
فرتة الدورة ال�شهرية
داء  يعانني  الن�ساء  % من   7 اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 
اأي يف فرتة الدورة ال�سهرية، فيما  ال�سقيقة احلي�سي 
كثريات ي�سنب به خارج الدورات ال�سهرية. يرتبط داء 
ال�سقيقة بن�ساط الهيبوثاالمو�س، وهي غدة يف الدماغ 
الن�ساء  بع�س  يعاين  الهرمونية.  التغريات  على  توؤثر 
ح�سا�سية خ�سو�ساً عند انخفا�س االإ�سرتوجني خالل 

الدورة ال�سهرية.
با�ستعمال عالج  ُين�سح  ال�سقيقة احلي�سي،  داء  لعالج 
االإ�سرتوجني  من  �سغرية  جرعات  من  يتاألف  وقائي 
تو�سع على الب�سرة على هيئة هالم اأو ل�سقات، وذلك 
قبل 48 �ساعة من الدورة ال�سهرية، علماً اأن مفعولها 
اأي��ام. يخفف هذا العالج من حّدة  ي�ستمر ملدة خم�سة 
ال�سهرية  ال��دورة  كانت  كلما  اأهميته  وتزيد  االأزم���ات، 
تناول  ع��ن ط��ري��ق  االأمل  ع��الج  وم��وؤمل��ة. ميكن  طويلة 

دواء خا�س من نوع تريبتان.
ال�سقيقة  داء  ن���وب���ات  ي��ع��ان��ني  ال���ل���وات���ي  ال��ن�����س��اء  اأم����ا 
با�ستمرار، فيمكنهن ا�ستعمال اأدوية تقليدية، يف حني 
�سديدة  ن��وب��ات  م��ن  ينزعجن  اللواتي  الن�ساء  تخ�سع 

وموؤملة لعالجات اأكرب.

ا�شرتاحة خالل احلمل
ت�ستفيد الن�ساء اللواتي يعانني داء ال�سقيقة من احلمل 
للح�سول على فرتة راحة، فيتحّول بالن�سبة اإليهن اإىل 
�سهر ع�سل تنخف�س فيه النوبات، وقد تختفي يف بع�س 

االأحيان، ال �سيما يف االأ�سهر الثالثة االأخرية.
 20%( حتذير  عالمات  اأحياناً  ال�سقيقة  داء  ي�سبق 
تنميل  اأو  الب�سر  اأعرا�س يف  من احل��االت( عبارة عن 

ي�سيب املراأة قبل �ساعة من اأمل الراأ�س.
املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا  ال�سقيقة  داء  ع��الج��ات  تنا�سب  ال 
امل�����راأة احل��ام��ل الأن��ه��ا ق��د ت�سمم اجل��ن��ني، ل��ذل��ك من 
ال�سروري اأن تتوقف عن تناولها ما اإن تعرف بحملها، 
باالإجناب  الراغبة  امل���راأة  االأط��ب��اء  ين�سح  لذلك،  تبعاً 

بالتوقف عن تناول االأدوية املعاجلة لداء ال�سقيقة.
ال ب���ّد م��ن ال���ت���زام احل���ذر ال�����س��دي��د ع��ن��د اخ��ت��ي��ار دواء 
�سقيقة،  داء  نوبة  احل��ام��ل  تعاين  ح��ني  ل��الأمل  م�ساد 
االأطباء  ين�سح  الرتيبتان.  اأدوي���ة  جتّنب  وُي�ستح�سن 

ا�سرتويدية  اأدوي��ة  بتناول  ح��االت مماثلة  يف 
الرابع من  ال�سهر  لغاية  لاللتهاب  م�سادة 
احلمل، وُيعترب الربا�سيتامول اأف�سل اأنواع 

بداء  امل�سابة  للحامل  ميكن  التي  االأدوي���ة 
ال�سقيقة تناولها.

