
�أن �شاعة من م�شاهدة برنامج  �أم و�شتخربك  ��شاأيل �أي 
)دور�( متنحها �شاعة من �لهدوء )�أي من دون كالم �أو 
�شر�خ �أو قتال( يف منزل تعّمه �لفو�شى. يتحّول �أوالدي، 
�إىل  �الأك����ر �شجيًجا وح��ي��وي��ة،  ُي��ع��ت��ربون م��ن  �ل��ذي��ن 
حّد  �إىل  �لتلفزيون،  ُي�شاء  عندما  �لبكم  من  جمموعة 
�أطرح عليهم  �أنهم ال ي�شمعونني، على ما يبدو، عندما 
�ل�شوؤ�ل عينه مر�ت متتالية. فللتلفزيون تاأثري مماثل 

يف �لنا�س كما يت�شح.
ال �أعتقد �أن �أحًد� يخالفني �لر�أي يف �أن من �ل�شروري 
��شتك�شاف  يف  �ل��وق��ت  ومي�شو�  �أك��ر  �الأوالد  يخرج  �أن 
لكن  وحياتهم.  دماغهم  تغني  باأمور  و�لقيام  �لطبيعة 
منهم(  )و�أن���ا  �أح��ي��اًن��ا  �الأه���ل  ي�شتخدم  و�قعيني:  لنكن 
�لتلفزيون كجلي�شة نوًعا ما، فنلجاأ �إليه كو�شيلة ت�شغل 
�الأوالد مدة �شاعة �أو �شاعتني كي نتمكن من �إنهاء غ�شل 

)�أو  �ل��ف��و�ت��ري  وت�شديد  �ل��ط��ع��ام،  حت�شري  �مل��الب�����س، 
ينتهي  �أن  ُيفرت�س  ك��ان  �ل��ذي  �مل��ق��ال  كتابة  حتى 

منذ �أ�شبوعني(.
�إبعاد  �إًذ�، كيف ت�شتطيع �الأم �لكثرية �الن�شغال 

�أوالدها عن �لتلفزيون ليقومو� بن�شاطات �شحية؟ �إليك 
�أربع �أفكار:

فابدئي  �مل���ن���زل،  يف  م��ك��ت��ب��ة  مت��ل��ك��ني  ال  ك��ن��ت  �إن   1-
بت�شكيل و�حدة لتكون مكاًنا هادًئا ي�شتطيع �أن يق�شده 
�الأوالد للمطالعة �أو لتاأمل �ل�شور �إن كانو� �أ�شغر من �أن 
يجيدو� �لقر�ءة. حاويل �أن جتعلي �ملكتبة مكاًنا مريًحا، 
عرب ��شتخد�م �أر�ئك وثرية وكر��ٍس �شغرية، وما يكفي 
من �ل�شوء للقر�ءة ب�شكل مريح. و�إذ� كنت ال تق�شدين 
�إليها  �أوالدك  ��شطحاب  على  فاحر�شي  �لعامة،  �ملكتبة 
�أو  ملطالعتها  جديدة  كتًبا  لتختارو�  �أ�شابيع  ب�شعة  كل 
من  عودتنا  بعد  �شاعة  �أوالدي  مي�شي  �شورها.  ت�شفح 
�ملكتبة �لعامة يف تاأمل �لكتب �جلديدة �ملليئة بال�شور. 
ي��درك��ون ما  �مل��ن��زل،  وعندما يحني وق��ت �ملطالعة يف 
هكذ�  �ل��ت��وج��ه.  عليهم  �أي���ن  و�إيل  فعله  عليهم 

يت�شنى �لوقت �لكايف الإعد�د �لطعام.
-2 خيار ممتاز �آخر؟ �أعدي ز�وية للفنون 
�مل���ن���زل حيث  �ل���ي���دوي���ة يف  و�الأ����ش���غ���ال 
مب�شاريعهم  �ل��ق��ي��ام  �الأوالد  ي�شتطيع 

�خلا�شة. فقد ر�أي��ت ول��ًد� يف �لر�بعة من عمره مي�شي 
�شاعة كاملة يف قطع ول�شق قطع من �لكرتون. �ملئي 
بقايا  �أ���ش��رط��ة،  م��ل��ون��ة،  قما�س  بقطع  ك��ب��رًي�  ���ش��ن��دوًق��ا 
لفافات حمارم �حلمام، وكل ما ميكنك �ال�شتغناء عنه. 
ثم تنحي جانًبا ور�قبيهم وهم يبتكرون. ال �أمتتع بح�س 
�أحببت ملء �ال�شتمار�ت.  فني... فعندما كنت �شغرية، 
����ش��ت��م��ارت��ني يف عياد�ت  ي��ط��ل��ب��ان  ل��ذل��ك ك���ان و�ل������د�ي 
)ب��د� يل ملء  �ملنزل  �أمتكن من ملئهما يف  �الأطباء كي 

�ال�شتمار�ت عماًل يقوم به �لر��شدون(.
 .)puzzle( 3 لعبة و�حدة: �أحجية �ل�شور �ملقطوعة-
تركيب  يحاول  �أن  ميكن  �ل�شنتني،  ول��دك  يبلغ  عندما 
�أح��ج��ي��ة خ�شبية ���ش��غ��رية. وك��ل��م��ا رّك���ب �الأح���اج���ي، ز�د 
��شتمتاعه بها. قد ت�شغل هذه �للعبة �الأوالد لدقائق �أو 
باأكمله  �أحد  �أم�شى يوم  �إن �بن �شديقتي  �شاعات، حتى 
حم����اواًل ت��رك��ي��ب �أح��ج��ي��ت��ه �جل���دي���دة �مل��وؤل��ف��ة م��ن مئة 
�لطعام(  وت��ن��اول  �حل��م��ام  دخ��ل  �أن���ه  �شك يف  قطعة )ال 
�شحيح �أن هذه �للعبة قد تكون حمبطة يف �لبد�ية، �إال 
�أم��ر ال ميكن لربنامج  �لريا�شية،  �ملهار�ت  �أنها حت�ّشن 

حتقيقه.  SpongeBob
�ال���ش��ت��م��ت��اع يف �خل�����ارج: م��ن ح�شن حظي  �أخ�����رًي�،   4-
يف  �للعب  ل���الأوالد  تتيح  م�شّيجة  باحة  منزلنا  �أم��ام  �أن 
�خلارج، و�أنا يف �لد�خل �أعمل على مكتبي �أو على �الأريكة 
من دون �أن يغيبو� عن ناظرّي. لكن ميكن لباحة خلفية 
م�شّيجة �أو منتزه جماور �أن يفيا بالغر�س ويقّدما �ملتعة 
ذ�تها لالأوالد. ُتعترب �لتمارين يف �خلارج �أ�شا�شية يف منو 
�الأوالد، فقد �أظهرت در��شة �أجرتها حديًثا �إد�رة 
وُن�����ش��رت يف جملة  دي��الوي��ر  �لتعليم يف 
Parents �أن �الأوالد �لذين ميار�شون 
�أد�ء  ي��ق��ّدم��ون  �ل��ري��ا���ش��ة قبل �الم��ت��ح��ان 
�لذين  ب��االأوالد  مقارنة  �الختبار،  يف  �أف�شل 
يف  �شك  ال  �المتحان.  قبيل  مرتاحني  يظلون 
�ملنع�س مز�يا كثرية. ومَل ال تخرجني  �أن للهو�ء 
تعودين  هكذ�  ذل��ك؟  �أمكنك  �إن  �أوالدك،  مع  للعب 

بالفائدة عليهم وعلى ج�شمك على حد �شو�ء.
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مدر�سة متنع طالباتها من ارتداء التنانري 
�رتد�ء  من  طالباتها  متنع  بريطانيا  يف  مدر�شة  �أول  وود  ووك  �أ�شبحت 
منهن  ع��دد  ق��ي��ام  على  رد�ً  �لبناطيل،  �رت����د�ء  على  وجت��ربه��ن  �لتنانري 
مبحاكاة طريقة �رتد�ء جنمات �لغناء لتنانريهن �لق�شرية عند ظهورهن 

يف �غانيهن �مل�شجلة مبظهر تلميذة مدر�شة.
ريديت�س  مدينة  يف  وود،  ووك  م��در���ش��ة  �إن  ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 
فر�شت  ع��ام��اً،   13 �إىل   9 عمر  م��ن  للفتيات  ور�شي�شرت�شاير  مبقاطعة 
�ملقبل،  �شبتمرب  �أيلول  من  �عتبار�ً  �لبناطيل فقط  �رت��د�ء  على طالباتها 
و�شتحظرهن من �رتد�ء �لبلوزة �لعام �ملقبل و�الإ�شتعا�شة عنها بالقم�شان 
�أعد�د  �أن حظر �لتنانري جاء بعد تز�يد  مثل زمالئهم �لذكور. و��شافت 
�لتي  �ملثرية  �ملدر�شة  تلميذة  �شورة  يحاكني  �لالتي  �ل�شغري�ت  �لفتيات 
تظهر بها جنمات �لغناء، مثل ريهانا وكاتي بريي. ون�شبت �ل�شحيفة �إىل 
مدير مدر�شة ووك وود، ديفيد د�وتفاير، قوله �إن �حلظر �شينهي �رتد�ء 
�لتنانري ب�شورة مثرية من قبل �لطالبات، بعد �أن �شارت �عد�د متز�يدة 
من �لطالبات �الأكرب �شناً ترتدي تنانري ق�شرية للغاية و��شاف د�وتفاير 
على  �لطالبات  جتل�س  ح��ني  �شيما  ال  �شعبة  ���ش��ارت  �لتنانري  م�شاألة  �أن 
�الأر�س يف �شالة �ملدر�شة، وكنا نطلب منهن �نز�ل تنانريهن �إىل م�شتوى 

ركبهن، لكنهن �شرعان ما يرفعنها بعد �أن ندير ظهورنا .
�خلطوة  �نتقدو�  �لطالبات  �أول��ي��اء  من  ع��دد�ً  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و����ش��ارت 
وو�شفوها باأنها �جر�ء �شخيف و�شرب من �شروب �جلنون يعامل فتيات 
من عمر 9 �شنو�ت وكاأنهن �شيد�ت . وكان طالب يف مدر�شة ثانوية بويلز، 
�رتدو� �لتنانري يف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر �حتجاجاً على منع �د�رتها 
�ل�شرو�يل �لق�شرية، على �لرغم من موجة �حلر �لتي ت�شهدها بالدهم 

وو�شلت فيها درجات �حلر�رة �إىل �أرقام قيا�شية.

عقدا قرانهما يف مطعم 
ماكدونالدز،  مطعم  يف  زفافهما  حفل  وحبيبته،  بريطاين  رج��ل  �أق��ام 

ب�شبب ولعهما باملاأكوالت �ل�شريعة �لتي يقّدمها.
عقد  ق��ّرر  عاماً(،   28( �آ�شر  �شتيفن  �إن  �شتار(  )ديلي  �شحيفة  وقالت 
�للقاء�ت  م��ن  �شل�شلة  بعد  ع��ام��اً(،  م��ار���ش��ال، )21  �إمي��ل��ي  على  ق��ر�ن��ه 

�لغر�مية يف مطاعم ماكدونالدز لوجبات �لربغر.
مبدينة  م��اك��دون��ال��دز  مطعم  �إىل  ع���اد�  و�إمي��ل��ي  �شتيفن  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
بري�شتول �لربيطانية بعد عقد زفافهما فيه، لتناول وجبة �لع�شاء مع 

ويف �إطار تعّهدهما بجعل يوم �لزفاف منا�شبة ال ُتن�شى. مدعو�ً،   33
�لعرو�شني  �أه��دت  ماكدونالدز  مطعم  �إد�رة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
زجاجة �شمبانيا، لكنهما مل يتمكنا من تناولها وقرر� �الحتفاظ بها �إىل 

موعد الحق لكون �ملطعم غري مرّخ�س لتقدمي �مل�شروبات �لكحولية.
ماكدونالدز  يف  زف��اف��ه  حفل  �إن  ق��ول��ه  �شتيفن  �لعري�س  �إىل  ون�شبت 
وجباته  يع�شقون  الأن��ه��م  �ملدعوين  جميع  ب��ه  متتع  عظيماً  ي��وم��اً  ك��ان 

�ل�شريعة.
�لنا�س كانو�  �إن بع�س  �إميلي قولها  �لعرو�س  كما نقلت �ل�شحيفة عن 
يحدقون يف وجهها لكنها مل تكرتث، الأنها كانت يف مطعم ماكدونالدز 

يف ثوب زفافها مبنا�شبة هي �الأعز على قلبها وهي زو�جها.

تفادي وجبة الفطور لإنقا�ص الوزن
�لفطور  وجبة  تناول  عدم  باأن  �ل�شائدة  �لغذ�ئية  �لن�شائح  عك�س  على 
�إىل  در��شة �شغرية جديدة  تو�شلت  �لز�ئد،  �ل��وزن  �كت�شاب  �إىل  ي��وؤدي 
قد  �شرورية،  �لكثريون  ير�ها  �لتي  �لوجبة  هذه  تفادي  ب��اأن  ��شتنتاج 

يخفف �لوزن.
�أجرو�  �أن باحثني من جامعة كورنيل  وذكر موقع )هيلث ديلي نيوز( 
�ختبارين �شمال حو�يل 25 م�شاركاً، منهم من يتناول وجبة �لفطور 

روتينياً ومنهم من يتجنبها.
ويف �الختبار �الأول، مل ياأكل �مل�شاركون �أي فطور، �أو فطور يحتوي على 
335 وحدة حر�رية غني بالكاربوهيدر�ت �أو 360 وحدة حر�رية غني 

باالألياف.
�أو عدمه وال حتى نوع �لفطور،  �أن ال تناول �لفطور  �لباحثون  ووجد 
�ل�شخ�س يف وقت  �لتي ي�شتهلكها  يوؤثر على كمية �لوحد�ت �حلر�رية 

�لغد�ء.
على  حتتوي  د�شمة  فطور  وجبة  �مل�شاركون  �أك��ل  �لثاين،  �الإختبار  ويف 
�أي  ��شخا�س مل يتناولو�  مع  مقارنتهم  ومتت  حر�رية،  وحدة   624
فطور. ووجد �لباحثون �أن �الأ�شخا�س �لذين مل يتناولو� �لفطور كانو� 
�أكر جوعاً بحلول �لغد�ء حيث ��شتهلكو� 140 وحدة حر�رية �إ�شافية، 
ولكن يف نهاية �ليوم كان �إجمايل �لوحد�ت �حلر�رية �لتي ��شتهلكوها 

�قل ب�400 مقارنة بالذين �أكلو� �لفطور.
ون�����ش��رت �ل��در����ش��ة يف دوري���ة )ع��ل��م �لنف�س و�ل�����ش��ل��وك( و���ش��ارع خرب�ء 
�الأطفال  خا�س  ب�شكل  وح���ذرو�  �ل��در����ش��ة،  النتقاد  �لتغذية  جم��ال  يف 

و�مل�شابني بال�شكري من خماطر تفادي وجبة �لفطور.

اأكيا�ص ال�ساي الرخي�سة ت�سبب الأمرا�ص
�ل�شاي  �أكيا�س  �أن  �ىل  �لربيطانية،  ديربي  جامعة  من  باحثون  لفت 
�ملقابل،  �لنا�س، ولكنها، يف  �أم��و�ل  �لثمن، رمبا توفر ج��زء�ً من  زهيدة 

يرجح �أن ت�شر ب�شحتهم كونها توؤدي �ىل ��شابتهم بامر��س كثرية.
�لعلماء من �جلامعة  �أجر�ها  در��شة حديثة  بناء على معطيات  وذلك 
من  عالية  م�شتويات  على  تلك،  �ل�شاي  �أكيا�س  �حتو�ء  بينت  �ملذكورة، 

�لفلوريد �لذي ميكنه �إحلاق �ل�شرر باالأ�شنان و�لعظام و�لع�شالت.
�أ�شا�شية ل�شحة  �لفلور�يد تعد  �أن مادة  و�أكد فريق �لبحث يف �ل�شدد، 
�لعظام و�الأ�شنان، �إال �أن �كت�شاب �أكر من 4 ملغر�م منها يوميا، ميكنه 
�أمر��س  �أمل وم�شكالت يف �لع�شالت و�ملفا�شل، وكذلك يف  �لت�شبب يف 

�الأ�شنان، على �ملدى �لطويل. 

ك���ارث���ة م����روري����ة ت���ودي 
ب���ع�������ش���رات الإي���ط���ال���ي���ن 
�الأق������ل  ع���ل���ى  ���ش��خ�����ش��ا   26 ل���ق���ي 
م�شرعهم يف حادث �شقوط حافلة 
ف��وق ج�شر يف مقاطعة  م��ن  رك���اب 
�إي��ط��ال��ي��ا بح�شب  ب��ج��ن��وب  ن��اب��ويل 
ح�شيلة  يف  �الإنقاذ  فرق  �أفادته  ما 
�أول���ي���ة.  وق��ال��ت ف��رق �الإن��ق��اذ �إنها 
متكنت من �نت�شال 26 جثة و11 
ب���ني ح��ط��ام �حلافلة  ج��ري��ح��ا م���ن 
قرب  يقع  ج�شر  م��ن  �شقطت  �لتي 
ثالثني  ويرتفع  �أفيللينو  منطقة 
على  ت�شري  �حلافلة  وك��ان��ت  م��رت�. 
عبورها  وحل���ظ���ة  ����ش���ري���ع،  ط���ري���ق 
قبل  �شيار�ت  �جتاحت عدة  �جل�شر 
�أن ت�شقط من �جل�شر، وقال م�شور 
وك��ال��ة �أن���ب���اء �أن�����ش��ا �الإي��ط��ال��ي��ة �إن 
�لطريق هناك  �لو�شع كارثي على 
�شيار�ت  ع�شر  حم��ط��م��ة،  ���ش��ي��ار�ت 
�الأ���ش��ف��ل هناك  �الأق������ل.. ويف  ع��ل��ى 
ب�شر��شف  30 جثة مغطاة  حو�يل 
بي�شاء وممددة على طول �لطريق 
با�شم  م��ت��ح��دث  وق�����ال   . �ل���ري���ف���ي 
تز�ل  ال  �الإن��ق��اذ  ف��رق  �إن  �ل�شرطة 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى �إخ�����ر�ج �أ���ش��خ��ا���س من 
د�خل �حلافلة. �أولويتنا هي �إخر�ج 
ب�شبب  �أن�����ه  و�أ�����ش����اف   . �جل���رح���ى 
�ل�شريع  �ل��ط��ري��ق  �أغ���ل���ق  �حل�����ادث 

�لذي يربط بني نابويل وباري.
كانت  �حلافلة  �أن  �مل�شدر  و�أو���ش��ح 
وقع  عندما  عالية  ب�شرعة  ت�شري 
�حل���ادث و�أن��ه��ا �جتاحت ع���دد� من 
�أن تطري، وتتحطم  �ل�شيار�ت قبل 
يف �الأ����ش���ف���ل وي���ت���ط���اي���ر ع�����دد من 

ركابها ب�شبب قوة �الرتطام.

������ش�����رق�����ة جم������وه������رات 
ب����������40 م����ل����ي����ون ي������ورو 
قبيل  م�شلح،  �شطو  عملية  �رتكبت 
كارلتون  ف���ن���دق  يف  �الأح�������د،  ظ��ه��ر 
يف ك���ان ج��ن��وب ف��رن�����ش��ا، �ل����ذي كان 
ي�شت�شيف معر�شاً للمجوهر�ت على 
ما �أفاد م�شدر مطلع على �لتحقيق.  
حقيبة  ع���ل���ى  ���ش��خ�����س  و������ش����ت����وىل 
قيمتها  ق����درت  حت���وي جم���وه���ر�ت 
�أظهرت  ما  ي��ورو على  ب�40 مليون 
فيما  �الأوىل،  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ع��ن��ا���ش��ر 
�ت�شلت  �لتي  �لفندق  �إد�رة  رف�شت 
ب��ر���س هاتفياً،  ف��ر�ن�����س  وك��ال��ة  ب��ه��ا 
�لتعليق، وكلفت �ل�شرطة �لق�شائية 
يف ني�س �لتحقيق.  وخالل مهرجان 
�أيار )مايو(،  كان �الأخري للفيلم يف 
�شرقت جموهر�ت من ماركة �شوبار 
من خزنة يف فندق نوفوتيل بقيمة 

دوالر. مليون   1،4

اأبواب جهنم الأمريكية مهجورة 
ن�شرت �شحيفة �لديلي ميل �لربيطانية 
ت��ق��ري��ر�ً م�����ش��ور�ً ع���ن حم��ط��ة جر�ند 
و�لتي  ل��ل��ط��اق��ة،  �ل���ق���دمي���ة  ����ش���ن���رت�ل 
�شهري�ً يف �شاحية  باتت مكاناً مهجور�ً 
�الأمريكية.  نيويورك  مانهاتن مبدينة 
�مل��ح��ط��ة �الآن لقب  ت��ل��ك  وي��ط��ل��ق ع��ل��ى 
�الأماكن  �أكر  الأنها  �أبو�ب جهنم نظر�ً 
مدينة  ق���ل���ب  يف  �ل���غ���ري���ب���ة  �مل���ه���ج���ورة 
نيويورك، حيث ميلوؤها �ل�شد�أ ب�شورة 
غريبة رغم �أنها مقامة على �شفاف نهر 
هد�شون، ويف موقع ��شرت�تيجي. وباتت 
�أبو�ب جهنم ، �لتي بنيت عام  ت�شتخدم 
فقط   ،1968 عام  و�أغلقت   ،1906
و�الأك�شن  �ل���رع���ب  �أف�����الم  ت�����ش��وي��ر  يف 
�الأمريكية و�لهوليودية. ومنذ �إغالقها 
توليد  حم��ط��ة  �أ���ش��ب��ح��ت   1968 ع���ام 
�لكهرباء �ل�شهرية جمرد مكان متعفن 
لعمليات  م�شرحاً  وب��ات  �ل�شد�أ،  يعلوه 
�لكثري من �أعمال �لع�شابات و�الأن�شطة 
�ملنحرفة �الأخرى، قبل �أن تلجاأ �الإد�رة 
ملنتجي  ت��اأج��ريه��ا  �إىل  عنها  �مل�����ش��وؤول��ة 
�أفالم  يف  ي�شتخدمونها  �ل��ذي  هوليود، 

�لرعب و�الأك�شن �لعديدة.

اجلزر جلمال ب�سرتك
»�أك��ل �جل��زر يقوي �لنظر«، و�ليوم توؤكد �لكثري من  �أن  �أك��ل �جل��زر يف ذ�كرتنا مبقولة  يرتبط 
�الأبحاث و�لدر��شات �أن فو�ئد �جلزر �أكرب من ذلك وال ميكن ح�شرها يف قوة �لب�شر فح�شب فهو 

من �أنو�ع �خل�شر�و�ت ذ�ت �لفو�ئد �ملتعددة �لتي متتد �إىل �لعناية باجللد و�لتجميل �أي�شا.
�للذيذ،  تناولها لطعمه  و�أقبل على  �الإن�شان  �لتي عرفها  �أقدم �خل�شر�و�ت  ويعترب �جلزر من 
�أول  و�لرومان  �الإغريق  وك��ان  عليه،  �الإقبال  على  �شحية  فو�ئد  من  يحتويه  ما  �كت�شاف  وز�د 
من عرفو� فو�ئده وذكرو� ذلك يف كتاباتهم منذ 230 �شنة قبل �مليالد، كذلك ر�أينا �جلزر على 
جدر�ن �ملعابد �لفرعونية حيث ��شتعمله �مل�شري �لقدمي يف طبخه كما يف �لكثري من عالجات 

�ملعدة و�ل�شدر«.
»�أ«،  بفيتامني  لغناه  نظر�  �الأ�شا�شية  �لتجميل  و�شائل  كاإحدى  ��شتخدمنه  �أي�شا  و�جلميالت 
�ل�شروري ل�شحة و�شالمة �جللد، �إ�شافة �إىل فيتامينات »ب – ب2 – ب6 – ج – و– د« هذ� 
�ل��ذي يندر وج��وده يف غريه من �خل�شر�و�ت،   PP بن�شبة عالية من فيتامني  �أن��ه يتميز  عد� 

وطبعا على كمية وفرية من »مادة �لكاروتني« �لتي متنحه �للون �لربتقايل �لذي يتميز به.
وغني عن �لقول ما لهذه �ملادة من فو�ئد جمة، ياأتي على ر�أ�شها تن�شيط وحتفيز عملية جتديد 
و�حل���د من  و�جل��ب��ني،  �ل��وج��ه  م��ن  �لتجاعيد  الإز�ل���ة  وه��ي عملية مفيدة  و�خل��الي��ا،  �الأن�شجة 
ترهل �جللد، و�أي�شا تقوية �ل�شعر و�الأظافر. لهذ� كان من �لطبيعي �أن يدخل �جلزر يف بع�س 
�مل�شتح�شر�ت �لطبيعية للعناية بالب�شرة، لال�شتفادة من خا�شياته �مل�شادة لالأك�شدة وكذلك من 
قدرته على حماية �لب�شرة من �لتاأثري�ت �ملوؤذية الأ�شعه �ل�شم�س وميكنها من ��شتعادة عافيتها 

ب�شرعة، خ�شو�شا �أنه يالئم جميع �أنو�ع �لب�شرة.

4 ن�ساطات لتبعدي اأولدك عن التلفزيون 
ُن�شر اأخرًيا تقرير عن اأن الأولد الذين ي�شاهدون التلفزيون فرتات طويلة قد ي�شبحون معادين 

للمجتمع حن يكربون. ول عجب يف ذلك.



•• العني-الفجر:

�أق����ام ف��ن��دق روت���ان���ا �ل��ع��ني حفل 
�الإعالميني  �إل���ي���ه  دع����ا  �إف���ط���ار 
�ل�شحيفة  باملوؤ�ش�شات  �لعاملني 
مدير  �أك��د  حيث  �لعني  مبدينة 
ع���ام �ل��ف��ن��دق �أمي���ن غ��ري��ب على 
�ل���ه���ام �لذي  �ل�����دور �الإع����الم����ي 
تقوم به �ملوؤ�ش�شات �ل�شحيفة من 
�إث���ر�ء �جل��و�ن��ب �ل�شياحية  �أج��ل 
�لعني  مل���دي���ن���ة  و�الق���ت�������ش���ادي���ة 
�لقادمة  �ل��ف��رتة  �أن  �إىل  م�شري� 
�لتو�شعات  �ف��ت��ت��اح  ت�شهد  ���ش��وف 
�ل���ت���ي ي�����ش��ه��ده��ا ف���ن���دق روت���ان���ا 

�لعني.
��شتقبال  يف  ك������ان  وق������د  ه������ذ� 
�الإفطار  حفل  على  �الإعالميني 
بالفندق  �مل��ب��ي��ع��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
جهاد �لعطار �إ�شافة �إىل من�شقي 
�لعامة  و�ل����ع����الق����ات  �الإع��������الم 
�أحمد  و�ل�شيد  �أدري���ان���ا  �ل�شيدة 

طحيمر.

•• العني – الفجر :
•• ت�صوير – حممد معني:

نظمت �إد�رة مركز �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان 
�لعمل  يوم  فعاليات  �شمن  جماعيا  �إفطار�  �لثقايف 
�الإن�شاين �لذي �أطلقته قيادة دولة �الإمار�ت ليكون 
حدثا �شنويا يف �لتا�شع ع�شر من �شهر رم�شان من 
كل عام و�لذي ي�شادف ذكرى وفاة �ملغفور له باإذن 
�آل نهيان رحمه  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  �هلل تعاىل 
�هلل وطيب ثر�ه .. هذ� وقد �نطلقت فعاليات �ليوم 
مركز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  م��ن  ب��رع��اي��ة  �الإن�����ش��اين 
ورئي�س  �لثقايف  نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حم��م��د  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
طفال   80 ����ش��ت��ق��ب��ال  مت  ح��ي��ث  �مل�شتقبل  الأج���ي���ال 
ز�ي��د للرعاية  د�ر  �أي��ت��ام  �مل��رك��ز م��ن  وطفلة يف مقر 
�الأ�شرية وهيئة �لهالل �الأحمر و�شندوق �لزكاة فى 
مدينة �لعني مع 25 م�شرفة مع �الأطفال حيث كان 
يف ��شتقبال �الأطفال �الإد�ريات و�ملوظفات من مركز 

وجمعية  �لثقايف  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  �ل�شيخ 
حممد بن خالد �آل نهيان الأجيال �مل�شتقبل مرحبني 
باجلميع.. وعقب تناول وجبة �الإفطار �جلماعي مت 
فقر�ت  ت�شمن  لالأطفال  ترفيهي  برنامج  تنظيم 
م��ن �مل�����ش��اب��ق��ات وت��وزي��ع �ل��ه��د�ي��ا و�ل��ت��ق��اط �ل�شور 
فيديو  عر�س  �لربنامج  خالل  مت  حيث  �لتذكارية 
�لعمل  فعاليات  م��ن  ف��ق��ر�ت  ت�شمن  �الأط��ف��ال  على 
�ل���ذي مت خ��الل �الأ���ش��ب��وع �ملا�شي �شمن  �الإن�����ش��اين 
حملة من �أطفال �الإمار�ت �إىل �أطفال �شوريا برعاية 
�شما بنت حممد بن  �لدكتورة  �ل�شيخة  �شمو  ودع��م 
�آل  �آل نهيان و�ل�شيخ ز�يد بن نهيان بن ز�يد  خالد 
هذ�  �ل��ع��ني..  مدينة  يف  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز  يف  نهيان 
ز�يد  �ل�شيخ  للو�لد  �الإن�شاين  �ل��دور  �إب���ر�ز  وق��د مت 
ن��ه��ي��ان رح��م��ه �هلل وم��و�ق��ف��ه �لتي  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
ت��ع��د م��ث��اال ي��ح��ت��ذى ب��ه م��ن ق��ب��ل �أب��ن��ائ��ه موؤكدين 
�ل�شنني  م��دى  نرب��شا  �شتظل  �ملو�قف  ه��ذه  �أن  على 
�الإم��ار�ت ب�شكل خا�س و�لعامل  �أبناء دولة  يف قلوب 
ب�شكل عام.. وقد �ت�شم �للقاء باأجو�ء �أ�شرية ر�شمت 

�لب�شمة و�ل�شعادة على وجوه �الأطفال وختم �للقاء 
�شلطان  بن  ز�يد  لل�شيخ  و�لرحمة  باملغفرة  بالدعاء 

�آل نهيان و�ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان رحمهما 
�هلل وطيب ثر�هما .

جمل�ص رم�ساين للمقابيل باأم 
غافة مب�ساركة ال�سرطة املجتمعية

•• العني - الفجر:

�ل�شهر  �أي��ام  خالل  �الإم���ار�ت  ملجتمع  �الأ�شيلة  و�لتقاليد  للعاد�ت  جت�شيد�ً 
�لف�شيل ��شت�شاف �أبناء قبيلة �ملقابيل يف جمل�شهم �لرم�شاين مبنطقة �أم 
غافة يف مدينة �لعني وفد� ز�ئر� من مديرية �شرطة �لعني ممثاًل يف فرع 
�إط��ار تنظيم وز�رة  �ملربعة وذل��ك يف  �ملجتمعية من مركز �شرطة  �ل�شرطة 
�لتي  �لدولة  �لرم�شانية على م�شتوى  �ملجال�س  �لد�خلية بزيارة عدد من 
�آل نهيان نائب رئي�س  �نطلقت برعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وتنفذها  �لد�خلية  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
بهدف فتح قنو�ت لالإت�شال بني �ل�شرطة و�ملجتمع لزيادة �لثقة و�لتفاعل 
�أبناء �لقبيلة بالوفد �لز�ئر وقدمو� لهم  �الإيجابي ويف بد�ية �للقاء رحب 
�لتهاين و�لتربيكات بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة علي قلوب �مل�شلمني متمنني لهم 
دو�م �ل�شحة و�لعافية وعلى دولة �الإمار�ت �لتقدم و�لرقي و�شكروهم على 
هذه �لزيارة �لطيبة و�لكرمية موؤكدين على �أن �ملجال�س �لرم�شانية جت�شد 
�الإخوة  �أو��شر  تدعيم  �إىل  يدعو  �ل��ذي  �حلنيف  �ال�شالمى  �لدين  تعاليم 
و�ملحبة بني �أبناء �لوطن �لو�حد و�إذكاء روح �لرت�حم و�لتكافل �الجتماعي 
�لعاد�ت  مايدخل يف �شلب  وهو  �لكرمي  �ل�شهر  �أي��ام  بينهم خ�شو�شا  فيما 
�لر�ئد  �لز�ئر،  �لوفد  �الإمار�ت وتر�أ�س  �ملتو�رثة الأبناء  �الأ�شيلة  و�لتقاليد 
�لعني  �شرطة  م��دي��ر مديرية  نقل حت��ي��ات  �ل���ذي  �ل��ظ��اه��ري  ���ش��امل  حممد 
�لعميد حمد عجالن �لعميمي ومدير مركز �شرطة �ملربعة �لعقيد حممد 
�أول  �مل��الزم  �ل�شباط  من  جمموعة  �لظاهري  برفقة  وك��ان  �ل��ب��ادي  حمد 
�أحمد م�شبح �لعزيزي و�ملالزم �أول خالد �شعيد �ملقبايل و�ملالزم �شعيد علي 
�لظاهري وجمموعة من �ملعنيني و��شتملت �لزيارة مو��شيع خمتلفة من 
�أبناء �لوطن �لغايل و�أج��اب �لوفد  �شاأنها تي�شري وت�شهيل �الإج��ر�ء�ت على 
على جميع �أ�شئلة �حل�شور �لتي ت�شب يف خدمة توفري �شبل �لر�حة و�لنماء 
للمو�طن و�ملقيم على هذه �الأر�س �لطيبة . وتقدم �أبناء �لقبيلة يف نهاية 
�ملجل�س �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل و�إىل �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية بخال�س �آيات 
�ل�شكر و�المتنان على �هتمامهم بتلبية �حتياجات �ملو�طنني وطموحاتهم 
وحر�شهم على حتقيق كل �أ�شباب �لرخاء و�لرفاهية للمو�طن . ويف �خلتام 
تبادل �أبناء �لقبيلة و�ل�شرطة �ملجتمعية �لدروع �لتذكارية يف تقليد �شنوي 
لرت�شيخ �أو��شر �ملحبة يف ظل �شهر رم�شان �ملبارك و�شط ح�شور عدد من 

�مل�شوؤولني وح�شد غفري من �ملو�طنني.
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نظمه مركز ال�شيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف

الهالل الأحمر  وهيئة  الأ�سرية  للرعاية  زايد  دار  من  طفاًل   80
و�سندوق الزكاة ي�ساركون يف يوم العمل الإن�ساين بالعني

حفل اإفطار بفندق روتانا العني مب�ساركة املوؤ�س�سات ال�سحفية



يوماً  �أح�����د�ً  ُت�����ش��ِع��د  مل  �ل�شقيقة  �آالم  �أن  يف  ���ش��ّك  ال 
تقريباً  �شهر  ك��ّل  ت�شيبك  ح��ني  �أن��ه��ا  �إال  بح�شورها، 
خاطئ  م�����ش��اٍر  يف  لت�شري  �شتتغري  ح��ي��ات��ك  �أّن  ت��اأك��دي 
حلول  على  للعثور  فتلهثني  و�ل��ع��ذ�ب،  �الأمل  ع��ن��و�ن��ه 
�بتد�ًء من �شّن  مبا فيها حلول وقائية عند �الإمكان.  
�لبلوغ، يطاول د�ء �ل�شقيقة �لن�شاء �أكر من �لرجال. 
ت��ت��ع��دد �الأ���ش��ب��اب �ل��ت��ي ت��دف��ع �الأط���ب���اء �إىل �ل��ظ��ّن باأن 
بد�ء  �لن�شاء  �إ�شابة  يف  �أ�شا�شياً  دور�ً  ت��وؤدي  �لهرمونات 
بعد  ويختفي  �لعمر  يزول مع  �أنه  �ل�شقيقة، خ�شو�شاً 
ي�شكل  ذل��ك ال  �أن  �إال  �حل��م��ل.  و�أث��ن��اء  �لطمث  �نقطاع 

�شبباً لتعاين �ملر�أة د�ًء يعيق حياتها.
ي�شري �الأطباء �إىل �إمكان حتديد �الأعر��س �لتي ت�شبق 
�لب�شر  يف  م�����ش��اك��ل  وم��ن��ه��ا  �ل��وق��ت  م��ع  �ل�شقيقة  د�ء 
ب�شرورة  ُتعِلمك  م��ق��دم��ات  وك��ّل��ه��ا  غ��ث��ي��ان...  و�أح��ي��ان��اً 

�خل�شوع لعالٍج �شريع. 

