 900 مليون دوالر اأمريكي.. 516 مليون منه� عق�رية

قطاع املقاولت يف دول التعاون ي�صهد منوًا قويًا رغم التحديات

م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي يقدم خدمات م�صرفية خم�ص�صة ملنطقة دبي التعليمية

•• اأبوظبي-الفجر: 

باملائة يف حركة   12.6 بن�سبة  �رتفاعاً مميز�ً  �لدويل  �أبوظبي  �سجل مطار 
�مل�سافرين خالل �لن�سف �لأول من هذ� �لعام )يناير حتى يونيو من �لعام 
�أبوظبي  �جل��اري( مقارنًة بالعام �ملا�سي، وذلك وفقاً لأرق��ام ك�سفتها �سركة 
للمطار�ت �أو�سحت ��ستخد�م �أكر من 7.9 مليون م�سافر )7،941،922( 
ملطار �لعا�سمة خالل تلك �لفرتة، ما يوؤكد مكانة �ملطار كاأحد �أ�سرع �ملطار�ت 

و�لرتفيه  لالأعمال  مميزًة  وجهًة  �أبوظبي  موقع  ويعزز  �ملنطقة،  يف  من��و�ً 
و�ل�سياحة �إقليمياً وعاملياً.

وك�سفت �لنتائج �ل�سادرة من �ل�سركة �رتفاع حركة �لطائر�ت يف �ملطار بن�سبة 
10.4 باملائة خالل �لفرتة بني يناير ويونيو 2013 مقارنًة بذ�ت �لفرتة 
حركة  �رتفعت  كما  ط���ر�ن،  ح��رك��ة   65،072 لت�سجل  �ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ن 
بال�سهور  مقارنًة  طن  �ل�سحن بن�سبة 21.5 باملائة لت�سل �إىل 325،737 

�ل�ست �لأوىل من عام 2012.

وتعليقاً على ن�سب �لرتفاع �ملتميزة لن�سف �لأول من هذ� �لعام، قال �ملهند�ص 
للمطار�ت:  �أبوظبي  �سركة  للعمليات يف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لهد�بي،  �أحمد 
�أبوظبي �لدويل ملعدلت  �أ�سهمت عدة عو�مل رئي�سية يف حتقيق مطار  لقد 
للطر�ن  �لحت��اد  ل�سركة  �لكبرة  �لتو�ّسع  خطط  بف�سل  �مل�ستمرة  �لنمو 
�لناقل �لوطني لدولة �لإمار�ت، وتنامي �سر�كات �ملطار مع خطوط طر�ن 
عاملية جديدة ، مو�سحاً �أن �لنمو �مل�ستمر يف �أعد�د �مل�سافرين ي�سكل عالمة 
فارقة، حيث مُتَيز عمليات مطار �لعا�سمة و�ملكانة �ملمَيزة و�جلاذبية �ملتز�يدة 

لإمارة �أبوظبي كوجهة مف�سلة للرتفيه و�لأعمال ف�ساًل عن كونها مركز�ً 
ر�ئد�ً للطر�ن. 

وعلى �سعيد �لوجهات �خلم�ص �لأكر ت�سغياًل يف �ملطار، فقد ت�سدرت �لهند 
�لقائمة خالل �لأ�سهر �ل�ست �لأوىل من هذ� �لعام بن�سبة �رتفاع 18 باملائة 
�لعربية  �ململكة  كاًل من  تلتها  �ملا�سي،  �لعام  �لفرتة من  نف�ص  باملقارنة مع 
�ملرتبة �خلام�سة  �لتي حلت يف  �ملتحدة  و�ململكة  وتايالند  و�أملانيا  �ل�سعودية 

خالل �لفرتة من يناير وحتى يونيو من �لعام �جلاري.

امل��سية ال�ست  االأ�سهر  خال  املط�ر  ا�ستخدموا  م�س�فر  مليون   7.9

مطار اأبوظبي الدويل ي�صجل منوًا يف حركة امل�صافرين بن�صبة 12.6 % خالل الن�صف الأول

اإمباور متنح عرب اخلليج عقدًا بـ 155 مليون درهم 
لبناء اأول حمطة تربيد تعتمد معايري املباين اخل�صراء 

•• دبي-وام:

منحت موؤ�س�سة �لإمار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي �إمباور �أكرب مزود خلدمات 
بقيمة  عقد�  �لإمار�تية  �خلليج  عرب  �سركة  �م�ص..  �ملنطقة  يف  �ملناطق  تربيد 
يف  نوعها  م��ن  �لأوىل  ه��ي  �ملناطق  لتربيد  حمطة  لبناء  دره��م  مليون   155
�خل�سر�ء  �ملباين  ملعاير  وفقا  �ملحطة  �إن�ساء  ويتم  �لأو���س��ط.  �ل�سرق  منطقة 
�لطاقة  وخز�نات  �ملعاجلة  �ل�سحي  �ل�سرف  مياه  لتقنية  ��ستخد�مها  بجانب 
�حلر�رية. وي�ستمل �لعقد على �إن�ساء مبنى ي�سم جميع مكونات حمطة تربيد 
�لتربيد  �أب���ر�ج  ع��ن  ف�سال  �مل��ي��اه  وخ��ز�ن��ات  و�مل����ربد�ت  �مل�سخات  مثل  �ملناطق 
ومكاتب �لعمل. و�سيجري تنفيذ م�سروع بناء حمطة تربيد �ملناطق �جلديدة 
من �إمباور على مرحلتني.. فيما �ستتاح �لغالبية �لعظمى من �لقدرة �لإنتاجية 
�أن  �ملتوقع  وم��ن  للم�سروع.  �لأوىل  �ملرحلة  تنفيذ  من  �لإنتهاء  بعد  للمحطة 
يكتمل بناء حمطة �لتربيد �جلديدة �لتي تبلغ طاقتها �لنتاجية 45 �ألف طن 
تربيد بحلول منت�سف عام 2014 وقد مت ت�سميم �مل�سروع �جلديد و�لكائن 
يف منطقة �خلليج �لتجاري يف دبي ب�سكل يلبي �حتياجات �ل�سكان و�ملكاتب يف 
عدد�  �خل�سر�ء  �ملباين  وتعتمد  �لإ�سافية.  �لتربيد  وح��د�ت  �إىل  �ملنطقة  تلك 
من  و�ل��ت��اأك��د  �ملبنى  ��ستد�مة  م��دى  معرفة  مبوجبها  يتم  �لتي  �لتد�بر  م��ن 
كفاءة ��ستهالكه للطاقة وت�سمل هذه �لتد�بر �حلد من ��ستخد�م �ملياه �لعذبة 
للبيئة  ��ستد�مة  �أك��ر  بناء  م��و�د  با�ستخد�م  �لكربون  �أك�سيد  ث��اين  و�نبعاثات 

و�عتماد �إ�ساءة �أقل ��ستهالكا للطاقة.
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العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/468 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/مكتب لندن لتاجر �ل�سيار�ت �جلن�سية: �لمار�ت  �ملنفذ �سده : 
عبد�هلل مطر غميل عبيد �لنعيمي �جلن�سية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  عبد�هلل 
مطر غميل عبيد �لنعيمي �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/343 
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.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
   اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/411   عم جز   - م ر- ب- ع ن

مدعي/ ماريابان نار�يانا�سامى ماريابان �جلن�سية: �لهند مدعي عليه: �سركة  
مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �ملهري 
�لعامة  للمقاولت  �ملهري  �سركة   / �عالنه  �ملطلوب  متاخرة  مالية-رو�تب 
�جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر)لعادة �عالن ممثل �ملدعى عليها مبارك 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) �ملهري  حممد  عبد�هلل  بن 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/6 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/783   جت جز   - م ر- ب- ع ن

مدعي/ فوؤ�د �بر�هيم �بر�هيم �لع�سري �جلن�سية: م�سر مدعي عليه: �ملالحة 
�لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �جلوي  �ل�سحن  خلدمات  �لدولية 
مطالبة مالية مببلغ 4000 درهم  �ملطلوب �عالنه / عبد ربه �بر�هيم عبد ربه 
حيث  �ملدخل(  �خل�سم  �عالن  بالن�سر)�عادة  عنو�نه:  م�سر  �جلن�سية:  بدر�ن 
�ملو�فق  �ملحكمة يوم �خلمي�ص  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/1
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري 
�مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
•• ال�صارقة-الفجر:    حمكمة العني البتدائية

و�لتخطيط يف عجمان  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  وف��د  ق��ام 
بزيارة �إىل هيئة �ل�سارقة لالإ�ستثمار و�لتطوير �سروق 
�مل�سرتك  و�لعمل  �لتعاون  �سبل  بحث  خاللها  ج��رى 
وتبادل �خلرب�ت يف جمال �خلدمات �ملقدمة لقطاعي 
�إىل  �مل�ستثمرين  ج��ذب  و�سبل  و�ل�ستثمار  �ل�سياحة 
�حتياجات  ت��و�ئ��م  م�����س��اري��ع  يف  ل��الإ���س��ت��ث��م��ار  �ملنطقة 
�لأ�سو�ق �ملحلية، و�لإرتقاء مب�ستوى �خلدمات �لعامة 
�ل�سارقة وعجمان  لإمارتي  �لعامة  �مل�سلحة  لتحقيق 

ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ب�سكل عام.
�ملدير  �ل�سركال  جا�سم  ب��ن  م���رو�ن  �سعادة  و��ستقبل 
و�لتطوير  ل��الإ���س��ت��ث��م��ار  �ل�����س��ارق��ة  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سعادة  برئا�سة  �ل��د�ئ��رة  وف��د  �لهيئة  مقر  يف  ���س��روق 
علي بن حممد �ملويجعي �ل�سام�سي �ملدير �لتنفيذي 
وح�سر  عجمان،  بلدية  يف  �مل�ساندة  �خلدمات  لقطاع 
��سماعيل مدير  �ل��روؤوف حممود حممد  �للقاء عبد 
�إد�رة �ل�سوؤون �ملالية يف بلدية عجمان و ح�سني حممد 
�أحمد علي مدقق مايل �أول يف �لإد�رة �ملالية بالبلدية 
وحدة  م�سوؤول  �ملطرو�سي  حمد�ن  بن  حمد  وفاطمة 
ح�سر  كما  عجمان  بلدية  يف  �لإ�ستثمارية  �خلدمات 
هيئة  يف  �لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن  مم��ث��ل��ي  �لج���ت���م���اع 

�ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير )�سروق(.
و�أ�ساد �سعادة مرو�ن �ل�سركال باأ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ 
حكام �لإمار�ت على دعمهم �مل�ستمر يف ظل ما ت�سهده 

وحر�سهم  �مل���ج���الت  �ستى  يف  ت���ط���ور�ت  م��ن  �ل���دول���ة 
ومتابعتهم �لدوؤوبة لتذليل كافة �ل�سعوبات من �أجل 
باأن  منوهاً  و�أبنائه،  للوطن  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي 
�لإجتماع يج�سد �سورة من �سور �لتعاون �لبناء بني 
�أبناء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كافة، ومعرباً عن 
ثقته يف �أن �لفرتة �ملقبلة �ست�سهد �ملزيد من �لتن�سيق 

و�لتكامل خلدمة م�سلحة �لوطن و�ملو�طنني.
�حل�سور  �أم��ام  ل�سروق  �لتنفيذي  �ملدير  و��ستعر�ص 
ن�ساأتها  منذ  �لهيئة  حققتها  �ل��ت��ي  �لإجن�����از�ت  �أب���رز 
�لر�مية  و�أه��د�ف��ه��ا  عليها،  ت�����س��رف  �ل��ت��ي  و�مل�����س��اري��ع 
�لإمارة،  يف  �ل�ستثمار  وت��روي��ج  �مل�ساريع  تطوير  �إىل 
وحت���دث ع��ن �أه���م �مل�����س��ارك��ات �خل��ارج��ي��ة ل�����س��روق يف 
ترويجية  ق��اع��دة  خلق  يف  ودوره����ا  �لعاملية  �مل��ع��ار���ص 
هامة لل�سارقة و�لتعريف بها وباإمكانياتها �ل�سياحية 

و�لإ�ستثمارية.
�أهم  على  �لج��ت��م��اع  خ��الل  �ل�سوء  �ل�سركال  و�سلط 
�ملقومات �لتي حتظى بها �إمارة �ل�سارقة متحدثاً عن 
�لدر��سة �لتي �أجرتها �لهيئة لقر�ءة و�قع �لقطاعات 
�لإ�ستثمارية يف �لإمارة وم�ستقبلها وبني �أن �ل�سنو�ت 
�أربع قطاعات  كبر�ً يف  �ست�سهد منو�ً  �ملقبلة  �خلم�ص 
�للوج�ستية  و�لنقل و�خلدمات  و�ل�سياحة  �ل�سفر  هي 
و�لرعاية �ل�سحية و�لبيئة، كم تطرق يف حديثه �إىل 
�لتحديات �لتي و�جهتها وتو�جهها �سروق يف م�سرة 
�لنجاحات  �أن  م��وؤك��د�ً  عليها،  �لتغلب  وكيفية  عملها 
�لتي حققتها �سروق تاأتي بف�سل �لدعم �ملبا�سر �لذي 

حتظى به من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
لالحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�ص  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن 
�حلثيثة  و�ملتابعة  ورع��اه  �هلل  حفظه  �ل�سارقة  حاكم 
هيئة  رئي�ص  �لقا�سمي  �سلطان  بنت  ب���دور  لل�سيخة 

�ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير �سروق .
�ملويجعي  خليفه  حممد  ب��ن  علي  �سعادة  �أك��د  ب���دوره 
�ل�سام�سي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �مل�ساندة 
يف ب��ل��دي��ة ع��ج��م��ان �أه���م���ي���ة �ل���ت���ع���اون ب���ني �ل���دو�ئ���ر 
�ل�سمولية  لتحقيق  �ل��دول��ة  يف  �ملختلفة  و�ملوؤ�س�سات 
و�لتكامل يف �لعمل، موؤكد�ً ترحيبهم بالتعاون وتبادل 
و�لتطوير  لالإ�ستثمار  �ل�سارقة  هيئة  م��ع  �خل���رب�ت 
ت��اأت��ي يف �سياق خطتهم  ���س��روق ، و�أن ه��ذه �خل��ط��و�ت 
ر��سد  �ل�سيخ  �سمو  ي�سرف عليها  �لتي  �ل�سرت�تيجية 
�لبلدية و�لتخطيط  �لنعيمي رئي�ص د�ئرة  بن حميد 
�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  للتعاون  عجمان  يف 

لتحقيق �مل�سلحة �لعامة لروؤية �لحتاد وقادته.
�لنقاط  من  ع��دد�ً  �لإجتماع  خالل  �حل�سور  وناق�ص 
و�لتطوير  �لنماء  م�سرة  وتدعم  �ملجتمع  تهم  �لتي 
وك���ل م��ا م��ن ���س��اأن��ه ت��ق��دمي �خل���دم���ات �ل��ت��ي ت�ساهم 
يف �لإرت���ق���اء ب��الإن�����س��ان و�مل���ك���ان، ك���ان �أب���رزه���ا �أف�سل 
�ملوؤ�س�سات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ق  �ل���ت���ي  �مل���م���ار����س���ات 
�جل��ودة يف  �إىل  �لو�سول  وكيفية  و�لهيئات،  و�لدو�ئر 
عجمان  موؤمتر  جن��اح  على  �ل�سوء  م�سلطني  �لأد�ء، 
لالإقت�ساد �لأخ�سر و�ملعر�ص �مل�ساحب �لذي نظمته 
دبي  مركز  م��ع  بعجمان  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة 

مب�ساركة  و�مل���ي���اه  �ل��ب��ي��ئ��ة  ووز�رة  ل��ل��ك��رب��ون  �مل��ت��م��ي��ز 
ملبادرة  منها  دع��م��اً  �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
�لإجتماع  2020، كما بحث  �أك�سبو  و��ستقبالها  دبي 
بهدف  �ملجالت  �ستى  يف  �لتعاون  �أو��سر  تعزيز  �سبل 
�لإ�ستفادة �مل�سرتكة ومبا ميكن �ملوؤ�س�ستني من �تخاذ 
�أف�سل �لقر�ر�ت �ملعنية �لتي ت�ستند �إىل بيانات علمية 
�إىل  �مل��ق��دم��ة  وب��اخل��دم��ات  �لأع���م���ال  وت��رت��ق��ي ببيئة 

خمتلف فئات �ملجتمع.
�لتعاون  تعزيز  على  �للقاء  نهاية  يف  �حل�سور  و�تفق 
و�ل��ت��و����س��ل �مل�����س��رتك وع��ق��د ل���ق���اء�ت دوري�����ة لبحث 
�لأن�سطة و�مل�ساريع وطرح �لإ�سكاليات �لتي تو�جههم 
لإ�ستكمال  لح��ق��ة  �إج��ت��م��اع��ات  �إىل  ي�����س��ار  �أن  ع��ل��ى 

�ملناق�سات و�ملباحثات �مل�سرتكة.
بهدف   2009 ع���ام  تاأ�س�ست  ���س��روق  �أن  �ىل  وي�����س��ار 
وتنمية  وبيئية  وثقافية  �جتماعية  �إجن���از�ت  حتقيق 
و�ل�سالمية  �لعربية  �لهوية  �أ�سا�ص  على  �قت�سادية 
لإمارة �ل�سارقة. وت�سعى �لهيئة �إىل ت�سجيع �ل�ستثمار 
تقدمي  يف  �لدولية  �ملعاير  �أف�سل  تبني  طريق  ع��ن 
�مل�ستثمرين  ت�ساعد يف جذب  �لتي  �لنوعية  �خلدمات 

�سو�ء من �ملنطقة �أو من كافة �أنحاء �لعامل. 
وترتكز مهام �سروق يف توفر �لت�سهيالت �ل�سرورية 
�أن�سطة  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��ب��ات  و�حل���و�ف���ز وت��ذل��ي��ل 
م�سروعات  تقييم  وك��ذل��ك  �لإم������ارة،  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�لبنية �لتحتية ذ�ت �ل�سلة بال�سياحة وو�سع �خلطط 

�لالزمة ل�ستكمال تلك �مل�سروعات.

املال والأعمال

27 �صروق ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان يبحثان �صبل التعاون والعمل امل�صرتك

•• اأبوظبي-الفجر: 

و�مل�سغل  �ملطّور  للمو�نئ،  �أبوظبي  �سركة  �أعلنت 
ل��ل��م��و�ن��ئ �ل��ت��ج��اري��ة و�مل���ن���اط���ق �ل�����س��ن��اع��ي��ة يف 
�ل�سفن  حمطة  لتطوير  خطتها  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي، 
�لزيادة  مع  يتفق  مبا  ز�ي��د  ميناء  يف  �ل�سياحية 
�ل�سياحية �لتي �ختارت  �ل�سفن  �ملتوقعة يف عدد 
�ملو�سم  خ��الل  �أب��وظ��ب��ي  �سو�طئ  على  تر�سو  �أن 

�لقادم 2014-2013.
�ل�سابق  �أن �ملو�سم  وت�سر �لإح�سائيات �ل�سادرة 
92 �سفينة �سياحية حملت ما يزيد  �سهد زيارة 
�ل�سفن  حمطة  ع���ربو�  م�سافر  �أل���ف   155 ع��ن 
�ل�سياحية يف ميناء ز�يد خالل 2013-2012 
ويحظى ميناء ز�يد مبوقع ��سرت�تيجي يف مركز 
�ل�سركات  ي�سجع  �ل���ذي  �لأم���ر  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
�ل�سياحية �لعاملية على �ختياره كوجهٍة �سياحية 
�ل�سياحية  �مل��و�ق��ع  جميع  م��ن  لقربها  ج��دي��دة 
�لآخ���ذة يف �لزدي���اد و�لتو�سع، ومب��ا ت��وف��ره من 
�لعديدة  و�مل��ن��ت��ج��ع��ات  �لأوىل  �ل���درج���ة  ف���ن���ادق 
جذب  عو�مل  ت�سكل  و�لتي  �أبوظبي  يف  �ملنت�سرة 

�سياحي لدى زو�ر �لإمارة.
وتعقد �أبوظبي �آماًل عري�سة على تنمية �لقطاع 
�لقت�سادية  روؤي��ت��ه��ا  �أه����د�ف  �سمن  �ل�سياحي 
دور�ً هاماً وحمورياً  ز�يد  ميناء  ويلعب   2030
�مل�ساحة  م��ع  خ�سو�ساً  �ل��ه��دف  ه��ذ�  حتقيق  يف 
ك��اف��ة عمليات  �مل��ي��ن��اء بعد نقل  ت��وف��رت يف  �ل��ت��ي 
مناولة �حلاويات �لتي كان ميناء ز�يد ي�ستقبلها 
�لزيادة  وم����ع  خ��ل��ي��ف��ة.  م��ي��ن��اء  �إىل  �ل�����س��اب��ق  يف 
�ل�سياحية  و�ل�سفن  �ل�سياح  �أع���د�د  يف  �ملتوقعة 
�لتي ت�ستقطبها �أبوظبي، �سار لز�ماً �لإ�سر�ع يف 
�لر�سيف �حل��ايل وزي���ادة ع��دد حمطات  تطوير 

�لر�سو ملو�كبة �لنمو �ملتوقع. 

�أهد�ف  حتقيق  يف  ب��دوره��ا  للتز�مها  وحتقيقاً 
للمو�نئ  �أب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ���س��رع��ت  �أب���وظ���ب���ي، 
من  �ل�����س��رق��ي��ة  �جل��ن��وب��ي��ة  �ل���ز�وي���ة  بتخ�سي�ص 
�إىل  �ل��ز�وي��ة �لأق���رب  ر�سيف ميناء ز�ي���د، وه��ي 
تطويرها  �إىل  ل��ي�����س��ار  خ��ل��ي��ف��ة،  �ل�����س��ي��خ  ج�����س��ر 
وخ�س�ستها ل�ستقبال �ل�سفن �ل�سياحية وركابها 
�لطاقة  يف  �سريعة  زي���ادة  �لتو�سعة  ه��ذه  وتتيح 
�حلالية  �ل�سياحية  �ل�سفن  ملحطة  �ل�ستيعابية 
يف �مليناء وتعزيز قدرتها يف �لتعامل مع �لأعد�د 
�ل��ت��ي ت���زور �أب��وظ��ب��ي خ���الل �مل��و���س��م �ل��ق��ادم مع 
لتلبي  م�ستقباًل  وتو�سعتها  تطويرها  �إمكانية 

مزيد�ً من �لنمو.
وي��رت��ك��ز �ل��ت��ط��وي��ر و�ل��ت��و���س��ع��ة �جل���دي���دة على 
ت�ساهي  �ل�سياحية  لل�سفن  د�ئ��م��ة  حمطة  بناء 
�أف�سل �ملحطات �لبحرية �لعاملية فخامة وتزخر 
�لت�سميم  �ل��رتف��ي��ه، وي�����س��م  ب��امل��ر�ف��ق وو���س��ائ��ل 
�لتقليدية  مب��ت��اج��ره��ا  ت��ر�ث��ي��ة  ���س��وق��اً  �لأويل 
نقطة  ت�سّكل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �ل��ت��ي  وب�سائعها 

و�ملقيمني  �ملو�طنني  وت�ستقطب  �سياحية  جذب 
على حدٍّ �سو�ء ول تز�ل �ملخططات و�لت�ساميم 
قيد �ملناق�سة و�لتطوير يف �ملرحلة �حلالية ومن 
�ملتوقع �أن يخرج �لت�سميم �لنهائي ببناٍء ي�سّكل 
عالمة فارقة ورمز�ً ي�سيف �إىل �ملباين �ملتميزة 
�لعمل  ب��د�أ  �ل��ذي  �لوقت  �أبوظبي. ويف  �إم���ارة  يف 
ب��ن��اء حم��ط��ة م��وؤق��ت��ة تلبي متطلبات  ف��ي��ه ع��ل��ى 
�سيعمل  �ملوؤقت  �لبناء  �أن هذ�  �إل  �لقادم،  �ملو�سم 
على تعزيز �لطاقة �ل�ستيعابية للميناء و�إ�سافة 
�أبوظبي  �إم���ارة  �إىل  �ل�سائحني  لتجربة  �لقيمة 
�نتقال منطقة  �أن  �ل�سركة  �مل�سوؤولون يف  ويقّدر 
��ستقبال �ل�سفن �ل�سياحية �إىل �لر�سيف �جلديد 
يف �مل��ي��ن��اء ي��وج��ب �إن�����س��اء ب���و�ب���ٍة ج��دي��دة لعبور 
�ل�سياحية  �ل�سفن  ملحطة  خم�س�سة  �مل�سافرين 
�ل��ذي مير  �لطريق  �إليها عرب  �لو�سول  وميكن 
من حتت ج�سر �ل�سيخ خليفة �لأمر �لذي يربط 
يا�ص  �ل�سياحية �جلديدة مثل جزيرتي  �ملناطق 

و�ل�سعديات بامليناء وي�سّهل �لو�سول �إليهما. 

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  يف  �لفندقية  �ملن�ساآت  ن��زلء  ع��دد  �رتفع 
من  �لأول  �لن�سف  خ���الل  �مل��ائ��ة  يف   12 بن�سبة 
�لعام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2013 �لعام 
�إق��ام��ة �لنزيل  �مل��ا���س��ي م��ع زي���ادة متو�سط ف��رتة 
�لفندقي وم�ستويات �لإ�سغال و�لعو�ئد. و�أظهرت 
�أن  و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  �إح�ساء�ت 
يف �لإمارة  ومنتجعا  فندقية  و�سقة  فندقا   145
 339 و  �أل��ف��ا   333 و  مليون  ح���و�يل  ��ستقبلت 
نزيال �أم�سو� �أربعة ماليني و 226 �ألفا و 604 
بالن�سف  مقارنة  �ملائة  يف   25 منو  بن�سبة  ليال 
�إقامة  فرتة  متو�سط  و�زد�د   .2012 من  �لأول 
 3.17 �إىل  12 يف �ملائة  �لنزيل �لفندقي بن�سبة 
�ملائة  ثمانية يف  بن�سبة  �لإ�سغال  وم�ستويات  ليلة 

�إىل 71 يف �ملائة.
وقال �سعادة مبارك حمد �ملهري مدير عام هيئة 
�لن�سف  نتائج  �إن  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي 
�لأول من �لعام 2013 توؤكد �أن قطاع �ل�سياحة 
نحو  �ل�سحيح  �لطريق  على  ي�سر  �أب��وظ��ب��ي  يف 

حتقيق �أهد�فه.
زي��ادة ر�سيد  �لأد�ء يتز�من مع  ه��ذ�  �إن  و�أ���س��اف 
�ل��ه��ي��ئ��ة م��ن �ل��ف��ن��ادق و�مل��ن��ت��ج��ع��ات وج���اء نتيجة 
و�لتو��سل  �لتعاون  �أطر  لتعزيز  متو��سلة  جهود 
قطاع  يف  و�ملعنية  �لعاملة  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
�ل�سياحة ومبادر�ت �لرتويج و�لت�سويق �لد�خلية 
خارطة  يف  �مل�ستمر  �لت�ساع  بجانب  و�خل��ارج��ي��ة 
و�لرتفيهية  �ل�����س��ي��اح��ي��ة  و�مل����ع����امل  �مل���ن���ت���ج���ات 
وتوقع  �أب��وظ��ب��ي.  �أن��ح��اء  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة يف خمتلف 
�لثاين  �لن�سف  خ��الل  �لنمو  توجهات  ��ستمر�ر 
من �لعام �جلاري مع تنظيم �لهيئة للعديد من 
���س��ب��اق ج��ائ��زة �لحتاد  �ل��ه��ام��ة منها  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و  �أب��وظ��ب��ي  يف  للفورمول1  �ل��ك��ربى  ل��ل��ط��ر�ن 
معر�ص فن �أبوظبي و ��ستعر��سات �لعني �جلوية 
وباقة من �حلفالت �ملو�سيقية �لعاملية يف جزيرة 

لكرة  عاما   17 حتت  �لعامل  كاأ�ص  وبطولة  يا�ص 
�لقدم فيفا 2013.

لل�سياحة  �أب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر  و�أو�����س����ح 
فعاليات  ���س��ي�����س��م��ل  �ل���زخ���م  ه����ذ�  �أن  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�لدويل  للموؤمتر  �لإم��ارة  ��ست�سافة  �لأعمال مع 
 600 نحو  بح�سور  و�لأوب���ئ���ة  �لأع�����س��اب  لطب 
متخ�س�ص خالل �سهر نوفمرب �لقادم و منتدى 
�لأو�سط  �ل�سرق  يف  �ل�سياحية  لل�سفن  تريد  �سي 

خالل �سهر دي�سمرب �لقادم.
�لإم���ارة  �لفندقية يف  �مل��ن�����س��اآت  ع��و�ئ��د  و�رت��ف��ع��ت 
2.7 مليار درهم خالل  16 يف �ملائة �إىل  بن�سبة 
�لفرتة من يناير �إىل يونيو 2013 رغم �نخفا�ص 
�إىل  �ملائة  بن�سبة ثالثة يف  �لغرفة  �سعر  متو�سط 
�لأطعمة  �أن�سطة  عو�ئد  و�زد�دت  درهما   447
و�مل�سروبات بن�سبة 15 يف �ملائة �إىل مليار درهم. 
�لنزلء  ع��دد  �رت��ف��اع  �ملا�سي  يونيو  �سهر  و�سهد 
بن�سبة 13 يف �ملائة و�لليايل �لفندقية بن�سبة 22 
يف �ملائة و�لعو�ئد بن�سبة 13 يف �ملائة وم�ستويات 

�لإ�سغال بن�سبة �ستة يف �ملائة لتبلغ 65 يف �ملائة.
�أهمية  تكت�سب  �لنتائج  ه��ذه  �أن  �ملهري  و�أو���س��ح 

�إ�سافية حيث مت ت�سجيلها يف �أحد �أ�سهر �ل�سيف 
�ل���ذي ت��رت�ج��ع خ��الل��ه ع���ادة �حل��رك��ة �ل�سياحية 
�أب�����رز �مل���وؤ����س���ر�ت �لإي��ج��اب��ي��ة يف جتاوز  وي��ت��م��ث��ل 
�ل��ف��ن��دق��ي حاجز  �ل��ن��زي��ل  �إق��ام��ة  ف���رتة  متو�سط 
�لهيئة  ر�سالة  ي��اأت��ي ثمرة  م��ا  وه��و  ليال  �ل��ث��الث 
�أط����ول يف  �ل�����زو�ر لتم�سية ف����رت�ت  ت��دع��و  �ل��ت��ي 
من  ت��وف��ره  مب��ا  لال�ستمتاع  �ل�سياحية  وجهتنا 
تنوعا  �أك���ر  ترفيهية  وم��ر�ف��ق  و�أن�سطة  م��ع��امل 
ومت���ي���ز�.  وح��اف��ظ��ت �ل�����س��ي��اح��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة على 
�سد�رة قائمة �أكرب رو�فد نزلء �ملن�ساآت �لفندقية 
يف �أبوظبي خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 
�لأ�سو�ق  بني  �لأول  �ملركز  يف  �لهند  ج��اءت  بينما 
�ململكة  تبعتها  ل���الإم���ارة  �خل��ارج��ي��ة  �ل�سياحية 

�ملتحدة.
وخالل �لفرتة من يناير �إىل يونيو 2013 �إزد�د 
عدد �لنزلء �لهنود بن�سبة 22 يف �ملائة �إىل 80 
 238 و  �ألفا   334 �أم�سو�  نزيال   179 و  �ألفا 
 4.17 �ملائة ومبتو�سط  43 يف  ليلة بن�سبة منو 
ليلة �أكر بن�سبة 17 يف �ملائة عن �لفرتة نف�سها 

من �لعام �ملا�سي. 