1-  حددي العالمات الأوىل
 حني تت�شاعف �آالم �لر�أ�س، ي�شبح من �ل�شروري �تخاذ 
�إج��ر�ء�ت للحّد منها. ين�شح �الأطباء باتباع �خلطو�ت 
�لتالية: تدوين �الأمور �لتي ت�شيبك قبل �الأزمة ب�شكٍل 
مو�شوعي. حتديد �لعالمات �لتي ت�شبق �الإ�شابة بد�ء 
�ل�شقيقة ملعرفة مدى حدة �الأمل و�شرعته وحتديده يف 
ملفاً  �ملري�س  ي�شع  هكذ�،  �لر�أ�س.  من  معينة  منطقة 
تقدمي  م��ن  �الأخ���ري  ليتمكن  للطبيب  ي��ق��ّدم��ه  خ��ا���ش��اً 
�الأ���ش��ل��وب حتديد �لوقت  �ل��ع��الج �الأف�����ش��ل. يتيح ه��ذ� 
�ملنا�شب لبدء �لعالجات: يف �أ�شرٍع وقٍت ممكن �أم حني 

تظهر �لعالمات �لتي ت�شبق �ل�شد�ع.

2-  ارتاحي
�أف�شل  �ل��ر�أ���س،  يف  �أمل  �أو  �ل�شقيقة  د�ء  نوبة  ب��دء  عند 
ما ميكنك �لقيام به نيل ق�شط و�فر من �لر�حة، منعاً 
�لظّل،  �لنوبة. مت��ددي يف مكان ه��ادئ يف  لتفاقم ح��ّدة 
ممتازة  طريقة  �إنها  �حلركة؛  عن  و�متنعي  �أمكن،  �إذ� 
خلد�ع �الأمل �لذي بد�أ ي�شق طريقاً له. يعلم �مل�شابون 
بد�ء �ل�شقيقة �أن �حلركة تزيد من حدة �الأمل و�لنوبة.  
�لدّم،  بتدفق  �لتحّكم  عن  يعجز  �ل��دم��اغ  ب��اأن  ت�شعرين 
وجت��دي��ن نف�شك �أح��ي��ان��اً جم���ربًة ع��ل��ى �ال���ش��ت��م��ر�ر يف 
�ملنزل  �إىل  ل��ت��ع��ودي  �ل����دو�م  ن��ه��اي��ة  فتنتظرين  عملك 
�لر�حة. يف بع�س �الأحيان ت�شعرين  وتنايل ق�شطاً من 
لك  ي�شببان  �ل�شيارة  �لركوب يف  �أو  �لقيادة  ب��اأن جم��ّرد 
خا�شًة  غ��رف��ًة  �ل�����ش��رك��ات  بع�س  ي��وف��ر  م�شنياً.  ع��ذ�ب��اً 
للر�حة �أو عيادًة �شغرية ميكن للموظف �ملتعب �النعز�ل 
عن �لبقية لبع�س �لوقت، ما �إن تظهر عليه �آثار �لتعب 
و�الأمل. عند �لعودة �إىل �ملنزل، من �ل�شروري �أن تنامي، 
مع  �ل���ر�أ����س،  �آالم  م��ن  �لتخّل�س  ع��ل��ى  ي�شاعد  ف��ال��ن��وم 

�الإ�شارة �إىل �أن قلة �لنوم ت�شبب �شد�عاً �أي�شاً.

3-  تن�شقي الهواء
�إىل  �للجوء  ميكنك  م�شتحياًل  �ل��ن��وم  ح��ّل  يبدو  ح��ني 
طريقة �أخرى هي تن�شق �لهو�ء. �حلر�رة عدّو �ل�شد�ع 
�الأول، لذلك ُي�شتح�شن، خالل �لنهار، �أن تتوقفي عن 
عملك، �أياً كان نوعه، وتخرجي لتغيري �الأجو�ء وتن�ّشق 
لل�شم�س.  تتعر�شي  �أن  دون  من  طبعاً  �لعليل،  �ل��ه��و�ء 
ميكنك، على �شبيل �ملثال، �جللو�س يف ظّل �شجرة د�خل 
�خلروج  �أو  منع�شة  منطقة  يف  �مل�شي  �أو  �أخ�شر  منتزه 
�أو مكّيفة، كبادرة ممتازة  �شاخنة  �أج��و�ء م�شحونة  من 
�ل�����ش��د�ع. حني  �ل��ن��اجت ع��ن  للتخفيف م��ن ح��دة �الأمل 
تكونني يف �ملنزل، فكري يف تهوئته �أو تغيري �ملر�شحات 

�إذ� كنت تعتمدين �أ�شلوب تدفئة عن طريق �ملكّيف.

4-  اطلبي العالج يف اأ�شرع وقٍت  
حني  �أف�شل.  ذل��ك  ك��ان  �لعالج  طلب  يف  �أ�شرعت  كّلما 
تتو�شلني �إىل حتديد عالمات �لنوبة، �تخذي تد�بري 
لن  �ل�شد�ع  �أن  �لو��شح  من  عليها.  للق�شاء  �شرورية 
ذلك.  �مل�شاب يف  �أم��ل  و�إن  بفعل معجزة، حتى  يتوقف 
�أن  �شرط  �الأمل  يبد�أ  �إن  ما  دو�ء  تناول  �ل�شروري  من 
من  للحّد  �ل��ع��الج��ات  �أف�����ش��ل  تختارينه.  كيف  ت��ع��ريف 
�الأمل جرعة كبرية من �لرب��شيتامول �أو �الأ�شبريين �أو 

م�شاد�ت �اللتهابات.
�ل��وق��ت خربًة  م��ع  يكت�شب  م��ع��ني،  دو�ء  م��ري�����س  ل��ك��ّل 
�لفاعلة.  �الأدوي����ة  �أن���و�ع  �أف�شل  �ختيار  على  ت�شاعده 
ق��د ت��رغ��م��ني ع��ل��ى ت��غ��ي��ري �ل�����دو�ء الأن �جل�����ش��م يعتاد 
وقٍت  فاعليته يف  مع  باملقارنة  فاعليته  وترت�جع  عليه 
�شاعات  ع��ن��د  �ل�����دو�ء  ب��ت��ن��اول  �الأط���ب���اء  ين�شح  ���ش��اب��ق. 
�ل�شيق �الأوىل، لذلك من �ل�شروري �أن حتملي دو�ءك 
�لعجز عن  �أ�شو�أ من  �أينما ذهبت، فما من �شيٍء  معك 

�حل�شول على دو�ئك للتخّل�س من �أملك.

5-  دلكي عنقك وجبينك
�أع�����ري ع��ل��ى ���ش��دي��ق��ة ���ش��ب��ورة وع��ط��وف��ة م�شتعدة   
و�جلبني  �لعنق  تدليك  ي�شاعدك  �ملهمة،  بهذه  للقيام 
خبري  �ق�������ش���دي  �الأمل.  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  و�ل�������ش���دغ���ني 
منه  لتتعلمي  فيزيائي  ع��الج  �خت�شا�شي  �أو  تدليك 
�أن يتعلمها  �ل��ت��دل��ي��ك، و�ط��ل��ب��ي م��ن زوج���ك  �أ���ش��ال��ي��ب 
بدوره مل�شاعدتك عند �ل�شرورة. دلكي بنف�شك �جلبني 
و�ل�شدغني على رغم �أن تدليك �لكتفني و�لرقبة يبقى 
�ع��ت��م��دي �خلطو�ت  �ل��ت��دل��ي��ك،  �إج����ر�ء  �الأف�����ش��ل. بعد 
�لتالية: ��شتلقاء يف �لظالم، و�شع ب�شعة مكعبات ثلج 

على �جلبني، وال تن�شي ترطيب ج�شمك عند �حلاجة.

6-  امتنعي عن التدخن
 ال يتنا�شب �لتدخني مع �ل�شد�ع ود�ء �ل�شقيقة، بل قد 
و�لغريب يف  بهما.  لالإ�شابة  رئي�شاً  �شبباً  �أحياناً  يكون 
�الأمر �أن �ملري�شة بد�ء �ل�شقيقة ال تنتابها �أي رغبٍة يف 

�أك��ر. باخت�شار، من  �لتدخني بل تطلبه  �لتوقف عن 
�ل�شروري �البتعاد عن كّل ما قد ي�شّر ويزيد من حدة 

�الأمل.

7-  جتنبي الرتفاعات
ال يزعج �الرتفاع �مل�شابني بد�ء �ل�شقيقة جميعهم، �إال 
ونعني  منا�شباً،  حال  ي�شّكل  ال  �جلبل  �إىل  �ل�شعود  �أن 
باجلبل، �جلبل �حلقيقي ولي�س �ملناطق �ملرتفعة ب�شعة 
ف��ارت��ف��اع مم��اث��ل ال ُيحدث  �ل��ب��ح��ر،  �أم��ت��ار ع��ن �شطح 
وكّل  �ل�شغط،  �الأ�شا�س جتّنب  يتطلب �حلّل يف  فارقاً. 
ما ي�شبب نوبًة جديدة. �شحيح �أنك قد مت�شني ب�شعة 
�أياٍم بني فرتٍة و�أخرى يف �جلبل، فال تفكرين يف ربط 
�ل�شد�ع �لذي يّلم بك باإقامتك هذه، لكن �نتبهي �إىل 
�الأمل  فعال  يحّفز  ق��د  مرتفعة  منطقة  يف  �ل��ب��ق��اء  �أن 
�لطائرة  ي�شبب �شغط  ذل��ك، قد  ع��الوًة على  ويزيده. 

�شد�عاً.

8-  تاأكدي من الأذن والأنف واحلنجرة
حني  منها  �لتاأكد  يجب  �لتي  �الأ�شا�شية  �الأم���ور  م��ن   
�شبٍب و��شح  �لر�أ�س، غياب  باأمٍل يف  �أو  ت�شابني ب�شد�ع 
ي�شاهم يف زيادة حدة �الأمل. قد يكون �الأمر �شهال الأن 
�أو  كالعينني  �لر�أ�س  يف  معينة  منطقة  عن  ينتج  �الأمل 
بالزكام.  بال�شرورة م�شابة  �أن تكوين  �الأن��ف من دون 
تاأكدي من �جليوب �الأنفية، �حلنجرة، �الأذنني، وزوري 
�لن�شيحة.  لطلب  و�حل��ن��ج��رة  و�الأذن  �الأن����ف  طبيب 
جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �إجهاد �لب�شر ميكن �أن يوؤدي �إىل 
�الأ�شنان  �آالم  ت�شبب  �إىل ذلك،  باالإ�شافة  �أي�شاً.  �شد�ع 
�شد�عاً، كنمو �شر�س �لعقل، ولكن لي�س من �ل�شروري 
�أن  �شيما  ال  �للثة،  �أو  �ل�شن  من  ناجتاً  �الأذى  يكون  �أن 
�أن �الأمور  �إن تتاأكدي من  �الأمل قد يكون منت�شر�ً. ما 
يف هذه �ملنطقة من �جل�شم ت�شري على ما ير�م، ميكنك 

�الطمئنان �إىل �أنك مل تخطئي �لعالج.
 

9-  عاملي نف�شك بلطف
من �ل�شروري �أن جتل�شي م�شتقيمة �لظهر و�أن تنتبهي 
ب���ني فرتٍة  �ن��ه�����ش��ي  �ل���ف���ق���ري.  �إىل ع��ن��ق��ك وع���م���ودك 
و�أخ���رى وح��رك��ي قدميك و�ب��ت��ع��دي ع��ن ع���اد�ت ميكن 
�أن تكون م�شرة، على �ملدى �لطويل، من دون و�شعها 
�شمن د�ئرة �الأمور �لتي من �شاأنها �أن ت�شبب �ل�شد�ع 

وتزيد من حدته.

10- راجعي الطبيب
 �ل�شد�ع مر�ٌس حميٌد ي�شيب �الأ�شخا�س ب�شكٍل موقٍت، 
وغالباً ما يكون �شببه معروفاً ويتجلى عادًة بنق�س يف 
تكررت  حال  يف  ولكن  م�شنية.  طويلة  �شهرٍة  �أو  �لنوم 
�لنهار،  ط��و�ل  و�إزع��اج��اً  �شيقاً  ي�شبب  ب�شكٍل  �ل��ن��وب��ات 
ملدة يومني �أو ثالثة كل �أ�شبوع، ي�شبح من �ل�شروري 

مر�جعة �لطبيب.
كٌر هم �الأ�شخا�س �لذين يرتددون يف زيارة �لطبيب 
م�شاعدة  �أو  جيدة  بنتيجة  ياأتي  لن  �الأم��ر  �أن  ز�عمني 
على  �ل�شوء  باإلقاء  تتعلق  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أن  �إال  قّيمة، 
�جلانبية  و�الآث���ار  �ملنا�شبة  و�جل��رع��ات  �الأدوي���ة  �أف�شل 

�ملحتملة...

 11-  تعريف اإىل جيناتك
كان  �إذ�  ما  حتديد  �لعائلي  تاريخك  معرفة  لك  تتيح 
هذ� �لد�ء متو�رثاً يف عائلتك، �إذ يهم �لطبيب �أن يعرف 
�إن كانت جدتك عانت، على �شبيل �ملثال، د�ء �ل�شقيقة 

فالزمتها �لنوبات طو�ل حياتها �أم خّفت مع �لوقت.
ال يعترب تاريخ �أ�شرتك �لذي �عتاد وجود د�ء �ل�شقيقة 
�ملر�س،  �شيعانون  �لعائلة  �أف����ر�د  �أن  يعني  وال  ل��ع��ن��ًة، 
بال�شرورة، كذلك يتيح معرفة ماهية �الأمر حتديد�ً، 
�لتخّل�س  على  ت�شاعد  �لتي  �لن�شائح  �ح��رت�م  بالتايل 

من �مل�شلكة.
 

12-  اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا
 �لتغذية �أحد �أن��و�ع �ل��رّد على �ل��د�ء، �إذ� �شّح �لتعبري، 
وجزء من منط حياة �شليم و�شحي ي�شمح لك باحلّد 
�مل��ث��ايل يتجلى  �ل��ه��دف  �أن  �ل�����ش��د�ع، علماً  ن��وب��ات  م��ن 
دهني  طعام  تناول  جتنبي  مت��ام��اً.   منها  �لتخّل�س  يف 

و��شتعي�شي عنه باأطباق غنية بالفيتامينات، ملا لذلك 
�آالم  �أن  �إيجابي على �جل�شم عموماً. معلوم  من تاأثري 
�لر�أ�س هي �أثر جانبي ناجت من م�شكلٍة خمتلفة. فكري 
حال،  باأف�شل  �ل��ب��ق��اء  لت�شمني  ك��اف��ًة  �الح��ت��م��االت  يف 
�شد�عاً  ل��ك  ت�شبب  �أن  �شاأنها  م��ن  ظ��روف  الأي  جتنباً 
متكرر�ً. عالوًة على ذلك، تناويل طعامك بانتظام الأن 
�أو �حلميات  �أي�شاً: فاجلوع  �شلبي  �لغذ�ء عامل  نق�س 

�ملفرطة ميكن �أن ت�شبب م�شاكل جمة.

13-  راقبي حالتك العاطفية
فح�شب،  �جل�شدية  �لناحية  على  �الأم����ور  تتوقف  ال   
�أهميتها وتاأثريها. بات مبد�أ �ليان  فللناحية �لنف�شية 
�شائعاً،  �ل�شلبية(  و�لطاقة  �الإيجابية  )�لطاقة  و�ليانغ 
�الإ�شابة  ع��ن��د  �لن�شيان  ط���ّي  ي�شبح  ل��الأ���ش��ف  �أن���ه  �إال 
بال�شد�ع. ال بّد من �الإ�شارة �إىل �أن �لعنا�شر �لعاطفية 
�أو يف زيادة خطر �لنوبات  �إث��ارة �ل�شد�ع  توؤدي دور�ً يف 
و�لغ�شب  �لتوتر  عن  �البتعاد  يف�شل  لذلك  وحّدتها، 
من  �لتي  �ملفرطة  �لعاطفة  عن  باخت�شار  و�لع�شبية، 
���ش��اأن��ه��ا زي����ادة ح���دة �ل��ن��وب��ات، و�حل��ف��اظ ع��ل��ى �لهدوء 
لتجّنب  �أوىل  �مل�شتطاع، كخطوٍة  قدر  �مل�شاكل،  وجتنب 
�ل�شد�ع. �لقلق عامل م�شّر يثري �آالم �لر�أ�س، فمجرد 
�أملاً  بالفعل  ي�شبب  ج��دي��دة  بنوبٍة  �الإ���ش��اب��ة  م��ن  �لقلق 

فظيعاً.

14-  دّوين الظروف التي �شببت �شداعًا
لك  �شببت  �ل��ت��ي  �ل��ظ��روف  تن�شي  �أن  �أح��ي��ان��اً  ي��ح��دث   
�شد�عاً، لذلك نن�شحك بتدوين �لعو�مل �لتي حتيط 
�لبع�س منها  �أن ن�شيان  بك حني يتملكك �الأمل، علماً 
ت��وؤدي حالة �لطق�س يف هذ�  لي�س باالأمر �لغريب. قد 
�ملجال دور�ً و�إن مل يكن �أ�شا�شياً. لكّل �شيء �أهميته حتى 
�الأم��ور �لتي نر�ها �شخيفًة وقد ال جتمعها �أي عالقة 

بال�شد�ع.

15-  جّربي العالج التقوميي
�ل��ع��الج��ات �لبديلة خ��ي��ار�ً مم��ت��از�ً ومثري�ً  ت��ك��ون   ق��د 
ل��اله��ت��م��ام. ت�����ش��اع��د �مل��ع��اجل��ة �ل��ت��ق��ومي��ي��ة ح��ني يكون 
�لعنق مت�شنجاً، وت�شاهم يف �إعادة �لهيكل �لعظمي �إىل 
على  �لتقوميية  �ملعاجلة  �خت�شا�شيو  يركز  طبيعته. 
ملعاجلة  �الأ�شلوب  هذ�  ُيعتمد  ما  وغالباً  �لر�أ�س،  عظام 
�لت�شّوه �لناجت من �لوالدة لدى حديثي �لوالدة، �إال �أن 
بد�ء  �مل�شابني  �شيما  ال  �لكبار،  لدى  يختلف  �الأ�شلوب 

�ل�شقيقة.
 ي�شاعد �ملري�س �خت�شا�شي �ملعاجلة �لتقوميية يف حال 
يعتمد  و�أ�شبابه.  �لر�أ�س  ب��اأمل  خا�س  كتّيب  على  �طلع 
نوعية  لتغيري  ناعمة  لطيفة  ح��رك��ات  �الخت�شا�شي 
�لتبادالت �لوعائية على �شعيد �لدماغ �لد�خلي، فريكز 
�لعنقية  �لفقريات  على  ولي�س  �لرخوة  �الأن�شجة  على 
�أن تق�شدي �خت�شا�شي  �ل�شروري  ب�شكٍل مبا�شر. من 
���ش��اأن عادة  ع���ام، فمن  ك��ّل  ك��ّل  م���رًة  معاجلة تقوميية، 

مماثلة �أن ت�شاعدك على �حلفاظ على ج�شم قومي.

16-  والتنومي املغناطي�شي
جمال  يف  لي�س  �ملغناطي�شي  �لتنومي  منا�شرو  يكر   
�ملعاجلة �لنف�شية فح�شب، فقد �عُتمد هذ� �الأ�شلوب يف 
حاالت عدة وثبتت فاعليته، مثل �الإقالع عن �لتدخني، 
�إذ توقف كر عن �لتدخني بني ليلٍة و�شحاها. �أما د�ء 
�لتنومي  �أي دليل ي�شمن فاعلية  �ل�شقيقة، فلم يظهر 

�ملغناطي�شي عليه.
�ملر�كز �ال�شت�شفائية  �ملغناطي�شي يف  �لتنومي  ُي�شتعمل   
وجربو�  باأ�شا�شه  متاماً  �ملقتنعني  �الأ�شخا�س  ملعاجلة 
فاعل  �أ�شلوب  �أن��ه  �ال�شتنتاج  ميكن  لذلك  ع��دة،  حلوال 

حتى و�إن كانت �لنتائج ع�شو�ئية.
�ملزمنة  �الآالم  ملعاجلة  �لتقنية  هذه  ُت�شتعمل  ما  غالباً 
تناولو�  �لذين  �ملر�شى  ل��دى  �لفاعلة  نتائجها  وت��ربز 
�لقلق  �إىل  �الأم��ر  بهم  و�نتهى  �ملختلفة  �الأدوي���ة  �أن���و�ع 
�لتنومي  يوؤثر  �لو�قع،  �لنوبات. يف  تكر�ر  �إز�ء  �ل�شديد 
�ملغناطي�شي على �لقلق ويتيح لبع�س �ملر�شى ��شتعادة 
�ملري�س  يعّلم  �أن  للمعالج  ميكن  �لطبيعية.  حياتهم 
�الأخري  ليتمكن  �لذ�تي  �ملغناطي�شي  �لتنومي  �أ�ش�ش�س 

من م�شاعدة نف�شه عند �ل�شرورة.

بالإبر والوخز    17
��شتعمالها  مي��ك��ن  �ل���ت���ي  �ل��ب��دي��ل��ة  �ل���ع���الج���ات  �أح�����د 
للتخل�س من �ل�شد�ع، �إذ ي�شاعد على �ال�شرتخاء. على 
غر�ر �لعالجات �لبديلة �الأخرى، تختلف �لنتائج من 
فرٍد �إىل �آخر. معلوم �أن �لوخز باالإبر يركز على �إعادة 
�أن �لهدف �الأ�شا�شي يكمن يف  �لتو�زن للطاقات، علماً 
�إىل  �إع���ادة �ال�شتقر�ر  �الأن��دورف��ني ما يتيح  �حل��ّد من 

�ل�شريوتونني �لذي يوؤدي دور�ً بارز�َ يف �إثارة �الأمل.
�مل�شاألة  مناق�شة  �لبد�ية  يف  �الخت�شا�شي  على  يتعني 
 20 مع �ملري�س و�أن يزرع �الإبر يف �لر�أ�س على مدى 
بني  جتمع  �ل��ت��ي  �لعالقة  غ���ر�ر  على  تقريباً.  دقيقة 
�ملري�س و�لطبيب �لعادي، ال بّد �أن تقوم �لعالقة بني 
�ملري�س و�ملعالج بالوخز باالإبر على �لثقة، و�أن يتاأكد 

�ملري�س من �شهاد�ت �ملعالج وكفاءته.

18-  راجعي طبيبك الن�شائي
يتخل�س  وق��د  �أح��ي��ان��اً،  ب���ارز�ً  دور�ً  �لهرمونات  ت���وؤدي   
�لطبيب  زي���ارة  عند  �ل�شقيقة  د�ء  م��ن  �لن�شاء  بع�س 
�لن�شائي. عموماً، ين�شح �لطبيب بالتوقف عن تناول 
�شبب  كانت  �إن  ليتاأكد  �أو تغيريها  حبوب منع �حلمل 
�ل�شد�ع، فيختفي �الأمل بزو�ل �الأ�شباب. حني ُيقال �إن 
�أثناء  �أربع ن�شاء ي�شنب بد�ء �ل�شقيقة  و�حدة من بني 
�لدورة �ل�شهرية، يت�شح �أنهن يعانني هبوطاً هرمونياً، 
ال �شيما �الإ�شرتوجني يف �لدم، قبل �لدورة �ل�شهرية، ما 

يوؤدي �إىل �الإ�شابة باآالم.

19-  التزمي باملعاجلة الإلزامية
�إلغاء �لعالجات �لبديلة �ملعاجلة �الآلوباتية،  ال ينبغي 
وهو �أمٌر ال ت�شك به �أي �مر�أة تعاين د�ء �ل�شقيقة. فاأن 
�آخ��ر و�أن ير�فقك  �إىل  �ل��ر�أ���س م��ن وق��ٍت  �أمل���اً يف  تعاين 
�أنو�ع  �أم��ر�ن خمتلفان جد�ً. تتو�فر ثالثة  �الأمل دوماً 

من �لعالج:
  • عاجلي �لنوبات

كبرية  بجرعات  بر��شيتامول  �أو  �أ�شبريين  م�شكنات،   
عموماً. وغالباً ما يعتمد هذ� �لعالج على عالٍج ذ�تي، 
ويبدو فاعاًل حني تتناولني حبة �لدو�ء مع فنجاٍن من 
غثيان(.  مع  ترت�فق  �لتي  �حل��االت  )با�شتثناء  �لقهوة 
عند  ب��ّد  ال  ولكن  �الأ�شبريين  بتناول  �الأط��ب��اء  ين�شح 
�لنوبة،  �أثناء  �ملعدة.  �إىل ح�شا�شية  �النتباه  تناوله من 
بعد  مبا�شرة  �لطبيب  ���ش��رت�ج��ع  �أن��ه��ا  �ملري�شة  ت���ردد 
ذل��ك، فال  تن�شى  م��ا  �شرعان  �أن��ه��ا  �إال  �الأزم���ة  �نق�شاء 

تتذكره �إال حني ُت�شاب بنوبة �أمٍل �أخرى.
 • تناويل �أدوية م�شادة لاللتهابات

ي�شنع بع�س �أنو�ع هذه �الأدوية معجز�ت، �إال �أن �الأمر 
يتوقف على طبيعة كّل فرد، فقد تفيد �مر�أة معينة يف 
حني ال جتد �أخرى �أي فائدة ُتذكر. عالوًة على ذلك، 
ما من �شمانة لتاأثري طويل �الأم��د، فقد ينفع �لدو�ء 
�أن يبقى فاعاًل د�ئماً.  �أن ال �شيء ي�شمن  �إال  يف حينه 
يف �حلقيقة تفيد هذه �الأدوي��ة حلاالت �لطو�رئ ومن 

�أكر �الأدوية �مل�شتعملة يف هذ� �مل�شمار �إيبوبروفني.
  • حتّملي �لعالجات �لطويلة �الأمد

تعتمد �أ�شلوباً يهدف �إىل مباعدة �لنوبات �لو�حدة عن 
�الأخرى و�شوال �إىل و�شع حد نهائي لها. يرتدد بع�س 
�لن�شاء يف �عتماد هذ� �الأ�شلوب �لعالجي نظر�ً �إىل �آثاره 
�جلانبية. ميكن تناول هذه �الأدوية يومياً ولكن حتت 

�إ�شر�ف طبي دقيق. من �الأدوية �مل�شتعملة:
- �الأدوية �حلا�شرة لبيتا.

- �الأدوية �مل�شادة لل�شريوتونني.
- �رجوتامني.

- �الأدوية �مل�شيقة لالأوعية، تريبتان.
- وميكن �ختيار �الأدوية �حلا�شرة الألفا �أو بع�س �أنو�ع 

م�شاد�ت �الكتئاب.
�أم�����ا �خل�����وف �ل��وح��ي��د �ل�����ذي ي���ر�ف���ق ه����ذ� �ل���ن���وع من 
ف�شيئاً  �شيئاً  عنه  يبتعدن  �ملري�شات  �أن  هو  �لعالجات 

على رغم �أنه يتعني عليهن �تباعه فرتٍة طويلة.

20- تاأملي
ولكن  �ل��دو�ء،  �ل�شقيقة  بد�ء  �مل�شابات  �لن�شاء  تتناول   
�لتاأمل  �إىل  يلجاأن  �لنوبات  عالمات  �أوىل  ظهور  عند 
�أمكن.  �إذ�  �لنوبة و�لتخل�س منها  للتخفيف من وطاأة 
�إال حني تكت�شبني خربة  ال يعطي �لتاأمل نتائج جيدة 
و��شعة، علماً �أن �الأمر يتطلب �أ�شابيع، قبل �أن تتمكني 
من �إر�شاء �أجو�ء هادئة كفاية ت�شاعد على �لتخّل�س من 

�الأمل و�ل�شد�ع.
باالإبر  �لعالج  �خت�شا�شيي  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  ب��ّد من  ال 
هذ�  باتباع  �ملر�شى  ين�شحون  �ملغناطي�شي  و�لتنومي 
�الأ�شلوب �لذي ي�شاعد على �ل�شفاء. يف حال مل تكوين 
�ليوغا  �ال����ش���رتخ���اء،  �إىل  �جت��ه��ي  ل��ل��ت��اأم��ل،  م�����ش��ت��ع��دة 
على  للحفاظ  جيدة  �أ�شاليب  وه��ي  �ل�شفرولوجيا  �أو 

�شيطرتك على نف�شك وو�شع حّد لالأمل.
من �لطبيعي �أن يرت�فق بع�س نوبات د�ء �ل�شقيقة مع 
غثيان وقد ت�شل �الأمور �إىل حّد �لعجز عن �بتالع �أي 
بد�ء  �الإ�شابة  عند  ُي�شتح�شن  �ملياه.  ذلك  �شيء مبا يف 
�ل�شقيقة �المتناع عن تناول �الأطعمة حتى و�إن مل يكن 
�آخ���ر، ومن  �إىل  وق��د يختلف م��ن �شخ�ٍس  �الأم���ر ع��ام��اً 
�شمن هذه �الأطعمة: بع�س �أنو�ع �جلبنة �أو �ل�شوكوال 
)�ملحفز  �ل�شريوتونني  معدل  زي���ادة  �شاأنها  م��ن  �لتي 
�ملفرطة،  �جل��رع��ات  م��ن  ح���ذ�ر  �الأمل(.  لنوبات  �الأول 
فحني تعانني نوبات �شد�ع لفرت�ت طويلة �شتتناولني 
نف�شك  فتعر�شني  �ل��ر�ح��ة،  ببع�س  لل�شعور  �مل�شكنات 
خلطر �الإدم��ان عليها، ما قد ي��وؤدي ب��دوره �إىل نوبات 
بّد  ال  لذلك  تناولها.  ع��ن  تتوقفني  ح��ني  ج��دي��دة  �أمل 
من ��شت�شارة طبية قبل �لدخول يف حلقة مفرغة من 

�الإدمان. 

�شحة وتغذية
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اآلم ال�شقيقة عبارة عن �شداع �شديد ي�شتمّر ب�شع �شاعات واأحيانًا ب�شعة اأيام ليزول ويعود بعد ذلك ب�شكٍل متقطع. ي�شعب 
التوقف عن  امل�شاب  ال�شقيقة تفر�ض على  اآلم  اأن  اإىل �شيوع املر�ض. يذكر  ال�شقيقة، نظرًا  امل�شابن بداء  تعداد الأ�شخا�ض 

العمل، اأحيانًا، ل �شيما حن تكون قوية. 

�شداع �شديد يعكر حياتك

ال�سقيقة... 20 ن�سيحة ُتخّل�سِك منها

هل لل�سواء م�ساوئ على ال�سحة؟ 
�شو�ء كان �ل�شو�ء على �لفحم �أو �لكهرباء �أو �لغاز، ُي�شتح�شن �ختيار �ل�شو�ء 
�ملائي �أو �لعمودي وذلك للحّد من �نبعاث �لدخان حني تقع دهون �للحوم �أو 
�الأ�شماك على �جلمر وفق خرب�ء �لتغذية. فهذ� �لدخان غني بهيدروجني 
�لكربون �لعطري �ملتعدد �ل�شيليك، ال �شيما �لبنزوبريين �مل�شببة لل�شرطان 
و�ملتو�جدة �أي�شاً يف دخان �ل�شجائر. كذلك ين�شح خرب�ء �لتغذية با�شتعمال 
�لفحم �خل�شبي �ملخ�ش�س لل�شو�ء الأنه يحتوي على كميات �أقل من �ل�شموم 

باملقارنة من �أنو�ع �أخرى من �لفحم.

ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها عند ال�شواء؟
�شم على   10 بعد  �مل�شو�ة على  ب��ّد من و�شع  ال  باالأجهزة:  يتعلق  ما  - يف 
�الأقل من �جلمر وطهو �الأطعمة ولي�س على مقربة من �للهب. كذلك ال 
بّد من جتّنب �ل�شو�ء على حر�رة عالية تزيد عن 220 درجة ومن تنظيف 

�مل�شو�ة بعد كّل ��شتعمال.
�للحوم و�الأ�شماك �خلالية من  بّد من طهو  -  يف ما يتعلق باالأغذية: ال 
�لدهن �لتي تبعث كميات �أقل من هيدروجني �لكربون. من �للحوم، ُيف�شل 
�ختيار حلم �الأرد�ف، حلم �شلع �لعجل، و�لبفتاك وحلوم �لعجل �لطرية 
باملو�د  �لغنية  باخل�شار  �أطباقك  زيني  و�لدرعي.  �لقّد  ك�شمك  و�الأ�شماك 
يف  �لقلوي   – �حلم�شي  �ل��ت��و�زن  توؤمن  و�لتي  �لو�قية  لالأك�شدة  �مل�شادة 

�جل�شم.
ُت�شوى كثري�ً ومتت�س  �الأغ��ذي��ة كي ال  �إىل  د�ئ��م��اً  �نتبهي  �لطبخ:  �أث��ن��اء   -
�الأجز�ء  من  �لتخل�س  على  و�حر�شي  �لهيدروكربونات  من  كبرية  كميات 

�ل�شود�ء �أي �ملحروقة الأنها ت�شم �أجز�ء م�شببة لل�شرطان.
- �أدو�ت �إ�شعال �لنار: �ملخ�ش�شة لت�شهيل �إ�شعال �لفحم �إال �أنها حترقه قبل 

و�شع �للحمة �أو �ل�شمك ل�شو�ئها لذلك ُيف�شل عدم ��شتعمالها.
- كم مرة ُي�شمح بال�شو�ء؟ ال ُين�شح بتناول �أطعمة م�شوية �أكر من مرتني 

يف �الأ�شبوع للحّد من خطر �لتعر�س �لغذ�ئي للهيدروكربونات.

تناول الكاربوهيدرات يعالج الكتئاب
بينت �بحاث جامعة ر�س �لطبية يف �شيكاغو �أن حمبي تناول �لكاربوهيدر�ت 
ممن يعانون درجة منخف�شة من �الكتئاب يكونون �كر ��شتجابة للعالج 

وقدرة على �لتحكم يف �نف�شهم. 
ف��ف��ي �ل��در����ش��ة م��ن م��رك��ز �ب��ح��اث و�رت�����س م���ان �ل��ت��ي ت�شمنت عينة من 
�ل�شيد�ت �لالتي يعانني زيادة �لوزن و�دمان تناول �لكاربوهيدر�ت، �كت�شف 
�لباحثون �أن �لطعام قد يكون عالجا نف�شيا وفعاال لهن فعال. حيث �أعطى 
�لباحثون خيار تناول وجبة غنية بالربوتني �و �لكاربوهيدر�ت ملجموعتني 
من �لن�شاء، ليجدو� باأن �لالتي يف�شلن تناول وجبة غنية بالكاربوهيدر�ت 
ولي�س �لربوتني عندما يكنَّ يف ��شد �حلاالت �لنف�شية )�لتعا�شة(، ي�شعرن 
بالتح�شن خالل 20 دقيقة من تناولها.  كما �شجل �لتح�شن ذ�ته يف �ملز�ج 
و�حلالة �لنف�شية بعد �شربهن للم�شروبات �لكاربوهيدر�تية �ي �ن �المر ال 
يقت�شي بامل�شغ، بل بتناول مو�د كاربوهيدر�تية. و�عاد �لباحثون هذ� �الثر 
�ملعزز للحالة �لنف�شية �ىل �شنع �جل�شم لهرمون �ل�شريوتونني عند تناول 
�ل�شيد�ت للكاربوهيدر�ت، وهو هرمون �ملز�ج �جليد )هرمون �ل�شعادة( مما 

ي�شاعدهن على �لتحكم باالكتئاب.
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العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/269 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�ليمانت   : �شده  �ملنفذ  نيبال  �جلن�شية:  ثاكور  كومار  �لتنفيذ/موكي�س  طالب 
يونت ديز�ين ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:  �ليمانت يونت ديز�ين 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3398 عم جز- م ع- ب- �أظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/5 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�عاله،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1224 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س   �جلن�شية:  ميا   مون�شي  ليت  �لدين  نور  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�ملنفذ �شده : �شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت     
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �جلديدة  �خل�شر�ء  �شركة  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/519 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/31 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة 
تفاديا  �عاله،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/485  مد جز-   م ر -ب-ع ن  

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
�المار�ت  مدعي عليه: �شامل علي �شعيد ر��شد �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت   
علي  �شامل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    400 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �جلنيبي  ر��شد  �شعيد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/22 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري   �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

بتاريخ  2013/7/28
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2039  عم جز-   م ع -ب-اأظ  

مدعى/ حممد فرحان حممد معروف �جلن�شية: �شريالنكا   مدعي عليه: 
�ورينتل لل�شقق �لفندقية �جلن�شية:�المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:�المار�ت    �لفندقية  لل�شقق  �ورينتل  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/04 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/7/14
قلم ا ملحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/355 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي  هميلة  �حمد  م�شلم  �لتنفيذ/حمد  طالب 
�شده : ر��شد �شعيد حممد �شعيد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه: 
ر��شد �شعيد حممد �شعيد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم   وحدد 
فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/9/8 موعد�  �ملو�فق  �الحد  يوم  لنظره جل�شة 
باملقر  �لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          يف الدعوى رقم 2013/1058 جتاري كلي

�الحتاد  بنك   : من  �ملقامة  �لدهماين  علي  �شعيد  علي  �شعيد  عليه:  �ملدعى 
�لوطني مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �بوظبي �البتد�ئية حتت 
رقم 2013/1058 جتاري كلي وحيث �نه مت ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله فاننا وعمال باأحكام قانون �الثبات ل�شنة 1992 بخ�شو�س �عمال 
قانونا  ميثلكم  من  �و  خربة  �جتماع  حل�شور  ندعوكم  �ملحاكم،  �مام  �خلربة 
و�لذي �شيعقد يف  يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لثالثاء 
�ل�شاعة 11.00 �شباحا ويرجى منكم �ح�شار كافة  �ملو�فق 2013/8/6 يف متام 

�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع . 
�بوظبي - �خلالدية- �شارع ز�يد �الول، بناية بنك دبي �لتجاري

�لطابق 11- مكتب رقم 1101 هاتف: 02-6678586 
اخلبري امل�شريف: حممد �شعيد ال�شريف

اعالن اجتماع خربة
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العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  745/ 2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

�مل�شتاأنف  �المار�ت   �جلن�شية:  ذ.م.م  �ل�شر�ميك  : عجيبكو العمال  �مل�شتاأنف 
 : �ال�شتئناف  مو�شوع  باك�شتان   �جلن�شية:  عبد�حلق  ح�شني  عليه/�شد�قت 
�لغاء �حلكم �مل�شتاأنف   �ملطلوب �عالنه/ �شد�قت ح�شني عبد�خلالق �جلن�شية: 
�مل�شتاأنف قد  �ن  �لتنفيذ( مبا  بالن�شر)نود �عالنكم بوقف  �لعنو�ن:  باك�شتان 
��شتاأنف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/1446 عم جز- م ع- �أظ وحدد 
لنظره جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/8/4 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 
9.30 �شباحا �مام �لد�ئرة �الوىل حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة- �شخ�شيا 
�و بو��شطة وكيل معتمد وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  

موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة �ملحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف العمايل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/616  ا�ستئناف جتاري  
�القامة  حم��ل  جمهول  ح��اي��د    ديجما  -في�شل  ���ش��ده/1  �مل�شتاأنف  �ىل 
وعبيد  حممد  م��ن  ف��رع  دب��ي-  �المريكي  /�مل�شت�شفى  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا 
��شتاأنف  ق��د  �لتميمي   ح�شن  حممد  ط��الل  ،ومي��ث��ل��ه:  ������س.ذ.م.م  �مل��ال 
�لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/1392 جتاري كلي   بتاريخ 
2013/4/23 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/25 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1A.4 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت �ملو�طنة /كرمية علي عامر بن نقح   /بطلب �ىل ق�شم 
�لتوثيق/ حمكمة بني يا�س �البتد�ئية )بتغيري ��شمها من ) 

كرميه ( �ىل )رمي(  
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
امل�ست�سار/ �سالح القا�سمي    
قا�سي حمكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/269 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
�ليمانت   : �شده  �ملنفذ  نيبال  �جلن�شية:  ثاكور  كومار  �لتنفيذ/موكي�س  طالب 
يونت ديز�ين ذ.م.م �جلن�شية: �المار�ت   �ملطلوب �عالنه:  �ليمانت يونت ديز�ين 
بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  ذ.م.م 
تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2012/3398 عم جز- م ع- ب- �أظ   
وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/5 موعد� لنظر طلب �لتنفيذ 
�لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف  فانت 
�عاله،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية  باملحكمة 

تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1224 ت  عمل -م ع- ت- اأظ(
بنغالدي�س   �جلن�شية:  ميا   مون�شي  ليت  �لدين  نور  �لتنفيذ/حممد  طالب 
�ملنفذ �شده : �شركة �خل�شر�ء �جلديدة للمقاوالت �لعامة �جلن�شية: �المار�ت     
�جلن�شية:  �لعامة  للمقاوالت  �جلديدة  �خل�شر�ء  �شركة  �عالنه:  �ملطلوب 
�ل�شند  تنفيذ  بطلب  تقدم  �لتنفيذ  طالب  �ن  مبا  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت 
وحدد  �أظ  ب-  ع-  م  جز-  عم   2013/519 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �لتنفيذ 
�لتنفيذ  طلب  لنظر  موعد�   2013/7/31 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
فانت مكلف باحل�شور �مام �لد�ئرة �لثانية باد�رة �لتنفيذ - �لكائنة باملحكمة 
تفاديا  �عاله،    �ل�شند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لعمالية 

التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/236 ت  عمل -م ر- ت- ع ن(
طالب �لتنفيذ/مو�شى �بر�هيم عبد�هلل زيادة �جلن�شية: �الردن   �ملنفذ �شده 
: موؤ�ش�شة نور �لنيل لل�شيانة �لعامة �جلن�شية: �المار�ت    �ملطلوب �عالنه: 
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �لعامة  لل�شيانة  �لنيل  نور  موؤ�ش�شة 
�ل�شادر يف �لدعوى  �لتنفيذ  �ل�شند  �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  مبا �ن طالب 
رقم 2012/86 عم كل- م ر- ب- ع ن وحدد لنظره جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�لد�ئرة  �مام  �لتنفيذ فانت مكلف باحل�شور  2013/7/31 موعد� لنظر طلب 
�الوىل باد�رة �لتنفيذ -�لعني �لكائنة باملقر �لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 

معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا التخاذ �جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 القلم العمايل              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/485  مد جز-   م ر -ب-ع ن  

�جلن�شية:  �لعربي  ه�شام  بوكالة  �ل�شيار�ت  لتاأجري  غنتوت  موؤ�ش�شة  مدعى/ 
�المار�ت  مدعي عليه: �شامل علي �شعيد ر��شد �جلنيبي �جلن�شية: �المار�ت   
علي  �شامل  �عالنه/  �ملطلوب  درهم    400 مببلغ  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع 
�ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت   �جلن�شية:  �جلنيبي  ر��شد  �شعيد 
�قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/22 
موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام 
�لد�ئرة �لثانية ب� حمكمة �لعني �البتد�ئية - �لكائنة �ملركز �الد�ري   �شخ�شيا 
موقعا  �مل�شتند�تك  بدفاعك  مذكرة  �يد�ع  وعليك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها 

بتاريخ  2013/7/28
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2039  عم جز-   م ع -ب-اأظ  

مدعى/ حممد فرحان حممد معروف �جلن�شية: �شريالنكا   مدعي عليه: 
�ورينتل لل�شقق �لفندقية �جلن�شية:�المار�ت   مو�شوع �لدعوى: م�شتحقات 
�جلن�شية:�المار�ت    �لفندقية  لل�شقق  �ورينتل  �عالنه/  �ملطلوب  عمالية 
عنو�نه: بالن�شر حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة 
مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/8/04 �ملو�فق  �الحد  يوم 
�بوظبي  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً   8.30 �ل�شاعة  باحل�شور 
�و  �شخ�شيا  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �لعمالية  �ملحكمة  �لكائنة   - �البتد�ئية 
بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها 
بتاريخ   �شدر  �القل.  على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل 

2013/7/14
قلم ا ملحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 615 /2013    عمايل كلي                   
�القامة  للطباعة    جمهول حمل  �لبعيد  �ملدعى عليه /1-�لفجر  �ىل 
�ق��ام عليك �لدعوى  ب��ور� ح�شن ق��د  �مل��دع��ي / �شم�شري ك��د�ف��ات  مب��ا �ن 
درهم(   106409( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )2013/148018(   وحددت لها جل�شة 
 ch1A.2 يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/22 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على 

�القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2012/774  ا�ستئناف مدين  
�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -هالة طارق �حمد ريري  جمهول حمل �القامة 
من�شوري وميثله: حيدر  �مني  بن  �حمد  بن  �مل�شتاأنف /حممد  �ن  مبا 
�شامل علي بن حيدر   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2012/320 مدين كلي   بتاريخ 2012/8/1 وحددت لها جل�شه يوم �الثنني 
وعليه   ch2D.17 ملو�فق 2013/8/19 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة�
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/342  ا�ستئناف عقاري  

�ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -عي�شى حممد عي�شى �بو �ل�شميد جمهول حمل 
وميثله:  دغي�س   حممود  عبد�ملجيد  /م���ر�د  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ل�شادر  �حل��ك��م  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  ب��ام��ده��اف  �ح��م��د  ع��ب��د�هلل ح�شن 
بالدعوى رقم 2011/1302 عقاري كلي   بتاريخ 2013/3/31 وحددت لها 
جل�شه يوم �الثنني �ملو�فق 2013/10/21 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/8  التما�س اعادة نظر عمايل- ا�ستئناف
   �ىل �مل�شتاأنف �شده/1 -خط �لنجوم للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول 
د�شتاجري   حممد  عبد�ملعني  /جاجنويل  �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/1842 ��شتئناف 
�ملو�فق  �الث��ن��ني  ي���وم  جل�شه  ل��ه��ا  وح����ددت   2013/3/18 ب��ت��اري��خ  ع��م��ايل 
2013/8/12 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�شي 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم  ح�شوركم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/399  ا�ستئناف مدين  
�ىل �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/1 -���ش��رك��ة �مل����و�رد ل��ل��م��ق��اوالت �ل��ع��ام��ة   جمهول 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف /�ن��ي�����س م��والك��ال ف��ارغ��ي�����س وميثله: 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  ريا�س 
لها  وح��ددت   2013/4/29 بتاريخ  كلي  مدين   2012/589 رقم  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/9/25  جل�شه يوم �الربعاء 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.17

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/842  ا�ستئناف عمايل  

ذ.م.م  ���س  لوجي�شتك�س  ج��ل��وب��ال  -�ك�����ش��ن  ���ش��ده/1  �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /حنان �حمد نبيل حممد 
حممد �لبلتاجي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
2013/1460 عمايل جزئي   بتاريخ 2013/5/22 وحددت لها جل�شه 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/8/11 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف   ch2D.18

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- ال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/525 تنفيذ ايجارات
�القامة  حم��ل  جمهول  قري�شي  ح�شني  �شوجات  حممد  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شركة �رنكو للعقار�ت ذ.م.م وميثله: مع�شومة ح�شن 
نا�شر �ل�شايغ مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من للجنة �لق�شائية �خلا�شة بالف�شل 
يف �ملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين فانت مكلف باالتي: �شد�د �ملبالغ �ملنفذ 
به وقدره )150420 درهم( وت�شليمة �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 
15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.    وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت 
يوما من   15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف �لق�شية  رقم )2013/2379 ( منازعات �يجارية �ملنظورة 
�مام جلنة ف�س �ملنازعات �اليجارية ) �للجنة �ل�شابعة( و�ملرفوعة من 
�مل��دع��ى عليها ور�شة  �مل��دع��ي/ حممد رح��م��ة ح�شن �خل���وري، الع���الن 
�الق�شى لت�شليح �ل�شيار�ت وميثلها/ ورثة �ملتويف: �شعيد �شالح ف�شل 
 12.00 �ل�شاعة  يف   2013/9/16 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  �لربيكي، 
م�شاء يف مقر �للجنة �لكائن يف �بوظبي-�شارع �لدفاع- منطقة  مع�شكر 

�ل نهيان- بجانب �شندوق �لزو�ج فيال رقم 2.

جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية 
رقم 2000/3409 تنفيذ احتادي

�ىل �ملنفذ �شده: هاين يحيى �حمد حممد ح�شونة  عنو�نه: ن�شر�
باأبوظبي  �لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م���ام  باحل�شور  نخطرك   
ويف   2013/9/30 ي��وم  �شباح  من   )8.30( �ل�شاعة  يف  �مل��ح��ددة  للجل�شة 
حال عدم �حل�شور فاإن �ملحكمة �شتتخذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  2013/7/25م

 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/27    جتاري كلي               
جمهول  )����س.ذ.م.م(  للحفالت  �نرتنا�شيونال  بويرتو  /1-�شركة  �ملدخل  �خل�شم  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �ل�شيخ �شايع بن �حمد �آل حامد وميثله: �شاكر معتوق 
مرزوق �ملرزوقي   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب م�شفي ق�شائي 
بني  فيما  كاملة  وت�شفيتها  وحالها  �ل�شركة  م�شتند�ت  على  �الط���الع  مهمته  تكون 
�ل�شركاء مع بيان �مل�شدد من كافة �ل�شركاء حمكم يف �لدعوى مع �لز�م �ملدعي عليها 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/8/18 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/734 جتاري كلي  

�ىل �ملحكوم عليه/ في�شل يو�شف علي خمي�س �حلو�شني   �لعنو�ن بالن�شر نعلمك �نه بتاريخ �ملو�فق 
بنك   / ل�شالح  �ع���اله  ب��ال��رق��م  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  �حلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/6/25م 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي  بالتايل: حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري:  �الحتاد �لوطني 
قدره  �لبالغ  �ل�شخ�شي  �لقر�س  �لدين  ��شل  على  �لتاخريية  و�لفائدة  دره��م   1.304.988.63 مبلغ 
282.391.49 درهم بو�قع 10.5 % �شنويا و�لفائدة �لتاخريية على ��شل دين �لقر�س �لتجاري �لبالغ 
قدره 1.000.622.24 درهم بو�قع 11.5% �شنويا و�لفائدة �لتاخريية على جمموع ��شل دين بطاقتي 
�الئتمان بجملة مبلغي 6.569.36 درهم و 15.405.54 درهم بو�قع 2.695 �شهريا وذلك من تاريخ رفع 
�لدعوى �حلا�شل يف 2013/3/24 وحتى �ل�شد�د �لتام ومبا ال يجاوز ��شل كل ت�شهيل وب�شحة �حلجز 
�لتحفظي �ل�شادر باالمر على عري�شة رقم 1262/ ل�شنة 2013 مو�شوع �لدعوى يف حدود �ملبلغ �ملق�شي 
به و�لز�مته �مل�شروفات ومائتي درهم �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات.   �شدر بتوقيعي 
وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق 2013/7/28  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم 

�لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
القا�سي/احم�س انور ال�س�ستاوي                          
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     

اعالن باحل�سور  يف الق�سية التنفيذية 
رقم 2000/1161 تنفيذ احتادي

�ىل �ملنفذ �شده: حممد ولد تاج �لدين عنو�نه: ن�شر�
باأبوظبي  �لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �لتنفيذ  �د�رة  �م���ام  باحل�شور  نخطرك   
ويف   2013/9/24 ي��وم  �شباح  من   )8.30( �ل�شاعة  يف  �مل��ح��ددة  للجل�شة 
حال عدم �حل�شور فاإن �ملحكمة �شتتخذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة. 

�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ  2013/7/25م

 القا�سي/ ه�سام الرتيكي    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
          ادارة التنفيذ

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/355 ت  عام -م ر- ت- اأظ(
�ملنفذ  �المار�ت  �جلن�شية:  �ملزروعي  هميلة  �حمد  م�شلم  �لتنفيذ/حمد  طالب 
�شده : ر��شد �شعيد حممد �شعيد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت  �ملطلوب �عالنه: 
ر��شد �شعيد حممد �شعيد �ملن�شوري �جلن�شية: �المار�ت عنو�نه: بالن�شر مبا �ن 
طالب �لتنفيذ تقدم بطلب تنفيذ �ل�شند �لتنفيذ �ل�شادر يف �لدعوى رقم   وحدد 
فانت  �لتنفيذ  لنظر طلب  2013/9/8 موعد�  �ملو�فق  �الحد  يوم  لنظره جل�شة 
باملقر  �لكائنة  -�بوظبي  �لتنفيذ  باد�رة  �الوىل  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور  مكلف 
�لرئي�شي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتنفيذ �ل�شند �عاله،   تفاديا التخاذ 

�جر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي.
 قلم التنفيذ العام          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/337 

تاريخ  يف  �نه  نعلمكم  بالن�شر   �لعنو�ن:  للعقار�ت  �لب�شتان  جنم  عليه:  �ملحكوم 
حكما  �بوظبي  �اليجارية/  �ملنازعات  ف�س  جلنة  عليكم  حكمت  قد   2013/7/16
مبثابة �حل�شوري يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح �ملحكوم له : �شركة �المار�ت 
�خل�شر�ء �لعقارية  حكمت �للجنة: بقبول �ال�شتئناف �شكاًل : ويف �ملو�شوع بالغاء 
 182 رقم  �ل�شيك  قيمة  �مل�شتاأنفة  طلب  برف�س  �ملتعلق  �شقه  يف  �مل�شتاأنف  �حلكم 
�ملوؤرخ يف 2012/3/22 و�لز�م �مل�شتاأنف �شدها �شد�د مبلغ مائتي درهم للم�شتاأنفة 
و�ربعمائة  �ال�شتئناف   وم�شروفات  ور�شوم  �لعقارية  �خل�شر�ء  �الم��ار�ت  �شركة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما قابال لال�شتئناف خالل )15يوما( �عتبار� 

من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �مل�شتند. �شدر بتوقيع وختم �للجنة.
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          يف الدعوى رقم 2013/1058 جتاري كلي

�الحتاد  بنك   : من  �ملقامة  �لدهماين  علي  �شعيد  علي  �شعيد  عليه:  �ملدعى 
�لوطني مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �بوظبي �البتد�ئية حتت 
رقم 2013/1058 جتاري كلي وحيث �نه مت ندبنا خبري� م�شرفيا يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله فاننا وعمال باأحكام قانون �الثبات ل�شنة 1992 بخ�شو�س �عمال 
قانونا  ميثلكم  من  �و  خربة  �جتماع  حل�شور  ندعوكم  �ملحاكم،  �مام  �خلربة 
و�لذي �شيعقد يف  يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم �لثالثاء 
�ل�شاعة 11.00 �شباحا ويرجى منكم �ح�شار كافة  �ملو�فق 2013/8/6 يف متام 

�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع . 
�بوظبي - �خلالدية- �شارع ز�يد �الول، بناية بنك دبي �لتجاري

�لطابق 11- مكتب رقم 1101 هاتف: 02-6678586 
اخلبري امل�شريف: حممد �شعيد ال�شريف

اعالن اجتماع خربة

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/796 تنفيذ جتاري
بو�بة  �شركة  يف  �شريكة  ب�شفتها  �مل��ن��وج-  خديجة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ملغرب لتجارة �لتحف و�لف�شيات ذ.م.م   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
بو�بة  �شركة  يف  و�شريكه  مديره  ب�شفتها  �شهيبي  زكيه  �لتنفيذ/  طالب 
عليكم  �أق��ام  قد  �لفال�شي   عي�شى  �شعيد  علي  وميثله:  لتجارة   �ملغرب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه    . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )209790(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



•• اأبوظبي-الفجر: 

�أهد�فها  �شمن  �الق��ت�����ش��اد  وز�رة  تعمل 
ومهامها و�أن�شطتها �لعديدة على حت�شني 
باأنظمة  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعني  وع��ي 
�ل�شركاء  ل����دى  و�ال����ش���ت���ث���م���ار  �ل���ت���ج���ارة 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  ل���دول���ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ني 
، وذلك من خالل ر�شد وحتليل  �ملتحدة 
�لبلد�ن  ودر������ش����ات  ت���ق���اري���ر  يف  ي����رد  م���ا 
�ل�شادرة عن منظمة �لتجارة �لعاملية ، ويف 

م�شادر �ملعلومات �ملعتمدة �الأخرى . 
�شيا�شات  �إد�رة  ف����اإن   ، �ل�����ش��ي��اق  ه���ذ�  ويف 
�القت�شاد  ب������وز�رة  �خل���ارج���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة 
�ملخت�شرة  �لتقارير  من  �شل�شلة  ��شتهلت 
�لتجارية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م���ر�ج���ع���ات  ب�����ش��اأن 
ل��ل�����ش��رك��اء �ل��ت��ج��اري��ني و�مل��ح��وري��ني �لتي 
�لعاملية  �ل����ت����ج����ارة  م��ن��ظ��م��ة  ت�������ش���دره���ا 
�ملعلومات  م�����ش��ادر  �أه����م  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�ملتعلقة بقو�عد وقيود �لتجارة و�ال�شتثمار 
الأية دولة ع�شو يف �ملنظمة ، ومن ثم فاإن 
�لتقرير �لر�هن ب�شاأن �ل�شيا�شة �لتجارية 
مر�جعة  تقرير  على  يرتكز  لكولومبيا 
�ل�شادر   ، لكولومبيا  �لتجارية  �ل�شيا�شة 
عن منظمة �لتجارة �لعاملية و�لذي يغطي 
�لفرتة �لزمنية من عام 2007م �إىل عام 
على هذ�  �لتعليق  مقام  ويف    . 2012م 

�آل علي  �ل�شالم  �ل�شيد عبد  �لتقرير قال 
�خلارجية،  �لتجارة  �شيا�شات  �إد�رة  مدير 
يت�شمن  �لتقارير  �لنوع من  �إن مثل هذ� 
�لتجارة  �شيا�شات  ب�شاأن  عميقة  حتليالت 
�خل���ارج���ي���ة ل����دى �ل�����دول �مل��ق�����ش��ودة من 
حيث بيئتها �القت�شادية ، وما تطبقه من 
و�أي�شاً  ل�شيا�شة جتارتها �خلارجية،  نظم 
�لنافذة  �لتجارية  و�ملمار�شات  �ل�شيا�شات 
و�لو�رد�ت  �ل�شادر�ت  و�ملوؤثرة على  لديها 
هذ�   ، و�خل�شخ�شة  و�ال�شتثمار  و�الإنتاج 
لل�شيا�شات  �ملف�شل  �لتحليل  ع��ن  ف�شاًل 
�القت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ل��ك��اف��ة  �ملطبقة 

للدولة كل على حدة . 
لل�شيا�شة  حتليلية  ق��ر�ءة  �لتقرير  ويقدم 
�لتجارية لكولومبيا و�لتطور�ت �حلادثة 
خالل  �القت�شادية  وقطاعاتها  بيئتها  يف 
�إىل  2007م  ع���ام  م���ن  �مل��ر�ج��ع��ة  ف���رتة 
�لعالقات  �شعيد  وع��ل��ى   ، 2012م  ع��ام 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع دول����ة �الإم�����ار�ت 
حجم  �أن  �لتقرير  يذكر  �ملتحدة  �لعربية 
�ل���ت���ج���ارة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة غ���ري �ل��ن��ف��ط��ي��ة بني 
كولومبيا ودولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ل�شنة 2012 ما يز�ل حمدود�ً حيث يبلغ 
فاإن  ث��م  وم��ن  دوالر،  مليون   42 ح���و�يل 
عالقاتهما  تعزيز  على  يعمالن  �لبلدين 

�القت�شادية 

�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل�شرتكة.  وم�شاحلهما 
ت�شّدر  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
�حلديد  م�������ش���ن���وع���ات  ك���ول���وم���ب���ي���ا  �إىل 
و�ملر�جل،  �خلزفية،  و�ملنتجات  و�ل�شلب، 
�شكر  منها  وت�شتورد  و�أج��ز�وؤه��ا.  و�الآالت 
وم�شتح�شر�ت  ���ش��ك��ري��ة،  وم�����ش��ن��وع��ات 
غ���ذ�ئ���ي���ة م��ت��ن��وع��ة، و�ل����ل����وؤل����وؤ، و�مل���ع���ادن 

�لثمينة، و�الأحجار وم�شنوعاتها.
�ملحلي  �ل����ن����اجت  �أن  �ل���ت���ق���ري���ر  وي���و����ش���ح 
�الإج����م����ايل ل��ك��ول��وم��ب��ي��ا ق���د من���ا مبعدل 
من  �لفرتة  يف  باملئة   4.8 ن�شبته  �شنوي 
من  ف���رتة  ب��ع��د   ، �إىل2011   2005
�لتو�شع �القت�شادي �ل�شريع يف �لفرتة ما 
بني 2005 و2007، بيد �إن هذ� �لنمو 
تباطاأ يف �لفرتة من 2008 �إىل 2009 
�لعاملية.  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �الأزم�������ة  ب�����ش��ب��ب 
�ل�شلع  يف  �لدولية  �لتجارة  �أن  �إىل  الفتاً 
و�خل����دم����ات ل��ك��ول��وم��ب��ي��ا ت�����ش��ك��ل ح���و�يل 
36.5 باملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
و�لتجارة يف �لب�شائع نحو 32 باملئة. وال 
�القت�شادي  للنمو  �لرئي�س  �ملحرك  يز�ل 
�لتجارية  �ل�شيا�شة  مر�جعة  فرتة  خالل 
يتمثل يف �لطلب �ملحلي �خلا�س، وب�شكل 
�أك����ر حت���دي���د�ً �ال���ش��ت��ث��م��ار، ع����الوة على 

�ال�شتهالك �لعام و�خلا�س.
و�أ�شار �لتقرير �إىل �أن �لتدفقات �ل�شنوية 

�مل��ب��ا���ش��ر تعر�شت  �الأج��ن��ب��ي  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
لتقلبات كبرية خالل فرتة �ملر�جعة. وقد 
جتاوزت 10.000 مليون دوالر �أمريكي 
وبلغت  و2011  و2008،   ،2005 يف 
�أن  مبيناً   .2006 يف  لها  م�شتوى  �أدين 
�الآن  منفتح  �ل��ت��ج��اري  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ن��ظ��ام 
�لتعريفة  م��ع��دل  وم��ت��و���ش��ط  ع���ام،  ب�شكل 
حتتاج  وال  �ل��ه��ب��وط.  يف  �آخ���ذ  �جلمركية 
ترخي�س  �إىل  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�ال�شتثمار  ذل����ك  م���ن  ي�����ش��ت��ث��ن��ى  م�����ش��ب��ق، 
�الأج���ن���ب���ي �مل���ب���ا����ش���ر يف ق���ط���اع���ات �مل�����ال، 
و�لهيدروكربونات، و�لتعدين، عالوة على 
تقع  �لتي  �ملالية،  �ملحافظ  يف  �ال�شتثمار 
حتت نظام ��شتثمار خا�س. و�أن قطاعات 
و�ل�شياحة  و�ل��ه��ي��دروك��رب��ون��ات،  �ل��ط��اق��ة، 
ز�لت  وم���ا  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت،  �أم����ام  مفتوحة 
�القت�شاد  يف  �ل���ق���وي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات  م���ن 

�لكولومبي.
�لتجارية  �ل�شيا�شة  �أن  �لتقرير  و�أو���ش��ح 
�لكولومبية ال تز�ل موجهة نحو �لتكامل 
�إ�شافة  و�لكاريبي  �لالتينية  �أمريكا  مع 
�ل��ت��ج��اري��ة وتدفق  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  �إىل 
و�أ�شار  �ل��ع��امل.  دول  باقي  م��ع  �ال�شتثمار 
�مل�شدر  ك��ان��ت  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �أن  �إىل 
�لرئي�س للو�رد�ت يف 2011 حيث �شكلت 
25 باملئة من جمموع �لو�رد�ت ، وجاءت 

ب��ع��ده��ا �ل�����ش��ني، ث���م �الحت�����اد �الأوروب������ي 
و�ملك�شيك.

�لقطاعية  �لتجارية  لل�شيا�شات  بيانه  ويف 
للقطاع  �أن  �لتقرير  ذك��ر  كولومبيا  ل��دى 
بالغة  �أه���م���ي���ة  �ل���ك���ول���وم���ب���ي  �ل�����زر�ع�����ي 
حو�يل  و�أن  للبلد  �القت�شادية  للتنمية 
تتاأتى من �شبع  �ل�شادر�ت  من  باملئة   90
منتجات فقط )�لنب، و�لزهور، و�لفاكهة، 
وحل������وم �ل���ب���ق���ر، و�ل�������ش���ك���ر، و�الأط���ع���م���ة 
قطاع  و�أن  و�لدهون(.  و�لزيوت  �مل�شنعة، 
للعمالت  رئي�س  �لهيدروكربونات م�شدر 
�الأجنبية وهو مفتوح لال�شتثمار �خلا�س. 
�أمام  �أي�شا  �أن قطاع �لكهرباء مفتوح  كما 
باملئة   45 ت�شكل  �لتي  �خلا�شة،  �مل�شاركة 
م��ن جم��م��وع �ل��ك��ه��رب��اء �مل���ول���دة. و�أن����ه يف 
�لفنادق  خ��دم��ات  �شكلت   ،2010 �ل��ع��ام 
�لناجت  م��ن  باملئة   2.7 ح��و�يل  و�ملطاعم 
 2011 دي�شمرب  ويف  �الإج��م��ايل،  �ملحلي 
بلغ عدد �الأ�شخا�س �ملوظفني يف قطاعات 
ال  )مبعدل  و�ملطاعم  و�لفنادق  �لتجارة، 
يقل عن 12 �شهر�( 5.5 مليون �شخ�س. 
حيث دخل كولومبيا حو�يل 2.5 مليون 
 ،)2006 2010 )2 مليون يف  ز�ئ��ر يف 
 2.7 م��ق��د�ره��ا  �إي����ر�د�ت  منهم  وحتققت 
م��ل��ي��ون دوالر )ب��ل��غ��ت ه���ذه �ل������و�رد�ت 2 

مليون دوالر يف 2006(.

•• دبي-الفجر: 

بد�أت د�ئرة �لتنمية �القت�شادية يف دبي موؤخر� حملة 
خيمة توعية �مل�شتهلك يف دبي مول للو�شول �إىل �أكرب 
قدر من �شريحة للم�شتهلكني لتثقيفهم وتعريفهم 
بحقوقهم وو�جباتهم من خالل تلقي �ال�شتف�شار�ت 
�لبيع  �شيا�شة  ح��ول  �لن�شائح  وت��ق��دمي  و�ل�����ش��ك��اوي، 
�لقطاع  �خل��ا���ش��ة  كتيبات  ون�����ش��ر  �ل�����ش��ر�ء،  وعملية 
و�ملل�شقات �لتوعوية و�لتعرف على �قرت�حاتهم مبا 
�مل�شتهلك.  وحماية  �لتجارية  �لرقابة  قطاع  يخ�س 
ومن �ملقرر �أن تتو�جد �خليمة بانتهاء �شهر رم�شان 

�ملبارك.
وت�شتهدف خيم �لتوعية �لتي �شممت بالتز�من مع 
�ل��روح��ان��ي��ة لل�شهر  �مل��ب��ارك �الأج����و�ء  �شهر رم�����ش��ان 
�ل��ف�����ش��ي��ل، م�����ش��ت��غ��ل��ة ت���و�ج���د �ل������زو�ر يف دب����ي مول 
باعتباره من �أكرب مر�كز �لت�شوق حيث يحتوى على 
جمموعة من كربى �ملحالت ومنافذ �لبيع و�ملتاجر 
ميكن  وب��ال��ت��ايل  دب���ي،  �إم����ارة  م�شتوى  على  �لعاملية 
تقدمي �خلدمات �لتوعوية و�الإر�شاد الأكرب قدر من 

�مل�شتهلكني.
�إد�رة حماية  ب��ن ح��ث��ب��ور، م��دي��ر  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  وق���ال 
حتر�س  �القت�شادية:  �لتنمية  د�ئ���رة  يف  �مل�شتهلك 
تعزيز  ع��ل��ى  �ل��ر�م��ي��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة 
و�مل�شتهلك  �لتاجر  بني  �لعالقة  وت�شهيل  �ل�شفافية 

من خالل بيئة مثالية ذ�ت ثقافة عالية من �لوعي 
و�حل��ي��ادي��ة يف �إج������ر�ء�ت �ل��ب��ي��ع و�ل�����ش��ر�ء يف قطاع 
جت�����ارة �ل��ت��ج��زئ��ة، ووف���ق���ا الأرق�����ى م��ع��اي��ري �جل����ودة 
يف  �لرئي�شي  �ملحرك  يعد  �ل��ذي  �ملتبعة  و�ملمار�شات 
ت��ط��وي��ر �ق��ت�����ش��ادن��ا �مل��ح��ل��ي . و�أ����ش���ار ب��ن ح��ث��ب��ور �إىل 
�شهر  م��ع  بالتز�من  ي��اأت��ي  �لتوعية  خيم  �إط���الق  �أن 
رم�����ش��ان �ل��ك��رمي مل��ا ت�شهد ق��ط��اع��ات �ل��ت��ج��زئ��ة من 
ل��ذ� ح��ر���س قطاع  و�ل�����ش��ر�ء،  �لبيع  من��و يف عمليات 

�لرقابة �لتجارية وحماية �مل�شتهلك على �لتو�جد يف 
�أب��رز �ملعامل �لتي يتو�فد  دبي مول �لذي يعترب من 
�أكرب  �لقطاع تقدمي  �أن ه��دف  �ل���زو�ر، م��وؤك��د�ً  �إليها 
بحقوقهم  وتعرفيهم  للم�شتهلكني  توعية  من  ق��در 
من  و�ل��ل��و�ئ��ح  بال�شيا�شات  وتعريفهم  وو�ج��ب��ات��ه��م، 
�لذي يعترب دليال للم�شتهلك  �الأزرق  �لكتاب  خالل 
يف خطو�ت �ل�شر�ء. و�أ�شاف بن حثبور: �شيقوم فريق 
عمل حماية �مل�شتهلك �ملتو�جد يف �خليمة على تلقي 

حلها  على  و�لعمل  بامل�شتهلكني  �خلا�شة  �ل�شكاوي 
يف �لوقت ذ�ته �إن كانت يف نف�س �ملوقع من �خليمة، 
بعمليات  �ملتعلقة  ��شتف�شار�تهم  على  و�ل��رد  وكذلك 
�لنقدي  و�ال���ش��رتج��اع  و�ال���ش��ت��ب��د�ل  و�ل�����ش��ر�ء  �لبيع 
�أخذ مقرتحات  و�شيا�شة �ل�شمان. ويتم �لعمل على 
�مل�شتهلك  حماية  ��شتبيان  تعبئة  عرب  �خليمة  زو�ر 
مل��ع��رف��ة �ل��ن��و�ح��ي �مل�����ر�د ت��ط��وي��ره��ا يف �آل���ي���ة �لعمل 

و�لتوعية يف �لقطاع .
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تثقيفًا للم�شتهلك وتعريفًا بحقوقه وواجباته

اقت�سادية دبي ت�ستقبل اجلمهور يف خيمة توعية امل�ستهلك بدبي مول

هيئة مياه وكهرباء دبي واملجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي
 يناق�سان التحديات و�سياغة احللول يف قطاع الطاقة واملياه

راأ�ص اخليمة العقارية حتقق جممل اأرباح �سافية ت�سل اإىل 
الربع الثاين من العام 2013 يف  درهم  مليون   51.10

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تنفذ املرحلة الأوىل للربط 
الإلكرتوين مع جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية

•• اأبوظبي-وام:

من  �الأوىل  �ملرحلة  تطبيق  و�لثقافة  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  ب���د�أت 
�تفاقية �لربط �الإلكرتوين مع جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية بهدف 
توحيد �أنظمة �لرت�خي�س بني �جلهتني و�لتي تخدم �ملن�شاآت �لفندقية 
و�ملطاعم �ل�شياحية يف �الإمارة وي�شهل �لربط عمليات ��شتخر�ج �شهاد�ت 
�شرطا  تعترب  و�لتي  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  �ملمانعة من جهاز  عدم 
�أ�شا�شيا من �شروط �حل�شول على تر�خي�س للمن�شاآت �لفندقية و�ملطاعم 
خم�ش�شة  �لربط  �تفاقية  من  �الأوىل  �ملرحلة  �أن  �لعلم  مع  �ل�شياحية 
لتقدمي خدمات جتديد �لرخ�س فقط على �أن يتم يف وقت الحق در��شة 
تطبيق عمليات �الإ�شد�ر �جلديد لهذه �لرخ�س �أي�شا. وتاأتي �خلطوة 
�لتي عقدت على  �ملتبادلة  و�لزيار�ت  �الجتماعات  ل�شل�شلة من  تتويجا 
هذ�  و�آليات  متطلبات  ملناق�شة  و�جلهاز  �لهيئة  بني  �ملا�شي  �لعام  مد�ر 
�لربط �لذي ي�شمل �إد�ر�ت �لرت�خي�س وتقنية �ملعلومات و�ملالية يف كال 