الأعداد ال�سي�ح  املتوقع  النمو  مع  تتم��سى  مراحل   3

�صركة اأبوظبي للموانئ تك�صف عن خطة تطوير 
حمطة ال�صفن ال�صياحية يف ميناء زايد 

ارتفاع عدد نزلء املن�صاآت الفندقية يف اأبوظبي 
بواقع 12 % خالل الن�صف الأول من 2013 

•• دبي-الفجر:

�ل�سركات  �إح��دى   ، �ملالية  ل���الأور�ق  �لرمز  ح�سدت 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال �ل��و���س��اط��ة، جائزة 
�أف�سل و�سيط جتزئة ل�سهر يونيو-حزير�ن �ملا�سي 

من قبل بور�سة نا�سد�ك دبي .
وبلغ حجم تد�ولت �لتجزئة �ملُد�رة من قبل �لرمز 
للفرتة ذ�تها نحو 2.7 مليون دولر، مبعدل قدره 
�لتد�ولت  حجم  �إج��م��ايل  �أ���س��ل  م��ن   32.11%

�ملُد�رة من قبل �أع�ساء بور�سة نا�سد�ك دبي . وظهر 
���س��ع��ار �ل��رم��ز ل�����الأور�ق �مل��ال��ي��ة ع��ل��ى ب���رج نا�سد�ك 
يف ن��ي��وي��ورك م��ع ع��ب��ارة ن��ا���س��د�ك دب��ي تهنئ �لرمز 
�أف�سل و�سيط جتزئة عن  �ملالية بو�سفها  ل��الأور�ق 

�سهر يونيو-حزير�ن 2013. 
دبي  نا�سد�ك  لأع�ساء  تقدير�ً  �جلائزة  هذه  وتاأتي 
ع��ن عمالئهم يف  نيابة  �ل��ت��د�ول  يف  ن�ساطاً  �لأك���ر 
قطاع �لتجزئة على �أ�سا�ص �سهري. وقد حازت �لرمز 
لالأور�ق �ملالية على هذه �جلائزة �ملرموقة يف �أكر 

من منا�سبة، كما تربعت على عر�ص �أع�ساء نا�سد�ك 
�ل��ت��د�ول بقطاع �لتجزئة يف  دب��ي �لأك��ر ن�ساطاً يف 
وحققت  و�أغ�سط�ص(  )يوليو  متتاليتني  منا�سبتني 
�ل�سركة مكانة ريادية يف �لأ�سو�ق �ملالية يف �لإمار�ت 
نفت هذ� �لعام كو�حدة  خالل �لعام 2012، بينما �سُ

من بني �أف�سل ثالث �سركات و�ساطة يف �لدولة.
وقال حممد �ملرت�سى �لدند�سي، �ل�سريك و�لع�سو 
يزيد  م��ا   : �ملالية  ل���الأور�ق  �ل��رم��ز  ل�سركة  �ملنتدب 
على  �لأف�����ر�د  �مل�ستثمرين  م��ن  م��ل��ي��ون  ن�سف  ع��ن 

�مل�ستوى �لإقليمي و�آلف �مل�ستثمرين من �ملوؤ�س�سات 
و�ل�����س��رك��ات ح���ول �ل��ع��امل ي��ق��وم��ون ب��ال��ت��د�ول من 
خ���الل ب��ور���س��ة ن��ا���س��د�ك دب���ي وب��ال��ت��ايل، ف����اإّن فوز 
�لرمز لالأور�ق �ملالية جمدد�ً بجائزة �أف�سل و�سيط 
جتزئة لل�سهر ملح�ص فخر و�عتز�ز بالن�سبة لنا ويف 
و�لإقليمية  �ملحلية  �لأ���س��و�ق  �إىل  �لثقة  ع��ودة  ظ��ل 
ب�سورة تدريجية، تعتزم �لرمز لالأور�ق �ملالية لعب 
دور �أكرب ورئي�ص يف تي�سر و�إد�رة �لتد�ولت خالل 

�لن�سف �لثاين من �لعام 2013. 

بور�صة نا�صداك دبي متنح الرمز لالأوراق املالية
 جائزة اأف�صل و�صيط جتزئة عن يونيو املا�صي

عدد امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة بدول جمل�س 
التعاون يرتفع يف عام 2012 اإىل 12.684 م�صروعًا 

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن عبد �لعزيز بن حمد �لعقيل �لأمني �لعام ملنظمة �خلليج لال�ست�سار�ت 
�ل�سناعية جويك �أن �مل�ساريع �ل�سغرة و�ملتو�سطة بدول �ملجل�ص بلغت يف عام 
�إجمايل  من  �ملئة  يف   83.6 �أي  �سناعية  من�ساأة   12.684 ح��و�يل   2012
عدد �ملن�ساآت �ل�سناعية بحجم ��ستثمار�ت و�سل �إىل 14 مليار دولر �أمركي 
�خلليج  �ل�سناعي يف  �لتعاون  105 من جملة  للعدد  كلمته  �لعقيل يف  ون��وه 
توفر  �ملنظمة يف  بدور  و�ملتو�سطة  �ل�سغرة  �ل�سناعات  عنو�ن  �لعربي حتت 
�لبيانات �ملتعلقة بهذه �ل�سناعات وحتديثها با�ستمر�ر مما يتيح تقييم و�سعها 
�أن �ملنظمة تعمل  وتتبع تطورها وو�سع ت�سور مل�ستقبلها يف �خلليج خ�سو�سا 
ب�سكل دوري على حتديث بيانات هذه �ل�سناعات و�لتاأكد من دقتها لتحديد 
دورها يف �لتنمية �لقت�سادية يف دول �خلليج و�سدر �لعدد �جلديد من جملة 
�لتعاون �ل�سناعي يف �خلليج �لعربي مت�سمنا ملفا عن �إطالق �ملنظمة �لكتاب 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  عن  �ل�سادر   2013 �ل�سناعية  لالإح�ساء�ت  �ل�سنوي 
حممد  �لدكتور  �سعادة  برعاية  �أق��ي��م  حفل  يف  �ليونيدو  �ل�سناعية  للتنمية 
�أهمية  على  �أك��د  �ل��ذي  �لقطري  و�ل�سناعة  �لطاقة  وزي��ر  �ل�سادة  �سالح  ب��ن 
و يقدم  �لعاملي  �مل�ستوى  �ل�سناعية على  �لإح�ساء�ت  بن�سر  �ملتخ�س�ص  �لكتاب 
خال�سة �ملوؤ�سر�ت �لرئي�سية لالإح�ساء�ت �ل�سناعية ويوفر �ملعلومات �ملف�سلة 
من  �لعديد  �ملجلة  و�سمت  �ل��ع��امل.  يف  �لتحويلية  �ل�سناعة  ومن��و  هيكل  عن 
�قت�ساد  يف  �لعاملة  �لب�سرية  �ملهار�ت  كفاءة  قيا�ص  منها  �لقت�سادية  �ملقالت 
�ملعرفة بدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي للدكتور نوز�د �لهيتي ومقال �لتنويع 

�لقت�سادي يف دول جمل�ص �لتعاون.
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العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  1178/ 2013 -جتاري - م ت- �س- اأظ

�مل�ستاأنف : خالد خليفة حمد�ن- �ساملني �ملن�سوري �جلن�سية: �لمار�ت   �مل�ستاأنف 
عليه: �سركة �لهالل للتكافل و�خرون �جلن�سية: �لمار�ت مو�سوع �ل�ستئناف 
�لغاء حكم بندب خبر �ملطلوب �عالنه/ حمد�ن �سام�ص مظفر �ل�سمري   :
�جلن�سية: �لمار�ت  �لعنو�ن: بالن�سر مبا �ن �مل�ستاأنف قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر 
يف �لدعوى رقم 2013/16 جت كل- م ت-�أظ   وحدد لنظره جل�سة يوم �لثالثاء  
�ملو�فق 2013/9/17 لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.30 �سباحا �مام �لد�ئرة 
�لثالثة حمكمة ��ستئناف �بوظبي �لكائنة-مع�سكر �آل نهيان  �سخ�سيا �و بو��سطة 
وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر مل�ستند�تك  موقعا عليها 

قبل موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف ابوظبي

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
 اعالن للح�شور امام املحكمة يف ال�شتئناف رقم  225/ 2013 -جتاري - م ر- �س- ع ن

�مل�ستاأنف : مكتب �لعا�سمة للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية و�خرون �جلن�سية: 
�لمار�ت �مل�ستاأنف عليه: هاين حمد�ن و�خرون �جلن�سية: �سوريا    مو�سوع 
�ل�ستئناف : �تعاب حماماة  �ملطلوب �عالنه/ دينا ن�سار �حلمد�ن �جلن�سية: 
�سوريا    �لعنو�ن: بالن�سر مبا �ن �مل�ستاأنف قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى 
رقم 2012/45 تظلم  2012/675 �أ عري�سة - م ر- ب- ع ن  وحدد لنظره جل�سة 
يوم �لثنني �ملو�فق 2013/9/23 لذ� فانت مكلف باحل�سور �ل�ساعة 9.30 �سباحا 
�مام �لد�ئرة �لوىل حمكمة ��ستئناف �لعني �لكائنة- �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل 
معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�سو�ر مل�ستند�تك  موقعا عليها قبل 

موعد �جلل�سة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�شتئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�شاء)
    حمكمة ا�شتئناف العني

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/469 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/موؤ�س�سة غنتوت لتاجر �ل�سيار�ت �جلن�سية: �لمار�ت  �ملنفذ �سده 
: حممد مطر �سعيد مطر �لنيادي �جلن�سية: �لمار�ت  �ملطلوب �عالنه:  حممد 
�ن طالب  بالن�سر مبا  �لمار�ت  عنو�نه:  �لنيادي �جلن�سية:  �سعيد مطر  مطر 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/332 
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.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
          اعالن للح�شور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/468 ت  جتر -م ر- ت- ع ن)
طالب �لتنفيذ/مكتب لندن لتاجر �ل�سيار�ت �جلن�سية: �لمار�ت  �ملنفذ �سده : 
عبد�هلل مطر غميل عبيد �لنعيمي �جلن�سية: �لمار�ت �ملطلوب �عالنه:  عبد�هلل 
مطر غميل عبيد �لنعيمي �جلن�سية: �لمار�ت  عنو�نه: بالن�سر مبا �ن طالب 
�لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�سند �لتنفيذ �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2013/343 
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.
 القلم التجاري        

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�شـــــاء

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
اعالن حكم بالن�شر

فى الدعوى رقم 2013/74 جتاري- كلي    
�ملرفوعة من �ملدعي/ يا�سر حممد فائق �لعبد - �سد �ملدعي عليها/ خالد حممد 
قطر    نعلمك بان �ملحكمة وبتاريخ 2013/6/19 ��سدرت �سدكم �حلكم �لتايل... 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري مبا يلي: �لز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغا وقدره )140.600 درهم( فقط مائة و�ربعون �لفا و�ستمائة درهم وبفائدة 
قانونية بن�سبة 5% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى �حلا�سل يف 2013/1/7م على 
مقابل  درهم  وخم�سمائة  و�مل�ساريف  بار�سوم  و�لز�مه  بال�سباب  �لو�رد  �لنحو 

�تعاب �ملحاماة. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية. 
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة: داميوند اند جولد للت�سميم الداخلي )�س.ذ.م.م(.
�ل�سكل  دي���رة-ن���اي���ف     �ل��ق��ي��زي-  ب��ن علي  �ل��ع��ن��و�ن: مكتب رق��م 210 ملك حممد 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    583476 �لرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت  �لقانوين: 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  �لتجاري: 997422 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2013/7/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����ص  �أي  لديه  م��ن  وعلى   2013/7/22
عبد�لرحمن  حممد  ملك   7 رق��م  مكتب  �لعنو�ن:  والتدقيق  للمح��سبة  �سوان 
كافة  معه  م�سطحباً   04 فاك�ص/2662793   04  2662790 هاتف:  �خلبي�سي  �لبحر- 

�مل�ستند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/�سوان للمح��سبة والتدقيق
 �لعنو�ن: مكتب رقم 7 ملك حممد عبد�لرحمن �لبحر- �خلبي�سي هاتف: 
2662790 04 فاك�ص/2662793 04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفيةداميوند اند جولد 
للت�سميم الداخلي )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2013/7/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2013/7/22  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.
دائرة التنمية االقت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
   اعادة  اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/411   عم جز   - م ر- ب- ع ن

مدعي/ ماريابان نار�يانا�سامى ماريابان �جلن�سية: �لهند مدعي عليه: �سركة  
مطالبة  �لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �لعامة  للمقاولت  �ملهري 
�لعامة  للمقاولت  �ملهري  �سركة   / �عالنه  �ملطلوب  متاخرة  مالية-رو�تب 
�جلن�سية: �لمار�ت عنو�نه: بالن�سر)لعادة �عالن ممثل �ملدعى عليها مبارك 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث   ) �ملهري  حممد  عبد�هلل  بن 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/6 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  �لوىل  �لد�ئرة  �مام  �سباحاً   8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لد�ري  �ملركز  �لكائنة   - �لبتد�ئية  �لعني 
�ملحددة  �جلل�سة  قبل  عليها  موقعا  �مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
      اعال ن للح�شور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/783   جت جز   - م ر- ب- ع ن

مدعي/ فوؤ�د �بر�هيم �بر�هيم �لع�سري �جلن�سية: م�سر مدعي عليه: �ملالحة 
�لدعوى:  مو�سوع  �لمار�ت  �جلن�سية:  �جلوي  �ل�سحن  خلدمات  �لدولية 
مطالبة مالية مببلغ 4000 درهم  �ملطلوب �عالنه / عبد ربه �بر�هيم عبد ربه 
حيث  �ملدخل(  �خل�سم  �عالن  بالن�سر)�عادة  عنو�نه:  م�سر  �جلن�سية:  بدر�ن 
�ملو�فق  �ملحكمة يوم �خلمي�ص  �ملذكورة �عاله وحددت  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن 
 8.30 �ل�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/1
�سباحاً �مام �لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �لبتد�ئية - �لكائنة �ملركز �لد�ري 
�مل�ستند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا 
موقعا عليها قبل �جلل�سة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �لقل. �سدر 

بتاريخ  2013/7/28
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10856 بتاريخ   2013/7/29     
    اعادة اعالن رقم   2013/321 بالن�شر

�مل��دع��ى : حممد �ح��م��د حممد �حل��م��ري   �ملطلوب �ع��الن��ه: زياد 
عبا�ص فرحان    �لعنو�ن: بالن�سر مبا �ن �ملدعي رفع �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  لنظرها  2013/9/16 موعد�  �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  وح��دد  �ع��اله 
�ملنازعات  �مام جلنة ف�ص  12 ظهر�  �ل�ساعة  باحل�سور  فانت مكلف 
�ليجارية �لكائنة يف �لعني �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد، وعلني 
�يد�ع مذكرة بالرد و�سور� منها بعدد �خل�سوم لدى ق�سم �لتح�سر 

وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ ت�سلم �لعالن. 
   قلم املنازعات اليجارية              

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

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/601 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيدة/

مرمي عبا�ص رحيمي �ساد �جلن�سية: �لم��ار�ت  وطلب �لت�سديق على �لتوقيع يف 
حمرر يت�سمن :تنازل يف �ل�سم �لتجاري )قن�طر ملق�والت ال�سي�نة الع�مة 
وخدم�ت التنظيف ( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت 
رقم �مللف )61867( و�مل�سجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�سناعة بعجمان �ىل : غريب 
ياقوت ربيع ياقوت �لنعيمي �جلن�سية: �لمار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء 

��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/621 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/

�ل��ع��و���س��ي �جلن�سية: �لم�����ار�ت  وط��ل��ب �لت�سديق  ب���د�ه  حم��م��د ���س��ال��ح ع��ب��د�هلل 
للخي�طة  )ح�س�ن  �لتجاري  �ل�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف  �لتوقيع  على 
والتطريز  ( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف 
)44145( و�مل�سجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�سناعة بعجمان �ىل : بدر حممد ح�سني 
�ملرزوقي �جلن�سية: �لم��ار�ت  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
��سبوعني من  �نق�ساء  �ملذكور بعد  �ل�ساأن يف �ملحرر  بالت�سديق على ذوي  �سيقوم 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/625 ك.ع.غ

عجمان:�ل�سيد/رعد  و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
حممد رحيم ح�سني �جلن�سية: �لعر�ق  وطلب �لت�سديق على �لتوقيع يف حمرر يت�سمن 
من  و�ملرخ�سة   ) /ذ.م.م  للكمبيوتر  ال�سريعة  )التقنية  �لتجاري  �ل�سم  يف  :تنازل 
غرفة  ل��دى  و�مل�سجل   )53757( �مللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة 
مبو�فقة:  �ل��ع��ر�ق  �جلن�سية:  رحيم  حممد  حممود   : �ىل  بعجمان  و�ل�سناعة  �لتجارة 
�جلن�سية:  يون�ص ح�سن  خالدة  �لم��ار�ت  �جلن�سية:  �لبلو�سي  علي ح�سن ح�سني  �سلطان 
�لعر�ق     ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/623 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- عجمان:�ل�سيد/

عيد عبد�هلل �مني �ل�سرفاء �جلن�سية: �لمار�ت  وطلب �لت�سديق على �لتوقيع يف 
حمرر يت�سمن :تنازل يف �ل�سم �لتجاري )بنغادي�س لتعليم قي�دة ال�سي�رات 
( و�ملرخ�سة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )57348( 
عبد�هلل  �سعيد  عبد�هلل   : �ىل  بعجمان  و�ل�سناعة  �لتجارة  غرفة  ل��دى  و�مل�سجل 
بعجمان  �لعدل  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  �لم���ار�ت    �ساملني �جلن�سية: 
��سبوعني من  �نق�ساء  �ملذكور بعد  �ل�ساأن يف �ملحرر  بالت�سديق على ذوي  �سيقوم 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
اعادة اعالن  للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/351 )مدين جزئي) بوا�شطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتاية �لبتد�ئية �ىل �ملدعى عليهما/ 
1-حممد �سهيد �لرحمن 2- عامل جر ح�سني   - �قام �ملدعي/عبا�ص �سيخ  
�لدعوى  �لر��سدية- هاتف 0552199709    �سيخ عنو�نه/عجمان-  �سر�ج 
برقم 2013/351 -مدين - جزئي- عجمان- ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ 
�لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  دره��م   30.000
�لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وذلك يف �ل�ساعة 8.30 �ملو�فق 
يوم 19 من �سهر �غ�سط�ص ل�سنة 2013 وذلك للنظر يف �لق�سية بو�سفك 

مدعى عليه. حترير� يف 2013/7/2
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29    
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان:�ل�سيد/كال من �ل�سادة �ملذكورين �دناه وب�سفتهما 
�سركاء يف �ل�سم �لتجاري) �لختيار �مللكي ملقاولت �ل�سباغ و�لديكور ( و�ملرخ�ص من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف مدينة 
خورفكان رخ�سة جتارية رقم  555016 �ل�سادر بتاريخ 2007/7/22 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خورفكان. �ل�سيد: علي 
�سامل خمي�ص حممد �لنقبي �جلن�سية: �لمار�ت 51% �ل�سيد: �حمد عرفه عبد�لعزيز حممد �جلن�سية: م�سر 49% وطلبا 
�لت�سديق على �لتوقيع يف حمرر يت�سمن ) ��سافة �سريك وتغر �ل�سم �لتجاري و�ل�سكل �لقانوين( حيث يرغب �ل�سيد/ 
�حمد عرفه عبد�لعزيز حممد ��سافة �سريك يف جزء من ح�سته �لبالغة 49% يف �ل�سم �لتجاري �ىل �ل�سيد: حممد عرفه 
عبد�لعزيز حممد �جلن�سية: م�سر بحيث يكون ح�سة كال منهما يف �لرخ�سة �ملذكورة بياناتها �عاله كالتايل: �ل�سيد: 
�حمد عرفه عبد�لعزيز حممد �جلن�سية: م�سر 20% �ل�سيد: حممد عرفه عبد�لعزيز حممد �جلن�سية: م�سر 29% كما 
�ن �لطر�ف �ملذكورين �عاله يرغبون يف تغير �ل�سم �لتجاري �حلايل من ) �لختيار  �مللكي ملقاولت �ل�سباغ و�لديكور 
(يف �لرخ�سة �ملذكورة بياناته �عاله �ىل �ل�سم �لتجاري �جلديد ) �لختيار �مللكي ملقاولت �ل�سباغ( و�لن�ساط �لتجاري 
�جلديد مقاولت فئة �ساد�سة، ��سباغ بال�سافة �ىل ذلك يرغب �لطر�ف �ي�سا بتغر �ل�سكل �لقانوين لل�سركة: من �سركة 
تو�سيه ب�سيطة �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 

بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�سان يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

الكاتب العدل   
مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2013/201 تنفيذ ايجارات
�ىل �ملنفذ �سده/1- �حمد عبيد �سرور خمي�ص �خلزميي جمهول حمل 
مبوجب  ح�سن  م��ب��ارك  �سعيد  ���س��امل  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ملوؤجرين  بني  بالف�سل  �خلا�سة  �لق�سائية  �للجنة  من  �ل�سادر  �لقر�ر 
�ملنفذ  �ملبلغ  �سد�د   -1 ب��الآت��ي:  مكلف  فانك  دب��ي  ببلدية  و�مل�ستاأجرين 
�ملحكمة وذلك  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )54838(  به 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
ق�شم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2012/1097   عقاري كلي                   
حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  لال�ستثمار  �لقاب�سة   /1-ت��ع��م��ر  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�لوليات  �ن��ك  ب��ه��اري- ب�سفته مالك ج��اف  �مل��دع��ي / مايكل  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
�ملتحدة �لمريكية وميثله: ها�سم حممد حمد�ن �جلمل  قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بندب �خلبر و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2013/8/19 �ل�ساعة 11.00 �ص بالقاعة 
ch1B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/247   مدين كلي                   

علي  ح�سن  وميثلها/  ������ص.ذ.م.م  ���س��رو�ن  جم��وه��ر�ت  عليهما/1-�سركة  �مل��دع��ى  �ىل 
�بر�هيم �لبو �سعيد 2- �سعيد كرمي زر�ع  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / لقمان 
ح�سن ح�سني وميثله: علي �سعيد عي�سى �لفال�سي قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف  �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )52739366 درهم(  بالز�م  �ملطالبة 
�حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/8/21 �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1C.15 بالقاعة  ���ص   9.30
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�شم الق�شايا املدنية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/2570   عمايل جزئي                     

�سركة  حاليا-  ���ص.ذ.م.م  �لفنية-  للخدمات  �ملنهاج  عليه/1-جنمة  �ملدعى  �ىل 
جنمة �ملنهاج ل�سيانة �ملباين- �ص ذ.م.م �سابقا- جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / رم�سان مياه زين �لدين  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
)2000درهم(  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  )4053دره���م(  عماليةوقدرها  مب�ستحقات 
جل�سة  لها  وح��ددت    .)2013/147957( �ل�سكوى  رق��م   . و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
يوم �لربعاء �ملو�فق 2013/7/31 �ل�ساعة 8.30 �ص 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�شم الق�شايا العمالية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/2286   عمايل جزئي                     
�لقامة مبا  �ل�سول  جمهول حمل  �ج��ادة لد�رة  عليه/1-�سركة  �ملدعى  �ىل 
�لدعوى  �ق���ام عليك  ق��د  ���س��ق��رق    �ل�سيد عبد�ملنعم علي  ت��ام��ر   / �مل��دع��ي  �ن 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عماليةوقدرها )33589 درهم( و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بالكفالة .  وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/8/11 
ميثلك  من  �و  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�سي  مبكتب  �ص   8.30 �ل�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
�يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة  �جلل�سة بثالثة 

ح�سوري.
 ق�شم الق�شايا العمالية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/986   جتاري كلي                   
�مل��دع��ى عليه /1-ف��وي��ت �سبورت ج��ر ���ص .ذ.م.م  جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
�ملدعي / فويت �سبورتنج كود�ص �ص.ذ.م.م/وميثلها مديرها/ زهينغك�سيونغ هيو  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )118.828 
�رق��ام ) 47و 34و 47و 46( �مل�سحوبني على بنك �لم��ار�ت دبي  �ل�سيكات  دره��م( قيمة 
من   %12 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  �لوطني 
تاريخ ��ستحقاق كل �سيك وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 
2013/8/26 �ل�ساعة 9.30 �ص بالقاعة ch2E.22 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

�جلل�سة بثالثة �يام على �لقل.
 ق�شم الق�شايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10856 بتاريخ 2013/7/29     
   مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2013/695   نزاع مدين               
�ىل �ملتنازع �سده  /1-ن�سارو حق  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتنازع 
/ م�سعب جا�سم حممد �لقا�سمي ب�سفته/ مدير ل�سركة بيت �ل�ستثمار 
ذ.م.م وميثله: فهد �سلطان علي لوتاه  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بندب خبر متخ�س�ص مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
�مل��و�ف��ق 2013/8/11  ي��وم �لح���د  �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة  و�ت��ع��اب 
�ل�ساعة 8.30 �ص مبكتب �مل�سلح  لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �يام على �لقل. 
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وق���د ك��ان��ت ب��رم��ن��غ��ه��ام يف �ل�����س��اب��ق �أح����د م��ع��اق��ل �لثورة 
�ل�سناعية، مدية كانت تعلوها �ملدخن، ويغطيها �ل�سخام 
�لنهار،  ب��ان��ه��ا )����س���ود�ء يف  ت��و���س��ف  و�ل����دخ����ان. وك���ان���ت 
غادرت  �لثقيلة  �ل�سناعات  �ن  غر  �لليل(،  يف  وح��م��ر�ء 
مركز �ملدينة، ولكن �لقنو�ت �لتي كان ينقل عربها فحم 
�ملدينة وثرو�تها ظلت يف مكانها، ويقال �ن طول �لقنو�ت 

فيها يفوق طول قنو�ت �لبندقية.
م��ن مبنى  �ل��ق��ن��و�ت  ب��د�ي��ة جولته يف  �ل��ز�ئ��ر  وي�ستطيع 
�لليغو ي�سم  ب��ن��اوؤه بقطع  �ل��ذي يبدو وك��اأن��ه مت  ك��ي��وب، 
متاجر وفندقاً و�سققاً. ومن هناك ي�ستطيع �لتوجه �ىل 
�ل�سرقي،  �ل�سمايل  �جلانب  يف  �جلديد  برمنغهام  قلب 
و�لجتاه �سرقاً عند تقاطع �لقناة �لكربى، وعرب �لعديد 
م��ن �مل��ب��اين �ل��ق��دمي��ة �ل��ع��دي��دة، وع��ن��ده��ا ���س��وف ي�سعر 

�لتي تعود �ىل مرحلة ما  �لر�قية  �ملناطق  بالتغير من 
�ملرحلة  �ىل  تعود  �لتي  �لعادية  تلك  �ىل  �ل�سناعة  بعد 
يف  �ملهملة  �ل�سناعية  �مل��ع��امل  �ملدينة  �أح��ي��ت  فقد  ذ�ت��ه��ا، 

عملية م�ستمرة بديعة.
وي���وج���د م���ن �مل���ط���اع���م �ل���ر�ق���ي���ة - �ل���ت���ي ح�����ازت جنمة 
مدينة  �أي  يفوق  ع��دد   - لالمتياز  متنح  �لتي  مي�سلني، 
�خرى خارج لندن، غر �ن برمنغهام م�سهورة مبطاعم 
�لك�سمري،  �ل���ك���اري  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  �ل��ب��ال��ت��ي 
�ىل  �ملنتمية  �جلاليات  وطورته  �ملدينة،  ��ستوردته  �لذي 
�ملنطقة  يف  ب��ول  ليدي  �سارع  يف  وبالتجول  �آ�سيا.  جنوب 
�ملكاتب  ت�ساهد  �سوف  �لبالتي  مثلث  عليها  يطلق  �لتي 
رحالت  عن  تعلن  �لتي  �ل�سفريات  ومكاتب  �ل�سالمية 
�ملطاعم يف  لد�ء منا�سك �حلج و�لعمرة، ويبتعد معظم 

ذلك �ملثلث عن بيع �لكحول. وهنالك منطقة �ملجوهر�ت 
تقاليد  �مل��ج��وه��ر�ت  ومل�سانع  �سرتيت،  ت�سر�ص  ���س��ارع  يف 
وتاريخ يعود �ىل عدة قرن يف برمنغهام، وهناك �لعديد 
�ملنتجة حملياً،  و�مل��ج��وه��ر�ت  ب��ي��ع �حل��ل��ي  م��ن حم���الت 
- �لذهاب يف جولة �ىل  �لز�ئر - �ي�ساً  ويجب �ل يفوت 
�أغ��ل��ق يف عام  �مل��ق��ام يف مبنى م�سنع  �مل��ج��وه��ر�ت  متحف 
وتركو�  باملفتاح  �غالقه  بعد  �لعاملون  وغادره   ،1981
كل �سيء كما هو يف مكانه، مبا يف ذلك نثار �لذهب على 
�مل�سنع. ويجب �ل نن�سى �ن برمنغهام تقع على  �أر�سية 
�يفون،   - �ب��ون   - �سرت�تفورد  قريبة من مدينة  م�سافة 
�سك�سبر،  وليام  �ل�سهر  �مل�سرحي  �ل�ساعر  ر�أ�ص  م�سقط 
وهي فر�سة لزيارة تلك �ملدينة �لتاريخية، وح�سور �حد 
يف  �لنظر  يلفت  ما  و�ول  �سك�سبر.  م�سرحيات  عرو�ص 

مركز مدينة برمنغهام نتائج عمليات �حياء ذلك �جلزء 
من �ملدينة.

عنها  بعيد�ً  ولي�ص  �ملركزية،  �ملكتبة  م�سروع  بينها  ومن 
جتد �ل�سارع �جلديد �ملوؤدي �ىل بول رينغ، �ل�سوق �لذي 
جت��د فيه ك��ل م��ا ت��رغ��ب يف ���س��ر�ئ��ه، وم��ن ب��ني �مل��ح��ال يف 
ذلك �ل�سوق فرع ملحل �سلفريدجيز �ل�سهر، �لذي يعترب 
معماره وت�سميمه ممثاًل لوجه برمنغهام �جلديد، وهو 
مكّون من �ربعة طو�بق، وقد �فُتتح قبل ت�سع �سنو�ت، �ل 
�نه ما ز�ل ينتمي �ىل �مل�ستقبل. و�ن كان ز�ئر �ملدينة من 
حمبي كرة �لقدم فان عليه ح�سوره مبار�ة لحد �ندية 
تاريخ  له  ن��اٍد  وه��و  فياًل،  �آ�ستون  مثل  �ل�سهرة،  �ملدينة 
كروي حافل، ويعد �لمر وليام و�ملمثل �لمركي توم 

هانك�ص من بني م�سجعيه �ملتحم�سني.