�جلهتني.
 وقال نا�شر �شيف �لريامي مدير �إد�رة �ملعايري و�لتنظيم و�لرت�خي�س 
يف هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �إنه من 
خالل مذكرة �لتفاهم تتكامل جهود �لهيئة مع جهاز �أبوظبي للرقابة 
�ل�شياحي  �لقطاع  يف  �جل��ودة  عالية  خدمات  تقدمي  ل�شمان  �لغذ�ئية 
�ل�شريع ويتطلب  بالنمو  ويت�شم  �أبوظبي كونه قطاعا حيويا  �إم��ارة  يف 
ت�شهد جتدد�  و�لتي  و��شرت�طاتها  �ل�شياحة  مل�شتجد�ت �شناعة  مو�كبة 
�الت�شال  �إد�رة  مدير  �لري�شي  جالل  حممد  �أك��د  جهته  من  ملحوظا. 
وخدمة �ملجتمع يف جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية حر�س �جلهاز على 
تفعيل �الآليات �لتي تخدم وتي�شر �لعمل مع �ملوؤ�ش�شات �الأخرى ولذلك 
�ل�شياحية  و�ملطاعم  �لفندقية  �لرخ�س  �أ�شحاب  على  �الإتفاقية  ت�شهل 
جودة  �إىل  �الإل��ت��ف��ات  م��ن  متكنهم  متكاملة  خ��دم��ات  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�خلدمات �لتي يقدمونها بحيث ت�شهم يف رفع م�شتوى �جلودة و�لكفاءة 

يف �أجو�ء تناف�شية.
ومبوجب �التفاقية �شيتم جتديد �لرتخي�س �ل�شياحي �ل�شادر عن هيئة 
نف�س  ويف  للهيئة  �الإل��ك��رتوين  �ملوقع  عرب  و�لثقافة  لل�شياحة  �أبوظبي 
�لوقت �شيتم جتديد �ل�شهادة �خلا�شة بجهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية 
ب�شكل �آيل حيث مت توحيد �لرتخي�س و�ل�شهادة يف م�شتند و�حد يعرف 
برخ�شة �شياحية حتمل بيانات �جلهتني مع �ل�شعار �لر�شمي لكل جهة. 
�الإلكرتوين  �لنظام  طريق  عن  �آىل  ب�شكل  حت�شيلها  فيتم  �لر�شوم  �أما 

للرتخي�س �ملتوفر على �ملوقع �الإلكرتوين للهيئة. 
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•• دبي-الفجر: 

دعت جمموعة �شي دبليو �شي قادة �ل�شناعة وكبار �ملتحدثني 
�ملنتدى �لعربي �لثاين للمياه و�لطاقة وجتري فعاليات  يف 
25 �شبتمرب يف  23�إىل  �أي��ام، من  �ملنتدى على مد�ر ثالثة 
فندق �لعنو�ن، دبي مارينا وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد 
بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم، ومب�شاركة كل من هيئة مياه 
وكهرباء دبي، و�ملجل�س �الأعلى للطاقة يف دبي. و�شيناق�س كل 
من �شعادة �شعيد حممد �لطاير ع�شو جمل�س �الإد�رة �ملنتدب 
�أحمد  و�شعادة  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
دبي،  يف  للطاقة  �الأع��ل��ى  للمجل�س  �لعام  �الأم��ني  �ملحريبي، 
�لتحديات �لرئي�شية و�شياغة �حللول وحتديد �ال�شتثمار�ت 

�لالزمة بهدف زيادة �لعر�س.
وق���ال غ��ورب��ري��ت ه��اي��ري، منتج �مل��وؤمت��ر م��ن جمموعة �شي 
�لن�شاط  جانب  �إىل  �ل�شكان  ع��دد  ت��ز�ي��د  �شاهم  �شي:  دبليو 
�الق��ت�����ش��ادي �مل��ت�����ش��ارع يف وج���ود خم���اوف يف ق��ط��اع��ي �ملياه 
و�لطاقة يف جميع �أنحاء �ل�شرق �الأو�شط، حيث �أن حتديات 
�لعر�س و�لطلب �ملطروحة معقدة الأنها متتد عرب جمموعة 
متنوعة من �لقطاعات وموؤ�ش�شات �لقطاع �لعام. ومن هنا، 
فاإن �لطريقة �لوحيدة للتعامل بفعالية مع هذه �لتحديات 
�لقر�ر وفق �خل��رب�ء يف هذ�  �ملتحدثني و�شناع  هو يف جمع 
على  �ل��ق��درة  لديهم  �ل��ذي��ن  �مل�شتويات،  �أع��ل��ى  �مل��ج��ال �شمن 
�إيجاد  على  للعمل  �لت�شريعات  �ال�شتثمار�ت  على  �ل��ت��اأث��ري 

حلول م�شتد�مة. 
�لتي  �لرئي�شية  �لتحديات  مناق�شة  �ملنتدى  خ��الل  و�شيتم 
يو�جهها قطاعي �لطاقة و�ملياه، حيث تدور �ملو��شيع حول 
و�لطاقة  �لهجينة  �لطاقة  وحلول  �مل�شتد�مة،  �لطاقة  �إنتاج 
جانب  و�إد�رة  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  �ل��ن��ووي��ة 
�لطلب. ويجمع �ملنتدى كبار �خلرب�ء يف �ملنطقة و�شخ�شيات 
�مل�شتد�مة  و�حل���ل���ول  �ال����ش���ت���ث���م���ار�ت  ل��ت��ح��دي��د  �ل�����ش��ن��اع��ة 

للتحديات �حلالية �أو �مل�شتقبلية.
�لدكتور �شالح  �شعادة  �لرئي�شيني  �ملتحدثني  وت�شمل قائمة 
�لعو�جي، رئي�س جمل�س �الإد�رة، �ل�شركة �ل�شعودية للكهرباء 

ون��ائ��ب وزي���ر �ل��ك��ه��رب��اء، وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور م���دين عالقي، 
و�لكهرباء، وعمر  للماء  �ل�شقيق  �شركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
�لقاب�شة،  ك��ه��رب��اء  ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��وه��ي��ب��ي، 
وطاهر دياب، مدير �ال�شرت�تيجيات و�لتخطيط، يف �ملجل�س 
�لدر��شات  م��دي��ر  م��ع��ريف،  �شهيلة  دب���ي،  يف  للطاقة  �الأع��ل��ى 
و�لبحوث، وز�رة �لكهرباء و�ملياه يف �لكويت، و عبد�هلل �شعيد 
ومياه  كهرباء  بهيئة  للخدمات  �لتنفيذي  �لنائب  عبيد�هلل 
و�أحمد  �شيمنز،  �شركة  نائب مدير  �شيمنز،  دبي، وجريهارد 

�ملزروعي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة جمان للكهرباء.
وقال فردريك بونتون، مدير �لعالقات �حلكومية يف منطقة 
�ل�����ش��رق �الأو����ش���ط، جم��م��وع��ة ���ش��ي دب��ل��ي��و ���ش��ي : �إن �لهدف 
�الأ�شا�شي لهذ� �حلدث لي�س يف �إغالف �لفجوة بني �لعر�س 

و�ل��ط��ل��ب ف��ح�����ش��ب، ب���ل ه���و مت��ك��ني �مل�����ش��ارك��ني م���ن معرفة 
و�لطاقة  و�لطاقة،  �ملياه  جم��االت  يف  �ال�شتثمارية  �لفر�س 
�ملتميزين  �ملتحدثني  قائمة  وجت��ع��ل  و�ل��ن��ووي��ة.  �لهجينة 
مهمة  من�شة  �ملنتدى  ه��ذ�  يوفرها  �لتي  �لفريدة  و�حللول 
البد  وح��دث��اً  و�مل��ي��اه  �لطاقة  قطاعي  يف  �مل�شلحة  الأ�شحاب 
من ح�شوره.  و�شيبحث منتدى �ملياه و�لطاقة �لعربي �لذي 
تنظمه جمموعة �شي دبليو �شي يف �لتنمية �مل�شتد�مة لقطاع 
�لعربي، وذلك من خالل  �لطاقة و�ملياه يف منطقة �خلليج 
لتحفيز  جديدة  و��شرت�تيجيات  �شيا�شات  وو�شع  مناق�شة 
�البتكار�ت. وميثل �ملنتدى �لذي ينعقد �شنويا مكانا يجمع 
قادة �ل�شناعة وكبار �ل�شخ�شيات �حلكومية �ملعنية يف قطاع 

�لطاقة يف �ل�شرق �الأو�شط.

�أرب��اح �لربع �لثاين من  بلغت �شايف 
�خليمة  ر�أ���س  ل�شركة  �لعام2013 
�لتطوير  ���ش��رك��ات  �أك���رب  �ل��ع��ق��اري��ة، 
ر�أ������س �خليمة  �إم������ارة  يف  �ل���ع���ق���اري 
�أبوظبي لالأور�ق  و�ملدرجة يف �شوق 
دره����م  51.10مليون  �مل����ال����ي����ة، 

�إمار�تي.
�أعلن عن هذه �لنتائج �ملالية لل�شركة 
خالل �إجتماع جمل�س �إد�رتها م�شاء 
�ملجتمعون خالل  وق���رر  �أم�����س  ي��وم 
�الإجتماع �شد�د قر�س بقيمة 100 
�ال�شتثمار  مكتب  �إىل  دره��م  مليون 
و�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��اب��ع حل��ك��وم��ة ر�أ����س 

�خليمة .
حققتها  �لتي  �لنتائج  على  وتعليقاً 
�ل�����ش��رك��ة ل��ف��رتة �ل��رب��ع �ل��ث��اين من 
2013 �لتي �إنتهت يف 30 يونيو-
حزير�ن �لفائت، عز� حممد �شلطان 
و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لقا�شي، 
ر�أ������س �خليمة  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل��ت��ي حققتها  �ل��ن��ت��ائ��ج  �ل��ع��ق��اري��ة، 
على  �ملتنامي  �الق��ب��ال  �ىل  �ل�شركة 
ت�شمل  و�لتي  �لرئي�شية  م�شاريعها 
وبرج  جلفار  و�أب����ر�ج  �ل��ع��رب  ميناء 
ر�أ�س �خليمة يف �أبوظبي �إ�شافة �ىل 
�ل�شركة  �لعالية يف عمليات  �لكفاءة 
�ل�شكنية  ل��ل��وح��د�ت  �إد�رت���ه���ا  جل��ه��ة 
و�لتي  �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا  و�ل��ت��ج��اري��ة 
�شهدت �إقبااًل كبري�ً من �مل�شتثمرين 
و�مل�شتخدمني �لنهائيني متا�شياً مع 
�لتوجه �الإيجابي ل�شوق �لعقار�ت يف 
دولة �الإم��ار�ت و�إم��ارة ر�أ�س �خليمة 
بالكامل  ع��اف��ي��ت��ه  ����ش��ت��ع��اد  و�ل�����ذي 
�أبرز  ب��ني  �لتناف�شي  موقعه  ور���ّش��خ 

�أ�شو�ق �لعقار�ت يف �لعامل.
�خليمة  ر�أ����������س  ����ش���رك���ة  وق���ط���ع���ت 
تاأجريها  ع��م��ل��ي��ات  يف  �ل���ع���ق���اري���ة 
�لتجزئة  وحم���ال  و�مل��ك��ات��ب  لل�شقق 
يف �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي ت��ط��وره��ا يف كل 
و�أبوظبي  �خليمة  ر�أ�س  �إمارتي  من 
لل�شركة.  وف���ق���اً  ك���ب���رية  �أ�����ش����و�ط����اً 
�ل�شركة  �إد�رة  جمل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
�لثاين  للن�شف  �ملرحلية  �خل��ط��ط 
م��ن �ل��ع��ام �جل���اري و�ل��ع��ام 2014 
باأن �ملحافظة  حيث �جمع �الأع�شاء 
لل�شركة  �ل����ري����ادي����ة  �مل���ك���ان���ة  ع���ل���ى 
لعمالئها  �لنوعية  خدماتها  جلهة 
عو�ئدهم  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
�ملرحلة  ع���ن���و�ن  ه���و  �الإ���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�مل��ق��ب��ل��ة ل��ه��ا و�ل���ت���ي ���ش��ت��ك��ون �أك���ر 
ت��رك��ي��ز�ً ع��ل��ى ه��ذي��ن �الأم���ري���ن وال 
�لقر�س  ت�شديد  طور  يف  �نها  �شيما 
درهم  مليون   100 قيمته  �لبالغة 
و�لتطوير  �ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ك��ت��ب  �إىل 
�لتابع حلكومة ر�أ�س �خليمة خالل 
�لنتائج  هذه  وتاأتي  �ملقبلة.  �لفرتة 

�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا �ل�����ش��رك��ة يف 
وق���ت ي��و����ش��ل ق��ط��اع �ل���ع���ق���ار�ت يف 
منو  معدالت  حتقيق  �خليمة  ر�أ���س 
من  ب��ه  �لثقة  ت���زد�د  حيث  �يجابية 
و�مل�شتخدمني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ق��ب��ل 

�لنهائيني.
وق�����ال �ل��ق��ا���ش��ي ب�����اأن ���ش��رك��ة ر�أ�����س 
�الإمكانيات  تعي  �لعقارية  �خليمة 
�لكبرية �لتي يوفرها كل من قطاع 
�إم����ارة ر�أ�س  �ل��ف��ن��ادق و�ل��ت��ج��زئ��ة يف 
��شرت�تيجية  ت��ت��ب��ع  وه���ي  �خل��ي��م��ة 
�لربط  ق���و�م���ه���ا  �مل���ع���امل  و�����ش���ح���ة 
ب���ني ه��ذي��ن �ل��ق��ط��اع��ني م���ع قطاع 
ت��ر���ش��ي��خ �ملكانة  مل��ا ف��ي��ه��ا  �ل��ع��ق��ار�ت 
�خلارطة  ع��ل��ى  ل����الإم����ارة  �ل����ب����ارزة 
�الإق���ل���ي���م���ي���ة ك��ن��ق��ط��ة ج�����ذب ب�����ارزة 
�لعامليني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ت�شتقطب 
�لبيانات  وب��ح�����ش��ب  و�الإق��ل��ي��م��ي��ني. 
م�شاء  �ل�شركة  �أعلنتها  �لتي  �ملالية 
�ملبيعات  قيمة  بلغت  �الأح����د،  �م�����س 
خالل  دره����م  م��ل��ي��ون   110.52
�لربع �لثاين لل�شنة، مقارنة ب�451 
مليون درهم لنف�س �لفرتة من �لعام 
ميناء  ب��اأن  �ل�شركة  وقالت  �ملا�شي. 
من  �الأ�شد  بح�شة  �شيحظى  �لعرب 
�ل��ق��ادم��ة حيث  �ل��ف��رتة  تركيزها يف 
ي��ت��وف��ر ف��ي��ه ك��ل �مل��ق��وم��ات �لالزمة 
�لقطاع  م�����ش��ت��ث��م��ري  ال���ش��ت��ق��ط��اب 
والإمتالك  و�ل��ف��ن��دق��ي  �ل�����ش��ي��اح��ي 
وجمالية  طبيعية  مل����و�رد  �مل�����ش��روع 
لتطوير  مم����ي����زة  وج����ه����ة  جت���ع���ل���ه 
نقطة  وليكون  فيه  �لفنادق  �أف�شل 
�لتجارية  �لعالمات  الأف�شل  ج��ذب 

�خلا�شة بالتجزئة.



الروي�ص للطاقة ت�سدر �سندات 
ال�سويهات 2 بقيمة 825 مليون دولر

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي �لوطنية للطاقة طاقة �لتي تتخذ من �أبوظبي 
مقر� لها �أن �شركة �لروي�س للطاقة قد �نتهت من عملية �إ�شد�ر �شند�ت 
حمطة كهرباء ومياه �ل�شويهات 2 بقيمة 825 مليون دوالر �أمريكي.

وجرى �إ�شد�ر �شند�ت هذه �ملحطة بفائدة قدرها 6 يف �ملائة ت�شتحق يف 
�أغ�شط�س من عام 2036 ومبعدل عمري يبلغ 21.5 عاما.

�شركة  يف  �ملالية  لل�شوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  كري�شلي  �شتيفن  و�أك���د 
�أهمية  2 على  �ل�شويهات  �ملائة من حمطة  54 يف  �لتي متتلك  طاقة 
هذه �خلطوة. و�أعرب عن �شعادته بتحقيق هذ� �لنجاح يف �إمتام �شفقة 
�شند�ت حمطة �ل�شويهات 2 رغم ظروف �ل�شوق �ل�شعبة ..م�شري� �ىل 
�لكثري من  �تاح لنا جذب  �مل�شتثمرين  �ن �لدعم �لكبري من قبل كبار 

�الهتمام بال�شند�ت وحتقيق ن�شبة فائدة مرتفعة بقيمة 6 يف �ملائة.
زي��ادة عائد�ت طاقة من هذ�  ت�شاهم يف  �ل�شفقة لن  �ن ه��ذه  و�أو���ش��ح 
�مل�شروع وح�شب بل �إنها �خلطوة �الأوىل على �شعيد تاأ�شي�س �شوق فعال 

ل�شند�ت �مل�شاريع يف �ملنطقة.
وتقع حمطة كهرباء ومياه �ل�شويهات 2 على �شاحل جبل �لظنة على 
م�شافة 250 كيلومرت� �إىل جنوب غرب مدينة �أبوظبي وتقوم �شركة 
�لبالغ  �ليومي  �ملحطة  �إن��ت��اج  كامل  ب�شر�ء  و�لكهرباء  للماء  �أبوظبي 

�لكهرباء و100 مليون غالون من �ملياه. من  ميغاو�ط   1500

�ل��دويل معدالت منو قيا�شية خالل  دبي  �شجل مطار 
�جمايل  �رت��ف��اع  مع  �جل���اري،  �لعام  �الول من  �لن�شف 
عدد م�شتخدميه �ىل 32.6 مليون م�شافر، وهو �على 
لالإح�شاء�ت  وفقا   ، ��شهر  �شتة  يف  �ملطار  ي�شجله  رقم 

�ل�شادرة عن موؤ�ش�شة موؤ�ش�شة مطار�ت دبي. 
باأعد�د  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �ل��ن��م��و  �ن  �الح�������ش���اء�ت،  و�أظ���ه���رت 
هذ�  ح��دوث  يف  �شاهم  �لفائت  يونيو  خالل  �مل�شافرين 
�الرتفاع �لكبري بعدد �مل�شافرين، حيث ��شتخدم �ملطار 
بزيادة   ) م�شافر�   908 و  �لفا   537 و  ماليني   5  (
قدرها 17.5 % مقارنة مع 4 ماليني و 714 �لفا و 

.  2012 يونيو  يف  م�شافر�   246
�مل�شافرين خالل �لن�شف �الول  وو�شل �جمايل �عد�د 
من �لعام �جلاري �ىل 32 مليونا و 662 �لفا و 103 
�لفرتة  مع  مقارنة   16.9% قدرها  ب��زي��ادة  م�شافر� 
�ملناظرة من �لعام �ملا�شي �لتي بلغ فيها عدد �مل�شافرين 
27 مليونا و 931 �لفا و 639 م�شافر� . وفاق �ملعدل 
منذ  �ملطار  �مل�شافرين عرب  الأع��د�د  �ل�شهري  �لو�شطي 
م�شافر  م��الي��ني   5.44 رق���م  �جل�����اري  �ل���ع���ام  م��ط��ل��ع 
مقارنة مع 4.65 ماليني م�شافر خالل �ل�شتة ��شهر 

�الوىل من 2012.
و�ظهرت �الح�شاء�ت �ن �لدول �خلم�س �لتي ت�شدرت 
و�ل�شعودية  �لهند  ه��ي)  �مل��ط��ار  م��ع  �ملتعاملني  قائمة 
وبريطانيا و��شرت�ليا وباك�شتان( خالل يونيو �لفائت . 

وياأتي ذلك �لتقدم بالن�شبة لال�شرت�ليا نتيجة �إطالق 
رحالت �خلطوط �جلوية ل�شركة كانتا�س من دبي يف 
ت�شدرت  ��شرت�ليا  �ن  �ظهرت  كما  �لفائت.  مايو  �شهر 
قائمة م�شتخدمي �ملطار من حيث �جمايل منو �أعد�د 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  تلتها   ،%  44 بن�شبه  �مل�����ش��اف��ري��ن 
بزيادة  بريطانيا  و   ،%  35 ن�شبتها  بزيادة  �ل�شعودية 

ن�شبتها 21.9 و تلتها �لهند بزيادة 21 %. 
�لتعاون  جمل�س  دول  و��شلت  �مل��ن��اط��ق،  �شعيد  وع��ل��ى 
دبي  م��ط��ار  م�شتخدمي  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��دره��ا  �خل��ل��ي��ج��ي 
م�شجلة �على معدالت �لنمو باأعد�د �مل�شافرين بزيادة 
�وروب���ا  منطقة  تلتها  م�����ش��اف��ر�،   198779 ق��دره��ا 
و�شبه  م�����ش��اف��ر�   170782 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  �ل��غ��رب��ي��ة 
م�شافر�   158161 ق��دره��ا  ب��زي��ادة  �لهندية  �ل��ق��ارة 
وكانت �أمريكا �جلنوبية �ملنطقة �لوحيدة �لتي �شجلت 

�مل�شافرين  حركة  يف  �لفائت  يونيو  �شهر  يف  �نخفا�شا 
قدره 5508. 

وعلى �شعيد حركة �لطائر�ت فقد �رتفع عدد �لرحالت 
عرب �ملطار يف يونيو �لفائت �ىل 30191 �لفا بزيادة 
�ل�شهر  �لفا يف   27428 قدرها%10.1 مقارنة مع 
�ملناظر من �لعام �ملا�شي. و�ظهرت �الح�شاء�ت �رتفاع 
�ج��م��ايل ح��رك��ة �ل��ط��ائ��ر�ت ع��رب �مل��ط��ار م��ا ب��ني يناير 
بزيادة  رح��ل��ه  �ل��ف   182911 �ىل  �لفائتني  ويونيو 
يف  رح��ل��ة   170249 م���ع  م��ق��ارن��ة   7.4% ق���دره���ا 

�لن�شف �الول من 2012.
وعلى �شعيد �ل�شحن فقد �ظهرت �الح�شاء�ت، �أن �ملطار 
 3.6% ب��زي��ادة ق��دره��ا  202077 ط��ن��ا  ت��ع��ام��ل م��ع 
مقارنة مع 194992 طنا يف يونيو 2012. و�شاهم 
%10.2 بحجم  ب��ح��دوث �رت��ف��اع ق���دره  �ل��ن��م��و  ه���ذ� 

�ل�شحن عرب مطار دبي خالل �لن�شف �الول من �لعام 
�جلاري، حيث �رتفع �ىل 1196894 طنا مقارنة مع 

من 2012. �ملناظرة  �لفرتة  يف  طنا   1086456
�حلاي  ج��م��ال  �أك���د  ه��ذه  �لنمو  م��ع��دالت  على  وتعليقا 
�لدولية  للعالقات  للرئي�س  �الول  �لتنفيذي  �لنائب 
و�الت�شال يف موؤ�ش�شة مطار�ت دبي �ن هذ� �لنمو �لكبري 
ياأتي نتيجة �لتو�شع و�لنمو برحالت طري�ن �المار�ت 
وفالي دبي ووجهاتهما �جلديدة وبدء ت�شيري خطوط 

كنتا�س رحالتها عرب �ملطار. 
وقال �حلاي: نحن نتوقع �ن ي�شجل �لن�شف �لثاين من 
هذ� �لعام ن�شبة �لنمو ذ�تها نتيجة عدة �حد�ث مهمة 
دبي  �جلديد يف مطار  �مل�شافرين  مبنى  �فتتاح  �برزها 
ورلد �شنرت�ل و�نطالق فعاليات معر�س دبي للطري�ن 

.  2013
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بزيادة ن�شبتها 17 % 

من العام اجلاري الأول  الن�سف  يف  دبي  مطار  ا�ستخدموا  م�سافر  مليون   32.6
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•• اأبوظبي-الفجر:

يف  �ل��ع��ق��ار�ت  جل��ن��ة  ع�شو  �لعتيبة  �شعيد  ب��ن  عتيبة  �أك���د 
غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي رئي�س جمل�س �د�رة م�شاريع 
عافيته  ي�شتعيد  �ل��دول��ة  يف  �ل��ع��ق��اري  �لقطاع  �ن  �لعتيبة 
�شو�ء بالن�شبة للمبيعات �و �اليجار�ت، مو�شحا �ن هنالك 
�رتفاعا يف ��شعار �لوحد�ت �لعقارية و�يجار�تها يف �ملناطق 

�لرئي�شية يف �لوقت �لر�هن.
يف  �الع���الم  و�شائل  ممثلي  لقائه  خ��الل  �لعتيبة  و����ش��اف 
 : م���وؤخ���ر�ً  �ل��رم�����ش��اين  �لعتيبة  �ح��م��د  ب��ن  �شعيد  جمل�س 
نالحظ وجود فائ�س يف �لوحد�ت �ل�شكنية يف �بوظبي ، �ال 
�نه ال تتوفر �رقام �و �ح�شائيات دقيقة يف هذ� �خل�شو�س 
و�لتي نحتاج �ليها لتحديد حجم �لفائ�س و عدد �لوحد�ت 

�جلديدة �لتي �شتدخل �ل�شوق خالل �لفرتة �ملقبلة .
ولفت �لعتيبة �ىل �ن تقارير و�ح�شائيات �شركات �لدر��شات 
�الثر  لها  ك��ان  ب��ال��دول��ة  تعمل  �ل��ت��ي  �الجنبية  و�الب��ح��اث 
�ل�شلبي على �لقطاع �لعقاري ، حيث كانت تبالغ يف �الرقام 
�ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  على  �لطلب  وح��ج��م  عنها  تعلن  �ل��ت��ي 
�لذي تدعيه، �المر �لذي دفع �شركات عقارية وم�شتثمرين 
الطالق م�شاريع ، وت�شببت هذه �لتقارير يف �حد�ث �مل�شاربة 
و�ل�شم�شرة �لتي حتكمت يف �ل�شوق �لعقاري بناء على هذه 

�الح�شائيات غري �لدقيقة و�لطلب �لز�ئف �ملبالغ به.
�ل��ق��ط��اع��ات �القت�شادية  �ل��ع��ق��اري م��ن  �ل��ق��ط��اع  �ن  وق���ال: 
�العمال  و����ش��ح��اب  �مل�شتثمرين  على  ت��اث��ري  ول��ه  �ل��ك��ب��رية 
و�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س و�جل��م��ه��ور، وع��ن��دم��ا ح���دث ن��ق�����س يف 
�الم��ر يف  ه��ذ�  ت�شبب  �شنو�ت فقد  قبل  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت 
�رتفاع �اليجار�ت جر�ء وجود طلب عليها ،ولكن هذ� �لطلب 
ي�شبح مبالغا به يف حال عدم وجود �ل�شاغر ، والحظنا �ن 

قر�ر�ت �طالق �مل�شاريع كان مبالغا بها وغري مدرو�شة .
و�شدد �لعتيبة على �همية وجود هيئة �و وز�رة على م�شتوى 
�حتادي تعنى بامور �لقطاع �لعمر�ين و�ال�شكان، مو�شحا 
�ن وز�رة �ال�شغال تقوم بدورها يف توفري �خلدمات �لعامة 
�لقطاع  �مل��و�ط��ن��ني على  تاثري  �ن  �ال   ، �مل��و�ط��ن��ني  و����ش��ك��ان 
�لعقاري حمدود كون �ن �لدولة توفر لهم �مل�شاكن وي�شكل 
و�لزو�ر  �لو�فدين  �ع��د�د  ن�شبة حم��دودة مقابل  �ملو�طنون 
�شو�ء  �ليها  ي��ات��ون  �و  �ل��دول��ة  يف  يعملون  �ل��ذي��ن  و�ل�شياح 
بغر�س �ل�شياحة �و �ال�شتثمار، حيث �ن هوؤالء من يبحثون 

عن �شر�ء �لوحد�ت �ل�شكنية �و ��شتئجارها.
�لعاملني  �لو�فدين  ياتي من  �لطلب  �ن  �لعتيبة:  و��شاف 
�ل�شياح و�ل��زو�ر ، ومن هنا تظهر �همية وجود  �و  بالدولة 
جهة تعنى بالتخطيط �لعمر�ين ، وتقدر حجم �لطلب على 
�لوحد�ت �ل�شكنية وتعمل على تلبيته ب�شكل يحقق �لتو�زن 
و�مل�شاحات  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  على  و�لطلب  �لعر�س  بني 

�ملكتبية و�لفندقية وغريها.
ق��د تت�شبب بها  �ل��ت��ي  �مل��خ��اط��ر و�ال���ش��ك��االت  وت��ط��رق �ىل 
�لبنوك  قبل  من  ومتويلها  �ل�شكنية  �لوحد�ت  بناء  عملية 
دون وجود �رقام �و �ح�شائيات دقيقة حول �لطلب و�لعر�س 
جهة  وج��ود  �شرورة  على  م�شدد�  �ل�شكنية،  �ل��وح��د�ت  على 
ح��ك��وم��ي��ة ت��ت��وف��ر ل��دي��ه��ا م��ع��ل��وم��ات وب��ي��ان��ات ع���ن �حلجم 
�لرئي�شيني  �مل��ط��وري��ن  م��ع  و�لتن�شيق  للطلب  �حل��ق��ي��ق��ي 
�لر�غبني باطالق م�شاريع عقارية �ىل جانب بحث م�شالة 

�لتمويل مع �لبنوك.
تن�شيق بني خمتلف �الطر�ف  �لعتيبة �شرورة وجود  و�كد 
ملعرفة �لتمويل �ملطلوب �شو�ء للقطاع �لعقاري �و �لقطاعات 

�القت�شادية �الخرى، من �جل �شبط م�شالة �لتمويل مبا 
يخدم �مل�شلحة �القت�شادية.

�لطلب  �لبنوك معرفة بحجم  �ن تكون لدى  �همية  وذك��ر 
خطورة  ال  �ن��ه  �ىل  م�شري�   ، �لعقاري  �ل�شوق  يف  و�لعر�س 
��شتقر�ر  على  �حلفاظ  بقدر  �لتناف�س  من  �حلالة  هذه  يف 
م�شالة  يف  حكومي  دور  وج��ود  جانب  �ىل  �لعقاري،  �ل�شوق 

�شبط �لتمويل الي قطاع كان.
فئة  م��ن  و�حل���د  �مل�شاربة  م�شالة  �مل��ه��م �شبط  م��ن  وق���ال: 
�مل�شاربني �لذين ت�شببو� يف تفاقم �المور يف �ل�شوق �لعقاري 
مما �حدث طلبا ز�ئفا على �لوحد�ت �لعقارية، مع �لعلم �نه 
يف حال وجود م�شاربة وب�شكل حمدود فانها جتذب �لنا�س 

ولكن حجم �مل�شاربات �ملبالغ به كانت له �ثار �شلبية.
�الن  �ل�شكنية يتجهون  �مل�شاريع  �ن مطوري  �لعتيبة  و�ف��اد 
ن��ح��و �مل�شتخدم �ل��ن��ه��ائ��ي ب��ع��ي��د� ع��ن �مل�����ش��ارب��ني، ح��ي��ث �ن 
�ل�شركات �لتي باعت وحد�تها للم�شاربني تاثرت جر�ء عدم 
بال�شركات  حد�  �لذي  �المر  �ل�شد�د،  من  �مل�شاربني  متكن 
�ل��ع��ق��اري��ة �ىل و���ش��ع ���ش��رط ع��ل��ى �ل��ب��ي��ع وحت���دي���د �لبيع 

للم�شتخدم �لنهائي.
و�كد �لعتيبة على �شرورة وجود نوع من �ال�شتقر�ر و�لتو�زن 
�مل�شتويني �لقريب و�لبعيد �ملدى  يف �لقطاع �لعقاري على 

بناء� على خطة �لدولة يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.

غرفة ابوظبي
وتناول عتيبة بن �شعيد �لعتيبة �لذي �شغل ع�شوية جمل�س 
�د�رة غرفة جتارة و�شناعة �بوظبي �شابقا �لدور �لذي تقوم 
به �لغرفة ، قائال: كان لغرفة جتارة و�شناعة �بوظبي دور 
�الد�رة  جمل�س  ي�شكلون  �ل��ذي��ن  �الع�����ش��اء  ح�شب  متنامي 

�ه��م عو�مل جن��اح عمل غرفة  و�ن من  و�لقطاع �خل��ا���س، 
�مر  يهمهم  ونا�شطني  فاعلني  �ع�شاء  وج��ود  هو  �بوظبي 
، و�ن يكونو� متفرغني نوعا  �لقطاع �خلا�س ب�شكل جدي 
ما للعمل يف �لغرفة و�مل�شاركة يف جمال�س �للجان �ملنبثقة 
عنها ، وح�شور �الجتماعات و�للقاء�ت �شو�ء مع �مل�شوؤولني 

و�لوفود �القت�شادية �لز�ئرة للغرفة .
ومعرفة  �خلا�س  �لقطاع  مع  �لتو��شل  �همية  على  و�شدد 
�حتياجاته ومتطلباته و�مل�شاكل �لتي تو�جهه و�يجاد حلول 

لها و�ي�شال هذه �ملطالب ال�شحاب �لقر�ر .
و��شار �لعتيبة �ىل �ن �لعملية �النتخابية �خلا�شة بانتخاب 
�ع�شاء جمل�س �د�رة غرفة جتارة و�شناعة �بوظبي حتتاج 
�ىل مر�جعة من ��شحاب �لقر�ر �شو�ء مبا يتعلق بالعملية 
�النتخابية �و �الع�شاء �مل�شموح لهم بالرت�شح بحيث يكونو� 

مب�شتوى معني من حيث �خلربة �و �لتعليم.
�ع�شاء  الختيار  جتري  �لتي  �النتخابات  �آلية  �ىل  وتطرق 
على  م�شدد�  �بوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �د�رة  جمل�س 
توجه  �و   ، �ال���ش��و�ت  ���ش��ر�ء  عملية  ملخاطر  �لتنبيه  �همية 
�لرخ�س  م��ن  �ل��ع��دي��د  مي��ل��ك��ون  مم��ن  �مل�شتثمرين  بع�س 
�لتجارية لعر�س بيع ��شو�تهم ملن يدفع لهم �شعر� �على، 
حيث �ن م�شالة �شر�ء �ال�شو�ت توؤثر على �شري �النتخابات 
، و �ن �ل�����ش��وت �م��ان��ة وي��ج��ب �ل��ت��وع��ي��ة م��ن خم��اط��ر هذ� 
�المر ، و�شرورة و�شع �جر�ء�ت ر�دعة ملن يعمل على �شر�ء 
�ال�شو�ت، حيث �ن بيع و�شر�ء �ال�شو�ت يعترب ممار�شة غري 

�شليمة.
ل��ع��دد من  �ب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  تعيني  �ه��م��ي��ة  �لعتيبة  و�ك���د 
�ن  �لعلم  م��ع   ، �ب��وظ��ب��ي  غ��رف��ة  �د�رة  �الع�����ش��اء يف جمل�س 
ع�شوية  يف  م��ر���ش��ح��ا   15 �الن��ت��خ��اب��ات جت���ري الخ��ت��ي��ار 

�ع�شاء  �ن �حلكومة تختار  �لغرفة، مو�شحا  �د�رة  جمل�س 
م��ن ����ش��ح��اب �خل����رب�ت و�مل�����ش��وؤول��ني �ل��ذي��ن ميكنهم دعم 

غرفة �بوظبي بال�شكل �ملطلوب .
�د�رة  جمل�س  �ع�����ش��اء  �نتخابات  يف  نحتاج  �ن��ن��ا  وي�شيف: 
�ملقبل  �لعام  �شتقام يف  �لتي  �بوظبي  غرفة جتارة و�شناعة 
�ىل جمموعة من �الع�شاء �لذين ميثلون �لقطاع �خلا�س 
للجهات  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  ���ش��وت  ويو�شلون  �مل�����ش��رف  بال�شكل 
�لتو��شل مع �لقطاع �خلا�س بدون  �ملعنية، ويعملون على 
�نقطاع ومعرفة �حتياجاته ومطالبه وبحث ق�شاياه ب�شكل 
�ل�شريك  يكون  و�ن  تطوره  يف  وي�شهم  �لقطاع  ه��ذ�  يخدم 

�لفاعل �ىل جانب �لقطاع �لعام .
�د�رة  جمل�س  �ع�����ش��اء  ع��ل��ى  �خ���رى  �دو�ر�  ه��ن��ال��ك  �ن  ك��م��ا 
غرفة �بوظبي تتمثل يف ��شتقبال �لوفود و�الجتماع معها و 
بحث فر�س �ال�شتثمار �مل�شرتكة و�لعمل على جذب روؤو�س 
�المو�ل �الجنبية و�بر�ز �مل�شاريع و�لقطاعات �ال�شتثمارية 

يف �بوظبي.
ونوه �لعتيبة �ىل �همية �لتناغم يف �لعالقة بني غرفة جتارة 
و�لدو�ئر  �القت�شادية  �لتنمية  ود�ئ���رة  �بوظبي  و�شناعة 
�لقطاع �القت�شادي  �لتناغم يخدم  �الخ��رى، حيث �ن هذ� 
يف �المارة ، مو�شحا �همية �لتو��شل بني �لطرفني وبحث 

ق�شايا �لقطاع �خلا�س وحلها.
وذك��ر �نه توجد يف �لوقت �حل��ايل م�شكلة تتمثل يف وجود 
�خلا�س  و�لقطاع  �بوظبي  غرفة  ب��ني  �لتو��شل  يف  فجوة 
فاعلة  �آليات  و�يجاد  �لفجوة،  ردم هذه  �همية  م�شدد� على 
لبح�س ق�شايا �لقطاع �خلا�س ومتابعتها ، بدال من وجود 
�ن  �ال  �لتي متثل قطاعات متنوعة  �للجان  عدد كبري من 
�ل��ت��و����ش��ل بينها وب��ني �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س غ��ري ف��ع��ال حاليا 

وقال: �ن �آلية �لتو��شل بني جلان �لغرفة و�لقطاع �خلا�س 
كون هذه �للجان متثل �لقطاع �خلا�س بكل �طيافه.