�لتي  �لإح��ي��اء و�لن��ت��ع��ا���ص  ح��ول عملية  ت���دور حالياً  �ل��ت��ي  �لأح��ادي��ث  ُتغفل 
كانت  و�لتي  �لبنغال(،  غرب  ولي��ة  )عا�سمة  كالكتا  مدينة  �لهند  ت�سهدها 

مركز �ل�سلطة �بان فرتة �حلكم �لربيطاين للبالد.
ولقد حتّول نفوذ هذه �ملدينة منذ فرتة طويلة �إىل نيودلهي )عا�سمة �لبالد 
بيد  �ىل مومباي.  �أخ��ر�ً  �لقت�سادي  ودوره��ا  نفوذها  �نتقل  كما  �حلالية(. 
من  خم�سة  فهناك  م�ستمرة.  ز�ل��ت  ما  وفنية  ثقافية  كعا�سمة  �سمعتها  �ن 
�أ�ستاذ  بينهم  وم��ن  �ملدينة،  ه��ذه  �إىل  ينتمون  نوبل  ج��ائ��زة  على  �حلائزين 

�لقت�ساد �مارتيا�سني و�لرو�ئي و�لر�سام وموؤلف �لأغاين و�ل�ساعر طاغور.
مثل  مثلها  تغر�ً  ت�سهد  ب��د�أت  و�ل�ساخبة،  �ل�ساحرة  �ملدينة  ه��ذه  وكالكتا، 
لولية  �ل�سيوعية  �حلكومة  خ�سرت   2011 عام  ففي  �لهند.  مناطق  بقية 
يدها،  �ل�سلطة يف  تعد  �لنتخابات ومل  �ملنتخبة دميوقر�طياً  �لبنغال  غرب 
وذل���ك ب��ع��د 34 ع��ام��اً م��ن �حل��ك��م. وي��ع��ت��رب معظم ���س��ك��ان �ل��ولي��ة �ن هذ� 
�لتحول �ل�سيا�سي �منا يعك�ص رغبة يف �للحاق ببقية وليات �لهند. ويالحظ 

زو�ر �ملدينة هذه �لأي��ام بروز وجه ح�سري جديد للمكان، ولكن ما ز�ل يف 
كل  يف  ملحوظاً  يظل  �ل��ذي  للمدينة  �ل��ري  �ملا�سي  ��ستك�ساف  مقدورهم 

خطوة يخطوها �سمنها.
ميد�ن  با�سم  �ل�ستعمارية  �لفرتة  �ب��ان  يعرف  كان  ميد�ن  �أو  �ساحة  وهناك 
�لأطعمة  باعة  هناك  وجت��د  �ل�سيا�سي،  كالكتا  قلب  يف  يقع  وه��و  د�لهو�سي، 
على  ب�سطاتهم  م��ن  �ملكاتب  يف  للعاملني  �لوجبات  يبيعون  مم��ن  �ملختلفة 
�لفخمة،  �ل�ستعمارية  �مل��ب��اين  م�ساهدة  �مل��ك��ان  ز�ئ��ر  وي�ستطيع  �لأر���س��ف��ة. 
و�لإد�ري��ة. ويف �جلانب  �لتجارية  �ل�سوؤون  �لربيطانيون يديرون  حيث كان 
مقر  يعترب  ك��ان  و�ل��ذي   1776 ع��ام  �سّيد  مبنى  يوجد  للميد�ن  �ل�سمايل 

حكومة �لولية وميثله �لآن حزب �ملوؤمتر.
�لبنغال  با�سم مدر�سة  �لفن عرف  �أ�سلوب يف  برز  �لع�سرين  �لقرن  �أو�ئ��ل  يف 
�نطلق من كالكتا و�كت�سب �سهرة يف جميع �أنحاء �لبالد، ومن �أمثلته �أعمال 
ذلك  ويتميز  طاغور.  �مل�سهور  �ل�ساعر  �سقيق  �بن  طاغور  �بندرناث  �لر�سام 

�لأ�سلوب با�ستخد�م �لألو�ن �ملائية �لفاحتة �لتي �عتربت رد�ً على فن �لغرب 
�ملادي، كما يركز على �ملو�سوعات �لروحية و�لطبيعية. وعلى �لرغم من �ن 
تاأثر تلك �ملدر�سة �لفنية قد قّل منذ فرتة طويلة، فاإن كالكتا تظل مركز�ً 
للفن �لهندي، ويوجد يف جنوب �ملدينة �ملركز �لدويل للفن �حلديث  مهماً 

�لذي تقام فيه بع�ص �ملعار�ص �لتي تقدم مناذج للفن �لهندي �حلديث.
باهتمامها  تتميز  �لتي  �لبنغالية  بالأطعمة  لال�ستمتاع  طريقة  �أف�سل  �ن 
�أحد  يف  تناولها  ه��ي  �ل���الذع  �مل�ستطردة  زي��ت  و��ستخد�م  �لنهري  بال�سمك 
�ملطبخ  ل��ت��ذوق  ل��ه  ت��ق��دم  دع���وة  �أي  �نتهاز  �ل��ز�ئ��ر  وع��ل��ى  �لبنغالية.  �لبيوت 
�لبنغايل فيها. ولكن �أي�سا هناك �لآن عدد�ً متز�يد�ً للمطاعم �لتي ��ستهرت 

بتقدمي �لطعمة �لبنغالية.
�ل�سو�حي  يف  �ل��ر�ق��ي��ة  �لتجارية  �ملجمعات  ثقافة  ب���روز  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�جلديدة للمدينة �لو�قعة �ىل �جلنوب و�ل�سرق منها، فاإن �سوق نيوماركت 
�ملت�سع ما ز�ل يكتظ برو�ده. وجتد فيه باعة �لقم�سة يبيعون �ل�سالت �لهندية 

وهنالك  �لقم�سة  من  ذل��ك  وغ��ر  �لز�هية،  �لأل���و�ن  ذ�  �لتقليدي  و�ل�ساري 
�لكثر من �لب�سائع �لخرى �ملعرو�سة يف هذ� �ل�سوق من �ملو�د �لغذ�ئية �ىل 
�لزهور. وهنالك �ي�سا �ملطاعم �لتي تقدم بع�ص �لوجبات �خلفيفة. ومبا �أن 
كالكتا كانت تتمتع بدور �سيا�سي و�قت�سادي مهم فقد جذبت �ليها مهاجرين 
ل ينتمون فقط �ىل مناطق �خرى يف �لهند بل �ىل بقية �نحاء �لعامل مثل 
�ملدينة.  �أحو�لها يف  �زده��رت  �لتي  و�ل�سينية  و�لفار�سية  �لأرمنية  �جلاليات 
غر �أن هذه �جلاليات تقل�ص عدد �أفر�دها ولكن عطلة نهاية �ل�سبوع توفر 
�لذهاب  طريق  عن  �ل�سينية  �جلالية  من  تبقى  من  مع  للتو��سل  فر�سة 
�سباح �لأحد �ىل �ملدينة �ل�سينية �لقدمية يف �ملدينة �لتي تبد�أ �حلياة فيها 
يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحا، حيث يختلط �لرو�د بباعة �خل�سرو�ت و�خلبز 

و�ل�سوربة وغر ذلك من �لأطعمة �ل�سينية.
وهنالك �لكثر من �ملعامل �لتي تعود �ىل فرت�ت خمتلفة من تاريخ �ملدينة 

ميكن زيارتها.

حــ�ل العــالـم
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تعترب برمنغه�م ث�ين اأكرب مدينة يف انكلرتا، ومع ذلك اإذا �س�ألت اأحد �سك�ن لندن عنه� فقد ينظر اليك، ويف وجهه عام�ت احلرية، اأو يبداأ يف 
تقليد لكنة �سك�ن برمنغه�م. اأي ان الن��س ع�دة ال يعرفون الكثري عن هذه املدينة التي تقع يف و�سط الباد، والتي تتميز بوجود اأحي�ء متعددة 

االثنية تعج ب�لن�س�ط، وحتمل �سمة ح��سرة تعي�س مرحلة م� بعد الثورة ال�سن�عية، وهي مدينة كبرية ومت�سعة، ي�سوده� جو ودود ومرح.

كالكتا.. عا�صمة الهند الفنية

مدينة اجنليزية ي�سوده� جو ودود ومرح

برمنغهام .. مدينة كربى تعج بالن�صاط

اأف�صل ملهى ليلي بالعامل يف الربازيل 
وهو  �ل��ع��امل،  يف  ليلي  ملهى  �أف�سل  لقب  على  بر�زيلي  ليلي  ملهى  ح�سل 
ملهى )جرين فايل( يف منتجع )باليار كامبوريو( �لرب�زيلي، وذلك وفقا 
لقر�ء جملة �لرق�ص و�ملو�سيقى �لإلكرتونية �لربيطانية )دي.جيه.ماج(.

ويف �لعام �ملا�سي ح�سل هذ� �مللهى على �ملركز �لثاين. وحل ملهى )جرين 
�لكائن على جزيرة  �لإ�سباين  �لليلي  )�سباي�ص(  �لليلي حمل ملهى  فايل( 

�إبيز� �لبليارية بعد عامني من ت�سدره �لقائمة.
�إ�سبانيا يحمل ��سم )با�سا( يف �ملركز �لثالث. ويف  وحل ملهى ليلي �آخر يف 

�ملر�كز �لع�سرة �لأوىل ياأتي ملهى ليلي �آخر من �أبيز� ��سمه )�أمنيجيا(.
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مات عنها زوجها وهي دون �سن �لأربعني وكانت �سدمة قا�سية بكل �ملقايي�ص 
فطفلتاها منه �أحد�هما يف �لعا�سرة و�لثانية يف �ل�سابعة وهي تفي�ص �سبابا 
�أن تكون �لأم �لتي تنذر نف�سها لرتبية �لطفلتني  �أنوثة لكن عليها  وتنقد 
تلك  هي حياتها ولن حتيد عنها مهما كانت �لإغر�ء�ت وهي كثرة وت�سلحت 
ب��اإر�دة قوية و�جتازت �ستى �لعقبات و�لعر�قيل �لتي كانت تن�سب لها من 
�لتي ل تدري  �ل�سابة �حل�سناء  �بنتهم  ث��ورة على  كانو� يف  �أهلها فقد  قبل 
�سعوبة �ملوقف �لذي �ختارته طائعة ر��سية بالت�سحية من �أجل بناتها رغم 
كل ما قالوه لها من �أنها بحاجة �إيل  زوج لرعايتها ورعاية طفلتيها ولكنها 
قاومت وكافحت وثبتت و�أكدت �أنها على قدر �مل�سوؤولية ورف�ست كل معونة 
من �أقاربها مادية �أو معنوية وت�سدت لكل م�ساكل بنف�سها ولكما �قرتحو� 

عليها عري�سا رف�سته �إىل �أن يئ�سو� منها و��سرت�حت هي .

اأال ليت ال�سب�ب يعود يوم�
وكربت �لبنتان وتزوجتا وم�سى �أكر من عام على زو�جهما �سمحت لنف�سها 
�أن تتزين و�أن ت�ستعدي جمالها �لذي �أو�سك �أن يزوي وفتنتها �لتي بددت 
�لأيام بع�سها فقد �سعرت وهي يف ده�سة من هذ� �لذي �سعرت به �أن �سيئا ما 
قام يف �أعماقها يلح عليها �إحلاحا �أن ت�سرتجع ما �أهملته و�أن تزيح �لرت�ب 
عن �أنوثتها �لتي دفنتها و�أن تطارد �لتجاعيد بكل طاقتها كل ذلك لأنها يف 
وحدتها بعد زو�ج  بنتيها وجدت �لرجل �لذي يريدها يف �سدق وتقدم �إليها 

باعتبارها �ملر�أة �لوحيدة �لتي �ختارها قلبه.
وهي مل تكن غافلة ول جاهلة بالفارق �لعمري �لذي يف�سل بينهما ولعل 
ذلك ما جعلها ترتدد طويال حتى �ساألته ب�سر�حة ذ�ت يوم ملاذ� تختارين 

للزو�ج و�أنت يف �لثالثني و�أنا على م�سارف �خلم�سني؟
و�ألقى بر�أ�سه يف ح�سنها حتى ل ترى دموعه وهو يقول �لذي ل تعرفينه 
هو �أنك دون غرك �لتي �أحببتها فقد ن�ساأت بال �أم .. رحلت عقب ولدتي 

وع�ست �أتخليها يف حكايات �لآخرين عنا 
�أيقظ  موتها �أ�سعاف ما �أيقظ من �أنوثتها بكالمه ور�أت فيه وهو بني يديها 

�لبن �لذي كان يجب �أن يكون قبل �لبنات.
وبنف�ص �سر�حتها قالت له �سوف يقولون لك ملاذ� تتزوجها وهي على و�سك 
�سلبا  مثلها  يكون  ب��اأن  طالبته  لكنها  �سر�حتها   و�أفزعته  جدة  ت�سبح  �أن 
و�سامد� و�أم�سك بيدها يقبل �أ�سابعها وتو�سلت �إليه بدلل �أل يفعل ذلك 
يف مكان عام لأنها �لآن ل ت�ستطيع �أن جتمع بع�سها فهي ت�سعر �أن ج�سدها 

تخلى عنها وفمه على �أ�سابعها.
 

انق�س�م بن االأهل حول زواج االأم
تكلما كثر� عن عمله وكيف �أنه بر�تبه �ملتو��سع كمهند�ص �سغر يف �سركة 
مقاولت كربي ميكنها �أن تعي�ص معه فاجلزء �لأكرب من متطلبات �لزو�ج 
�سوف تعفيه منه وهو �ل�سقة و�لأث��اث لكنه �أ�سر على �أن يدفع مهر� وهي 
�أن يقدمه  �أدخ��ره ملثل هذ� �ليوم ولب��د  �إليها لأن��ه  حرة فيه �سوف يقدمه 

لها. 
�أن  �ل��زوج لبنتها رف�ستا  �ل��زو�ج وك�سفت عن �سخ�سية  وحينما رغبتها يف 
�سوي  بجانبها  يقف  مل  مقاطعتهما  و�أعلنتا  �لعر�ص  بقية  �إىل  ت�ستمعا 
�سقيقها فقط فهو�لذي قدر موقفها جيد� ووحدتها �لتي حتياها بعد زو�ج 
�أن يكون �لعري�ص متقدما يف �ل�سن وحذرها يف  �لبنتني ولكنه كان يرجو 
تلميح من ��ستيالئه على ثروتها �لتي هي لي�ست ملكا خال�سا لها لأن �نتهيا 
ي�ساركانها فيما ورثته عن زوجها �لأول ولكنها د�فعت عنه بحر�رة ويكف 

�أنه يتزوجها لأنها �مر�أة فقط.
و�أبرزت �أنه يف غني عن ثروتها وكان وماز�ل يف و�سعه �أن يتزوج باأية زميلة 
من زميالته لكنه يف حاجة �إليها  هي دون �لن�ساء جميعا وقاطعتها �لبنة 
�أقيم  �ل��ذي  �ملتو��سع  �ل��ق��ر�ن  عقد  حفل  فح�سرت  �لكربى  �أم��ا  �ل�سغرى 

مبنزل خالها على م�س�ص حر�سا على �سلة �لدم.
و�نق�سم  كل �لأهل �إىل  فريقني فريق يوؤيد وفريق يعار�ص وكان عليهما �أن 
يعي�سا حياتهما يف حذر من �لف�سل فقد ر�هنا على �لنجاح  وكانا عليهما �أن 

يلتزما به فالذين يرتب�سون بهما �أ�سعاف من يتمنون لهما �لوفاق.
�ث��ن��ان يف زورق   � ب���د�أت حياتهما م��ع  �ل�سر�عات  وو���س��ط ه��ذ� �خل�سم م��ن 
يعرب�ن حميطا متالطم �لأج��و�ء متتابع �لعو��سف و�لأن��و�ء كلما �أ�سلحا 

�ل�سر�ع حتطمت �ملجاذيف وكلما �أ�سلحا �ملجاذيف حتطمت �لدفة.  
كان �لهجوم عليه من �أهله بال هو�ده �إخوته كانو� جبهة �سدها بد�أو� �سدها 
حربا بال هو�دة يذرونه باأنه لبد �أن ينجب �لآن حتى ميكنه �أن يرى �أولده 
يف كهولته وكان يقاوم وكان يغالط وكان لديه �لر�سيد �لذي يقاتل به ولكن 
يف �لعام �لثاين هبط �لر�سيد و��ستنزفته �خلالفات �ل�سغرة و�ساقت هي 
ذرعا باملكائد �لتي تن�سب لها وخرجت �حلرب �لباردة �خلفية �إىل �لعالنية 
�ل�ساخنة كلما �أعدت لهم دعوة على �لع�ساء لك�سب ودهم �أمطروها بالكلمات 
�مل�سمومة وتوزعت �ملر�أة و�خرتقتها �لهموم 
وخيل لها �أنه ي�ستمع �إىل �سقيقاته 
ب��د�أت �سم�ص  �أو هكذ� ت�سورت 
�سهر�  �ل��غ��روب  يف  حياتها 
بعد �آخ���ر وخ��ا���س��ة حني 
�أن  ي���وم  ل��ه��ا ذ�ت  ق���ال 
لي�ص  �ل������ف������ر��������ص 
ل������ل������ن������وم ف���ق���ط 
لإجن������اب  ول 
د  ل و لأ �
ف�������ق�������ط 
يف  و

�لعام 
�لثالث 

يعد  مل 
ي���������س����رت 

حماقاته �أو  يخجل من �لإعالن عنها و��ست�سلمت للندم بعد �أن نفذ ر�سيدها 
من �ل�سرب و�لرجاء و�لأمل.

خطرة  �أمر��سا  �أن  و�عتقدت  و�خل���ارج  �ل��د�خ��ل  من  ي�سربها  �لياأ�ص  ب��د�أ 
تهاجمها وهرعت �إىل م�ساهر �لأطباء لكنهم مل يجدو� لديها �أي مر�ص 
ع�سوي وكما متزقت هي متزق هو �أي�سا بني هجمات �أهله �لذين يريدون 
له �أن ينجب من زوجة يف مثل �سنه وبني �حلب �لذي جفت ينابيعه بينهما 

بني �خلريف �لذي �أطبق على �لزوجة و�لربيع �لذي ين�سحب من �لزوج.

املف�ج�أة التي مل تخطرعلى ب�ل الزوجة
وفوجئت به ذ�ت يوم متلب�سا ب�سرقة بع�ص م�ساغها وجموهر�تها و�أفزعها 
ذلك فزعا كاد ي�سلمها �إيل �أزمة قلبية وتبددت يف حلظة دنياها �لتي كانت 
ت�سنعها لتخذع نف�سها ور�أت �أن �عرت�فها بالف�سل خر من �ل�ستمر�ر فيه 

ووجدت نف�سها تقول له ملاذ� ل تخرج باملعروف كما دخلنا باملعروف.
و��سقط يف �أيدي �ل�ساب �لذي كان م�سروعا ناجحا ملهند�ص كبر و�أفزعه �أن 
يتهم بال�سرقة و�أن تدمغه بالل�سو�سية ف�ساح فيها يد�فع عن نف�سه وعن 
�أ�سياء كثرة �أهدرت منه ورماها دون تردد وبنربة حا�سمة ومتوعدة قال �أنه 
لي�ص ل�سا و�إنا هو يتقا�سى ثمن �سبابه �لذي �غت�سبته منه و�أنه تزوجها 
لكي يرثها ل لكي يطلقها و�أن جنوم �ل�سماء �قرب �إليها من �لطالق �لذي 
تريده �لآن و�سرخت هي يف وجهه به�ستريا �أن يغادر بيتها فور� ولكنه رد 
عليها يف هدوء �سديد �أثار حنقها حتى �لقمة �أنه لن يخرج ول توجد قوة 

على �لأر�ص تخرجه من بيته �لذي فيه زوجته. 
وعانق كل منهما غ�سبه وتكور فوق مقعد من �للون و�متدت يد �لزوجة 
�إىل �لتليفون تطلب �سقيقها و�أجه�ست بالبكاء وهي تعلنه �أن زوجها هددها 
بالقتل لكي يرثها ويرف�ص �أن يطلقها ولبد �أن ي�سل قبل �أن تلقي حتفها 

على يدي �لوح�ص �لذي كان ينظر �إليها �سامتا وهو يجز على �أ�سنانه.

االنتق�م الذي مل يتم
مكانها  يف  وظلت  منه  �لن��ت��ق��ام  يف  تفكر  �أجهزتها  وك��ل  �ل�سماعة  و�سعت 
فدخل  هو  وق��ام  تتاأجج  �لتي  �لغ�سب  ن��ر�ن  عن  تنف�سيا  دموعها  تت�سلل 
غرفة �لنوم ومتدد على �لفر��ص �أمام هي فظلت يف مكانها طويال قبل �أن 
�إىل  �سقيقها وعندئذ تركت مكانها ل  �لباب يعلن عن و�سول  يدق جر�ص 
�سكبتها على  �لبنزين  �إىل �حلمام ومعها زجاجة من  لكن  لتفتحه  �لباب 
مالب�سها ودقات �لباب من �سقيقها ت�سل �إىل �أذنيها ثم �أطلقت �سرخاتها 
وهي ت�سعل �لنار يف مالب�سها و�سعرت باللهب فازد�د �سر�خها يف جنون 
�ل��زوج مذعور� من  �أر���ص �حلمام وق��ام  �أغمي عليها و�سقطت علي  ثم 
فر��سه على �ل�سرخات و�أ�سرع �إىل �حلمام وفوجئ باملنظر و�أدرك �أنها 
بلغت مرحلة �جلنون و�أطلق عليها �ملياه وهو ي�ستغيث �أي�سا و�أ�سرع 
و�ت�سال  �سقيقها  خلفه  ومن  �إلهيا  يجري  وع��اد  ففتحه  �لباب  �إىل 
�مل�ست�سفي  �إىل  ونقلت  �لنجدة  ب�سرطة  �سقيقها  و�ت�سل  بالإ�سعاف 
�أن ي��ك��ون ه��و �لفاعل فقد ق��ال��ت له  ب��اأن��ه لب��د  و�ت��ه��م �لأخ �ل���زوج 

�سقيقته بالتليفون �أنه هددها بالقتل.
وكانت �حلروق �لتي �أ�سابتها �سطحية و�ألقت �لنيابة �لقب�ص على  
�لزوج وحينما �أقامت �تهمته �أول �لأمر باأنه �لفاعل و�سيئا ف�سيئا 
عادت �إيل �سو�بها و�نخرطت يف �لبكاء و�أ�سرت على �أنه ل عالقة 
له مبا وقع لها و�أنها هي �لتي فعلت ذلك بنف�سها حتى ل يرتكها 

زوجها.
و�أفرجت �لنيابة عن �لزوج على �لفور بعد �أن تبينت من �لتحقيقات 
�مل�ست�سفي  �إيل  �أ�سرع يتجه  �أ�سبح حر�  �أن  �لتهمة وبعد  �أنه برئ من 
فاأ�سرع  باكية  �أجه�ست  حتى  ت��ر�ه  ك��ادت  وم��ا  عليها  ويطمئن  ل��ر�ه��ا 

مي�سح دموعها ويقبل جبينها.

ثمن ال�صباب

انتقام العا�صق
�أحب �ل�ساب جارته �جلميلة بجنون 
وك����ان ح��ب��ه ل��ه��ا م���ن ط����رف و�حد 
تبادله  �أو  ب��ه  ت�سعر  �أو  حت��ب��ه  ف��ل��م 
��ستجابتها  كلمة و�حدة دفعه عدم 
وجتاهلها له ومطاردته لها وف�سله 
يف �لو�سول �إىل قلبها �إىل �لنتقام 
م��ن��ه��ا ف��ان��ق��ل��ب ح��ب��ه �ل��ع��ن��ي��ف لها 
بالغات  بتلفيق  عليها  �حلقد  �إىل 

كيدية �سدها و�سد �أ�سرتها.
وت���رج���ع ق�����س��ة �حل����ب م���ن طرف 
ر�آه���ا لأول مرة  �أن  ي��وم  �إىل  و�ح���د 
وكان يقف يف �سرفة م�سكنه �ملو�جه 
عندما  ف��ي��ه��ا  ت�سكن  �ل��ت��ي  ل��ب��ن��اي��ة 
وق���ع���ت ع���ي���ن���اه ع��ل��ي��ه��ا وه�����ي تقف 
�أمامه ل يف�سله عنها غر �ل�سارع 
�إليها  �لنظر  �أطال  �ل�سيق وعندما 
�أغلقت �سرفتها ودخلت �إىل �سقتها 
وم���ن ي��وم��ه��ا مل ي��ع��د ه��ن��اك �سيء 
ير�ها  �أن  غ��ر  �حل��ي��اة  يف  ي�سغله 
و�أدمن �لوقوف يف �سرفته �ملو�جهة 
ل�سقتها فاإذ� ر�آها تنزل �إىل �لطريق 
�أ�سرع خلفها وظل ميطرها بعبار�ت 
�لإع����ج����اب و�حل�����ب ول��ك��ن��ه��ا كانت 
مت�سي يف طريقها �سامته وتبتعد 
عنه وبد�أت حتر�ص على �أل ينفرد 
بها يف �لطريق ول تغادر �سقتها �إل 
و�أغلقت  �أ�سرتها  من  �أح��د  ب�سحبة 
تعد  ومل  مت���ام���ا  ���س��ق��ت��ه��ا  ����س���رف���ة 
تفتحها وعندما �سادت يف وجهه كل 
�أن  وق��رر  جنونه  ج��ن  �إليها  طريق 

ينتقم منها.
 

الباغ�ت الكيدية
�ن��ت��ق��ام��ه ح��ك��اي��ة مل تخطر  وك����ان 
على باب �أحد ، فوجئت ذ�ت �سباح 
�إليها  يحمل  �ملحكمة  م��ن  ب��ك��ات��ب 
�إعالن با�سمها وعندما قر�أته د�رت 
و�سرخت  عينيها  �أم����ام  �ل�����س��ط��ور 
و�أغمي عليها كانت �سطور �لإعالن 

ع���ب���ارة ع���ن دع����وى م��رف��وع��ة �أم���ام 
�ملحكمة يطلبها للدخول يف طاعته 
بدعوى �أنها زوجته مبقت�سى �لعقد 
�أعد  �لعريف �ملحرر بينهما و�أنه قد 
لها م�سكن �لطاعة �مل�ستويف جميع 
�ل�سروط �ل�سرعية و�أنه عقد عليها 
يف  للدخول  ودع��اه��ا  مهرها  ودف���ع 

طاعته فامتنعت بغر حق.
وذهبت مع حماميها و�أ�سقائها �إىل 
باأنها  دع��و�ه  تدفع  �ملحكمة  �ساحة 
مل ت���ت���زوج �مل���دع���ي ب��ع��ق��د ع���ريف �أو 
للمحكمة  �ملقدم  �لعقد  و�أن  ر�سمي 
مزور و�لتوقيع عليه لي�ص توقيعها 
�إىل  �لعقد  �إحالة  حماميها  وطلب 
مل�ساهاة  �ل�سرعي  �لطب  م�سلحة 
�لتقرير يفيد  توقيعها عليه وجاء 

و�أن  توقيعها  لي�ص  �ل��ت��وق��ي��ع  ب���اأن 
وحكمت  مزورين  و�لتوقيع  �لعقد 
�لعا�سق  دع����وى  ب��رف�����ص  �مل��ح��ك��م��ة 

�لولهان.
دعوى  �إق��ام��ة  على  �أ�سقاوؤها  و�أح��د 
بدنيا  تلقينه عقابا  �أو  تزوير عليه 
لن ين�ساه مدى حياته ولكن �لفتاة 
رف�����س��ت ذل����ك ك��ل��ه ح��ت��ى ل تنجر 
هي  م�ساكل  �إىل  بكاملها  �لأ����س���رة 
�عتقد  �ل�ساب  ولكن  عنها  غني  يف 
فهد�ه  �سعفا  عنه  �سمتهم  يف  �أن 
رخي�ص  �آخ���ر  �ن��ت��ق��ام  �إىل  ت��ف��ك��ره 
ل�ساب  خطوبتها  ن��ب��اأ  �سماعه  بعد 
فوجئت  حيث  �حل��ب  تبادله  كانت 
�أ�سرتها ب�سابط و�حد رجال �سرطة 
�لآد�ب يقتحمان �ل�سقة �لتي �أدعى 

جمهول باأنها تد�ر لأعمال منافية 
�لفتاة  ع��ل��ى  �لقب�ص  ومت  ل����الآد�ب 
�ساعة  �ل��ف��ت��اة يف  و�أم���ه���ا وخ��ط��ي��ب 
متاأخرة من �لليل ومل ت�ستطع �لأم 
�لتهام  ه��ذ�  ع��ن  �ل��دف��اع  �لفتاة  �أو 
�لظامل من هول �ل�سدمة و�ملفاجاأة 
�لتي �سلت تفكر �جلميع و�لأكذوبة 
�لتي لقحت بهم ومت تقدميهم �إىل 
�حلكمة  �إىل  �أحالتهم  �لتي  �لنيابة 
بيتهم لأعمال منافية  �إد�رة  بتهمة 

لالآد�ب.
و�أمام حمكمة �لرمل بالإ�سكندرية 
دف�����ع حم���ام���ي���ه���م ب�������اأن م����ا ح����رره 
�ل�سابط �سدهما حم�ص �ختالف 
و�بنتها  �لأم  ���س��م��ت  و�أن  وب��ه��ت��ان 
و�لذهول  �ل�سدمة  �أمم  وخطيبها 

بينهم  حال  �أل�سنتهم  �أخر�ص  �لذي 
وب���ني رد �لت���ه���ام �ل����ذي ن���زل على 
يكن  �ل�ساعقة مل  ن��زول  روؤو���س��ه��م 
�عرتفا منهم لدفع �جلرمية عنهم 
و�ل���ذي ي��ك��ذب �لدع���اء �ل��ظ��امل هو 
�لذي  �ل�����س��اب��ط  ج���اء مبح�سر  م��ا 
حرره �ل�سابط �ملتو�طئ مع حمرر 
�ساهد  ب����اأن����ه  �ل���ك���ي���دي���ة  �ل�������س���ك���وى 
�ملتهمني و�سحبهم �إيل �لق�سم وهم 
يقرر  ح��ني  يف  �لكاملة  مبالب�سهم 
�أو�ساع  باأنهم كانو� يف  يف حم�سره 
�ملحكمة  وحكمت  ب����الآد�ب  خملفة 
�مللفقة  �لتهمة  برب�ءة �جلميع من 
�ل���ت���ي ���س��ن��ع��ه��ا ح��ق��د �ل�����س��اب على 
وتزوجت  حبه  رف�ست  �لتي  �لفتاة 

ممن �أحبته هي .

�صبط عاطل 
حاول اغت�صاب موظفة

�لرو�د  من  �لتحاليل  معامل  خلو  �أ�سيوط  يف  عاطل  ��ستغل 
يف نهار رم�سان وحاول �غت�ساب �ملوظفة �ملوجودة وعندما 
ف�سل يف حتقيق رغبته طعنها بال�سكني يف بطنها ورقبتها وفر 
هاربا، وكرر �ملتهم جرميته مرة �أخرى لكن مت �لقب�ص عليه 
مباحث  رئي�ص  بالغا  �أ�سيوط،  �أم��ن  مدير  �لثانية.  �مل��رة  يف 
ق�سم �أول �أ�سيوط، مبحاولة �غت�ساب �إحدى �لفتيات مبعمل 
ومناق�سة  و�لفح�ص  وبالنتقال  �أ���س��ي��وط،  بو�سط  حتاليل 
مبعمل  فنية  ع��ام��ا،   22 )غ.م.م(،  وت��دع��ى  عليها  �مل��ج��ن��ي 
حتاليل، وقالت �إنها �أثناء تو�جدها مبفردها باملعمل ح�سر 
تاأكده  وح��ال  حتاليل  �إج���ر�ء  وطلب  �لأ�سخا�ص  �أح��د  �إليها 
�لتعدي عليها  �أبي�ص حم��اول  �أخ��رج �سالحا  �ملكان  من خلو 
بالعياد�ت  �لعاملون  فح�سر  ��ستغاثت  �أنها  �إل  و�غت�سابها 

�ملجاورة يف �لعقار و�أنقذوها ونفت معرفتها باملتهم.
 ومبو�جهة �ملتهم ويدعىم.ح )26 عاما، حا�سل على دبلوم، 
وبتطوير  بالو�قعة  �أق��ر  �أ�سيوط(  مركز  د�ئ��رة  ريفا  ومقيم 
مناق�سته ومر�جعة �لوقائع �ملماثلة، تبني �أنه ذ�ت �ل�سخ�ص 
���س��ك��رت��رة ب�سركة  36 ع��ام��ا،  ت��ع��دى ع�����ل�����ى)�إ.ج.�أ(،  �ل����ذي 
ونتج  و�لرقبة  بالبطن  طعنات  بعدة  �لطبية،  للم�ستلزمات 
عن ذلك خروج �لأح�ساء وجرح قطعي بالرقبة، وما قررته 
وحماولته  �ل�سركة  عليها  بالدخول  جمهول  �سخ�ص  بقيام 

�غت�سابها وحال مقاومته تعدى عليها حمدثاً �إ�سابتها.