التوطن يف القطاع اخلا�ض
على  �لعتيبة  م�شاريع  �د�رة جمموعة  رئي�س جمل�س  و�أك��د 
يف  �لوظائف  توطني  يف  �الع��م��ال  ��شحاب  ت�شجيع  �همية 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وت��اأه��ي��ل �خل��ري��ج��ني ل��ل��دخ��ول �ىل هذ� 

�لقطاع �شو�ء يف �لعمل به �و تا�شي�س م�شاريع خا�شة بهم.
وقال: من �ل�شعب جعل �جلميع موظفني يف �حلكومة �و 
وت�شجيع  تاهيل  بر�مج  وج��ود  �ملهم  ومن  �خلا�س،  �لقطاه 
هذ�  يف  كبري  ب��دور  يقوم  للم�شاريع  خليفة  �شندوق  و�ن   ،
�ل�شان وال بد من تو�شيع دور �ل�شندوق لي�شتوعب �العد�د 

�ملتز�يدة من ��شحاب �مل�شاريع ودعمهم .
�بوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ت�شكل  �ن  �لعتيبة  و�ق��رتح 
حيث   ، و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  بدعم  خا�شة  جلنة 
�شيكون لها دور هام يف دعم �خلريجني �ل�شباب وتوجيههم 
�لتي  �ل��در����ش��ات  �ع����د�د  يف  وم�شاعدتهم  �الم��ث��ل  بال�شكل 
يحتاجون �ليها ب�شكل �مثل بدال من �العتماد على مكاتب 

�عد�د در��شات ت�شتنزف �مكانياتهم .
و�ل�شابات  �ل�����ش��ب��اب  ت�شجيع  �مل��ه��م  م��ن  �لعتيبة:  و�أ����ش���اف 
يف  �شركاء  ليكونو�  خا�شة  �عمال  تاأ�شي�س  على  �خلريجني 
هذ�  يف  ب��دور  �لقيام  �بوظبي  غرفة  وعلى   ، �لدولة  تنمية 

�ل�شاأن من خالل جلنة متخ�ش�شة تتبنى هذ� �المر.

دعم القطاع ال�شناعي
و�فاد عتيبة �لعتيبة �ن هنالك حركة يف �لنمو �القت�شادي 
و�ملجاالت  �لقطاعات  من  ع��دد  يف  �بوظبي  �م��ارة  ت�شهدها 
بف�شل  ن�شطة  حركة  ي�شهد  �ل��ذي  �لطاقة  جم��ال  �ب��رزه��ا 
وجود م�شاريع جاري �لعمل بها تقارب 150 مليار درهم وال 
بد للقطاع �خلا�س �ن ي�شتفيد من �لقطاعات �ال�شتثمارية 
�لرتكيز  يجب  �ل��ذي  �ل�شناعي  �لقطاع  خا�شة   ، �ملتنوعة 
ع��ل��ي��ه خ���الل �ل��ف��رتة �مل��ق��ب��ل��ة ، ورغ����م �جل��ه��ود �حلكومية 
�لكبرية �ال �ن هذ� �لقطاع مل ياخذ حقه ويجب �لنظر يف 
م�شاكله من ناحية �لقو�نني و�الج��ر�ء�ت و�لتمويل، حيث 
�ن �الر��شي تاأخذ وقت طويل للح�شول عليها، �ىل جانب 

�ن �لتمويل ال يتوفر ب�شهولة .
�مل�شاريع  �ل��ب��ن��وك يف مت��وي��ل  ���ش��روط  �ن  �ل��ع��ت��ي��ب��ة  وي����رى 
كما  �خل�شو�س  ه��ذ�  يف  تت�شدد  حيث  �شعبة،  �ل�شناعية 
اليوجد لدى �لبنوك خرب�ء متخ�ش�شني يف تقييم جدوى 
�مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، م��وؤك��د� �ه��م��ي��ة �ن ت��وج��ه �حلكومة 
وي�شيف  �ل�شناعي  �لتمويل  �ج����ر�ء�ت  لت�شهيل  �ل��ب��ن��وك 
�لعتيبة: لقد �شبعنا من �لدر��شات �لكثرية، �ننا بحاجة �ىل 
�ال�شتثمارية  �لقطاعات  خمتلف  خلدمة  فاعلة  �ج���ر�ء�ت 

�ملتنوعة وخدمة �مل�شتثمرين ورجال �العمال .
�ب��وظ��ب��ي ت�����ش��ه��د ن��ه�����ش��ة يف خمتلف  �ل��ع��ت��ي��ب��ة �ن  و�و����ش���ح 
للتنمية   2030 �ال�شرت�تيجية  �لروؤية  بف�شل  �لقطاعات 
على  �الج���ر�ء�ت  ت�شهيل  �شرورة  �ىل  م�شري�  �القت�شادية، 
�شانها  م��ن  �لتي  �لو��شحة  �لقو�نني  ووج���ود  �مل�شتثمرين 
جذب �مل�شتثمرين �الجانب لال�شتثمار يف �بوظبي وجعلها 

مركز جتاريا وماليا عامليا
�الج����ر�ء�ت  تعزيز  يف  �شريع  ب�شكل  ن�شري  �ن��ن��ا  وي�شيف: 
تكاملية  عملية  �شمن  و�خلدمات  و�الن�شطة  �اللكرتونية 
بني �حلكومة و�لقطاع �خلا�س، من �جل �الرتقاء بخدماتنا 

و�ال�شهام بتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة للوطن .

اأكد اأن اإح�شائيات �شركات الأبحاث الأجنبية اأثرت �شلبًا على القطاع العقاري

عتيبة بن �سعيد العتيبة يوؤكد اأهمية وجود هيئة اأو وزارة تعنى باأمور القطاع العمراين والإ�سكان

التم�يل يف هذا املجال اإجراءات  ت�شهيل  اإىل  ويحتاج  مهم  ال�شناعي  القطاع  على  •• الرتكيز 
ملعرفة احتياجاته ومتطلباته ملحة  �رضورة  اخلا�ص  القطاع  مع  •• الت�ا�شل 

على �رضاء الأ�ش�ات يف انتخابات غرفة اأب�ظبي يعمل  ملن  رادعة  اإجراءات  و�شع  على  •• التاأكيد 



•• دبي-وام:

وقعت مو�نئ دب��ي �لعاملية  �الإم���ار�ت  و 
جمموعة دب��ي ل��ل��ج��ودة  م��ذك��رة تفاهم 
�إد�رة  �أعلى م�شتوى للجودة يف  لتحقيق 
�ملنافذ وخدمة �لعمالء من خالل تهيئة 
و�شديقة  م�����ش��د�ق��ي��ة  ذ�ت  �آم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة 
من  كجزء  �لتكلفة  ومنخف�شة  للبيئة 
�لتز�مها �مل�شتمر لتعزيز فعالية �شل�شلة 
�لتفاهم  مذكرة  وقع  للعمالء.  �لتوريد 
ع��ن م��و�ن��ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة �أك����رب م�شغل 
حممد  �ملنطقة  يف  �لبحرية  للمحطات 
�أحمد �ملدير �لتنفيذي للعمليات..  علي 
للجودة  دب��ي  جمموعة  عن  وقعها  فيما 
رئي�س جمل�س  �الأك��رف  يو�شف  �لدكتور 
�إد�رة �ملجموعة بح�شور بدرية �لتميمي 
مدير عام جمموعة دبي للجودة وكبار 

�مل�شوؤولني من كال �لطرفني.
 وتخللت مر��شم توقيع مذكرة �لتفاهم 
�أق���ي���م���ت يف م��ك��ات��ب م���و�ن���ئ دبي  �ل���ت���ي 
دبي  جمموعة  تقدمي  جبل  يف  �لعاملية 
ل��ل��ج��ودة ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ري��ة مل���و�ن���ئ دبي 
�لكبري  ودعمها  �لر�ئد  لدورها  �لعاملية 
لروؤية �ملجموعة يف تعزيز ثقافة �جلودة 
و�البتكار و�لتميز �ملوؤ�ش�شي على �ل�شعيد 
�مل��ح��ل��ي و�الحت�����ادي. وق���ال حم��م��د علي 
�أن  �ملنا�شبة  ب��ه��ذ  ل��ه  ت�شريح  يف  �أح��م��د 
دب���ي للجودة  �ل�����ش��ر�ك��ة م���ع جم��م��وع��ة 
�لعاملية  دب����ي  م���و�ن���ئ  ح��ر���س  �أظ���ه���رت 

�لتي  �ل�شاملة  على تعزيز نظام �جل��ودة 
ت�شتهدف عمالئها.

�ل��ع��امل��ي��ة ملتزمة  دب���ي  �أن م��و�ن��ئ  و�أك����د 
�جل���ودة  �إد�رة  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ب��ال��ع��م��ل 

ل��ل��ج��ودة ليت�شنى  دب���ي  م��ث��ل جم��م��وع��ة 
�مل�شتوى  على  �لتميز  م�شتوى  رف��ع  لها 

�إىل  م�����ش��ري�  �ل��ب��ح��ري..  �ل��ن��ق��ل  �شناعة 
�عتماد  على  ت��ق��وم  �ل�شركة  �شيا�شة  �أن 
�أع���ل���ى م��ع��اي��ري �جل�����ودة �ل��ع��امل��ي��ة لدعم 
م�����ش��رية ت��ق��دمي خ��دم��ات �آم��ن��ة وفعالة 
مع  ت��ت��م��ا���ش��ى  و�ل��ت��ي  للبيئة  و���ش��دي��ق��ة 
�أف�����ش��ل �خل���دم���ات ل��ع��م��الئ��ه��ا. و�أ����ش���اد 
�ملدير �لتنفيذي للعمليات يف مو�نئ دبي 
للجودة يف  دبي  ب��دور جمموعة  �لعاملية 
تر�شيخ مفهوم �جلودة �ل�شاملة وتعزيز 
�لعمل على  للتميز يف  �ملمار�شات  �أف�شل 
�خلا�س.  و�ل��ق��ط��اع  �حلكومي  �ل�شعيد 
�ل�شر�كة  ه���ذه  ب����اأن  ث��ق��ت��ه  ع���ن  و�أع�����رب 
لها  �شيكون  للجودة  دب��ي  جمموعة  م��ع 
ناحية  م��ن  �لكبري  �الإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ريه��ا 
�البتكار �مل�شتمر و�لذي يقوم على �أعلى 
و�ل�شالمة  و�ل�����ش��ح��ة  �جل����ودة  م��ع��اي��ري 
�مل�شتقبلي الإد�رة  و�لبيئة لتلبية �لطلب 
�لبحرية.  و�مل��ن��اف��ذ  للميناء  �لب�شائع 
من جهته �أثنى �لدكتور يو�شف �الأكرف 
�ل��ع��امل��ي��ة لتحقيق  دب����ي  م���و�ن���ئ  �ل���ت���ز�م 
و�لتميز  �ل�شاملة  �جل��ودة  معايري  �أعلى 
وب�شكل  �إيجابيا  ينعك�س  �لذي  �ملوؤ�ش�شي 
و��شح يف �شهاد�ت �العتماد �لعاملية �لتي 
جماالت  يف  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ  تلقتها 
�لعامة  و�ل�����ش��الم��ة  و�ل�����ش��ح��ة  �جل�����ودة 
دبي  جمموعة  �شعي  م��وؤك��د�  و�ل��ب��ي��ئ��ة.. 
جميع  لتح�شني  فر�س  لتوفري  للجودة 
�مل�شتثمرين  خا�شة  �ملجموعة  �أع�����ش��اء 

منهم .

•• اأبوظبي-وام:

ذكرت هيئة �لتاأمني �نها تبقت 443 �شكوى من حملة 
�لوطنية  �ل�شركات  على  منها  و�مل�شتفيدين  �لوثائق 
و�الأجنبية �لعاملة بالدولة خالل فرتة �لن�شف �الأول 
متعددة.  تاأمينية  بق�شايا  تتعلق  �جل���اري  �ل��ع��ام  م��ن 
�ملركبات  ت��اأم��ني  �شكاوى  �أن  �لهيئة  بيانات  و�أظ��ه��رت 
�لو�ردة  �ل�شكاوى  �إج��م��ايل  م��ن  �الأك���رب  �جل��زء  �حتلت 
توزعت  فيما  ب��امل��ئ��ة   97 ح����و�يل   �إىل  ت�شل  وبن�شبة 
�حلياة  على  �ل��ت��اأم��ني  جم���االت  على  �لباقية  �لن�شبة 
�إبر�هيم  �شعادة  و�أك��د  �ل�شحي.  و�لتاأمني  و�ملمتلكات 
عبيد �لزعابي �لقائم باأعمال مدير عام هيئة �لتاأمني 
وحملة  �ملو�طنني  بخدمة  و�هتمامها  �لهيئة  حر�س 
�ل�شكاوى  ومعاجلة  وتناف�شي  مثايل  ب�شكل  �ل��وث��ائ��ق 
و�لودية  �لقانونية  بالطرق  �ملحلية  �ل�شوق  �لقائمة يف 
�الإمار�تي  �لتاأمني  قطاع  �أد�ء  حت�شني  بهدف  �ملنا�شبة 
وت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة ���ش��وق �ل��ت��اأم��ني �مل��ح��ل��ي��ة وحت�شني 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �لتاأمني  ل�شناعة  �ل�شاملة  �لنظرة 
هيئة  �إن  وق��ال  بها  و�لعاملية  �الإقليمية  �لثقة  وتقوية 
�لتاأمني جنحت يف ت�شوية وحل �أغلب �ل�شكاوى �لو�ردة 
�لن�شبة  بقيت  فيما  باملئة   97.2 بلغت  وبن�شبة  �إليها 
�لقليلة �لباقية يف �إطار �لدر��شة و�لبحث بني �ل�شركات 
وحملة �لوثائق وهيئة �لتاأمني م�شري� �إىل �أن ن�شبة حل 
�ل�شكاوى خالل �لن�شف �الأول من �لعام �جل��اري تعد 

�ل�شابقة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �مل�شجلة  �مل��ع��دالت  من  �أعلى 
يف �لوقت �لذي قدمت فيه �لهيئة �حللول و�لت�شويات 
لل�شكاوى �لو�ردة �شمن فرتة ال تزيد على خم�شة �أيام 
�لذي  �الأم��ر  �ل�شكوى  تقدمي  تاريخ  من  �عتبار�  عمل 
وحلها  �ل�شكاوى  لت�شوية  �ملحددة  �ملعايري  مع  ين�شجم 
�أن  �لبيانات  و�لتناف�شية. وتظهر  �لتميز  على م�شتوى 
�الأول  �لربع  �لهيئة خالل  تلقتها  �لتي  �ل�شكاوى  عدد 
 64 254 �شكوى توزعت على  �لعام �جل��اري بلغ  من 
فرب�ير  �شهر  يف  �شكوى  و113  يناير  �شهر  يف  �شكوى 
حل  ن�شبة  بلغت  فيما  م��ار���س  �شهر  يف  ���ش��ك��وى  و77 
بلغ  باملئة يف حني   97.6 �لربع  ه��ذ�  �ل�شكاوى خ��الل 
عدد �ل�شكاوى �لتي تلقتها �لهيئة يف �لربع �لثاين 189 
و71  �إبريل  �شهر  يف  �شكوى   45 على  توزعت  �شكوى 
�شكوى يف �شهر مايو و73 �شكوى يف �شهر يونيو فيما 
بلغت ن�شبة حل �ل�شكاوى 96.8 باملئة و�أو�شح �لزعابي 
�ملوكلة  مهامها  خ���الل  م��ن  تعمل  �ل��ت��اأم��ني  هيئة  �أن 
مبوجب �لقانون �الإحتادي رقم 6 لعام 2007 ب�شاأن 
�إن�شاء �لهيئة على حماية حقوق حملة وثائق �لتاأمني 
و�مل�شتفيدين منها وحتقيق �لتو�زن و�لعد�لة بني هذه 
�حلقوق وبني م�شالح �ل�شركات بهدف تعزيز تناف�شية 
���ش��وق �ل��ت��اأم��ني �مل��ح��ل��ي��ة وت��ط��وي��ر �أد�ئ���ه���ا مب��ا يو�كب 
�لوطني  لالإقت�شاد  �ملتقدم  و�لنمو  �ملتو��شل  �لتطور 
تعمل  �لهيئة  �أن  و�أ�شاف  و�جلزئية.  �لكلية  مبكوناته 
�ملحلية  �لتاأمني  �شوق  يف  �ل�شلبيات  بع�س  جت��اوز  على 

�لرقابي  و�ل��دور  و�لت�شريعي  �لقانوين  �لتنظيم  عرب 
تاأميني  �شوق  لبناء  �لبع�س  بع�شهما  يكمالن  �للذين 
متطور وتناف�شي على �مل�شتوىيني �الإقليمي و�لعاملي. 
�لتاأمني  ���ش��وق  �الأط�����ر�ف يف  ق��ن��اع��ة ج��م��ي��ع  �إن  وق����ال 
�ملحلية مب�شد�قية هيئة �لتاأمني و�الأر�شية �لقانونية 
�لتي ت�شتند �إليها يف �أد�ء مهامها وم�شوؤولياتها �شاهمت 
يف �لتو�شل �إىل حلول ودية الأغلب �لق�شايا �ملعرو�شة. 
�همية  �لتاأمني  هيئة  ع��ام  مدير  باأعمال  �لقائم  و�أك��د 

�لتاأمني  تبذلها هيئة  �لتي  �ملتو��شلة  �لكثيفة  �جلهود 
الإيجاد  �ملتو��شلة  ومتابعتها  �ل�شكاوى  مع  �لتعامل  يف 
باملتابعة  ك��ث��رية  �أح��ي��ان  ت��رت�ف��ق يف  ح��ل��ول لها و�ل��ت��ي 
�ملحلي  �لتاأمني  و�شوق  لل�شركات  �مليد�نية  و�جل���والت 
من  �ل��ن��وع  لهذ�  و�مل��وؤه��ل��ني  �ملخت�شني  موظفيها  ع��رب 
و�الإحتادية  �ملحلية  �جلهات  مع  بالتعاون  �أو  �الأع��م��ال 
�ملعنية مع �الأخذ بعني �الإعتبار عامل �ل�شرعة و�أهميته 
و�لقانونية  �لودية  بالطرق  �ل���و�ردة  �ل�شكاوى  حل  يف 
�ملنا�شبة ولفت �إىل �أن ق�شم �ل�شكاوى بالهيئة ي�شتقبل 
�ل�شكاوى مبا�شرة من حملة �لوثائق وتقوم بدر��شتها 
ب��ع��ن��اي��ة ع��رب جم��م��وع��ة م��ن �ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه م��ن ذوي 
�لعلم و�الخت�شا�س و�خلربة و�لتحقق من م�شمونها 
بال�شكوى  �ملعنية  �ل�شركة  م��ع  �ملبا�شر  �الإت�����ش��ال  ع��رب 
جميع  ح��ل  يف  �لنقا�س  مرحلة  يف  �ل��دخ��ول  وب��ال��ت��ايل 
و�ل�شركات وفق  �لوثائق  �لنقاط �خلالفية بني حملة 
�الأ�شول �لقانونية �ملحددة . كما يقوم �لق�شم بتقدمي 
�لردود على ع�شر�ت �ال�شتف�شار�ت �ليومية �لتي تتعلق 
باجلو�نت �ملختلفة يف ن�شاط �لتاأمني يف �ل�شوق �ملحلية. 
قدر�تها  ل��ت��ع��زي��ز  ت�شعى  �ل��ت��اأم��ني  ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
�لتاأميني  �لوعي  �أ�شاليب  وتطوير  و�لفنية  �لب�شرية 
�أكر  ب��غ��ي��ة تنظيم  �ل��وث��ائ��ق و�جل��م��ه��ور  ل���دى ح��م��ل��ة 
�لتاأمني و�الإ�شر�ف عليه مبا  تطور� وتناف�شية لقطاع 
يكفل تعزيز دور �شناعة �لتاأمني يف منظومة �الإقت�شاد 

�لوطني ومكونات �لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة .
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جمل�ص �سيدات اأعمال دبي يرّحب برايت �سلك�سن �سريكًا ا�سرتاتيجيًا لتمكني دور املراأة يف املجتمع

مليار و231 مليون درهم اأرباحًا �سافية ل�سركة اإعمار العقارية خالل 6 اأ�سهر

هيئة التاأمني تتلقى 443 �سكوى من حملة الوثائق على ال�سركات يف الن�سف الأول 2013

الأحوا�ص اجلافة جتري عددًا من 
التنقالت والرتقيات تهدف للتوطني

•• دبي-وام:

من  ع��دد�  باتخاذ  �لعاملية  و�مل��الح��ة  �لعاملية  �جلافة  �الأح��و����س  قامت 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  دعوة �شاحب  �ملبادر�ت متا�شيا مع 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
وتتوحد  �جلهود  فيه  تت�شافر  للتوطني  عاما   2013 عام  يكون  ب��اأن 
فيه �لطاقات الإطالق جمموعة من �ملبادر�ت و�ل�شيا�شات للتعامل مع 

�لتوطني كاأولوية وطنية على جميع �مل�شتويات.
وتهدف �ملبادر�ت �إىل متكني �ملو�طنني �ملوؤهلني و�الأكفاء يف �ملجموعة 
�لبالتينية  �ليخوت  و�إد�رة  دبي  ج��د�ف  �ملالحية  دبي  فيها مدينة  مبا 
�لقائمة وو�شع �خلطط  �لعمل  �لوطنية د�خل قوة  �لكفاء�ت  وحتديد 

لتوفري فر�س �لنمو للمو�طنني.
برئا�شة  �لوطنية  �ل��ك��و�در  تطوير  جمل�س  تكوين  �مل��ب��ادر�ت  وتت�شمن 
خمي�س جمعة بوعميم رئي�س �الأحو��س �جلافة �لعاملية و�ملالحة �لعاملية 
�إ�شافة لكبار �ملدر�ء �لتنفيذيني و�إن�شاء ق�شم متخ�ش�س على م�شتوى 
�لوطنية  و�ل��ك��ف��اء�ت  �ل��ك��و�در  لتطوير  �ملجموعة  يف  �لب�شرية  �مل���و�رد 
تفعيل  جانب  �ىل  للرئي�س  مبا�شرة  تقاريره  برفع  فيها  يقوم  و�لتي 
�ل�شاغرة للمو�طنني  �لوظائف  بو�بة خم�ش�شة على �الإنرتنت ت�شمى 
و�ال�شتقر�ء  �مل�شتقبل  ق��ادة  وبرنامج  �لوظيفي  للتطوير  و�لتخطيط 
�الأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع  وثيقة  ع��الق��ات  تطوير  ع��ن  ف�شال  �مل��رك��ز 
ذ�ت  �مل��ه��ار�ت  ذوي  من  �ملو�طنني  لتحديد  �لعايل  و�لتعليم  �لرئي�شية 
�ل�شلة باأعمال �ملجموعة وو�شع �أطر �لتدريب �ملوجهة نحو �لعمل يف 

�مل�شتقبل وتوظيف �خلريجني �جلدد.
و�أعرب خمي�س جمعة بوعميم عن �إلتز�م �ملجموعة بتنفيذ روؤية قادتنا 
ولدينا  �لوطنية  �لعاملة  �ل��ق��وى  وت��ط��وي��ر  توظيف  و���ش��م��ان  �ل��ن��رية 
ب��االن�����ش��م��ام ملجموعة  ي��رغ��ب  مل��ن  ك��ث��رية  ع��م��ل مهنية  ف��ر���س  بالفعل 
�ل�شارمة  و�الإج���ر�ء�ت  �لنظم  و�شع  �إ�شتحد�ث  �ىل  �شركاتنا..م�شري� 
لتقدمي �لتوجيه �ل�شليم و�لتخطيط لتمكني �ملو�طنني وتوفري فر�س 

عمل لهم يف �ملجموعة.
ملوظفينا  �لعليا  �الإد�رة  ف��ري��ق  قبل  م��ن  و�لت�شجيع  �ل��دع��م  �ن  وق���ال 
�لتوجيه  �شيكون من خالل  و�ملن�شبطني  و�ملوؤهلني  �الأكفاء  �ملو�طنني 
فر�س  بناء  �إىل  �لوطنية  كو�درنا  تطلع  ت�شمن  �لتي  �مل�شورة  و�إ���ش��د�ء 

عمل طويلة �ملدى ويدعمهم يف ذلك برنامج قادة �مل�شتقبل.
و�كد بوعميم �أن مع مرور �لوقت �شوف تعزز �ملبادر�ت �لتي و�شعت من 
�لقدر�ت �لوطنية وت�شفي �لطابع �ملوؤ�ش�شي �ملحكم و�لتطوير �مل�شتمر 
..الفتا �ىل �نه نظر� لطبيعة �أعمال �ملجموعة �ملتخ�ش�شة يف �ل�شناعات 
�الأول على توظيف  �ملقام  �لرتكيز يف  فاإن  �لثقيلة  و�ملالحية  �لبحرية 
�الإ�شر�فية  �مل�شتويات  �لتقنية و�ملهنية يف  �لوطنية يف �ملجاالت  �لكو�در 

و�إد�رة �لوحد�ت و�لذي �شوف يتيح فر�شا قوية للنمو يف �مل�شتقبل.
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�أع�����ل�����ن جم���ل�������س �����ش����ي����د�ت �أع������م������ال دب���ي 
ر�يت  �شركة  �خ��ت��ي��اره  ع��ن   )DBWC(
�شلك�شن Right Selection للتدريب 
�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً جديد�ً  ���ش��ري��ك��اً  و�ل��ت��ط��وي��ر 
نافذًة  �ملجل�س  �أمام ع�شو�ت  له، مبا يفتح 
�ملتحدثني  للتو��شل مع نخبة من  و��شعًة 
���ش��ل��ك�����ش��ن ويتيح  ر�ي�����ت  ل����دى  و�مل����درب����ني 
ل��ه��ن �ل��و���ش��ول �إىل حم��ف��ظ��ة ك��ب��رية من 
تقّدمها  �لتي  �لتعليمية  و�الأدو�ت  �حللول 

�الأخرية. 
بني  �جل��دي��دة  �ل�شر�كة  �إّتفاقية  وت�شمن 
للخدمات  �مل��ت��ب��ادل  �ل��و���ش��ول  �ل��ط��رف��ني 
وتطوير �أعمالهما ب�شكل متعّدد �لوظائف 
عرب ��شتخد�م قنو�ت �لتو��شل �الإجتماعي 
للفعاليات  للرتويج  منهما  بكل  �خلا�شة 

و�لدور�ت �لتدريبية و�آخر �الأخبار �ملتعلقة 
ر�يت  �شركة  �الإتفاقية  ت��خ��ّول  كما  بهما. 
�لتدريبية  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دمي  ���ش��ل��ك�����ش��ن 
�لعمل  ور���������س  وت���ن���ظ���ي���م  �الإح�����رت�ف�����ي�����ة 
�ملجل�س  �أع���م���ال  ي��دع��م  مب��ا  �لتخ�ش�شّية 
وتفعيل  �مل�����ر�أة  دور  مت��ك��ني  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
وحتقيق  �الأع���م���ال  ت��ط��وي��ر  يف  م�شاركتها 

�لتنمية �لوطنية. 
�شالح  عي�شى  رج���اء  �أث��ن��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  وم���ن 
�أعمال دبي  �لقرق، رئي�شة جمل�س �شيد�ت 
على جهود ر�يت �شلك�شن يف تر�شيخ ثقافة 
�لتعليم و�لتدريب بني �أو�شاط �ل�شركات يف 
منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�آ�شيا، م�شيفًة: �إن 
�إن�شمام �شركة ر�يت �شلك�شن �إىل حمفظة 
�إ�شافًة  ي�شكل  �الإ�شرت�تيجيني  �شركائنا 

هامة على م�شتوى متكني �شيد�ت �الأعمال 
بال�شكل  �أع��م��ال��ه��ن  ت��ط��وي��ر  م���ن  دب����ي  يف 
�مل�شتمر  �لتعليم  يبقى  ح��ني  ويف  �الأم��ث��ل. 
�لر�فد �الأ�شا�س لتحقيق �لتمّيز يف �لعمل، 
�الإ�شرت�تيجي  �شريكنا  �أن  يقني  على  �إّننا 
تعزيز  يف  كبري  تاأثري  له  �شيكون  �جلديد 

�أد�ء ع�شو�ت �ملجل�س يف هذ� �ل�شياق. 
وُيذكر �أن ر�يت �شلك�شن تن�شط الأكر من 
ثقافة �لتعليم  وتعزيز  ن�شر  يف  عاماً   18
و�لتدريب يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�آ�شيا 
�لقيمة  ع��ال��ي��ة  تثقيفية  جت��رب��ة  وت��وف��ري 
�ملدربني  �أه���م  دع���وة  خ��الل  م��ن  لل�شركات 
عّدة  جم��االت  يف  �شني  �ملتخ�شّ و�خلطباء 
و�لقيادة  و�مل��ب��ي��ع��ات  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ة  مثل 
و�لتحفيز ومهار�ت �لتو��شل وغريها. كما 

تقوم ر�يت �شلك�شن بتوزيع �الأدو�ت �لعملية 
و�لتثقيفية ذ�ت �ل�شلة كالكتب و�الأقر��س 

�ملدجمة يف خمتلف �أنحاء �لعامل. 
وي���ه���دف جم��ل�����س ���ش��ي��د�ت �أع���م���ال دب����ي ، 
�لذي تاأ�ش�س يف �لعام 2002، �إىل حت�فيز 
�ل�شيد�ت على تفعيل م�شاهمتهّن يف تنمية 
�ملتميز�ت من  �ملجتمع ف�شاًل عن ت�شجيع 
�لو�شول  على  �الأع��م��ال  قطاعات  خمتلف 
�لن�شاء  و�إل��ه��ام  �لنجاح  درج���ات  �أع��ل��ى  �إىل 
وباالأخ�س  �ل����ع����امل،  �أن����ح����اء  خم��ت��ل��ف  يف 
وتوظيف  ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�ملجل�س  �الأمثل. وينظم  بال�شكل  قدر�تهّن 
�أعمال  جمل�س  م�شمى  حت��ت  �شهري  لقاء 
ل��ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات ���ش��ام��ل��ة ح���ول �أح���دث 
�ملمار�شات  و�أف�����ش��ل  و�مل��ع��ارف  �مل�شتجد�ت 
�أه�������د�ف �شيد�ت  ���ش��اأن��ه��ا دع����م  �ل���ت���ي م���ن 

�الأعمال و�لقياد�ت �لن�شائية. 

•• دبي -وام:

حققت �شركة �إعمار �لعقارية ومقرها دبي �أرباحا �شافية و�شلت �إىل مليار 
�أمريكي خالل �لن�شف �الأول من  335مليون دوالر  231 مليون درهم  و 
�لعام �حلايل على نحو مياثل �شايف �الأرباح �ملحققة يف نف�س �لفرتة من �لعام 

�ملا�شي �لتي بلغت مليار� و 220 مليون درهم 332 مليون دوالر .
وتاأتي هذه �لنتائج �الإيجابية خالل مرحلة ت�شهد فيها عمليات �إعمار منو� 
و�لعالمات  �لفاخرة  �لعقارية  �مل�شاريع  من  كثري  �إط��الق  يف  يتجلى  كبري� 
�لتجارية �جلديدة يف قطاع �لفنادق بالتز�من مع �الأد�ء �لقوي لقطاع مر�كز 

�لت�شوق يف �شوقها �لرئي�س بدبي.
�إي��ر�د�ت �ل�شركة  �أن  �إعمار �م�س  و�أف��اد تقرير مايل ن�شف �شنوي �شدر عن 
و�شلت �إىل خم�شة مليار�ت و 219 مليون درهم 1.4 مليار درهم يف �ل�شهور 
�لعام  �لفرتة من  باإير�د�ت نف�س  33 مقارنة  ن�شبتها  �ملا�شية بزيادة  �ل�شتة 

�ملا�شي.
بلغ  �حل��ايل  �لعام  من  �لثاين  �لربع  يف  �ل�شركة  �أرب���اح  �شايف  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملائة مقارنة  21 يف  ن�شبته  بنمو  دوالر  184 مليون  دره��م  مليون   675
بالربع �ل�شابق له وبز�دة ن�شبتها 10 يف �ملائة مقارنة بنف�س �لفرتة من �لعام 

�ملا�شي.

وبني �لتقرير �أن �إعمار حققت �إير�د�ت بقيمة ثالثة مليار�ت و 109 ماليني 
درهم 846 مليون دوالر بزيادة ن�شبتها 47 يف �ملائة مقارنة باإير�د�ت �لربع 
�الأول من �لعام �حلايل وبنمو ن�شبته 48 يف �ملائة مقارنة بنف�س �لفرتة من 

�لعام �ملا�شي �لتي بلغت 2.1 مليار درهم 572 مليون دوالر .
و�أو�شح �أن �إجمايل �الإير�د�ت من عمليات �ل�شركة يف مر�كز �لت�شوق وجتارة 
�لعام �حلايل بلغت  �الأول من  �لن�شف  �لتجزئة و�ل�شيافة و�لرتفيه خالل 
مليارين و 326 مليون درهم 633 مليون دوالر �أي ما ن�شبته 45 يف �ملائة 

من �إجمايل �الإير�د�ت �ملحققة.
كما حققت عمليات �ل�شركة يف �الأ�شو�ق �لدولية �إير�د�ت قدرها 526 مليون 
درهم 143 مليون دوالر يف �ل�شهور �ل�شتة �ملا�شية �أي ما ن�شبته 10 �إجمايل 

�الإير�د�ت �ملحققة.
�أ�شخم مركز للت�شوق  �أن عدد زو�ر دبي مول �لذي يعد  �إىل  ولفت �لتقرير 
�لن�شف  ز�ئ��ر يف  38 مليون  �إىل  بتطويره و�شل  �إع��م��ار  وق��ام��ت  �ل��ع��امل  يف 
�الأول من �لعام �حلايل بزيادة ن�شبتها 23 مقارنة بنف�س �لفرتة من �لعام 
�ملا�شي فيما بلغت معدالت �الإ�شغال يف جمموعة �لعنو�ن للفنادق و�ملنتجعات 

لل�شركة نحو 90 يف �ملائة.
�إط���الق عالمتني  خ��الل  م��ن  �ل�شيافة  �إع��م��ار حمفظتها يف قطاع  وع���ززت 
�لعام  م��ن  �الأول  �لن�شف  خ��الل  �لفندقي  �لقطاع  يف  جديدتني  جتاريتني 

�حلايل وهما فيد� للفنادق و�ملنتجعات �ملوجهة نحو �جليل �جلديد من رجال 
�الأعمال و�ل�شياح و�لعالمة �لتجارية دبي �إن �لذي مت �إطالقه بالتعاون مع 

مر��س �لقاب�شة وي�شتهدف قطاع �لفنادق �ملتميزة ذ�ت �الأ�شعار �ملتو�شطة.
وت�شكل هذه �خلطو�ت �إ�شافة مهمة ملحفظة �إعمار يف قطاع �ل�شيافة �لتي 
�أي�شا  �ل�شركة  �أطلقت  كما  غرفة   2000 من  �أك��ر  مع  فندقا   13 ت�شمل 
جمموعة كبرية من �ل�شقق �لفندقية يف و�شط مدينة دبي مبا ين�شجم مع 
روؤى وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل نحو تر�شيخ مكانة دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 

كوجهة �أوىل لل�شياحة �لعائلية.
ت�شريح  يف  �لعقارية  �إعمار  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعبار  حممد  �شعادة  وق��ال 
�شحايف له �ليوم �أن �لنمو �لكبري�لذي حققته �ل�شركة خالل �لن�شف �الأول 
من �لعام �حلايل يعك�س �الأج��و�ء �الإيجابية �لتي تتمتع بها �شوق دبي �لتي 

�أ�شبحت بحق وجهة عاملية ر�ئدة لالأعمال و�لرتفيه.
و�أ�شاف �أن �ل�شركة حري�شة على �ال�شتفادة �ملثلى من هذه �ملوؤ�شر�ت �ملهمة 
م�شتندة يف تطلعاتها وطموحاتها �إىل �لروؤية �حلكيمة و�لتوجيهات �ل�شديدة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نحو �الرتقاء باإمكاناتها 
�لعاملية وقدر�تها �ال�شتثنائية �شمن قطاعات �الأعمال �لرئي�شة �لثالثة �لتي 

تعمل بها وهي �لتطوير �لعقاري و�ل�شيافة ومر�كز �لت�شوق.