ح�ادث وق�شايا
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قال �لفنان �مل�سري م�سطفى �سعبان �إن �سخ�سية )خمي�ص 
�أفندينا( �لتي يقدمها يف م�سل�سله �جلديد )مز�ج �خلر( 
�لذي يعر�ص خالل �سهر رم�سان، خمتلفة عما قدمه يف 

�ل�سابق، خ�سو�ساً �أنه يحر�ص على عدم تكر�ر نف�سه.
�لتي يعتربها  ه��ذ� �حل���و�ر ع��ن ع�سقة للخيل  وحت��دث يف 
�سديقه �لويف، وقال )لديَّ ح�سان هو �أوفى �سديق يل يف 
�إليه  �أذه��ب  بال�سيق،  �أ�سعر  عندما  خ�سو�ساً  �حلياة،  هذه 
�إيّل وي�سعر بي ويبد�أ يف مو��ساتي  و�أف�سف�ص له وي�ستمع 

بحركات من ر�أ�سه على وجهي(... وهذ� ن�ص �حلو�ر:
• �أمل تر �أن �سخ�سية )خمي�ص �أفندينا( يف )مز�ج �خلر( 

بها �سبه كبر ب�سخ�سية )خمتار( يف م�سل�سل )�لعار(؟
- ل، فاأنا ل �أكرر نف�سي، ود�ئماً �أحر�ص على تقدمي �جلديد 
و�ملميز عندي حتى ل ميّل مني �جلمهور. وعن �سخ�سية 
)خمي�ص �أفندينا(، فهي �سخ�سية مركبة من �خلر و�ل�سر 
معاً، فهو بطابع �لأمر تاجر خمدر�ت وله عالقات مو�سعة 
له  ت�سمح  �لتي  �لد�خلية  وعنا�سر من  �لأعمال  مع رجال 

بهذه �لتجارة.
ولكن عالقات ن�سائية ناعمة وبها ح�ص تدّل على �أنه �إن�سان 
ولكنها  �سخ�سيته  يف  �لإن�����س��ان��ي��ة  �جل��و�ن��ب  بع�ص  يحمل 

متوت عند �لعمل.
�لألفاظ  م��ن  �ل��ع��دي��د  حمل  �خل���ر(  )م���ز�ج  م�سل�سل   •
ل  ه��ذ�  �أن  ت��َر  �أمل  ل��ل��ح��ي��اء...  خاد�سة  وم�ساهد  �خل��ارج��ة 

يتنا�سب وحرمة �ل�سهر �لكرمي؟
- ل �أرى �أي د�فع مينع عر�ص �مل�سل�سل يف رم�سان، خ�سو�ساً 

�أن مو�عيد عر�ص �مل�سل�سل بعد �لإفطار، ويف �ل�سيام تكون 
�أثناء �ل�سيام  �لإع��ادة، وهذ� هو ما يحدث، يبد�أ �جلمهور 
بتاأدية فرو�سهم من �ل�سالة وقر�ءة �لقر�آن، وبعد �لإفطار 

يحدث �لختيار يف �مل�ساهدة �أم ل.
�أما بالن�سبة �إىل �مل�ساهد �خلا�سة بالفنانات، فهن من لهن 

حق �لرد على هذ� �ل�سوؤ�ل.
• �مل�سل�سل مل يرّوج له مثلما حدث مع م�سل�سل )�لزوجة 

�لر�بعة(، ملاذ�؟
وهذ�  �ل�سابق،  يف  كما  تعد  مل  �لآن  �لقت�سادية  �حلالة   -
ل يعني �أن م�سل�سل )مز�ج �خلر( مل يلق ترويجاً كبر�ً. 
علمي  ح��د  على  ق��ن��و�ت   5 على  يعر�ص  ه��و  �لعك�ص،  فعلى 
�لر�بعة(،  )�لزوجة  م�سل�سل  �أم��ا  كبر�ً،  جناحاً  يعد  وه��ذ� 
يف  �لرجال  من  كبر�ً  قطاعاً  تهم  ق�سية  يحمل  كان  فهو 
�ملجتمع، وهذ� ما ز�د من ن�سبة �مل�ساهدة، بالإ�سافة �إىل �أنه 

كان عماًل در�مياً كوميدياً.
�لعام؟ هذ�  �مل�سرية  �لدر�ما  ترى  • كيف 

- �أعتقد �أن م�سر �ستظل د�ئماً منتجة لأعمال جيدة وقوية 
كما عودت جمهورها، خ�سو�ساً �أن حجم �لأعمال �لدر�مية 
�لتي تقدر هذ� �لعام و�سل �إىل 40 عماًل، و�أنا بوجه خا�ص 
لهاين  )�ل��د�ع��ي��ة(  م�سل�سل  مثل  م�ساهدتها  �إىل  �أ���س��ت��اق 
�لتاريخية  ل��الأع��م��ال  لع�سقي  )خ��ي��رب(  وم�سل�سل  �سالمة 
�لعظيمة. بالإ�سافة �إىل م�سل�سلي )حكاية حياة( و)�آ�سيا(، 
�أعماًل  ومع �حرت�مي لكل �لأعمال �لأخ��رى، ولكن هناك 
ومن  �لأخ��ب��ار،  �سفحات  على  �سوى  �سيئاً  عنها  �أ�سمع  مل 

�ملمكن متابعتها فور �لنتهاء من �سهر رم�سان.
باملهرجانات  ت�ستعني  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة   •

�ل�سعبية يف م�سل�سالتك، هل تع�سق هذ� �لنوع من �لغناء؟
- ب�سدة، هذ� �لنوع من �لغناء مبثابة �حلياة �لتي تف�سلك 
�أجهزة  �أنها تن�سط  عن �لعامل �لذي تعي�ص فيه، خ�سو�سا 
�حلالة  م��ن  وت��خ��رج  معها  تتفاعل  حتى  و�جل�����س��د  �لعقل 
�مل���ز�ج���ي���ة �ل�����س��ي��ئ��ة، ه����ذ� ه���و ���س��ع��وري جت����اه ه����ذ� �لغناء 

�ل�سعبي.
عنها؟ حدثنا  خيول،  مزرعة  • لديك 

�أملك  ل  ف��اأن��ا  �أ�سيلة،  عربية  خيول  فيها  م��زرع��ة  ل��ديَّ   -
�إن ما  �أق��ول  �أن  �أ�ستطيع  كبر�ً من �خليول ولكنني  ع��دد�ً 
�أملكه منها هو �لنبل و�لكر�مة و�ل�سمو، وهذه هي �سفات 

�خليول.
ولديَّ ح�سان هو �أوفى �سديق يل يف هذه �حلياة، خ�سو�ساً 
وي�ستمع  له  و�أف�سف�ص  �إليه  �أذه��ب  بال�سيق  �أ�سعر  عندما 
�إيّل وي�سعر بي ويبد�أ يف مو��ساتي بحركات من ر�أ�سه على 
وجهي. ع�سقي للخيل ل يو�سف، وتو�جدي معها يجعلني 

�أ�سعر بر�حة نف�سية كبرة.
�أ�سهر طقو�سك يف رم�سان؟ هي  • ما 

- طقو�ص تختلف من عام �إىل �آخر، ففي طفولتي كنت �أهتم 
بتعليق �لزينة يف �ل�سارع، وكنت �أ�سّر على تعليقها بنف�سي، 
وتطّور �لأمر بعد ذلك �إىل ع�سقي للخروج مع �أ�سدقائي، 
و�لآن �أن�سغل بالت�سوير �لذي ميتد حتى منت�سف رم�سان، 

لذلك لي�ست لديَّ طقو�ص بعينها �أقوم بها يف رم�سان. 

لدّي مزرعة فيه� خيول عربية اأ�سيلة ولدّي ح�س�ن هو اأوفى �سديق يل

م�صطفى �صعبان :
 م�صر �صتظل دائمًا منتجة لأعمال جيدة وقوية 

�سرف مع �لفنان حممد �سعد؟ ك�سيف  ظهورك  على  �ملو�فقة  قبل  ترددت  • هل 
- و�فقت فور�ً عقب حتدثي مع حممد �سعد و�ملنتج لأنني �أحرتم �سعد كفنان وكوميديان، فهو يف ر�أيي فنان متمكن من 
�أدو�ته �لفنية ولديه كاريزما خا�سة به جتذب من ي�ساهده بخفة ظله وحركاته �لغريبة غر �ملعتادة، بالإ�سافة �إىل �أن 

لديه طريقة خا�سة يف �إ�سحاك �جلمهور.
عليك جمدد�ً �مل�ساركة معه يف �أحد �أعماله، هل �ستو�فق �أي�ساً؟ عر�ست  • لو 

-  ما �ملانع يف �أن �أ�ساركه �أحد �أعماله وهذه هي �سنة �حلياة، ويجب �أن يعلم كل �لنجوم �سغار �ل�سن �أن �لزمن �سيدور 
و�سياأتي عليهم �ليوم �لذي �سي�ساركون فيه ك�سيوف �سرف يف �أعمال �ل�سباب �أي�ساً.

دورك �ل�سغر؟ على  �عرت��ص  �أي  لديك  يكن  • �أمل 
- �مل�ساحة �ملخ�س�سة ل�سيوف �ل�سرف ل تكون كبرة ول تقا�ص بعدد م�ساهدها، وهذ� �أمر معروف يف �لعامل، ف�ساًل عن 
�أن ظهور �لنجوم �لكبار ك�سيوف �سرف ل يح�سب بهذه �لطريقة. عندما كنت �ساباً كان ي�ساركني عدد كبر من �لنجوم 

يف �أعمايل ك�سيوف �سرف وكنت �أتعلم منهم و�أ�ستفيد من خرب�تهم.
ثمة جنوم يرف�سون �مل�ساركة ك�سيوف �سرف �أو �أد�ء �أدو�ر غر �لبطولة �ملطلقة... فما ر�أيك؟ • لكن 

- هذه �مل�ساركة لي�ست بدعة ومتار�ص منذ �سنو�ت طويلة، �سو�ء لدينا �أو يف هوليوود، وكثر�ً ما نرى �لنجوم �لعامليني 
�أن  �أ�سرت لك، هذه هي �سنة �حلياة �لتي يجب  �لكبار يقفون �إىل جو�ر �ل�سباب �ل�سغر، وهذ� يح�سب للطرفني. كما 

ن�ستجيب لها باإر�دتنا.
�ل�سهر  �ل���)�إي��ف��ي��ه(  خ�سو�ساً  م�سر،  عا�ستها  �لتي  �ل�سيا�سية  و�حل��ال��ة  تالم�ص  �لفيلم  �أن  �لنقاد  م��ن  كثر  �أك��د   •

ب�)�لق�سا�ص(، هل تتفق مع هذ� �لر�أي؟
- ل ترتبط �أحد�ث �لفيلم بال�سيا�سة، لكن �لفن عموماً مرتبط باملجتمع ككل ويتاأثر بالظروف �ملحيطة به كافة. �إذ� 
�ل�سينما تعرب عن  �أن  �ملا�سي، �سنجد  �لقرن  �ستينيات  �مل�سرية يف بد�ية من  �ل�سينما  �لتي قدمتها  �لأعمال  �إىل  نظرنا 
�حلقبة �لتي تنتج خاللها، فال�سا�سة �لف�سية ل تعي�ص مبعزل عن �لو�قع. �أما بالن�سبة �إىل )�إيفيه( �لق�سا�ص فهو جمرد 

كلمة علقت يف �أذهان �لنا�ص ول يوجد �إ�سقاط �سيا�سي مبا�سر عليها.
مع �أفالم �لنجوم �لآخرين؟ �ملناف�سة  ب�سبب  �لفيلم  عر�ص  موعد  من  تخ�سى  كنت  • هل 

- حتديد موعد �لعر�ص حق �أ�سيل للمنتج، ول يوجد منتج يف �لعامل يريد �أن يخ�سر. بالتايل، هو �أحر�ص �لنا�ص على �أن 
يكون �لتوقيت منا�سباً ومالئماً لل�سارع كي يجنى �لأمو�ل �لتي دفعها و�لتي �ستعود �إليه من خالل �سباك �لتذ�كر.

ر�هناً؟ تنتج  �لتي  �لكوميدية  �لأفالم  عدد  تر�جع  • ملاذ� 
�أثرت ب�سكل �سلبي على  �لتي  �مل�ستقرة  �ل�سيا�سية غر  �أولها �حلالة  �ل�سينما كلها تر�جعت لأ�سباب عدة،  �أن  - �حلقيقة 
�ل�سينما و�مل�سرح و�لتلفزيون، ثانياً معظم �لقائمني على �لإنتاج حالياً همهم �ملك�سب �ملادي بغ�ص �لنظر عن نوعية �لعمل 

�ملقدم فاملهم �أن ياأتي بالربح �لوفر، وهذه �سبب نك�ستنا �لفنية يف م�سر.
لأزمتها يف �لفرتة �ملقبلة؟ �ل�سينما  تخطي  تتوقع  • هل 

- �هلل �أعلم... ل �أحد يعرف ماذ� �سيحدث غد�ً، خ�سو�ساً �أننا منر مبرحلة �سعبة جد�ً. لكن ما نقدر على فعله هو �أن 
ندعو �هلل �أن نتجاوز كبوتنا �سو�ء �ل�سيا�سية �أو �لجتماعية �أو �لفنية �سريعاً.

بع�ص �لفنانني �إىل �لإنتاج �ل�سينمائي؟ �جتاه  توؤيد  • هل 
- �لإنتاج �ل�سينمائي م�ساألة لي�ست �سهلة، ويجب على �ل�سخ�ص �لذي ينوي �لدخول فيها �أن يكون متفهماً ل�سعوبة �ملهمة 
�أن يعرف دروبها  �أن يقتحمها من دون  �أي عمل ول ميكن لأي �سخ�ص  �ملقدم عليها. �لإنتاج مهنة وحرفة مثلها مثل 

وكو�لي�سها، و�إل �سيخ�سر خ�سارة فادحة ل قدر �هلل.
• من وجهة نظرك، هل جنح )تتح( جماهرياً بال�سكل �لذي ير�سي �أبطاله؟

- �لفيلم فكرة جيدة و�أد�ء ر�ئع من �أبطاله وجنم �لعمل له ��سم كبر يف جمال �لكوميديا. كذلك مت ت�سويق �لعمل جيد�ً 
و�حلمد هلل و�سلتني عنه ردود فعل ر�ئعة جتعلنا ن�سعر باأن �لفيلم جنح جناحاً مدوياً، وهذ� ما ظهر �أي�ساً من خالل 

�سباك �لتذ�كر على رغم �ملناف�سة �ل�سر�سة مع �لأعمال �ملقدمة يف توقيت �لعر�ص نف�سه.
�بنتك دنيا؟ زفاف  حفلة  �أثناء  ت�سعر  كنت  • ماذ� 

- كنت �أحمد �هلل و�أ�سكر ف�سله �لذي جعلني �أر�ها بعيني وهي عرو�ص مرتدية ف�ستان �لزفاف �لأبي�ص، فهي و�سقيقتها 
�أغلى �سيء يف حياتي. وعلى رغم �لإرهاق �ل�سديد �لذي كنت �أ�سعر به قبل �لزفاف مبا�سرة ب�سبب جتهيز �حلفلة فاإنني 
كنت �أ�سعد �إن�سان يف �لدنيا لأن كل ما �أمتناه �أن �أرى بناتي يف �أ�سعد �حلالت و�أن �أرى �أبناءهما. و�أدعو �هلل �أن �أرى �إميي 

�أي�ساً بالف�ستان �لأبي�ص.
ر�مي؟ �بنتك  بزوج  عالقتك  حدود  • ما 

- �أعتربه �بني �لكبر وعندما كان يحدث  �أي �سوء تفاهم بينهما �أثناء �خلطوبة كنت د�ئماً �أقف �إىل جو�ره �سدها، لأن 
ك بوجهة نظره ولقي دعماً من �أهله فلن ت�ستمر �لعالقة. لو كل طرف مت�سَّ

�صمري غامن:
 م�صـاركة الكبـار يف اأفالم ال�صباب �صرورة

فوجئ جمهور ال�سينم� امل�سرية مب�س�ركه النجم �سمري غ�من ك�سيف �سرف يف فيلم 
)تتح( اإىل جوار النجم حممد �سعد ، وهي امل�س�ركة التي القت قبواًل وا�ستح�س�نً� 

جم�هرييً� و نقديً�. عن دوره يف الفيلم واأمور اأخرى ك�ن لن� هذا اللق�ء.
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نق�س فيتامني )ج( قد يت�صبب 
بخلل ع�صبي عند املواليد 

ك�سفت در��سة �أجر�ها باحثون من �لد�منارك عن �أهمية دور فيتامني )ج( 
يف �لتطور �لدماغي �ملبكر عند �لأفر�د، بعد �أن �أظهرت نتائجها �أن معاناة 
باختاللت  باإ�سابتهم  يت�سبب  ق��د  �لفيتامني  ه��ذ�  يف  نق�ص  م��ن  �ملو�ليد 
ع�سبية. وكان باحثون من جامعة كوبنهاكجن �لد�مناركية �أجرو� در��سة 
ت�سمنت تنفيذ جتارب خمربية على مناذج من �لثدييات، و�لتي متثلت يف 
�لقو�ر�ص �ملعروفة با�سم )جينا بيج(، �لتي تت�سابه مع �لب�سر يف عدم قدرتها 
�إنتاج فيتامني )ج(، حيث حت�سل على �لأخ��ر من خالل ما تتناوله  على 
من غذ�ء. وهدف �لباحثون من خالل �لتجارب �إىل در��سة �لر�بط �ملحتمل 
بني �لتعر�ص �ملزمن لنق�ص فيتامني )ج(، وحدوث تلف دماغي عند تلك 
للعديد من وظائف  �سي( �سرورياً  �لكائنات.  ويعد فيتامني ج )فيتامني 
�لكظرية،  �ل��غ��دة  يف  �لأدري��ن��ال��ني  ه��رم��ون  لإن��ت��اج  ي�ستخدم  حيث  �جل�سم، 
�لرئي�سة  �مل��ك��ون��ات  م��ن  �ل��ت��ي تعترب  �ل��ك��ولج��ني  م���ادة  ه��ام ل�سناعة  وه��و 
لقيام  �أنه �سروري  كما  و�لعظام،  و�لغ�ساريف  �لأوت��ار  و  �للثة  ُت�سكل  �لتي 
�جلهاز �ملناعي بوظائفه.  وُت�سر نتائج �لدر��سة �لتي ن�سرت يف )�لدورية 
�لمريكية للتغذية �ل�سريرية(، �إىل �أن مو�ليد تلك �لثدييات �لتي و�جهت 
نق�ساً يف فيتامني )ج( بدرجة متو�سطة، �أظهرت �نخفا�ساً يف �أعد�د �خلاليا 

�لع�سبية �ملوجودة يف منطقة قرن �آمون �لدماغية.

الزرافة

ح��ي��و�ن ط��وي��ل �ل��ق��ام��ة ي��ع��د �أكر 
�حليو�نات �رتفاعا حيث يبلغ طول 
ق��ام��ة �ل��ذك��ر �أك���ر م��ن 5.5 م ، . 
�رتفاعها  �لإن��اث فيبلغ  �أم��ا معظم 
�ل����زر�ف  وي��ت��غ��ذى   ، م   4.3 ن��ح��و 
و�لأغ�سان وفاكهة  �ل�سجر  ب��اأور�ق 
هي  و  و�ل���������س����ج����ر�ت  �لأ�����س����ج����ار 
تتجنب �لغابة لأن �لنباتات �ملكتظة 
ق���د مت��ن��ع��ه��ا م���ن �ل���ه���رب يف حالة 

�خلطر ، . وهو حيو�ن جمرت مثل �لأبقار �أي �أن �لطعام �لذي يدخل معدته 
�أن يعي�ص بدون  للزر�ف  ، وميكن  �لفم  ثانية يف  �ج��رت�ره لع��ادة م�سغة  يتم 
ماء لأ�سابيع عدة ، ج�سم �لزر�فة مك�سو بغطاء جلدي مربقع باألو�ن ترت�وح 
بني �لبني و�لأ�سفر �خلفيف ، تف�سلها خطوط �سفر�ء خفيفة �أو بي�ساء، هذ� 
�لتكوين �للوين حماية للزر�فة حيث ت�سعب روؤيتها حينما تقف بني �لأ�سجار 
و للزر�فة خ�سمان رئي�سيان �لإن�سان و �لأ�سد و �إذ� ��ست�سعرت �لزر�فة �خلطر 
فتطلق �ساقيها للريح ب�سرعة 48 كلم يف �ل�ساعة فال يكاد يلحقها �أحد ، ينمو 
وت�ستعمل   ، و�ل�سعر  �جللد  يغطيهما  عظميان  قرنان  �ل��زر�ف��ة  جمجمة  من 
�سم جلمع طعامها من   50 يبلغ طوله  �لذي  ول�سانها  �لعليا  �سفتها  �لزر�فة 
فروع �لأ�سجار. وتتكون عنق �لزر�فة من �سبع فقر�ت عنقية مثل �لعدد �ملوجود 
�سهر� قبل   15 تبلغ ح��و�يل  مل��دة  �ل��زر�ف��ة �سغرها  �أنثى  ، حتمل  �لإن�سان  يف 
ولدت��ه. وت�سع �لزر�فة جنينا و�ح��د� يف كل مرة وي�ستطيع �ل�سغر �لوقوف 
يف غ�سون �ساعة من ولدته ، و من عاد�ت �لزر�فة عندما ت�سرب �لزر�فة فانها 
من  فمها  يتمكن  حتى  ل��الأم��ام  تثنيهما  �أو  بعيد�  �لأماميتني  رجليها  تفرد 

�لو�سول للماء. و يعي�ص �لزر�ف معظم حياته يف منطقة و�حدة.
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عدد كبير من الفتيات يرتدين أقنعة على وجوههن في تايبيه لتحطيم الرقم القياسي العاملي في موسوعة 
غينيس ألكبر عدد يرتدي أقنعة الوجه ملدة 10 دقائق. )أ ف ب(

العربية؟ الدول  ج�معة  ت�سكيل  مت  • متى 
- يف عام 1945

االأردن؟ يف  اأغتيل  لبن�ين،  وزراء  رئي�س  اأول  هو  • من 
- ريا�ص بك �ل�سلح

االإن�س�ن؟ ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  هي  • م� 
- هي ع�سلة �لفك

الكبري؟ العمري  امل�سجد  يوجد  • اأين 
 - يف بروت

جي�س؟ ليه�  لي�س  التي  االأوروبية  الدولة  هي  • م� 
- �سوي�سر�

االأقم�ر اال�سطن�عية 
�لرو�سي  1957م وقد �سممه  �لثاين  4 ت�سرين  �لف�ساء يف  �إ�سطناعي يف  �ول قمر  �ل�سبوتنيك وهو  - و�سع 

كوروليف ويف ت�سرين �لثاين مت �سناعة �سبوتنيك تو. 
- �ول قمر �سناعي �مركي هو �لإك�سبلورير وقد �أطلق يف 31كانون �لثاين 1958م .

دقائق   108 �لأر���ص يف  �ل���دور�ن ح��ول  �إي غاغارين  ي��وري  �لف�ساء  ر�ئ��د  �إ�ستطاع  1961م  ني�سان   12 - يف 
بو��سطة �لقمر �لإ�سطناعي فو�ستوك ويعترب �أول قمر �سالح لل�سكن .

- �أول قمر �إ�سطناعي �مركي �سالح لل�سكن كان مركوري و�أطلقته نا�سا يف �خلام�ص من �آيار 1961 .
- �سمح �لقمر �لإ�سطناعي فو�سكهود باإ�سطحاب حيو�نات على متنه وباخلروج لأول مره يف �لف�ساء يف �لثامن 

من �آيار 1965 .
- كانت �سل�سلة �لأقمار �لإ�سطناعيه �بولو مهتمه باإكت�ساف �لقمر وذلك مابني �أعو�م 1961 و 1972 وقد 
�إ�ستخدمت �لأقمار �لإ�سطناعيه كو�سيله مهمه لالإت�سالت �ل�سلكيه و�لال�سلكيه وكانت نا�سا �ل�سباقه يف �إطالق 

�ول قمر �إ�سطناعي لالإت�سالت )�يكو( لذلك عاودت �ملحاوله مع �لقمر تل�ستار يف �لعا�سر من متوز 1962 .
 117 �إت�سال هاتفي وي�سم  1964 �ول و�أهم حمطة  - يعترب �لقمر �لإ�سطناعي �نتل�سات �لذي �أطلق �سنة 

بلد�ً م�ساركاً .

لذلك  �ملدر�سة  �إىل  �أن تذهب  لها  تريد  ولكن ماما  �لنوم  تريد  بيتها وهي غا�سبة فهي  �سلوى من  خرجت 
�ل�سم�ص  ليتها تقع وتختفي.. وهذه  �لطريق وتقول كل يوم مدر�سة  و�أخ��ذت ترغي وتزبد وهي يف  غ�سبت 
�حلارقة ليتنا ما نر�ها، وهذ� �لطريق �لطويل كل يوم �م�سيه ليته مل يكن موجود�ً وهذه �لكتب �لثقيلة.. 

وهذ� �لهو�ء �لذي ي�سايقني وتلك �لزحمة نا�ص هنا ونا�ص هناك.. �أمتنى �أن يختفي كل ذلك..
مل يطل.. �لأمر فقد �ظلمت �لدنيا �سريعاً لأن �ل�سم�ص �ختفت وعندما و�سلت �ملدر�سة مل جتدها فقد �ختفت 
و�ختفت معها �أي�ساً حقيبتها �ملدر�سية و�أ�سبح �لهو�ء ثقيل ل هو�ء ول ت�ستطيع �أن تتنف�ص جيد�ً ثم �ختفى 
�لطريق!  �آه �أين �لطريق وكيف �ستعود �إىل بيتها؟ �أي �لنا�ص �أين ذهبو�؟.. كل �سيء تغر فجاأة ل �سم�ص ل 
هو�ء ل مدر�سة، و�لطريق �ختفى حتى �ملنازل ذهبت، كل �سيء ذهب فوقفت مكانها ل ت�ستطيع �حلركة ثم 
بكت ب�سدة و�أخذت ت�سرخ وتقول �أريد �أمي ف�سمعت من يقول ل ميكن �أن تاأتي فال يوجد طريق مت�سي عليه 
ول هو�ء للتنف�ص منه و�لظالم حالك فال�سم�ص غا�سبة ذهبت ولن تعود و�لنا�ص �ختفت لأن �جلو �أ�سبح بارد� 
جد�ً بدون �ل�سم�ص، و�لقمر عرف ما حدث فاختفى مثل �ل�سم�ص ولن يخرج لنا و�لآن رمبا �سنموت كلنا ل 
هو�ء ول �سم�ص ول قمر ول �أي �سيء ف�سرخت و�سرخت بقوة وهي تقول يا �إلهي كم �أن �آ�سفة �أنا �آ�سفة بحق 
باخلطاأ  �ل��ذي ينطق  ول�ساين  ك�سلي  �هلل  لعن  �ملرعبة  �لطائ�سة  �لأم��اين  ليتني ما متنيت هذه  �ملخطئة  �أن��ا 
�ل�سئية ليتني ما نطقت ليتني ما نطقت، وركعت على ركبتيها و�سط  وعقلي �ل�سغر �لذي يتمنى �لأ�سياء 
و�لهو�ء  ت�سرق من جديد  �ل�سم�ص  ف��اإذ�  ب��د�أت تظهر فنظرت  و�أ�سو�ء  باأ�سو�تاً  فاأح�ست  تبكي ندماً  �لطريق 
يد�عب �سفرتيها و�أ�سو�ت �لنا�ص تعلو و�خلطو�ت تكر و�لطريق ظهر مزدحماً ومن بعيد وقفت مدر�ستها 
يف �نتظارها وحقيبتها بجو�رها فاأخذتها م�سرعة وهي تقفز قفز�ً يف طريقها �إىل �ملدر�سة يف قمة �ل�سعادة ومن 

يومها مل ينطق ل�سانها بخطاأ �أو يتمنى قلبها �سيئاً �سيئا لكنها �أي�ساً مل حتكي ملاما.

�سلوى واملدر�سة

ما هو الأكرث فائدة البي�س امل�صلوق اأم البي�س املقلي؟

م�صاد حيوي يعمل كم�صكن لالمل بعد اجلراحة
 

�أظهرت در��سة حديثة �أن �حل�سول على جرعة و�حدة من �مل�ساد �حليوي 
�سيفرتياك�سون �لذي يتم �عطائه للوقاية من �ل�سابة بالعدوى قبل �جر�ء 

�جلر�حة قد عززت من حدود �ل�سعور بالمل بعد �جلر�حة.
وقد �ظهرت در��سة �سابقة �ن �لدوية �لتي تعمل على زيادة �لتخل�ص من 
�لباحثون  وجد  �ملزمنة، حيث  �لآلم  فعالة يف عالج  تكون  قد  �لغلوتامات 
�ل�سيفرتياك�سون  دو�ء  �ن  �ملخربية  �حليو�نات  على  �لدر��سة  �ج��ر�ء  عند 

يقلل كل من �لمل �حل�سوي و�آلم �لعتالل �لع�سبي .
هذه  وت��ع��ت��رب   ،GLT-1 �لن����زمي  تن�سيط  حتفيز  ع��ل��ى  �ل����دو�ء  وي��ع��م��ل 
�لدر��سة �لوىل �لتي تبحث يف �لن�ساط �مل�سكن لدو�ء �ل�سفرتياك�سون على 
�ل�سخا�ص. وقام �لباحثون بتحليل فيما �ذ� كان �عطاء جرعة و�حدة من 
دو�ء �ل�سفرتياك�سون و�لذي يعطى كم�ساد حيوي وقائي قبل �جلر�حة قد 
يعزز �حلد �لدنى لالمل للمري�ص بعد �جلر�حة. و��سرتك يف �لدر��سة عدد 
من �ملر�سى �خلا�سعون لعدة �نو�ع من �جلر�حات ومت تق�سيمهم ع�سو�ئيا 
�ىل 3 جمموعات : �لوىل تلقت جرعات من حقن �ملحلول �مللحي، و�لثانية 
�عطاء  ومت  �ل�سيفرتياك�سون  دو�ء  مع  �مللحي  �ملحلول  من  جرعات  تلقت 

�ملجموعة �لثالثة جرعات من �ملحلول �مللحي مع دو�ء �ل�سيفازولني.

عائ�شة حممد �شيف النعيمي 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  القرآن  قراءة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

�شماء �شلطان النعيمي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مـ�زة �شعيد على  النعيمي
ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
القرآن..  حفظ   تهوى  زمالئها..  مع 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

بالربوتينات  غني  م�سدر  م�سلوقا  �و  مقليا  ���س��و�ء  �لبي�ص 
و�ملغذيات �لأخرى، ولكن هناك بع�ص �لفروق وللمقارنة بني 

مكونات كل منهما من �ملو�د �لغذ�ئية نذكر �لآتي:
من �حلجم �لكبر تعطيك 6 غر�م  م�سلوقة  و�حدة  • بي�سة 
من �لربوتني، �ما �لبي�سة �ملقلية يف �لزبدة فتعطيك حو�يل 

ن�سف غر�م �كر من �لربوتني )من �لزبدة(.
ما هو �لأكر فائدة �لبي�ص �مل�سلوق �أم �لبي�ص �ملقلي؟

كالهما يحتوي على �قل من غر�م و�حد من �لكربوهيدر�ت.
تعطيك  بينما  �سعرة حر�رية،   78 تعطيك  �مل�سلوقة  �لبي�سة 

حر�رية. �سعرة  �لبي�سة �ملقلية 90 
�ملقلية  �لبي�سة  ده��ون،  غ��ر�م   5.3 تعطيك  �مل�سلوقة  �لبي�سة 

تعطيك 6.8 غر�م دهون.

بالن�سبة للفيتامينات و�ملعادن �لكميات تقريبا مت�ساوية يف كال 
�لنوعني، هناك بع�ص �ل�ستثناء�ت مثل:

�أ �قل يف �لبي�ص �مل�سلوق - فيتامني بيتا كاروتني  - فيتامني 
�مل�سلوق  �قل يف  - كولني )من فيتامينات ب(  �مل�سلوق  �قل يف 
- �ل�سوديوم �قل يف �مل�سلوقالبي�سة �مل�سلوقة و�ملقلية حتتوي 
يزيد  ل  �ن  )ي��ج��ب  �لكولي�سرتول  م��ن  مليغر�م   185 على 
 200 ع��ن  �لكولي�سرتول  م��ن  �ل��ي��وم��ي  �ل�سخ�ص  ��ستهالك 

ميلغر�م(.
وللتحديد ما هو �لأف�سل بالن�سبة لك، خا�سة �ذ� كنت تتبع 
حمية غذ�ئية، وُين�سح بعدم �لكثار من تناول �لبي�ص ب�سبب 
�لقلب  �م��ر����ص  يي�سبب  و�ل��ذي  �لكولي�سرتول  على  �حتو�ئه 

و�لوعية �لدموية.

عائ�شة حمد العزيزي
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
زمالئها.. تهوى العزف على األة الأروج.. 
ت�سبح مديرة مدر�سة يف  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.