واجهة املجاز املائية ت�ستقبل 1.2 مليون 
زائر خالل الن�سف الأول من العام 2013 

•• ال�صارقه-وام:

�شجلت و�جهة �ملجاز �ملائية �إحدى �لوجهات �لرتفيهية و�ل�شياحية �لر�ئدة 
يف �إمارة �ل�شارقة منو� يف عدد �لزو�ر خالل �لن�شف �الأول من �لعام �جلاري 
حيث ��شتقبلت عدد� قيا�شيا من �لزو�ر بلغ 1.2 مليون ز�ئر يف منو ملحوظ 

مقارنة مع �الأرقام �ل�شادرة عن �لفرتة �ملماثلة لها من �لعام �ملا�شي.
�حلديثة  �لع�شرية  و�ملر�فق  �ملن�شاآت  �أن  �ملائية  �ملجاز  و�جهة  �إد�رة  وذك��رت 
خمتلف  من  �ل���زو�ر  من  كبري�  �إق��ب��اال  �شهدت  قد  �لوجهة  �شمن  �ملنت�شرة 
�ملتحدة وخارجها  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  د�خ��ل  و�الأع��م��ار من  �جلن�شيات 
�لذين تو�فدو� على �ملر�فق �لرتفيهية لو�جهة �ملجاز �ملائية نافورة �ل�شارقة 
و حديقة مر�يا للفنون و ملعب �لغولف �مل�شغر ومنطقة �الألعاب وحديقة 
م�شغرة لالألعاب �ملائية ��شافة �إىل جمموعة من �ملطاعم و�ملقاهي �لعاملية 

�ملتو�جدة هناك وغريها من عنا�شر �جلذب �ملتنوعة.
�ل�شارقة  هيئة  يف  للعمليات  �لتنفيذي  �ملدير  �لق�شري  عبيد  �أحمد  وق��ال 
لال�شتثمار و�لتطوير �شروق يتمثل هدف �شروق يف تطوير �ل�شارقة كوجهة 
�شياحية ر�ئدة كما ت�شعى �لهيئة �إىل تعزيز ودعم منو م�شاريعها �ملختلفة 
با�شتمر�ر من خالل �ملحافظة على �أعلى �ملعايري وتطوير من�شاآت ومر�فق 
�ن  �ملائية  �ملجاز  و�جهة  مدير  �ملزروعي  فا�شل  حممد  و�أو�شح  �إ�شتثنائية. 
�الإرت��ق��اء مبكانتها  �ملائية ي�شهم يف  �مل��ج��از  �ل���زو�ر يف و�ج��ه��ة  ت��ز�ي��د حركة 
كاإحدى �أبرز �لوجهات �لرتفيهية و�ل�شياحية يف �إمارة �ل�شارقة كما تعترب 
�شياحية مميزة يف  �الإم��ارة كوجهة  تز�يد جاذبية  دليال قويا على  �لزيادة 
�ملنطقة. و�أكد �أن هذ� �الإقبال �لكبري �لذي ت�شهده و�جهة �ملجاز �ملائية يعود 
�إىل ت�شافر عدة عو�مل رئي�شية منها �ملوقع �الإ�شرت�تيجي �حليوي لو�جهة 
�ملجاز �ملائية يف و�شط �ملدينة وحميطها �لطبيعي وما تتميز به من �أجو�ء 
عائلية باالإ�شافة �إىل جودة �خلدمات و�ملر�فق �ملقدمة وتنوعها �لتي جاءت 

تلبية الحتياجات �أهل �ل�شارقة وزو�رها و�شاهمت يف حتقيق هذ� �لنجاح.
كما �أرج���ع �مل��زروع��ي م��ا ت�شهده و�ج��ه��ة �مل��ج��از �مل��ائ��ي��ة م��ن ح��رك��ة مفعمة 
�لتي بذلت يف  �إىل �جل��ه��ود  �ل���زو�ر  و�ل��زي��ادة يف ع��دد  بالن�شاط و�حل��ي��وي��ة 
وتطويرها  وت��روي��ج��ه��ا  ل��ل��زو�ر  �مل��ق��دم��ة  و�خل���دم���ات  �الأن�����ش��ط��ة  تخطيط 
با�شتمر�ر م�شري� �ىل �أن و�جهة �ملجاز �ملائية ت�شت�شيف عدد� من �لفعاليات 
و�الأن�شطة و�الإحتفاالت على مد�ر �لعام و�لتي مت �إعد�دها و�لتخطيط لها 
من قبل فريق عمل متخ�ش�س حيث تعترب هذه �لفعاليات و�الإحتفاليات 
دور�  لعبت  وق��د  �شو�ء  حد  على  و�ملقيمني  لل�شياح  رئي�شية  ج��ذب  عنا�شر 
�ملجاز  �إفتتاح و�جهة  �أع��د�ده��م. ويعود  �ل��زو�ر وزي��ادة  ��شتقطاب  رئي�شيا يف 
�ملائية باكورة م�شاريع هيئة �ل�شارقة لالإ�شتثمار و�لتطوير-�شروق �لتي مت 
�إجنازها با�شتثمار�ت بلغت 120 مليون درهم �إىل مار�س 2012 وتتميز 
�أب��رز �ملو�قع �لتجارية و�حليوية يف �الإم��ارة على بحرية خالد  مبوقعها يف 

�إحدى �لوجهات �ل�شياحية و�لرتفيهية �لر�ئدة يف �ل�شارقة.

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/600  جت كل-   م ت -ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية     
بخيت  �شفيان  هادي  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �الول  �خلليج  بنك  مدعى/ 
وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملهري  مهان�س 
�جلن�شية:  �ملهري  مهان�س  بخيت  �شفيان  هادي  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   1445260
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/6 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   12-2012 اغفال 368-2012  عم جز- م ع- ب- اأظ
طالب �الغفال /بن مهر�ن للخر�شانة �جلاهزة �جلن�شية: �المار�ت   �شد : بدر 
�غفال  : طلب  �لطلب  �الردن  مو�شوع  �ل�شيخ حممد �جلن�شية:  �شريف  حممد 
�الردن    �جلن�شية:  حممد  �ل�شيخ  �شريف  حممد  بدر  �عالنه:   �ملطلوب  طلبات  
وحددت  �عاله  �ملذكور  �لطلب  �قام  �الغفال  طالب  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف 
�ملحكمة  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�لعمالية مدينة حممد بن ز�يد �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك   مذكرة 

�لطلب بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ : 2013/7/28
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/186 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- و�ي �ر �يه �نرتبر�يز�س ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ �شفيتالنا كاكاروجلو وميثله: �حمد �شيف ماجد بن �شامل �ملطرو�شي نعلنكم 
باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/530 عقاري كلي يوم �الربعاء بتاريخ 2013/1/9 
درهم(   1750000( وق��دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1  : وذل��ك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الع��الن.   وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 917 /2013    جتاري  كلي                   

�ىل �ملدعى عليه /1-جويل جيورج  جيورج  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/ د�ر �لتمويل �س م ع- وميثلها/ حممد عبد�هلل جمعة �لقبي�شي وميثله: ر��شد 
عبد�هلل علي بن ع��رب     قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليه مببلغ وقدره )120542 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  . وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2013/8/29 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذ� فانت 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 7 /2013    عقاري  كلي                   

�ىل �ملدعى عليه /1-فخر �لدين للعقار�ت- موؤ�ش�شة فردية جمهول حمل �القامة مبا 
�قام  قد  �ل�شام�شي  �لغبار  ر��شد  �شعيد  �شيف  وميثله:  �شفاروف  بخودور   / �ملدعي  �ن 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة �حلكم ببطالن �تفاقية �حلجز �ملوقعه بني �ملدعي 
 551969.60( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  و�ل��ز�م   2008/5/14 بتاريخ  عليها  و�ملدعى 
بو�قع 12%. وحددت  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/19 �ل�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 679 /2013    عقاري  كلي                   

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م   لال�شتثمار  فورت�شن  /1-جم��م��وع��ة  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
ر��شد  �شعيد  �شيف  وميثله:  مهاجرين  �شني  �شهاب   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
�تفاقية  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  �ل�شام�شي  �لغبار 
و�لفائدة  دره��م   696.013.83 وق���دره  مبلغ  بدفع  عليها  �مل��دع��ى  و�ل���ز�م  �لبيع 
و�لر�شوم  �ل��ت��ام،  �ل�شد�د  وحتى   2007/6/9 تاريخ  من   %12 بن�شبة  �لقانونية 
 2013/8/19 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�شاريف 
من  �و  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�   ch1B.8 بالقاعة  ���س   11.00 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. .
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 323 /2013    مدين  كلي                   
حممد    �حمد  �شارفريز   -2 ب�شطورو�س  غليوم  ح�شمت  /1-ماجد  عليهما  �ملدعى  �ىل 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / مارميال- و�لدة- ب�شفتها من ورثة �ملتويف/
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام  قد  ر�جامانثاري    موريجان 
عليهم جميعا بالت�شامم و�لت�شامن بتعوي�شا  مببلغ وقدره )5.000.000 درهم( عن 
 %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�ملعنوية  �ملادية  �ال�شر�ر  
�ملو�فق  �لتام. وح��ددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ل�شد�د  من تاريخ وقوع �حل��ادث وحتى 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.18 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/8/19
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1866 /2012    جتاري  كلي                   
�ىل �خل�شم �ملدخل   /1-حممد عبد�هلل ر��شد �شعيد �لظاهري جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / ياختما�شرت الد�رة �ل�شفن ) �س.ذ.م.م( وميثله: �شامل 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام  قد  �حلمادي  علي  �شلطان  عبد�هلل 
بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )118850 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% حلني �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
فانت  لذ�   ch1B.8 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2013/8/19 �ملو�فق  �الثنني 
مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. .
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 848 /2012    عقاري  كلي                   
�ل��زرع��وين ب�شفته  �ب��و�حل�����ش��ن  �مل��دخ��ل   /1-ه����الل حممد ع��ب��د�ل��ك��رمي  �ىل �خل�شم 
�ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �الوىل  عليها  للمدعى  مالكا  وب�شفته  �ل�شخ�شية- 
��شحاق ح�شينعلي رحيمي وميثله:عبيد �شقر عبيد بو�شت   قد �قام عليك  �ملدعي / 
درهم(   1.063.132( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
ت��وؤدي للمدعيني مبلغ )500.000 دره��م ( وذل��ك على �شبيل  و�ل��ز�م �ملدعى عليها بان 
�لتعوي�س �ملادي و�ملعنوي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب. وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
�ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. .
 ق�سم الدعاو العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 848 /2013    عقاري  كلي                   

للم�شروع  �مل��ط��ورة  ب�شفتها  للعقار�ت  كليندين�شت  /1-���ش��رك��ة  �مل��دخ��ل    �خل�شم  �ىل 
مو�شوع �لدعوى    جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / ��شحاق ح�شينعلي رحيمي 
�ملطالبة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �ق���ام  ق��د  ب��و���ش��ت    عبيد  �شقر  وميثله:عبيد 
بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )1.063.132 درهم( و�لز�م �ملدعى عليها بان توؤدي 
للمدعيني مبلغ )500.000 درهم ( وذلك على �شبيل �لتعوي�س �ملادي و�ملعنوي و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�التعاب. وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الدعاو العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 341 /2013    مدين  كلي                   

�ىل �ملدعى عليه /1-يا�شر حممد �شحاته �حمد �شليم   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي / عادل نوري جابر- ممثال عن �ل�شركة �لوطنية لتقنيات �الل��و�ح �ال�شمنتية 
)���س.ذ.م.م( ومركز �الهلي لتعليم قيادة وميثله: علي �بر�هيم حممد �حلمادي    قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما بالت�شامن و�لت�شامم 
فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي ب�شفته مبلغ وقدره 3000000 درهم مع �لفائدة قانونية 
قدرها 9% من تاريخ �حلكم و�لز�م �ملدعي عليهما بامل�شروفات و�لر�شوم  ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2013/8/22 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2D.18

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2482 /2013 عمايل جزئي    
�ل�شيار�ت  جمهول حمل  �ملدعى عليه /1-�لرنا لتجارة قطع غيار  �ىل 
�شفيق �ال�شالم    �ملدعي / حممد جماهد ح�شني حممد  �ن  �القامة مبا 
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
  .)2013/148000( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   18086(
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2013/8/15  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س 
مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2816 /2013 عمايل جزئي    

�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  عليه /1-ه���وىل  �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / �نا ماري �بيالين ر�ميوند و قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �لز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ )26153 درهم( و�لز�مها بقيمة 
تذكرة �لعودة بالطائرة مببلغ )2000 درهم( و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف رقم 
�ل�شكوى )2013/149919(.    وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/8/18 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2701 /2013 عمايل جزئي    

حمل  جمهول  �لغذ�ئية  �مل���و�د  لتجارة  �ملجد  /1-د�ر  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / ح�شن فتحي �حمد �شعد قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10000 درهم( وتذكرة 
وحددت    .)2013/147383( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف    �لر�شوم  ع��وده 
مبكتب  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/21 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. 
  ق�سم الق�سايا العمالية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/622 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق  وط��ل��ب  �الم�����ار�ت     �جلن�شية:  ع��ب��د�هلل عبد�حلبيب  ع��و���س  حممد 
على �لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )فري�شت ت�شوي�ض 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�شة   ) احل�شرات  مكافحة  خلدمات 
و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )41691( �مللف  رقم  حتت  عجمان  يف 
بعجمان �ل�شيد:عبيد حممد عبيد �ملطرو�شي �جلن�شية:�المار�ت   ليكن معلوما 
للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/

�شلطان عبد�هلل �شلطان عبد�هلل �حلمادي �جلن�شية: �المار�ت   وطلبا �لت�شديق 
�ال�شم  100% يف  �لبالغة  )ت��ن��ازل( يف ح�شته  يت�شمن  �لتوقيع على حم��رر  على 
و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية  �لتجاري )بوتيك العيون ال�شود ( 
يف مدينة خورفكان- رخ�شة جتارية رقم 530624 �ل�شادر بتاريخ 2004/9/7 يف 
�ل�شيد / عبد�لعزيز عبد�هلل �شلطان  �لتنمية �القت�شادية خورفكان. �ىل  د�ئرة 
عبد�هلل �حلمادي �جلن�شية: �المار�ت   ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل 
يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شان يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
الكاتب العدل   

مكتب الكاتب العدل يف حمكمة خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30    
 رقم 2012/20291 ال�سارقة       

وميثلهم  �ملظلوم-  عبد�لرحمن  �شعيد  عبد�هلل  �مل��رح��وم/  /ورث��ة  �ملنذر   
قانونا/ حممد عبد�هلل �شعيد �ملظلوم �ملنذر �ليه: حمطة �لنافورة لغ�شيل 
�ليها  �ملنذر  �ملنذر  يخطر   -5 رق��م  �ل�شناعية  �ل�شارقة-  �م��ارة  �ل�شيار�ت 
وما  وت�شليمها   2013/9/30 �ق�شاه   موعد  يف  �ملحطة  �خ��الء  ب�شرورة 
�ملنذر  ويحتفظ  ب��ه.  �خلا�س  و�مللحق  �لعقد  ل�شروط  وفقا  وذل��ك  عليها 
بحقه كامال يف مطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س عن �ي تاخري �و �شرر ينتج 

عن �الخالء.
 

انذار عديل بالن�سر 
ال�سارقة

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/661  جت كل-   م ت -ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية     
ليج�شاي  رونالد  عليه:  مدعي  �المار�ت   �جلن�شية:  �الول  �خلليج  بنك  مدعى/ 
رومريو �جلن�شية: �لفلبني  مو�شوع �لدعوى: دعوى �شحة حجز وثبوت �حلق مببلغ  
�لفلبي  �جلن�شية:  رومريو  ليج�شاي  �عالنه/رونالد  �ملطلوب  درهم    196.792.28
عنو�نه: بالن�شر)نرفق لكم ن�شخة من تقرير �خلربة �ملودع للرد و�لتعقيب �ن �ردمت 
�خلمي�س  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  ذلك( 
�ملو�فق 2013/9/19 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 
�شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة �بوظبي �البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية 
�يد�ع مذكرة بدفاعك  بو��شطة وكيل معتمد وعليك  �و  �آل نهيان �شخ�شيا  مبع�شكر 
�مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. 

�شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/600  جت كل-   م ت -ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية     
بخيت  �شفيان  هادي  عليه:  مدعي  �المار�ت  �جلن�شية:  �الول  �خلليج  بنك  مدعى/ 
وقدرها  مالية  مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    �جلن�شية:  �ملهري  مهان�س 
�جلن�شية:  �ملهري  مهان�س  بخيت  �شفيان  هادي  �عالنه/  �ملطلوب  درهم   1445260
�المار�ت   عنو�نه: بالن�شر)باأ�شل �ل�شحيفة(  حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة 
لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/10/6 �ملو�فق  �الحد  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله 
فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �خلام�شة ب� حمكمة �بوظبي 
�البتد�ئية - �لكائنة �ملحكمة �لتجارية مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك �مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة 

لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  2013/7/29
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/1519 جتاري كلي ابوظبي  

بالن�شر  �لعنو�ن  �لظاهري   خمي�شاين  �حمد  �شيف  �شامل  عليه/  �ملحكوم  �ىل 
يف  �حل��ك��م��ة  ه���ذه  عليك  حكمت  ق��د  2013/6/4م  �مل��و�ف��ق  ب��ت��اري��خ  �ن���ه  نعلمك 
�لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله ل�شالح / بنك ر��س �خليمة    بالتايل: حكمت 
 605.189 وق��دره  مبلغا  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملحكمة: 
درهم ) �شتمائة وخم�شة �لفا ومائة وت�شعة وثمانون درهما( و�لفو�ئد �لقانونية 
�التفاقية على ��شل �لدين �لبالغ 605.189 درهم بو�قع 1.5% �شنويا وذلك من 
�لتام مبا اليجاوز  �ل�شد�د  تاريخ رفع �لدعوى �حلا�شل يف 2012/7/10 وحتى 
��شل �لدين و�مل�شاريف ومائتي درهم �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك من 
طلبات.  .�شدر بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق   حكما قابال لال�شتئناف 

خالل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2011/2249 جتاري كلي ابوظبي  

بالن�شر  �ل��ع��ن��و�ن  �حل��ج��ري   عبيد  م�شلم  ع��ل��ي��ه/ جم���دي  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�ملو�فق 2013/6/26م قد حكمت عليك هذه �حلكمة  بتاريخ  �نه  نعلمك 
�لعماين    �لوطني  �لبنك   / ل�شالح  �ع��اله  بالرقم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
مبلغا  للمدعي  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة:  حكمت  بالتايل: 
�لف  وقدره مبلغ 344.756.80 درهم ) فقط ثالثمائة و�ربعة و�ربعون 
وبامل�شاريف  فل�شا(  وثمانون  دره��م  وخم�شون  و�شتة  و�شبعمائة  دره��م 
ومائتي درهم �تعاب حماماة ورف�شت ماعد� ذلك  من طلبات.     .�شدر 
بتوقيعي وختم �ملحكمة بتاريخ �ملو�فق   حكما قابال لال�شتئناف خالل 

30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لت�شلمك هذ� �مل�شتند.  
رئي�س الدائرة

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1449 احوال نف�س م�سلمني                              
�ىل �ملدعى عليه /1-  ليلى علي حممد �شعيد جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / مهدي غلوم جعفر �جل�شمي وميثله: ها�شم حممد حمد�ن 
با�شقاط ح�شانة  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  قد  �جلمل  
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   . وحددت لها جل�شة يوم �الحد 
فانت  لذ�   ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2013/8/4 �ملو�فق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل . 
خدمات الحوالل ال�سخ�سية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10857 بتاريخ   2013/7/30     
          اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   12-2012 اغفال 368-2012  عم جز- م ع- ب- اأظ
طالب �الغفال /بن مهر�ن للخر�شانة �جلاهزة �جلن�شية: �المار�ت   �شد : بدر 
�غفال  : طلب  �لطلب  �الردن  مو�شوع  �ل�شيخ حممد �جلن�شية:  �شريف  حممد 
�الردن    �جلن�شية:  حممد  �ل�شيخ  �شريف  حممد  بدر  �عالنه:   �ملطلوب  طلبات  
وحددت  �عاله  �ملذكور  �لطلب  �قام  �الغفال  طالب  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
�ملحكمة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/17 موعد� لنظر �لطلب، لذ� فانت مكلف 
�ملحكمة  �لكائنة  �بوظبي  ��شتئناف  حمكمة  ب�  �لثالثة  �لد�ئرة  �مام  باحل�شور 
�لعمالية مدينة حممد بن ز�يد �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك �يد�ع 
لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  موقعا  مل�شتند�تك  و�شور�  بدفاعك   مذكرة 

�لطلب بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ : 2013/7/28
قلم املحكمة العمالية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   العدد 10857 بتاريخ 2013/7/30   

العدد  10857 بتاريخ 2013/7/30     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 206 /2013    عقاري  كلي                   
�ىل �ملدعى عليه /1-بار�مونت ريل �شتيت )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �شهيل �لرحمن وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان   قد 
و�ملدعي  �ملدعي  بني  �لعقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   291.948( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  و�ل���ز�م  عليها 
9% من تاريخ ��شتالم �ملبلغ و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
 ch1A.1 جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



ي�شاأل �لبع�س: مبا �أن كوكب �الأر�س ُيقذف بالطاقة 
تعر�شه  نتيجة  وزن  م��ن  يكت�شب  ك��م  �ل�شم�س،  م��ن 

لنور �ل�شم�س خالل مليون �شنة، مثاًل؟
مبا�شرة  ي���رت���ب���ط  الأن������ه  ل���اله���ت���م���ام  م���ث���ري  �����ش����وؤ�ل 
)وب��ط��ري��ق��ة م��ف��اج��ئ��ة �إىل ح���ّد م���ا( ب��ط��ري��ق��ة عمل 
�أين�شتاين  معادلة  جميعنا  نعرف  هيغز.  ج�شيمات 
�ل�شوء.  �شرعة  مربع   * �لكتلة   = �لطاقة  �ل�شهرية 
لكن ج�شيم هيغز يزيد كتلة �أ�شياء �أخرى بقلب هذه 

�ملعادلة:
�لكتلة=�لطاقة/ مربع �شرعة �ل�شوء.

�لكتلة،  ت��دم��ري  م��ن  �ل��ط��اق��ة  على  حت�شل  كما  �إذ�ً، 
�إنتاج  �أي�شاً �حل�شول على كتلة من خالل  ت�شتطيع 
من  �لطاقة  م��ن  كافية  كمية  �شببت  و�إن  �لطاقة. 
�أن ت��زد�د وزناً  �أ�شعة �ل�شم�س على �الأر���س، ُيفرت�س 
�ل�شبب،  نفهم  ك��ي  لكن  ك��ال،  ك��ذل��ك؟  �أال  ت��دري��ج��اً، 
����ش��ت��ه��الك هذه  ��ل ع���ن  ن��ح��ت��اج �إىل ح�����ش��اب م��ف�����شّ

�لطاقة.

ال�شم�ض تتداعى
�لغاز�ت  م��ن  كتلة  �ل�شم�س  �الأرج���ح،  على  تعلم  كما 
�شك يف  ن��ووي مهول. وال  باالأحرى فرن  �أو  �مل�شعة، 
�أنها تخ�شر كتلتها تدريجاً مبرور �لوقت. فهي ت�شّع 
�لكمية  ه���ذه  والإن���ت���اج  و�ط�����اً.   1026*4 مب��ع��ّدل 
�ل��ه��ائ��ل��ة م��ن �ل��ط��اق��ة، ت��ت��ح��ول ك��م��ي��ات �شخمة من 
�لهيدروجني �إىل كمية �شخمة )�إمنا �أ�شغر بقليل( 
من �لهليوم، مع فارق يبلغ نحو 4 مليار�ت كيلوغر�م 

كل ثانية، �أو نحو 370 مليار طن كل يوم.
ال نرى معظم هذه �لتفاعالت، فاالأر�س هدف بالغ 
غطينا  و�إن  م��ث��اًل(.  دي�شون،  ك��رة  )بخالف  �ل�شغر 
�الأر�س برمتها باألو�ح �شم�شية ال �شائبة فيها، نك�شب 
�ألف طن   60 �أي نحو  نحو كيلوغر�مني كل ثانية، 
�شنوّياً. لكن هذه ُتعترب، على رغم ذلك، زيادة كبرية. 
م��ا يفرت�شه من  ب��خ��الف  ب��ه��ا،  �أن��ن��ا ال نحتفظ  �إال 
يطرحون هذ� �ل�شوؤ�ل. ففي معظم �حلاالت، تعادل 

�لطاقة �ملكت�شبة �لطاقة �ملفقودة.

عندما ال تكون �لطاقتان متعادلتني، نو�جه ظاهرة 
كارثة  ي�شّكل  ه��ذ�  �أن  �شحيح  �حل���ر�ري.  �الحتبا�س 
�لكوكب  كتلة  تاأثريه يف  �أن  �إال  �لنا�س،  �إىل  بالن�شبة 
�رتفاع  يوؤدي  �ملثال،  �شبيل  جّد�ً. على  يبقى هام�شّياً 
حر�رة كامل �جلو يف كوكبنا درجة مئوية و�حدة �إىل 

زيادة كتلة �الأر�شة مبقد�ر 60 طّناً فقط.
لكن هذ� �ل�شوؤ�ل دفعني �إىل �لتفكري، فثمة تاأثري�ت 

�أخرى تزيد من كتلة �الأر�س.
نح�شل من حيث �ملبد�أ على كمية �أكرب من �لرت�شبات 
كر�ئد  �لعمل  خماطر  فمن  �ل�شم�شية.  �ل��ري��اح  من 
لرنكز  ولكن  عموماً،  )و�لف�شاء  �ل�شم�س  �أن  ف�شاء 
و�إلكرتونات  �ملحلية( تقذف بروتونات  �مل�شاكل  على 
تقذف  �إذ�ً،  �لثانية.  يف  �لكيلومرت�ت  مئات  ب�شرعة 
�ل�شم�س ما يكفي من م��و�د قد جتعل �الأر���س تدور 
مبتعدًة يف �لف�شاء يف حال فقدت �ل�شم�س جاذبيتها 
بعد ب�شعة  قائمًة  ت���ز�ل  �الأر����س ال  ك��ان��ت  ويف ح��ال 

تريليونات من �ل�شنني )لن تكون(.
يف مو�شوعنا هذ�، من �ل�شروري �أن نعرف ما يحّل 
ن��ك��ن من��ل��ك مغناطي�شاً  ف��ل��و مل  �ل���ري���اح.  ب��ك��ل ه���ذه 
عمالقاً و�شط �الأر�س، لكان نحو 20 �ألف طن من 

�جلزيئات �مل�شحونة بطاقة عالية قد تطاير �شنوّياً 
يف �جلو، معّطلة معظم �بتكار�تنا �لتكنولوجية.

ولكن من ح�شن حظنا �أننا نتمتع مبغناطي�س يبعد 
مبناظر  نحظى  �أن��ن��ا  يعني  م��ا  �ل�شم�شية،  �ل��ري��اح 
�لع�شر  تكنولوجيا  ب��دل  �لقطبي،  لل�شفق  جميلة 

�حلجري.

اأ�شياء �شغرية يف الف�شاء
�إذ�ً، �إن مل ت�شاهم �ل�شم�س يف زيادة كتلة �الأر�س، فما 

�لذي يغذيها؟
�شاأخربكم عما ال يزيدها )يف معظم �حل��االت على 

�الأقل(: �ل�شخور �لعمالقة �لقادمة من �لف�شاء.
رمبا تظنون �أن �حتمال �ال�شطد�م بحز�م كويكبات 
كبري. لكن �حلقيقة خمتلفة �الختالف كله. حتى يف 
قلب �حلز�م، تف�شل بني �لكويكبات �لكبرية ماليني 
�ل�شم�شي،  �لنظام  من  منطقتنا  ويف  �لكيلومرت�ت. 
�أق���ل ���ش��ي��وع��اً، ف��ال ي�شرب  ُتعترب �الأ���ش��ي��اء �ل��ك��ب��رية 
�إال كل ن�شف مليون  �الأر���س  نيزك بقطر كيلومرت 
�شنة تقريباً. ولكن ثمة �لكثري من �الأ�شياء �الأخرى 
تقريباً  حجمها  ي��و�زي  �لف�شاء.  يف  حجماً  �الأ�شغر 

هذه  وُتعترب  �لغبار،  حبات  �أو  �شغرية  ح�شى  حجم 
تدور  وفيما  �ل�شم�شي.  نظامنا  ت�شّكل  خلفه  حطام 
نتيجة  �الأ�شياء.  تلتقط هذه  �الأر���س حول مد�رها، 
لذلك، ت�شقط �إىل �الأر�س كل �شنة مو�د ي�شل وزنها 
�أن �لكمية  �ألف طن تقريباً. و�إذ� �فرت�شنا   40 �إىل 
ي��ك��رب مبقد�ر  �الأر�����س  ق��ط��ر  �أن  ذل���ك  ث��اب��ت��ة، يعني 
�أبطاأ مبليار مرة من  �أي  �شنة،  كل  نانومرت   0.02
�إىل  �أننا ن�شهد من حني  �ل��ق��ار�ت. ال �شك يف  حركة 
�حلجم؟  �لكبرية  �لنيازك  تلك  �شخماً.  حدثاً  �آخ��ر 
�أن متنحنا ب�شعة مليار�ت من �الأطنان من  ميكنها 

�ملو�د دفعة و�حدة وبطريقة متفجرة مذهلة.
�إذ�ً، نعم، تزد�د �الأر�س وزناً، �أو كانت لتزد�د وزناً لوال 

ذلك �لت�شّرب �لب�شيط.

نحن نتبّخر اأي�شًا
�إليكم نظامنا �ل�شم�شي! تاأملوه جيد�ً. �شتالحظون 
�أور�نو�س،  زح��ل،  )�مل�شرتي،  �خلارجية  �لكو�كب  �أن 
�أغلفة  بها  ك��ر�ت عمالقة حتيط  بلوتو(  ونبتون، ال 
�لد�خلية،  �لكو�كب  �أما  �لغاز و�جلليد.  �شخمة من 
ونحن منها، فتبدو �شخرية و�شغرية. فما �ل�شبب؟

يعود ذلك �إىل �أن �حل��ر�رة مرتفعة يف د�خل �لنظام 
�ل�شم�شي. وعندما ت�شخن �لغاز�ت كفاية، متيل �إىل 
�لتفلت  على  ق��درة  لتكت�شب  كافية  ب�شرعة  �لتطاير 
�شرعة  ز�دت  خفيفاً،  �لغاز  ك��ان  وكلما  كوكبها.  من 
لذلك  بينها.  �الأخف  �لهيدروجني  وُيعترب  تطايره، 
نخ�شر نحو ثالثة كيلوغر�مات من �لهيدروجني كل 
ثانية. و�إذ� �حت�شبنا �لكمية على مد�ر �شنة، نح�شل 
�لت�شّرب  �أن  �شحيح  ط���ن.  �أل����ف   100 ن��ح��و  ع��ل��ى 
ب�شيط، �إال �أنه قد ال يبقى كذلك. فمع �رتفاع حر�رة 

�ل�شم�س، �شتبد�أ �الأر�س بفقد�ن �لوزن.
وزن  �زدي��اد  �ل�شوؤ�ل عن  َمن يطرحون  �أن  يبدو  �إذ�ً، 
�الأر�س �أ�شاوؤو� �لفهم، فنور �ل�شم�س ال يجعل �الأر�س 
�لطبيعة  الأم��ن��ا  �أن  �شحيح  �الإط����الق.  على  تنتفخ 
�شهية كبرية، �إال �أنها من ناحية �أخرى تدفع �شريبة 

كبرية ب�شبب دفء �ل�شم�س.

عل�م وتكن�ل�جيا
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با�شتثناء بع�ض الزلزل والنفجارات الربكانية، ُتعترب الأر�ض عمومًا مكانًا م�شتقّرًا. ولكن اإن كنت 
تعتقد ذلك، فاأنت خمطئ بالتاأكيد. نحن معر�شون لق�شف دائم من الف�شاء. فكيف يوؤثر كل هذا 

احلطام الكوين يف اأر�شنا؟ هذا ما �شنكت�شفه.

�لعلماء  �أع���اد  طبيعية،  ثالجة  يف  ق��رون  �أرب��ع��ة  بعد 
�ل�شريع  �النح�شار  ب�شبب  �كُت�شف  قدمي  نبات  �إحياء 

لالأنهار �جلليدية �لكندية.
ع���رت �ل��دك��ت��ورة ك��اث��ري��ن ال ف���ارج وزم���الوؤه���ا من 
جامعة �ألربتا على جمموعات من �لربيويات )خز( 
�ل�شليمة ظهرت مع تر�جع نهر )تري دروب( �جلليدي 
يف جزيرة �إلي�شمر يف �الأرخبيل �لقطبي �لكندي. وقد 
 Proceedings of theُن�شر بحثهم �أخري�ً يف
.  National Academy of Sciences

�أربعة  �إىل  ثالثة  مبعدل  �جلليدية  �الأن��ه��ار  تنح�شر 
حتتها  ُدف��ن  نبات  عن  فجاأة  كا�شفًة  �شنة،  كل  �أم��ت��ار 
 1550 عاَمي  بني  �ل�شغري  �جلليدي  �لع�شر  منذ 
�إع�����ادة زر�ع����ة هذه  �مل���ي���الد. وت���ق���ّدم  و1850 ق��ب��ل 
�لبيئية  �الأنظمة  عن  جديدة  ملحة  بنجاح  �لنباتات 
�لقطبية وكيفية �إعادة ��شتعمارها بعد تر�جع �الأنهار 

�جلليدية ب�شرعة.
�أن ك��ث��ري�ً م��ن ه���ذه �ل��ن��ب��ات��ات ��شودَّ  ت��ذك��ر ال ف���ارج 
�شليمة  �أنها كانت  �إال  نتيجة �حتجازه حتت �جلليد، 
من �لناحية �لبنيوية، حتى �إن بع�شها متتع مب�شحة 
�أ�شناف  )�متلكت  ف���ارج:  ال  تو�شح  الف��ت��ة.  خ�شر�ء 
ب��ع�����س �خل�شار.  ع����دة ظ���ه���رت م���ن حت���ت �جل��ل��ي��د 
وعندما �أعدنا �ملو�د �إىل �ملخترب، الحظنا منو �أغ�شان 
جانبية خ�شر�ء من �شيقان قدمية تعود �إىل �لع�شر 
نا�شطة.  ت��ز�ل  ال  �أن��ه��ا  يعني  م��ا  �ل�شغري،  �جلليدي 

لذلك قررنا زر�عتها(.

ُبنيت لت�شمد
ُنب�شت من حتت �جلديد  �لتي  �لنباتات  �إخ�شاع  بعد 
للتاأريخ بالكربون �مل�شع بغية حتديد عمرها، ُطحنت 
�أ�شنوفات )taxa( خمتلفة  �أربع  �شبع عينات متثل 
وُر�شت يف �أطباق خمربية حتتوي على تربة خا�شة، 

حيث بد�أت تنمو.
�لبيئات  لتتحمل  �لربيويات  )ُبنيت  فارج:  تو�شح ال 
�لوعائية(.  �ل��ن��ب��ات��ات  عنها  تعجز  ب��ط��رق  �لقا�شية 
وت�شيف �أن �خلز، �إحدى �شالالت �لربيويات �لثالث، 
ي�شتطيع �لتكّيف مع �لبيئات �لقا�شية ب�شبب قدرته 
�لعالية على حتمل �ل�شقيع و�جلفاف. تقول: )يعود 
خا�شة  �آليات  تقّدم  �لتي  خالياه،  تركيبة  �إىل  ذل��ك 

الإ�شالح �خلاليا بعد فرت�ت �جلفاف(.
�لعودة  ت�شتطيع  �لربيويات  �أن  �أي�شاً  ف��ارج  ال  تذكر 
�جلليد  �أو  �جل���ف���اف  م���ن  ف����رت�ت  ب��ع��د  �حل���ي���اة  �إىل 
من  �أّي���اً  �أن  �أي  �لو�ْشع،  �شاملة  بخاليا  تتمتع  الأنها 
�الإنتا�س  مرحلة  �إىل  �لعودة  ميكنه  �حلية  خالياها 
)مينح  وت��ت��اب��ع:  �الأوىل.   )germination(
�إن��ت��اج نبتة جديدة  �إع���ادة  �ل��ق��درة على  ذل��ك �خللية 
ل�شل�شلة  �الأوىل  �لنمو  مر�حل  خالل  من  بالكامل( 
�إىل  و�شواًل  بروتونيما  ُتدعى  بخيط  �شبيهة  خاليا 

.)gametophyte( نبتة عر�شية مورقة

وظيفة اأ�شا�شية
من  ُتعترب  �لتي  �ل��ربي��وي��ات،  �أن  �إىل  �لنتائج  ت�شري 
بني �أوىل نباتات �الأر�س، قد تكون �أكر �شالبة مما 
�الأرجح  على  �شاهمت  و�أن��ه��ا  �شابقاً،  �لعلماء  �عتقد 
��شتعمارها،  �لقطبية،  �لبيئية  �الأن��ظ��م��ة  �إن�����ش��اء  يف 

و�شيانتها.
تذكر ال فارج: )ُتعترب هذه �لنباتات، �لتي نقلل من 
�لبيئية  �الأنظمة  على  �حل��ف��اظ  يف  �أ�شا�شية  �شاأنها، 
�لقطبية. كذلك ت�شّكل خز�نات بيولوجية غنية حتت 
�ل�شابقة  �لتقارير  �أن  �الأنهار �جلليدية(. ثم ت�شيف 
على  من  ُنب�شت  �لتي  �جلليدية،  �الأنهار  نباتات  عن 
�أطر�ف هذه �الأنهار، �عتربتها ميتة. )لطاملا �عُتربت 
�أنها  مطلقاً  ي��رو�  مل  �لعلماء  �أن  �إال  ع�شوية،  رك��ازة 

حتتوي على �أن�شجة حية قد تنمو جمدد�ً(.
بيئات  يف  ليعي�س  م��ربم��ج  �خل��ز  �أن  ف���ارج  ال  تو�شح 
�الأر���س ومتّزق  ري��اح قوية على ه��ذه  قا�شية. )تهّب 
منوه  فيعيق  �ل��ق��ار���س،  �ل�شتاء  �شقيع  �أم���ا  �ل��ن��ب��ات. 
�لقا�شي  �لبارد  يعر�شه  كذلك  �أ�شهر.  ثمانية  ط��و�ل 
�الأنهار  حتت  �ال�شتمر�ر  يبدو  قد  لذلك  للجفاف. 

�جلليدية �أف�شل، مقارنًة بذلك(.
ما ز�ل على �لعلماء حتديد �ملدة �لق�شوى �لتي ميكن 

بعد حفظها يف  �لربيويات  ه��ذه  �إحياء  �إع��ادة  بعدها 
�جلليد. )يعتمد ذلك على �لتافونومي )طريق دفن 
بيئة  �أي  يف  ��شتبعاده  ميكن  وال  حفظه(  �أو  �لنبات 
جليدية �أو منطقة من مناطق �لثلج �لد�ئم(، ح�شبما 
تعتقد. وتختم ال فارج: )يبقى �حتمال �إعادة �إحيائها 
قائماً عندما يظل بع�س �خلاليا جممد�ً طو�ل فرتة 
من �لزمن، �شو�ء كانت 5 �آالف �شنة �أو ع�شرة �آالف �أو 

�أكر(. �أو  �ألفاً   30

منو نباتات ظلت متجّمدة طوال 400 �سنة 

هل تزداد الأر�ص وزنًا؟ 

اآيل عاطفي يلم�ص الب�سر
قد يكون جمرد رجل �آيل غري مزود بج�شم حقيقي، ولكنه يتمتع بامل�شاعر 
حتماً! �كت�شبت ذر�ع �آلية مغطاة بب�شرة مغّلفة مِبج�س �لقدرة على �لتحرك 
عرب ��شتعمال حا�شة �للم�س، وهو تطور ي�شمح لالآلة بتكثيف �لتعاون مع 
�لب�شر. يتعلم معظم �لرجال �الآليني جتنب �الرتطام بالنا�س و�الأ�شياء، ما 
يعّقد مهمة ب�شيطة تق�شي بنقل غر�س معني و�شط بيئة مزدحمة، مثل 

و�شع علبة �مللح على مائدة ع�شاء مليئة باالأطباق و�الأكو�ب.
جورجيا  )معهد  يف  وزم����الوؤه  كامب  ت�شاريل  �أن�����ش��اأ  �مل�شاألة،  ه��ذه  ملعاجلة 
جم�شاً  ب384  م���زّودة  مرنة  �إلكرتونية  ب�شرة  �أتالنتا  يف  للتكنولوجيا( 
ير�شد �أب�شط �للم�شات. تغطي �لب�شرة ذر�ع �لرجل �الآيل كلها وهي تتمدد 
 Meka وتتحرك مثل �لذر�ع �حلقيقية. �لذر�ع نف�شها �لتي طورتها �شركة
يف �شان فر�ن�شي�شكو مزودة مبفا�شل ناعمة ت�شمح باإحاطة   Robotics
�أي غر�س مت�شكه بكل �شال�شة. طّور فريق كامب نظاماً للحلول �حل�شابية 
حت�ش�س  خالل  من  للتنقل  �للم�س  حا�شة  با�شتعمال  �الآلية  للذر�ع  ي�شمح 
�أور�ق �ل�شجر �لكثيفة �أو مائدة مليئة باالأو�ين مثاًل. غالباً ما ت�شلك �لذر�ع 
�أق�شر طريق لبلوغ هدفها، فتزيح �الأغر��س من طريقها بكل هدوء. لكن 
�إذ� و�جهت ن�شبة معينة من �ملقاومة، ترت�جع وتختار طريقاً جديدة. ميكن 
تغيري م�شتوى �حل�شا�شية بح�شب �شعوبة �ملهمة، بدء�ً من �ختيار �لفاكهة 

�لطرية و�شواًل �إىل �لبحث عن �شخ�س مدفون حتت �الأنقا�س.
بها  م�شلول  رج��ل  تالعب  حيث  �ختبار  عرب  �ل���ذر�ع  فاعلية  �لفريق  �أثبت 
�لغطاء  ل�شحب  �ل���ذر�ع  ��شتخد�م  من  فتمكن  �ل��ر�أ���س.  حركات  خ��الل  من 
وم�شح وجهه مبن�شفة. �شيتم عر�س �لنموذج يف �ل�شهر �ملقبل خالل �ملوؤمتر 
�لدويل الإعادة تاأهيل �الآالت يف �شياتل، و��شنطن. يقول جري�لد لوب من 
�إن �لب�شرة قد ت�شمل جمموعة  جامعة جنوب كاليفورنيا، لو�س �أجنلو�س، 
من �لتطبيقات. على �شبيل �ملثال، ميكن �أن ي�شق �لرجال �الآليون طريقهم 

حتت �ملاء عرب حت�ش�س �ملكان لقطع م�شاحات �شغرية ومظلمة.

بروتني يق�سي على احلّكة 
�جللدية  �حلّكة  م�شاكل  �إىل  بالن�شبة  �أ�شا�شي  بروتني  �كت�شاف  ي��وؤدي  قد 
عند �لفئر�ن �إىل ظهور عالجات جديدة لالإكزميا ود�ء �ل�شدفية وم�شاكل 
�لوطني  )�ملعهد  وزم���الوؤه يف  ه��ون  م��ارك  �كت�شف  �أخ���رى.  جلدية مزمنة 
الأبحاث طب �الأ�شنان و�جلمجمة( يف بيثي�شد�، مرييالند، �أن �لق�شاء على 
بع�س �الأع�شاب يف �لعمود �لفقري عند �لفئر�ن مينعها من �ل�شعور باحلكة. 
)نيوروبيبتيدي  �مل�شمى  �ل��ربوت��ني  ت�شنيع  ت��وق��ف  �لعملية  تلك  �أّن  كما 
�لناتريوتريك ببتيد B(. لتحديد طبيعة ذلك �لدور، قام �لفريق بهند�شة 
جينية لفئر�ن تفتقر �إىل ذلك �لربوتني. بالكاد تفاعلت تلك �لفئر�ن حني 

ُو�شعت �ملرّكبات �لتي ت�شبب �حلكة، مثل �لهي�شتامني، على ب�شرتها.
مل يظهر �أي مفعول عند حقن عن�شر )نيوروبيبتيدي �لناتريوتريك ببتيد 
B( يف ب�شرة �لفئر�ن. لكّن حقنه يف �لعمود �لفقري جعل �لفئر�ن �لعادية 

وتلك �ملهند�شة جينياً حتك نف�شها بعنف.
ياأمل هون �أن متهد هذه �لنتائج �إىل ظهور عالجات جديدة حلاالت �حلكة 
�جللدية مثل �الإكزميا ود�ء �ل�شدفية. لكن يوؤدي عن�شر )نيوروبيبتيدي 
�أن  �مل�شتبعد  لذ� من  �أي�شاً،  �لقلب  يف  مهماً  دور�ً   )B ببتيد  �لناتريوتريك 
هون  ياأمل  لذلك،  نتيجًة  �حلّكة.  تخفف  �لتي  لالأدوية  جيد�ً  هدفاً  يكون 

حتديد بروتينات م�شتهدفة �أخرى مرتبطة باحلكة.



�أكيا�س  ك��ان��ت  �ل�����ش��غ��رية  �ل��ب��ل��دة  ت��ل��ك  يف 
�لنظافة  ع��م��ال  قبل  م��ن  جتمع  �لقمامة 
وتلقى يف �الأماكن �ملخ�ش�شة لها بانتظار 
كان  لدفنها  �ملخ�ش�س  �مل��ك��ان  �إىل  نقلها 
فتحي �أحد هوؤالء �لعمال �لذين يقومون 
�لبيوت الإلقائها  �أمام  بجمع �الأكيا�س من 
�ل��ي��وم جمع  ذل��ك  يف مكانها �خل��ا���س ويف 
و����ش���ار بعربته  �الأك���ي���ا����س  �ل��ك��ث��ري  ف��ت��ح��ي 
�ل�شغرية الإلقائها يف مكانها وكان م�شرعا 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �ل�شاحنة  و���ش��ول  ف��م��وع��د 
جت��م��ع ه���ذه �الأك���ي���ا����س �أو����ش���ك وع��ل��ي��ه �أن 

ينتهي من مهمته قبل �أن ت�شل.

كي�ض القمامة املتحرك
ع��ن��دم��ا �أل��ق��ى ب��ح��م��ول��ت��ه �أخ����ذ ي��ن��ظ��ر �إىل 
�أح���د �الأك��ي��ا���س �ل�����ش��ود�ء �ل��ت��ي خ��ي��ل �إليه 
�أن��ه رمبا  �الأوىل فكر  للوهلة  �أن��ه يتحرك 
يكون �أحد �لقطط دخل �لكي�س يبحث عن 
طعام ولكن �لكي�س مغلق و�حلركة �زد�دت 
ف��اق��رتب �أك����ر م��ن �ل��ك��ي�����س وق���د �عرت�ه 
���ش��ع��ور ب���اخل���وف م���ا ه����ذ� �ل����ذي يتحرك 
�شادر�  �شوتا  �شمع  مربوط  وهو  بالكي�س 
�إن�����ش��ان و�أنفا�س  �أن����ني  ك��اأن��ه  �ل��ك��ي�����س  م��ن 

متقطعة تعاين من �شئ.
��شتجمع �شجاعته ومد يده يلم�س �لكي�س 
�أن  �أدرك  وب�شرعة  �لكي�س  ب��ح��ر�رة  �أح�����س 
�شغري  طفل  ���ش��وت  ي�شبه  ���ش��وت  بد�خله 
وقبل �أن ي�شتقر على قر�ر جاءت �ل�شاحنة 
ي�شاعده  �شيجد من  �ل�شعد�ء الأنه  تنف�س 
و�أ�شار  �ل��ك��ي�����س  م���ا يف د�خ����ل  ك�����ش��ف  ع��ل��ى 
ب�شرعة �إىل �ل�شائق ومر�فقية من �لعمال 
�لكي�س  م��ك��ان  �إىل  جميعا  �جت��ه��و�  �ل��ذي��ن 
وهم  وذه��ول��ه��م  ده�شتهم  ك��ان��ت  م��ا  ول�شد 
يخرجون طفال �شغري� من د�خل �لكي�س 
ك��ان �لطفل ينزف من ج��رح يف جمجمته 
وج�����ر�ح ج�����ش��م��ه �ل��ك��ث��رية وك���اأن���ه تعر�س 
حل��ادث م��ا ث��م و�شع يف �لكي�س و�أل��ق��ى به 
�أك��ي��ا���س �ل��ق��م��ام��ة مل���ي ط���ل ذهولهم  ب���ني 
م�شت�شفى  �أق���رب  �إىل  بالطفل  و�أ���ش��رع��و� 
�أو  �لطفل بنحو ثالثة  �الأطباء عمر  قدر 
�لهيئة  جميل  �حلجم  �شئيل  �أع���و�م  �أرب��ع 
�شدمة  نتيجة  ي��ب��دو  م��ا  ع��ل��ى  و�حل�����ادث 
بك�شور  �إ�شابته  �إىل  �أدت  م�شرعة  ب�شيارة 

وجر�ح خطرية .
ح�����اول �الأط����ب����اء �إ����ش���ع���اف �ل��ط��ف��ل ولكن 
�أ���ش��ل��م �ل����روح و�أ�شرعت  ب��ال ج���دوى ف��ق��د 

ويف  ب��احل��ادث  �ل�شرطة  ب��اإب��الغ  �مل�شت�شفى 
�لوقت �لذي كان فيه ق�شم �ل�شرطة يتلقى 
بق�شم  �لطفل  و�ل���د  ك��ان  �مل�شت�شفى  ب��الغ 
�ل�شرطة نف�شه يبلغ عن فقد�ن �بنه �لبالغ 
�أرب���ع �شنو�ت و�ل���ذي خ��رج من  م��ن �لعمر 
�مل��ن��زل يف �ل�����ش��ب��اح للعب م��ع رف���اق �حلي 
ولكنه مل يعد و�لوقت �أو�شك على �ملغيب.

التعرف على الطفل
��شطحب �شابط من �لق�شم و�لد �لطفل 
على  ت��ع��رف  حيث  �مل�شت�شفى  �إىل  �ملفقود 
�لو�لد  وك��ان فرفقتهم �شديق  ول��ده  جثة 
وجاره �شامل �لذي ر�ح يخفف على �لو�لد 
�أحز�نه و�آالمه و�أخذ �شامل يحكي لل�شابط 
�أن����ه وو�ل�����د �ل��ط��ف��ل ق�����ش��ي��ا �شاعات  ك��ي��ف 
مل  �لطفل  ع��ن  يبحثان  �لطويلة  �ل��ن��ه��ار 
يرتكا �شارعا �أو حارة �أو ميد�ن �إال وبحثو� 
فيه و�شاألو� جميع �الأقارب و�جلري�ن دون 

جدوى.
كان �الأمر و��شحا �إ�شابة �لطفل يف حادث 
من قبل �شخ�س متهور وبدال من �أن ياأخذه 
�لكي�س  يف  و�شعه  �إ�شابته  ف��ور  لالإ�شعاف 

و�أل���ق���اه ب��ني �ل��ق��م��ام��ة وك����اأن ه���ذ� �لطفل 
حيو�ن نافق فنزف �لطفل حتى مات.ومل 
يجد �ل�شابط �أي فائدة من �لقب�س على 
و��شحة  فالق�شية  فتحي  �لقمامة  عامل 
ولكن من �لفاعل؟ وملاذ� و�شعه يف �لكي�س؟ 
بينما لو تركه على �لطريق لرمبا ��شتطاع 
�ملباحث يتحرون  ور�ح رجال  �إنقاذه  �شائر 
و�الأخبار  ���ش��غ��رية  و�ل��ب��ل��دة  �ل��ف��اع��ل  ع��ن 
بخرب  �حل��ال  فكيف  ب�شرعة  فيها  تنت�شر 

مثري كهذ�. 
كان و�لد �لطفل و�شديقه �شامل ال يز�لون 
ال  جعلته  فال�شدمة  �ل�����ش��رط��ة  م��رك��ز  يف 
قاتل  على  يتعرف  �أن  قبل  �مل��غ��ادرة  يريد 

�بنه بهذه �لطريقة غري �الإن�شانية . 
�إ�شعاف �لطفل لرمبا  �لقاتل حاول  �أن  لو 
خفف ذلك من وقع �ل�شدمة ورمبا كتب 
��شتدل  �أو  ع��رف��ه  ل���و  �آه  �ل�����ش��ف��اء  ل���ه  �هلل 
على مكانه هكذ� كان �الأب �ملفجع يحدث 

نف�شه. 

التعرف على الفاعل
طلب �ل�شابط من �شامل �أن ي�شحب �لو�لد 

�إىل منزله لي�شرتيح وطماأنهما �أن �لعد�لة 
و�أن��ه ورجاله البد  �أن تاأخذ جمر�ها  البد 
�لقتال �شريعا و��شطحب  �أن يعرو� على 
�شامل �شديقه �إىل �لبيت وهو ال ز�ل يحثه 
على �ل�شرب وقوة �الإميان حتى ال يزيد من 
�أحز�ن �الأم و�أهل بيته. كان �لوقت متاأخر� 
ليال  �لعا�شرة  على  �ل�شاعة  �أو�شكت  فقد 
عندما �شبي يف �لعا�شرة من عمره تقريبا 
ب�شحبة و�لده وطلب مقابلة رئي�س ق�شم 
مباحث �لق�شم �إنه يريده الأمر خطري كان 
يرتع�س  وج�����ش��ده  �ل��وج��ه  م�شفر  �ل�شبي 
م��ن �خل���وف وك���ان و�ل���ده ي��ح��اول تهدئته 
�أمام  باأقو�له  �الأد�ء  على  وحثه  وت�شجيعه 
�ل�شبي  �إىل  ي�شغي  �أخ���ذ  �ل���ذي  �ل�شابط 
�لذي �أخربه مبا �شاهده �شباح ذلك �ليوم 
���ش��دي��ق وجار  ���ش��امل  �ل�شبي  ���ش��اه��د  ل��ق��د 
يف  ي�شعه  كي�شا  بيده  يحمل  �لطفل  و�ل��د 
ثم  لدقائق  �لبلدة  خ��ارج  وينطلق  �شيارته 
ويتحرك  مليئا  ي��ب��دو  �لكي�س  ك���ان  ي��ع��ود 
كثري�  يفكر  مل  مربوطا  حيو�نا  فيه  ك��اأن 
�لطفل  ب��ح��اث  علم  عندما  ولكنه  حينها 
�بن جري�نهم تذكر ما ر�آه �شباحا وحكي 

لو�لده �لذي �أ�شرع به لالإدالء مبا �شاهده 
لل�شرطة �إذن هو �شامل �شديق و�لد �لطفل 
مع  يبحث  �لطو�ل  �ل�شاعات  ق�شي  �ل��ذي 
���ش��دي��ق��ه ع���ن ط��ف��ل��ه �مل��ق��ت��ول ف��ه��و هناك 

يو��شي �شديقه ويعزيه.
�ل�����ش��رط��ة ومعهم  ع��ن��دم��ا و����ش���ل رج�����ال 
ي�شاألون  �شامل  �شمعهم  وعندما  �ل�شابط 
ع��ن��ه وي���ن���ادون���ه م���ن ب���ني �جل��م��ي��ع �نهار 
و���ش��ق��ط ع��ل��ى �الأر��������س ج��اث��ي��ا ب���ني يدي 
يدق  وه��و  �شوته  باأعلى  منتحبا  �شديقه 
ر�أ����ش���ه ب��احل��ائ��ط ن��ع��م �أن����ا �مل���ج���رم �أن����ا يا 
و�شدمت  م�شرعا  كنت  وج���اري  �شديقي 
مات  ظننته  �أر�ه  �أن  دون  ب�شيارتي  �ب��ن��ك 
تنك�شف  ال  ح��ت��ى  �ل��ك��ي�����س  يف  ف��و���ش��ع��ت��ه 
جرميتي و�ألقيت بالكي�س يف مكان جتميع 
�أن  ون�شيت  لل�شيطان  ��شتجبت  �لقمامة 

عني �هلل ال تغفل .
وق����ررت �مل��ح��ك��م��ة �إد�ن���ت���ه ب��ج��رمي��ة �لقتل 
�لعمد وق�شت مبعاقبته باالإ�شغال �ل�شاقة 
�ل�شديق  يعد  عاما ومل  ع�شر  ملدة خم�شة 
�شديقا وال �جلار جار� ذهب بجرميته �إىل 

�ل�شجن .

ح�ادث وق�شايا
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يده�ص ابن جاره ب�سيارته  ثم ي�سعه يف كي�ص للقمامة
 ويلقي به يف املزبلة ثم يذهب مع جاره للبحث عنه

بداية التعارف
�نحدر من مكتب �مل��اأذون ن�شف حّي ون�شف ميت مغلوب مهزوم لقد طلقت منه فوزية كان 
�لطالق باالتفاق ولكن ملاذ� حدث هذ� �حلادث �جللل يف حياته ... لقد كان منذ �شاعات يريد 
�أن يع�س مع  فوزية رغم نكدها فوزية �لتي تزوجها منذ ع�شرة �أعو�م و�أجنب منها فتاة وولد� 
ثم ركبتها عفاريت �الأر�س ووجد نف�شه ما�شيا يف نز�ع معها يل له نهاية وبعدها �شعر �أنه مل 

يبق له ما يعي�س من �أجله .
ويف �لطريق الح له �ملبنى �لقدمي �لذي يعرفه جيد� ذلك �ملبنى �لعتيق �لذي كانت تعمل به 
فوزية و�لذي كان مقر� الأحدى �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لتي �ألتقي بها فوزية منذ ع�شر �شنو�ت 
ودون �أن ي�شعر �شار يف  نف�س �لطرقات �لتي كانا يقطعانها يف �ملا�شي هنا �تفق معها على �لزو�ج 

ولكن  جميلة  كانت  يومها  �لنيل  كورني�س  على  يت�شامر�ن  معا  جل�شا  �حل����������������������زن وهنا 
يك�شو مالحمها حتمل على كنفها طفلها وتعمل 

يف  هذه �ملوؤ�ش�شة كانت مهمته حر��شة �ملبنى وعرف 
�أنها �أرملة مل تنجب �شوى هذ� �لطفل ومات زوجها 

يف ح��ادث وك��ان ق��ادم��ا م��ن �ل�شعيد معه ك��ل ثيابه 
�ل�شارعة  �ملفتوح للحياة  �جتذبته بنظر�تها  وقلبه 

�لرجل وحينما  هو  �أن��ه  لها  وق��ال  ويحكم  ويحمي  �ل��ذي ميلك  �لرجل  �لباحثة عن  بعيونها 
قالت له �إنها �شعيدة بلقائه وي�شعدها �أكر �أن تكون �أنثاه تقدم فور� �إىل و�لدها وو�لدتها ومن  
�أبي�س  يعطيه كل يوم قوة جدية على  يومها �أ�شبح له بيت ويف �لبيت فوزية ولفوزية قلب 

مو�جهة �حلياة.
�أن ت�شتقيل من عملها وبقيت يف �لبيت وجاءته بطفلته  وحملت �لزوجة فوزية وطلب منها 
�شعدية ثم جاءت بطفلته �شعدية ثم جاءت بطفل �آخر و�أعطاها هو عمره وكل تفكريه وقطع 

كل �شلة له ببلدته يف �ل�شعيد. 
باع �جلميع   �لذين وف��دو� على حلو�ن على بعد كيلومرت�ت منه  �أقاربه  مل يعد يعرف حتى 
و��شرت�ها كانت كل �أ�شدقائه لياليه يق�شيها يف �لبيت وحتل ما بينهما �إىل �شيء �أعمق من 

�حلق �شيء يجعل من �الثنني و�حد�.
 

الفراق
رفع ب�شره وكان قد و�شل يف م�شريته �إىل �لبيت و�أخذ طفلته �شعدية وقفت فوزية على �لباب 
يف  مو�جهته و�أطرقت بب�شرها �إىل �الأر�س وهي تطلب منه �أين دخل حتى جتمع مالب�س 
�لطالق  قبل  �التفاق  ك��ان  هكذ�  يعمل  حيث  �شرب�  �إيل  معه  ياأخذها  لكي  �شعدية  طفلته 
و�ختلط عليه �الأمر وهو يقف �أمام زوجته و�أمام بيته يدخل �أم يقف ومل تعد �الأر�س حتته 

و�ل�شماء فوقه �شعر �أنه يدور ويدور وظن �أن كل وما  وقع كان حلما خميفا.
وخرجت طفلته �شعدية  ويف يدها حقيبة �شغرية بها مالب�شها تعلقت بيده �ملدالة 
بجانبه بال �إر�دة و��شتد�ر وجذب يد �بنته وم�شي و�لتفت �شعدية �إىل 
�شقطت من  دمعة  ثم م�شحت  لها  تلوح  يدها  �الأم  وم��دت  �أمها 
�لفتاة ترثر وهي فرحة الأنها ذ�هبة مع  عينيها ور�ح��ت 
و�ل��ده��ا و�إن��ه��ا ال ت��ع��رف م���اذ� ح��دث بال�شباط ك��ل ما 
و�لدتها  ب��ني  �ل��د�ئ��م  �لنكد  ذل��ك  �أن  ه��و  �الآن  تعرفه 
�لبيت  م��ن  خ��رج��ا معا  لقد  يتوقف  ���ش��وف  وو�ل��ده��ا 
�لع�شاء  �إىل  �ملغرب  ��شتمرت من  بعد معركة طويلة 
�أمها  ثم �تفقا على �خل��روج وعندما ع��اد� قالت لها 
��شتعدي ف�شوف تذهبني مع و�لدك لتعي�شي معه يف 
�لذهاب مع و�لدها  ب�شرب� وهي حتب  �الآخ��ر  منزله 
�أن حت�شل على �حللوى و�لنقود  الأن ذلك يتيح لها 

وهو مما ال حت�شل عليه هنا من �أمها.
وحينما غادر �آخر و�شيلة للمو��شالت يف �لطريق �إىل 
�إذ�  �بنته ف�شاألها  �أن يتحدث مع  بيته �الآخ��ر طاب له 
كانت تف�شل �لبقاء معه ب�شكل د�ئم �أم تف�شل �لعودة 
�إىل �أمها بعد �أيام وكان جو�ب �البنة بال تفكري �إنها 
فتحي  ع��م  تف�شل  �أم��ه��ا  الأن  معه  تبقى  �أن  تف�شل 
و�لب�شبو�شة  �ل��ل��ح��م  ب��ي��ده��ا  تطعمه  ود�ئ��م��ا  عليها 
�أن  �لطفيلني  �أم����رت  قطعة  منها  طلبت  وع��ن��دم��ا 

يغادر� �لغرفة �إىل غرفتهما ومل تعطها �شيئا .

ال�شر الذي انك�شف
و�أح�����س �أن ك���الم �الب��ن��ة ق��د �خ���رتق ���ش��دره عند 

�لقلب ؟ قالت �لفتاة �أنه ال يح�شر و�أنت موجود �بد� و�إذ� ح�شر ال يدخل �لبيت و�أحيانا تكون 
نائما فيطرق �لباب وتخرج �أمي فتقول له كالما ثم تعود �إنك مل تره ولذلك ال تعرفه و�أح�س 
�ل�شموخ �ل�شعيد باأنه يريد �أن يبكي هذ� هو �ل�شر �إذن �شر �لع�شبية �لتي �أ�شيبت بها يف �الأيام 
�الأخرية �إنها تبكي ليل نهار ولكما دخل عليها �ملنزل �أ�شرعت تنوح تهرب منه تفزع كاأمنا تنظر 
�إىل ثعبان �شام تخفي وجهها بني يديها وتتح�شن خلف �لباب حتى �أقنعه �أهلها بطالقها لعدة 
�أيام حتى يزول �ل�شحر �الأ�شود �لذي قالو� �إنها �شحيته ومبجرد زو�له يعود�ن لبع�شهما كما 
كانا من قبل هكذ� �أقنعوه وعليه �إن كان �شهما �أن يطلقها حتى ال يفرت�شها �ملر�س ثم تكون 
�لعودة و�حلقيقة �أن عقارب �ل�شك كلها رغم �أنها كانت تتحرك يف �شدره �إال �أنه مل يكن بني 

�أ�شابعه �أي خيط يدينها به بعد ع�شرة �أعو�م من �لزو�ج  يا فوزية تخونيني ..
يا مل�شيبتك يا �بر�هيم يا �بن عائلة بني هالل هل زوجتك باعتك �إىل هذه �لدرجة مرغت 
�شرفك يف �لوحل وهل هو رجل و�حد �أم �أكر ومتى عرفته �أو عرفتهم ؟  بات ليلته مع طفلته 
يتقلب علي �أ�شو�ك من نار ويف �ل�شباح مل يذهب �إىل �لعمل حمل �لطفلة وعاد يف �أول قطار 
�إىل حلو�ن وهناك �أجته �إىل بيت و�لدة زوجته وفوجئت �الأم به كانت م�شيبته مر�شومة على 
مالحمه وخ�شيت �الأم من �خلطر �لو��شح على حمياه و�شاألها عن �حلقيقة ميا روته �لطفلة 
و�رتع�شت �الأم وقالت �إنها �شمعت مثله ولكنها مل تناق�س �بنتها وال تعرف فتحي هذ� وخرج 
من عند حماته ويف �لطريق �لتقى ب�شقيق زوجته وقال �ل�شقيق �إنه كو�لدته ما �شمع بع�س 
�الأقاويل ولكنه ال ي�شدق و�إال كان هو بنف�شه قد غ�شل عاره بيده و�قرتح �شقيق �لزوجة �أن 
يقوما باإلغاء �لطالق �لذي وقع باالأم�س دون �النتظار الأي مهلة و�أخذه �إىل �ملنزل وذهبا �إىل 
�ملاأذون وخرج �جلميع �إىل �لبيت و�تفق على �أن يعود �إليها بكليته �أن يبذل لها كل ما ميلك من 

عافية ومن حب و�أن يعطيها كل ما يك�شبه من نقود و�أن ير�عي �أع�شابها فال يثور. 
ولكنها قابلت كل ذلك بعك�شه رف�شت حبه كانت تتخل�س من  يديه �إذ� هم بها ترف�س رجولته 
تعيدها �إليه مرفو�شة �إذ� �شكت هو م�شت ترفع �شوتها ت�شبه وت�شتمه ت�شفعه بكلماتها قالت 

له �إنها تكرهه حتدت رجولته �أن يطلقها.
�شاح فيها �أنت تريدين �لطالق من �أجل فتحي وردت �أن فتحي �شيدك فتحي ي�شاوي رقبتك 
وهجمت عليه تريد �الإم�شاك به وحاول �أن يرت�جع ولكن من�شدة خلفه تلقفته وو�شع يده 
بها  �أن قطعت  �لظهر منذ  �ل�شكني مكانها منذ  بها عليها وبرز �شئ حتت يده كانت  لي�شتند 
�لبطيخ نظر �إىل ن�شلها ثم رفعها يف �لهو�ء ومرة �أخرى ر�حت زوجته فوزية ت�شخر منه قالت 
له متحدية �إذ� كنت رجال تقدم مني �أحتد�ك �أن مت�شني بها وغر�شت فيه نظر�تها تريد �أن  

ترد �إليه �شو�به بتاأثريها عليه. 
ولكنه يف هذه �ملرة كان يكرهها بقدر ما كان يحبها وهو بال�شكني نحوها فا�شتد�رت حتاول 
هو  �شرخاته  وعلت  �لدماء  وتفجرت  �الأمي��ن  عنقها  جانب  يف  ��شتقر  �ل�شكني  ولكن  �لهرب 
كان ي�شيح بكل قوته وهو يكيل لها �لطعنات خدي يا فوزية خذي يا فوزية و�جتاحته متعة 
�الأخذ بثاأره و�النتقام وحينما �شقطت على �الأر�س �نقلبت على ظهرها و�ل�شكني ما�شية يف 
متزيقها وحينما و�جه ب�شرها �لذي ير�شل فزع �ملوت ور�أي �لرعب على وجهها �أزد�د هياجه 

ور�ح يو��شل طعناته لها حتى �نك�شرت �ل�شكني.
�شرخات  ي�شرخن  �ل�شكان  من  �لن�شوة  جتمعت  �لباب  وعلى  مفتوحا  �ل�شقة  وب��اب  ذل��ك  كل 
�لن�شوة جاءت بكل �أهل �حلي ولكن �أحد� مل يجروؤ على �لدخول وحينما تاأكد من موتها جل�س 

يبكي بجانبها ونظر فاإذ� باجلميع يهمون بالرت�جع �أمامه �شاح فيهم ملاذ� تخافون؟`
�أدخلو� �أدخلو�  زفو� �لعرو�شة �إىل عري�شها �جلديد وجل�س يف �نتظار �ل�شرطة يتاأمل �جل�شد 
�لذي  لطخته �لدماء ودقات �لدفوف و�أ�شو�ت �ملغنيات يف �أذنيه و�ل�شموع و�لدماء �أمام عينيه 

وكوكبة من رجال �ل�شرطة تقوده �إىل حيث يو�جه �لعد�لة .    

حلظة عار

تلقت 58 طعنة بعد اإغت�سابها!
16 �شنة يف جرمية  �نتهت حياتها �شريعا قبل �ن تكمل �شن �ل 

ب�شعة تتناول تفا�شيلها �ملحاكم �لربيطانية باإهتمام بالغ.
�شا�شا ماري�شدن.. فتاة ب�شيطة حتاول �لعمل من �أجل �العتماد 
على نف�شها و جمع �ملال فى �لنهار تعمل فى كمربية �طفال فى 
م��ر�ك��ز رع��اي��ة �الط��ف��ال و ظلت ط���و�ل �ل��وق��ت تبحث ع��ن عمل 
�ل��ذى عرفه �شخ�س يحاول مر�قبتها  �آخ��ر و هو �الم��ر  ��شافى 

الإنتهاز �ى فر�شة للتقرب منها و لكن على طريقته �خلا�شة.
ديفيد مينتو 23- �شنة- تعرف على �شا�شا و حاول �لبحث معها 
عن عمل ثم �كد لها �نه �شيوفر لها فر�شة جيدة للعمل بفندق 
فاخر فى بالك بول بالنك�شاير و بالفعل ر�فقته �لفتاة �ىل غرفة 
�لفندق موؤكد� لها �نه يريد �ن يطلعها على كافة �لتفا�شيل فى 
�شا�شا �ىل  دقائق حتولت  و فى  به م�شاء�  �شتعمل  �ل��ذى  �لفندق 
�لطرق  بكافة  �ل�شر�خ  حاولت  ب�شعة  �غت�شاب  جرمية  �شحية 
58 طعنة �خرتقت  ب  �حل���ادث  لينتهى  �لغرفة  م��ن  �خل���روج  و 
ج�شد �لفتاة لت�شقط قتيلة و من �ملنتظر �ن يتلقى �لقاتل عقوبة 
�ل�شجن م��دى �حل��ي��اة و هى  ل��ن تقل ع��ن  �م��ام �ملحكمة  مبثوله 

�ق�شى عقوبة فى بريطانيا.
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يف اإطاللتها الرم�شانية الثانية وبعد متّيزها باأداء دور )هويدا( يف م�شل�شل )ال�شحرورة(، تطل ملكة جمال لبنان ال�شابقة 
نادين ول�شون جنيم يف اجلزء اخلام�ض من م�شل�شل )�شبايا( الذي حظيت اأجزاوؤه الأربعة بن�شبة م�شاهدة عالية جدًا.

)غزل البنات( تعّر�ض لظلم كبري

نادين جنيم :  اأنتظر الفر�ص واأختار  بينها ما ينا�سبني

راندا البحريي �سعيدة 
مب�سل�سلها )�سل�سال الدم( 

بالعمل يف  ��شتمتاعها  �لبحريي عن  ر�ن��د�  �ل�شابة  �مل�شرية  �لفنانة  عرّبت 
�أنها  خ�شو�شاً  كامل،  عبلة  �لفنانة  مع  �ل��دم(  )�شل�شال  �جلديد  م�شل�شلها 
حري�شة د�ئماً - يف �الأعمال �ل�شعيدية - على �أن تكون مدّربة جيد�ً على 
يف  �لبحريي  ولفتت  و�ملاكياج.  �ملالب�س  �إىل  باالإ�شافة  �ل�شعيدية،  �للهجة 
�ت�شال مع )�لر�ي( �إىل �أنها �نتهت من ت�شوير غالبية م�شاهدها، وتتمنى �أن 
تنتهي �شريعاً من �لت�شوير، قائلة )بيتي وزجي وطفلي وح�شوين، و�أمتنى 
�أن ي�شتمتع �جلمهور بالعمل خالل �ل�شهر �لكرمي(. وقالت �لفنانة �ل�شابة 
بد�يتها  �أن  خ�شو�شاً  �جلريئة،  �الأدو�ر  �أد�ء  من  متنعها  مل  مالحمها  �إن 
كانت حتمل �لكثري و�لكثري من �ل�شخ�شيات �ملركبة. و�أ�شافت �لبحريي، 
�أنه يناق�س  عن جتربتها �الأخ��رية يف عامل �ل�شينما يف فيلم )بو�شي كات(، 
ت�شويرهن  طريق  عن  �لفتيات  �ب��ت��ز�ز  وه��ي  �خل��ط��ورة،  منتهى  يف  ق�شية 
�لعامة، مثل  �الأماكن  بع�س  ذلك يف  �أن يحدث  �ملمكن  �شور�ً خملة، ومن 
متاجر �ملالب�س وغريها. و�أ�شافت: )�نعد�م �ل�شمري و�لتخلي عن �ملبادئ 

و�الأخالق جعل جمتمعاتنا ت�شهد مثل هذه �النحر�فات �الأخالقية(.

دارين حمزة تدعم 
)كفى عنفًا( �سّد الن�ساء

ن�شقت �ملمثلة د�رين حمزة مع حملة )كفى( �لتي تهتم بحماية �لن�شاء من 
�لعنف �ملنزيل، و�شاركت يف حترك �شخم يت�شمن م�شرية تطالب باالعت�شام 

دعماً لق�شية م�شرع روال يعقوب بني يدي زوجها من �شدة �ل�شرب.
ل�)كفى(، تقول كلماته: )كفى ��شتهتار�ً، كفى تاأجياًل،  د�رين رددت ن�شيد�ً 

�لت�شريع عليكم، �لتمثيل علينا، �شّرعو� حلماية �لن�شاء(.

نادين ول�شون جنيم �لتي ترى �أن م�شل�شل )�ل�شحرورة( �أ�شاف �لكثري 
�إىل جتربتها �لفنية، توؤكد �أن م�شل�شل )�شبايا( �أدخل �لب�شمة �إىل قلبها 
الأنه )اليت كوميدي( عد� عن �أن �لدور �أعجبها و�أثبتت من خالله �أنها 
قادرة على تقدمي �لكوميديا كما �لرت�جيديا رغم �أنه كانت لها جتربة 
كوميدية �شابقة من خالل م�شل�شل )غزل �لبنات( �لذي توقف عر�شه.

�أح��الم��ه��ا يف �لتمثيل و�ل��ت��ق��دمي ك��م��ا ع��ن عملها  ن��ادي��ن حت��دث��ت ع��ن 
�الأ�شا�شي ك�شيدة �أعمال، حيث �أكدت �أن �الأولوية هي ل�شركتها �خلا�شة 
بينما �لتمثيل فهو جمرد هو�ية حتبها ومتار�شها باإتقان، �أما �لتقدمي 

فهو �ملجال �لذي حتقق نف�شها من خالله.

م�شل�شل  يف  م�شاركتك  ب��ع��د  �لفنية  �ل��ع��رو���س  م��ن  �ل��ك��ث��ري  تلقيِت   •
)�ل�شحرورة(، فهل �ختيارك مل�شل�شل )�شبايا 5( يعود �إىل �لنجاح �لذي 

حققه هذ� �لعمل يف مو��شمه �ل�شابقة؟
- ال �شك يف �أن جناح �مل�شل�شل يف �أجز�ئه �الأربعة كان �أحد �أ�شباب قبويل 
يف �جلزء �خلام�س من م�شل�شل )�شبايا(، عد� عن �أن هذ� �لعمل يحظى 
بن�شبة م�شاهدة عالية جد�ً و�لدور �لذي �ألعبه �أعجبني كثري�ً، وال �شيما 

�أنه دور كوميدي.
دورك يف  �أن  ترين  هل  )�ل�شحرورة(،  م�شل�شل  يف  )هويد�(  دور  • بعد 

)�شبايا 5( هو �الأن�شب لك وما �لفارق بني �لتجربتني؟
- ال عالقة للدورين ببع�شهما �لبع�س، حتى �أن �لعملني خمتلفان متاماً، 
الأن م�شل�شل )�ل�شحرورة( يروي �ل�شرية �لذ�تية للنجمة �لكبرية �شباح، 
)�ل�شحرورة(  �أن  �أما م�شل�شل )�شبايا( فهو )اليت كوميدي(، عد� عن 

عمل �شخم جد�ً وجمهوره خمتلف عن جمهور )�شبايا(.
�إىل جتربتك �أكر؟ ي�شيف  • �أيهما 

جد�ً  هائل  ب�شكل  �لفنية  جتربتي  �إىل  �أ�شاف  )�ل�شحرورة(  م�شل�شل   -
�إيّل �لب�شمة الأنني  جد�ً، �أما بالن�شبة �إىل م�شل�شل )�شبايا( فهو �أ�شاف 
�أنني  �أُثبت  �أن  ��شتطعُت من خالله  كما  �إىل عمل مماثل،  كنت بحاجة 
قادرة على تقدمي �لكوميديا كما �لرت�جيديا، وقد جنحت يف ذلك. وما 
يثبت �شحة كالمي �الت�شاالت �الإيجابية �لتي ت�شيد باأد�ئي فيه. وحتى 

عندما ُعر�س م�شل�شل )غزل �لبنات( تلقيُت ردود �الأفعال نف�شها.
توقف عر�شه ومل ينل حقه؟ �لبنات(  )غزل  • ولكن 

- هذ� �شحيح، ولو ح�شل �لعك�س لكان )ك�ّشر �لدنيا(. َمن يدخل على 
موقع )lbc( ويطلع على ن�شبة �مل�شاهدة �لعالية �لتي حققها م�شل�شل 

)غزل �لبنات( �شي�شاب بال�شدمة.
هذ� �لعمل ذهب �شدى؟ يف  بذلِته  �لذي  �جلهد  �أن  ترين  • هل 

- ال يوجد �شيء يذهب �شدى و�أمتنى �أن يعاد عر�شه جمدد�ً و�أن يحظى 
باالهتمام �لذي ي�شتحقه.

تعتقدين �أن �شبب وقفه يعود �إىل �شوء توقيت عر�شه؟ • هل 
توقف عر�س   )lbc( �لتي جعلت  �العتبار�ت  ما  �أع��رف  ال  ب�شر�حة   -
�ألف  �مل�شل�شل، ولكنه ومن دون �أدنى �شك تعّر�س لظلم كبري. هناك 60 
�شخ�س كانو� ي�شاهدونه )�أونالين( وهذ� يوؤكد �أنه كان ناجحاً ومتاَبعاً 

الأن ن�شبة �مل�شاهدة يف �الأعمال �الأخرى ال تتعدى 20 �ألف م�شاهد.
�لتمثيل من بو�بة �الأعمال �مل�شرتكة، �لبد�ية كانت مع  • دخلِت جمال 
�أن هذه �لناحية ت�شّب يف  )�ل�شحرورة( و�ليوم مع )�شبايا(، هل ترين 

م�شلحتك كممثلة؟
�أن  �أعمايل. كل ما يهمني  �أختار  �أفكر مبثل هذه �لطريقة عندما  - ال 
�لبطوالت  على  تقوم  �الأع��م��ال  كل  �لعمل.  يف  ودوري  �لق�شة  تعجبني 

�مل�شرتكة وبينها )روبي( و)جذور(.
و�لدر�ما �لعربية؟ �ملحلية  �لدر�ما  بني  فارق  هناك  • لكن 

- )�ل�شحرورة( و)�شبايا( عمالن عربيان.
�لناحية �إىل ��شمك و�نت�شارك عربياً؟ هذه  ت�شيف  • كم 

- )كرت خري �هلل(.
تخططي لهذه �لناحية؟ • �أمل 

- �أبد�ً. �أنا �أ�شري على )خرية �هلل( وال �أخطط ل�شيء.
عربياً؟ معروفة  جنمة  ت�شبحي  �أن  يهمك  • �أال 

- ل�شت وحدي َمن يتمنى ذلك بل كل �ملمثالت، ولكن �لتمثيل بالن�شبة 
�آخر  عماًل  ل��دّي  الأن  طريقة،  باأف�شل  �أمار�شها  ه��و�ي��ة  جم��رد  ه��و  �إيّل 
و�هتمامات �أخرى وحياتي ممتلئة بالن�شاطات. �لتمثيل لي�س هو �لعمل 

�الأ�شا�شي �لذي �أرتكز عليه، ولذلك ال �أعريه كل �هتمامي.
يهمك؟ ال  �لتمثيل  �أن  • يبدو 

- بل يهمني، ولكنني ال �أعطي �أهمية الأن �أكون �لبطلة �لوحيدة وكاأنه 
ال يوجد غريي.

• �أال حتلمني باأن ت�شبحي ممثلة كبرية ومعروفة؟
ومعروفة.  �أك��ون ممثلة كبرية  �أن  �إىل  و�أط��م��ح  �أح��ب  بل  لي�س حلماً،   -
ولكنني ل�شت �أنانية يف هذ� �ملجال بينما هناك ممثالت �أ�شري�ت )�الأنا( 
�أنتظر �لفر�س و�أختار بينها ما ينا�شبني  و�أنا ال �ألومهن، و�أنا �شخ�شياً 
و�أفرح بالنجاحات �لتي �أح�شدها ومكتفية بذلك. ال �شك �أنني �أحب �أن 
�أ�شبح جنمة معروفة ولكن �إذ� مل يتحقق ذلك )منا �آخر �لدنيا عندي( 

الأن حياتي مزدحمة.
حياتك؟ يف  �الأولوية  ما  • مهنياً، 

- �شركتي �خلا�شة.
�أكر من �أي لقب �آخر؟ �أعمال  �شيدة  لقب  حتملي  �أن  حتبني  • هل 

- هذ� �شحيح. لقد تعبُت كثري�ً يف در��شتي �جلامعية ويف تاأ�شي�س �شركتي 
�خلا�شة، وفر�شة �لتمثيل كانت �أ�شهل عندي رغم �أن �لتمثيل بحد ذ�ته 

�شعب جد�ً.
م���ا ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى �ل��ت��م��ث��ي��ل ي��ن��ط��ب��ق �أي�����ش��اً ع��ل��ى جت��رب��ت��ك يف  • وه���ل 

�لتقدمي؟
حياتي  حلم  �إن��ه  �لقول  وميكنني  مت��ام��اً.  خمتلف  �لتقدمي  مو�شوع   -

الأنني حققُت نف�شي من خالله و��شتطعُت �أن �أكون �أنا.
جتربة )ذ� فوي�س(. هل �شحيح �أنك �شتتولني تقدمي  �إىل  ت�شريين   •

هذ� �لربنامج يف مو�شمه �جلديد على �مل�شرح؟
- ال �شحة لهذ� �ملو�شوع. 

�ملو�شم  كما يف  �جل��دي��د  �مل��و���ش��م  يف  �شتكون  �إط��الل��ت��ك  �أن  نفهم  ه��ل   •
�ل�شابق؟

م�شغولة   )mbc( حمطة  الأن  �مل��و���ش��وع  يف  �الآن  حتى  نتحدث  مل   -
مب�شاريع �أخرى ومن �ملبكر جد�ً مناق�شة هذ� �ملو�شوع.

كنِت ر��شية عن �إطاللتك يف )ذ� فوي�س(؟ • هل 
- جد�ً. كما كنت ر��شية جد�ً على �الأ�شد�ء �اليجابية �لتي و�شلتني من 

�ل�شحافة �للبنانية، الأنها دعمتني و�شاهمت يف تقدمي وجناحي.
من حمطات �أخرى؟ عرو�شاً  تتلقي  • �أمل 

عن  د�ئ��م��اً  �أب��ح��ث  الأن��ن��ي  رف�شتها  ولكنني  ج���د�ً،  �لعرو�س كثرية  ب��ل   -
�أف�شل منه، ويف  �أن يكون �لذي يليه  �أقدم عماًل يجب  �لتقدم، وعندما 
فاأحب   )mbc( أنني عملت مل�شلحة� فتاة وفية ومبا  �أنا  نف�شه  �لوقت 

�أن �أظل وفية لها. حتى �الآن ال �أعرف ما �لذي ميكن �أن ي�شتجد �ل�شنة 
�ملقبلة بالن�شبة �إىل برنامج )ذ� فوي�س(، وعندما �أعرف ميكن �أن �أقرر.

�ملحطة؟ هذه  تخذلك  �أن  تخافني  • �أال 
مب�شلحتها  �أدرى   )mbc( )ت��خ��ذل��ن��ي(.  ����ش��م��ه  ���ش��يء  ي��وج��د  ال   -
على  تقوم  بيننا  �لعالقة  ولكن  مثلها  و�أن��ا  ينا�شبها،  ما  وفق  وتت�شرف 

�ملحبة و�الحرت�م وال يوجد �شوء نية �أو طعن يف �لظهر.
َمن هّن مناف�شاتك؟ �لتمثيل،  �إىل  • بالعودة 

�أوؤم��ن باملناف�شة.  �أنني ال  �أحد يناف�شني، حتى  �أح��د�ً وال  �أناف�س  �أنا ال   -
�أق��ول )يكرت خري �هلل( و�أعود  �أق��وم بعملي فقط، ف��اإذ� حقق �لنجاح  �أنا 
�إىل �ليبت و�أتناول �لع�شاء مع �أفر�د عائلتي ثم �أنام و�أ�شتيقظ يف �ليوم 

�لثاين و�أغادر �إىل عملي يف �ل�شركة.
�لتقدم؟ لتحقيق  �شرورية  �ملناف�شة  • لكن 

�أخطائي  من  و�أ�شتفيد  �أعمايل  �أر�ق��ب  ع��ادة  نف�شي.  �شوى  �أناف�س  ال   -
�أعي�س )عقدة  �أن  �أرف�س  �ملقبلة.  �الأع��م��ال  �أف�شل يف  �أك��ون  �أن  و�أح���اول 

غريي( الأنني لو فعلت ذلك �شاأعي�س قلقاً د�ئماً ولن �أنام �أبد�ً.
�ملا�شية؟ �لفرتة  يف  �ملناف�شة  من  عانيِت  • لكنك 

- ماذ� تق�شدين؟
جنيم؟ ن�شيب  نادين  وبني  بينك  ح�شلت  �لتي  �ملناف�شة  يعرف  • �لكل 

�أقبح  وه��ذ�  وقيل(  )ق��ال  ح�شل  �الأ�شا�س  يف  بع�شنا.  نناف�س  ال  نحن   -
م��ا يف �حل��ي��اة. ك��ل م��ا يف �الأم���ر ه��و �أن��ن��ا نحمل �ال���ش��م نف�شه، ولكن كل 
و�حدة منا لها �شخ�شية خا�شة بها ولها �أعمالها. هي قّدمت برناجماً 
ومل ينجح بينما حقق �لربنامج �لذي قدمُته جناحاً كبري�ً. هي مّثلْت 
وجنحْت ب�شكل كبري و�أنا مثلُت �أي�شاً، ولكنني مل �أحقق جناحاً مماثاًل 

لنجاحها.
�لتمثيل؟ يف  منك  �أكر  جنحت  باأنها  • تعرتفني 

من  �لكثري  متلك  ه��ي  خمتلفة.  ظروفنا  ولكن  ك��ذل��ك،  لي�س  �الأم���ر   -
�ملو�هب وحتاول �ال�شتفادة منها و�أنا مثلها. كل ما يجمع بيننا هو �ال�شم 

وهي بالن�شبة �إيّل مثل غريها و�أنا �أي�شاً بالن�شبة �إليها.
�لفن؟ �شتعتزل  �إنها  • يقال 

- ال يوجد لدّي �أدنى فكرة عن هذ� �ملو�شوع، ولكنني ال �أعتقد ذلك.
عام يف رم�شان هناك �أعمال حتظى بن�شبة م�شاهدة �أكر  كل  يف  • كما 
�للبنانية  �ل�شا�شات  تعر�شه  ما  تتابعني من بني  م��اذ�  �أن��ت  من غريها. 

و�لعربية؟
- �أتابع )�شنعود بعد قليل( لنادين �لر��شي.
ولي�س لنادين �لر��شي؟ حلام  لدريد  • هو 

�لر��شي،  نادين  ومب�شاركة  حل��ام  دري��د  بطولة  من  هو  �شحيح،  ه��ذ�   -
و�أي�شاً م�شل�شل )لعبة �ملوت( ل�شريين عبد �لنور. )هول �آخدين عقلي 

ب�شر�حة(.
فيها ممثلون لبنانيون؟ ي�شارك  �لتي  �الأعمال  تتابعني  �أنك  • يبدو 

- طبعاً. �إذ� مل ن�شاند �أخوتنا َمن ميكن �أن ن�شاند؟ �ملفرو�س �أن ي�شاند 
�الإن�شان عائلته قبل �لغريب.

• هل �أنت ر��شية عن م�شاركة �ملمثالت �للبنانيات يف �الأعمال �لعربية؟
- طبعاً )الأنن عم يربعو� وي�شوو�(.

باملمثل  �ل��ذي حلق  �لظلم  تعوي�شاً عن  �الأعمال  هذه  يف  ترين  هل   •
�للبناين طو�ل �الأعو�م �ملا�شية؟

ع �لدر�ما تغرّي. ال ميكن �لتحدث عن ظلم ولكن �لظروف مل تكن  - و�شْ
موؤ�تية. �ليوم �نتبه �لنا�س )قدي�س �ملمثلة �للبنانية بت�شوي وبتجذب( 

وت�شتطيع �أن تك�شب جمهور�ً عري�شاً جد�ً.
و�شع �ملمثل �لرجل خمتلف؟ • وهل 

- هناك �جنذ�ب للممثلة �للبنانية �أكر من �ملمثل �للبناين، �إال يف بع�س 
�ال�شتثناء�ت، وما يوؤكد ذلك جتارب كل من ورد �خلال، نادين �لر��شي 
و�شريين عبد �لنور. هناك عدد كبري من �ملمثالت �للبنانيات �نطلقن 
عربياً وتر�شخن يف مو�قعهن ولكن �الأمر نف�شه ال ينطبق على �ملمثلني 

�للبنانيني بل عددهم �أقل.
�الأمر؟ هذ�  تف�شرين  • وكيف 

تنفيذ  �لعرب، ولذلك عندما يريدون  �ملمثلني  - هناك فائ�س يف عدد 
�أعمال م�شرتكة ال ي�شتعينون مبمثل وممثلة لبنانية بل مبمثلة لبنانية 

وممثل م�شري �أو �شوري.
تق�شدين �أن هناك نق�شاً يف عدد �لوجوه �لن�شائية عربياً؟ • هل 

�للبنانيات  �ملمثالت  �أن  �الأعمال  للقّيمني على هذه  تبنّي  ولكن  - كال، 
بارعات ويح�شدن ن�شب م�شاهدة عالية جد�ً.

الأنهن جميالت؟ رمبا  • �أو 
- لو �أخذنا جتربة نادين �لر��شي و�شريين عبد �لنور وورد �خلال، جند 
هل  )بتتكر�شحي(.  �لكامري�  �أم��ام  يقفن  وعندما  ج��د�ً  جميالت  �أنهّن 
�أد�ءه��ن �لتمثيلي؟ )ما حدن بي�شرتجي( الأنهن  ميكن الأحد �ن ينتقد 
�أثبنت �أنف�شهّن وقمن باملطلوب منهن و�أكر. هناك طلب على �ملمثالت 
�للبنانيات �للو�تي ينتمني �إىل �ل�شف �الأول و�أعتقد �أن �لكل يرغب يف 
ونادين  �شريين  على  ينطبق  نف�شه  و�الأم��ر  �شمعون  تقال  مع  �لتعامل 
م�شل�شل  يف  �ل��روع��ة  مبنتهى  دوره��ا  �أّدت  �لتي  �لكيك  باميال  كما  وورد 

)جذور(.
بني �الأ�شماء �لتي ذكرِتها؟ �الأبرع  �ملمثلة  هي  • من 

- �أنا ال �أفكر بهذه �لطريقة وال �أعرتف ب�شيء ��شمه )�أبرع(. ال �شك يف 
�أنه توجد ممثلة )�أ�شطر( من �أخرى، ولكن ال توجد ممثلة )�أ�شطر( من 

كل �ملمثالت �الأخريات.
نظرك؟ وجهة  من  )�الأ�شطر(  �ملمثالت  هّن  • وَمن 

- �الأ�شماء �لتي ذكرتها �أي �شريين وتقال ونادين وورد وباميال وكارمن 
لب�س.

ذلك فور�ً؟ فعلِت  لكنت  �أجنبية  ممثلة  �ختيار  منك  طلبنا  • لو 
- مرييل �شرتيب.

فنانة عاملية وتتحفظني عن ذكر ��شم  ��شم  لذكر  م�شتعدة  �أنِت  • ملاذ� 
ممثلة لبنانية؟

�أحد  �الأف�شل وال يجروؤ  �أنها  عاملياً  بها  �شرتيب معرَتف  الأن مرييل   -
ميكننا  وال  و�الأف�شل،  �الأب��رع  �أنها  على  يجمع  �لكل  بل  �نتقادها،  على 

مقارنة �أّي ممثلة لبنانية بها.
متحفظة؟ ل�شِت  �أنك  نفهم  • هل 

- �أبد�ً. �أنا �أحب متابعة �أعمال �ملمثالت �للو�تي ذكرت �أ�شماءهّن و�أتاأثر 
بهّن كثري�ً. )بتمّوتني( �شحكة ورد �خلال وُتبكيني �شريين عبد �لنور 

وت�شدمني نادين �لر��شي و�أقول بر�فو لباميال�لكيك.
تتوّقعني �أن يح�شل طلب على ��شمك كما تلك �الأ�شماء؟ • متى 

- )�هلل كرمي(.
�الأمر؟ لهذ�  تخّططني  • هل 

- كل ما علّي هو �لقيام مبا هو مطلوب مني يف �شكل �شحيح. فاإذ� �شار 
�أق��ول )كر خري �هلل( و�إذ� مل يح�شل ذلك يكون �هلل  هناك طلب علّي 

كفاين يف مطارح �أخرى.

الثالثاء   - 30   يوليو    2013 م    -    العـدد    10857
Tuesday    30    July     2013  -  Issue No   10857



البي�ص يحمي من اأمرا�ص ال�سرطان والقلب  
�إن للبي�س فو�ئد كثرية منها م�شاهمته يف �حلماية  قال باحثون كنديون 
جامعة  من  باحثون  و�أج���رى  و�ل�شرطان.   �لقلب  باأمر��س  �الإ�شابة  من 
دجاج  بي�س  �شفار  م��ن  كمية  خاللها  فح�شو�  در����ش��ة  ك��ن��د�  يف  )�أل��ربت��ا( 
�أن �لبي�س �حتوى  �أ�شا�شي وتبني لهم  كان يتغذى باحلنطة و�لذرة ب�شكل 
مب�شاد�ت  �لغنيني  و)تريوزين(  )تريبتوفان(  �الأمينيني  �حلم�شني  على 
�إن  �لطعام(  )كيمياء  دوري��ة  ن�شرت يف  در����ش��ة  �لعلماء يف  وق��ال  �الأك�����ش��دة. 

م�شاد�ت �الأك�شدة حتمي من �الإ�شابة باأمر��س �لقلب و�ل�شرطان.
وقال �لباحث جيانبينغ وو �إن �لعلماء يحاولون �إيجاد كل م�شاد�ت �الأك�شدة 
وو  وك��ان  �الأم��ر����س.  بع�س  مكافحة  على  ت�شاعد  �لتي  �لبي�س  �شفار  يف 
�إىل  �مل��ع��دة  يف  تتحول  �لبي�س  يف  �لربوتينات  بع�س  �أن  �كت�شفو�  وفريقه 

ببيتيد�ت تعمل مثل بع�س �الأدوية �لتي ت�شاهم يف تخفي�س �شغط �لدم.

فر�ض النهر 

طبقات من �جللد 
�ل�������ش���م���ي���ك ج����د� 
�لكثري  و�ل�����ش��ح��م 
هذ�  ج�شد  تغطي 
�حل�����ي�����و�ن �ل����ذي 
ي�شبه كرة �لرجبي 
ورغم  �المريكية 
ي�شتطيع  ذل������ك 
مبهارة  ي��ع��وم  �ن 

علي  ت�شاعده  �ل��ه��و�ء  من  �لكثري  بهما  �شخمتني  رئتني  له  �هلل  خلق  وق��د 
�لعي�س و�لتكيف يف �ملاء بذلك �جل�شد �ل�شخم ،�نثاه تلد �شغريها يف �ملاء 
وتربيه ملدة عام تقريبا وتر�شعه من لبنها وهي حتمله علي ظهرها د�ئما 
حتي يتعلم �ل�شباحة ويتغذي بعد ذلك وببطء علي �لطحالب �ملوجودة يف 

�لنهر.
با�شماء �خري مثل م�شر �لذي يطلق عليه فيها  �لبلد�ن ي�شمى  يف بع�س 
�لعلماء بان فر�س  �ملاء ويري  �ل�شيد ق�شطه ويف �ماكن �خري خنزير  ��شم 
�ن  ويذكر  تقريبا  و�ح��دة  ف�شيلة  من  �ل��ربي  و�خلنزير  و�لكركدن  �لنهر 
وؤثر  و�لتي الت  �لباردة خا�شة  �ملياه  د�خل  يعي�س يف جماعات  �لنهر  فر�س 

عليه كثري� .
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بالونات مختلفة تطير فوق حقل من عباد الشمس شرق فرنسا في مونديال البالونات السنوي. )أ ف ب(

•  كم تبلغ ن�شبة املاء يف لنب البل؟
%  91

مانهاتن  مع  يت�شل  ل  الذي  نيويورك  يف  الوحيد  احلي  هو  ما   •
بج�شر او نفق؟

جزيرة �شتاتني
هو  ما  ال�شوديوم  كلوريد  الكيماويون  ي�شمها  التي  امل��ادة   •

طعمها؟
مالح

جمرى  حولت  التي  الهائلة  القوة  هو  ال�شالم  ان  القائل  من   •
التاريخ الوروبي وان الع�شر الو�شيط والنه�شة احلديثة ثمرتان 

من ثمار ال�شالم؟
هرني برين

ال ي�شتمر �أكر من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�شبب �ل�شرعة �لتي تدور بها �الأر�س  �لك�شوف  �أن  تعلم  • هل 
حول �ل�شم�س 

�أن زجاجة �حلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتو�ها من فيتامني »ب« �إذ� ما و�شعت حو�يل �شاعتني  تعلم  • هل 
يف �شوء �لنهار

�أن �ملاء �لبارد هو �أخف من �ملاء �ل�شاخن تعلم  • هل 
�أن �لغاز يف طبيعته غاز ال ر�ئحة له ، ولكن ت�شاف �إليه هذه �لر�ئحة لدى ت�شفيته وتخزينه من  تعلم  • هل 

�أجل عامل �الأمان و�حلماية لالنتباه �إليه
و�حد من �الأ�شياء �لقليلة �لتي �شنعها �الإن�شان و�لتي ميكن روؤيتها  هو  �لعظيم  �ل�شني  �شور  �أن  تعلم  • هل 

من على �شطح �لقمر
يتخلل مياه �لبحر �أكر من 400 م ال  �ل�شم�س  �شوء  �أن  تعلم  • هل 

كثافة كوكب زحل قليلة جد� بحيث �نك لو جعلت هذ� �لكوكب ي�شقط يف بحر و�شيع لطفا  �أن  تعلم  • هل 
على �شطحه

�أن قلم �لر�شا�س م�شنوع من �جلر�فيت  تعلم  • هل 

قرر جحا �ن يكون حكيما عليما وقا�شيا فا�شال وجالد� �ي�شا لذلك �خذت زوجته على عاتقها �ن ت�شاعده 
و�ن جتعل �شيته يلف ويدور يف �لبالد يف من �شرقها لغربها.. وما �در�كم من هي زوجة جحا �نها �م ل�شانني 
بنف�شها  �ملاء  نبع  �إىل  �لباكر  �ل�شباح  �مر�أتني، لذلك تخرج منذ  بعقل  تتكلم وتفكر  �لتي  �لعقلني  و�شاحبة 
لتح�شره مع �شديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. و�ي�شا يف جمال �لن�شاء ت�شمع وحتكي، �ما عن �شطح بيتها 
فحدث وال حرج فان عيناها تاأتيان بالبعيد و�أذنيها تلتقطان �لكلمات �لطائرة عرب �لنو�فذ، كما �ن لها رقبة 

مثل �لفنار يدور يف كل �جتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
كانت حتكي جلحا كل �شغرية وكبرية وهو يحفظ وي�شم.. مينح لها �آذ�نه ور�أ�شه لتح�شيها ثم يحدثها ثم 
يخرج ليجل�س يف �ملجل�س يف �مل�شجد م�شبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�شة �شريعة 
عندما جاء �حلاج ��شماعيل لي�شلم عليه فقال جحا وهو ينظر �ليه متفكر� �أرى �حدهم يف �لبيت ينتظرك 
��شرع فاأنت على �شفر ثم خف�س نظره وتظاهر بالت�شبيح، فخرج �حلاج ��شماعيل ليقول للنا�س �شبحان �هلل 
بالفعل �ن هناك من ينتظرين ونحن على �شفر، ثم جاء له رجال يدعى علي ف�شلم عليه وجل�س.. نظر �ليه 
جحا ثم قال �آه-�آه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �شيئا ال حق لك فيه، فقام علي و�شرخ ح�شنا ال 
تغ�شب يا موالنا جحا �شاأعيد �لديك �إىل �شاحبه و�ذ طار مرة �خرى وجاء عندي �شاأعيده �أق�شم �أن �أعيده 

لكن ال تغ�شب مني يا موالي جحا. 
مند ذلك �ليوم موالنا جحا ال يكف عن �لكالم و�الكت�شافات و�لتنبوؤ�ت و�لف�شل يف ذلك يرجع لوكالة �النباء 
�خلا�شة به وهي �أم ل�شانني �لتي ت�شع �آذناها على �البو�ب وتر�شل عيونها يف كل مكان وال ت�شرفهما قبل �ن 

يعود� باالخبار.

جحا احلكيم

كيفية التغلب على توتر العمل

�سلوكيات حتافظ على �سحة القلب وتطيل العمر
 

يو�شى  �شلوكيات  �شبعة  يتبعون  �لذين  �الأ�شخا�س  �أن  �أمريكية  در��شة  �أظهرت 
�حتماالت  لديهم  ت���زد�د  �ل��دم��وي��ة  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �شحة  على  للحفاظ  بها 
�ل�شلوكيات  يتبعون عدد� قليال من هذه  �أكرب بكثري عمن  ب�شكل  �لعمر  طول 
قليال من  ع��دد�  �أن  �أي�شا  �لباحثون  وج��د  ذل��ك،  ورغ��م  يتجاهلونها متاما.  �أو 
�لتي  �لدموية  و�الأوع��ي��ة  للقلب  �ل�شحية  �ل�شلوكيات  كافة  يتبعون  �لبالغني 
وتناول  �ل��ت��دخ��ني  ع��دم  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �الأم��ريك��ي��ة،  �لقلب  جمعية  بها  تو�شي 
و�ل�شكر  للكولي�شرتول  �لطبيعية  �مل�شتويات  �ل�شحية و�حلفاظ على  �لوجبات 
يف �ل���دم و�ل��ك��ول��ي�����ش��رتول �ل��ك��ل��ي، �إىل ج��ان��ب �حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ن�����ش��اط �لبدين 
�لدموية  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س  متثل  �ل���دم.  ل�شغط  �لطبيعي  و�مل�شتوى 
هذه  �أن  �إىل  �لباحثون  وي�شري  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  يف  للوفاة  �لرئي�شي  �ل�شبب 
�أل��ف �شخ�س �شنويا وتت�شبب يف وفاة   800 �أك��ر من  ت��ودي بحياة  �الأم��ر����س 
�شخ�س بني كل ثالثة �أ�شخا�س تقريبا، مع تكاليف �شنوية مبا�شرة و�إجمالية 
تقدر ب�273 مليار دوالر و444 مليار دوالر على �لرتتيب، ح�شبما ذكر موقع 
هيلث د�ي �الإليكرتوين �ملتخ�ش�س يف �خبار �ل�شحة. �أجرى �لباحثون در��شتهم 
على 44959 بالغا تبد�أ �أعمارهم من 20 عاما فاأكر، و��شتعانو� ببيانات من 
برنامج �مل�شح �لوطني لفح�س �ل�شحة و�لتغذية )يف �لفرت�ت 1994-1988 
�شلة.  ذ�ت  للوفيات  بيانات  وق��اع��دة  و2010-2005(  و2004-1999 
�ل�شلوكيات  كافة  �تبعو�  �لبالغني  من  فقط  قليال  ع��دد�  �أن  �لباحثون  �كت�شف 
و1.2   ،1994-1998 �لفرتة  يف  �ملئة  يف   2( بها  �ملو�شى  �ل�شبعة  �ل�شحية 
يف �ملئة يف �لفرتة 2005-2010(. وبعد متابعة ��شتمرت 14 عاما ون�شف 
�لعام، تبني �أن �أولئك �لذين �تبعو� �شتة �أو �أكر من هذه �ل�شلوكيات يقل لديهم 
خطر �لوفاة باأي �شبب مر�شي بن�شبة 51 يف �ملئة، كما يقل لديهم خطر �لوفاة 
�حتماالت  تقل  بينما  �ملئة،  يف   76 بن�شبة  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب  باأمر��س 
�ملئة،  70 يف  بن�شبة  �ل�شدرية(  )�لذبحة  �لقلب  تروية  نق�س  وفاتهم مبر�س 

مقارنة مبن يتبعون و�حد� من تلك �ل�شلوكيات �أو يرتكونها كلية.

�أن  �لرجل. ال ميكنها  �أك��ر من  �لعمل  لتوتر  �لعاملة عر�شة  �مل��ر�أة 
�لتوتر  هذ�  �لعائلية.  وحياتها  �لعملية  حياتها  بني  ب�شهولة  تف�شل 
ينعك�س �شلباً على مز�جها، وقد يدفعها �ىل �تخاذ �لقر�ر�ت �خلاطئة 
ينعك�س  ال  �لعمل  توّتر  �ن  �الخت�شا�شيات  �ح��دى  تقول  عملها.  يف 
فقط على �ل�شحة �لنف�شية بل قد ي�شّبب �الأمر��س �أي�شاً. وهو يعّد 
يرفع  �أّن��ه  خ�شو�شاً  �لقلب،  باأمر��س  لالإ�شابة  �الأ�شباب  �أب��رز  �أح��د 
م�شتوى �شغط �لدم. من جهة ثانية، ميكن لتوتر �لعمل �أن يعّر�س 
تاأثريه يف  ب�شبب  �ل�شهرية  �ل��دورة  �مل��ر�أة ال�شطر�بات عديدة خالل 
خطر  يزيد  م��ا  �ملناعي  �جل��ه��از  ي�شعف  �أّن���ه  كما  �جل�شم.  هرمونات 
للق�شاء  �الإر���ش��اد�ت  بع�س  يلي  ما  ويف  �ملعدية.  باالأمر��س  �الإ�شابة 

على �لتوتر:
- خذي حماماً د�فئاً يف �ل�شباح �لباكر.

- حاويل �أخذ نف�س عميق كلما دعت �حلاجة.
- خذي فرتة من �لر�حة ولو لدقائق كل �شاعتني من �لعمل.

- تذكري دوماً جناحاتك �ل�شابقة و�نظري �ىل �حلياة ب�شكل �إيجابي.
- ال تقومي باأكر من عمل يف وقت و�حد.

�الأقل  تلك  �ىل  ت��دري��ج��اً  و�نتقلي  �أواًل،  �ملهمة  ب��االأع��م��ال  ق��وم��ي   -
�أهمية.

- �بت�شمي دوماً وال تتعاملي مع �الأمور بع�شبية.
�أب��د�ً الأّن ذلك  - حاويل مناق�شة زمالئك بهدوء وال ترفعي �شوتك 

�شيزيد توترك و�كتئابك.
يف  ع�شبيتك  �مت�شا�س  يف  ت�شاعد  فهي  معك،  �الإجهاد  كرة  �بقي   -

�الأوقات �ملنا�شبة.
- مار�شي ريا�شة �مل�شي ملدة 15 دقيقة يومياً بعد �لعمل.

�شارة املن�ش�ري 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
وتتمنى ان ت�سبح مذيعة اإعالمية يف 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

حمدة �شالح
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة حممد العامري
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
اأطفال يف  ت�سبح طبيبة  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

روان حممد
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.