ماذا عن و�شائل منع احلمل؟
تزيد حدة داء ال�سقيقة لدى ثلث الن�ساء اللواتي 
يتمكن  و�سائل منع احلمل، ومل  اإح��دى  ي�ستعملن 
ال���ط���ّب، ل��غ��اي��ة ال���ي���وم، م���ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى عالمة 
داء  على  احلمل  منع  و�سيلة  اأث��ر  تتوقع  حتذيرية 
منع  و���س��ائ��ل  ا�ستعمال  الأط��ب��اء  مي��ن��ع  ال  ال�سقيقة 

امل��راأة على اختيارها وفقاً  اأنهم ي�سجعون  اإال  احلمل 
ت�سبقه  ال���ذي  ال�سقيقة  داء  الأن  اخل��ا���س��ة،  حلالتها 
بن�سبٍة خفيفة، من خطر  عالمات حتذير قد يزيد، 
ا�ستعمال  ُي�ستح�سن  التعر�س جللطة دماغية، لذلك 

الربوج�ستني  على  تعتمد  ال��ت��ي  احل��م��ل  منع  و���س��ائ��ل 
اإذا كانت امل���راأة مدخنة. يف ح��االت داء  وال��ت��زام احل��ذر 
االأطباء  ين�سح  حتذيرية،  عالمات  دون  من  ال�سقيقة 

على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  احل��م��ل  منع  و�سائل  با�ستعمال 
كمية ب�سيطة من االإ�سرتوجني.

هدوء موقت
النوبات  ت��ن��خ��ف�����س  وال�����س��ت��ني،  ع��م��ر اخل��م�����س��ني  ب���ني 
ال�سقيقة،  ب���داء  امل�����س��اب��ات  ال��ن�����س��اء  % م��ن   80 ل���دى 
بالن�ساط  �سقيقة مرتبط  داء  يعانني  اللواتي  فالن�ساء 
ال��ه��رم��وين ق��د ي��ت��ح�����ّس��نَّ اأك����ر م��ن غ��ريه��ن ال مينع 
االأطباء العالجات الهرمونية بعد انقطاع الطمث اإال 
اأنهم يرتددون يف و�سفها للمراأة التي تعاين داء �سقيقة 
من دون عالمات حتذيرية، نظراً اإىل احتمال اإ�سابتها 

باأمرا�س االأوعية الدموية.

عالج ح�شب العمر
بني  ح��ّدت��ه  وت��ت��ن��وع  ال��راأ���س  ي�سيب  اأمل  ال�سقيقة  داء 
اخلفيف واملوؤمل، وال ي�سيب عادًة اإال جزءاً من الدماغ، 
دوار  يرافقه  ال��راأ���س  داخ��ل  نب�س  بوجود  اإح�سا�س  مع 

وغثيان و�سيق يف النظر وال�سمع.

بينها  م���ن  اأدوي������ة  ا���س��ت��ع��م��ال  مي��ك��ن  االأمل:  م��ع��اجل��ة 
الربا�سيتامول، م�سادات االلتهابات غري ال�سرتويدية، 

تريبتان.
ق��وي )مثبطات  اع��ت��م��اد ع��الج  امل��ر���س: ع��رب  معاجلة 
امل��ر���س ومن  البيتا وال��ت��وب��ري��ام��ات( يخفف م��ن ح��دة 
للمر�سى  العالج  ه��ذا  االأط��ب��اء  ي�سف  ما  غالباً  قوته. 
الذين ي�سابون باأكر من نوبتني يف االأ�سبوع. ي�ستمر 
ي��ب��داأ الطبيب  ث��م  اأ�سهر وع���ام،  ب��ني �ستة  ت���رتاوح  مل��دة 
بتخفيفه تدريجاً حتى يوقفه متاماً. عالوًة على ذلك، 
اإدارة ال�سغط فاعلة  تبدو العالجات التي تعتمد على 
ملعاجلة  االإيبوبروفني  دواء  ا�ستخدام  ُيف�سل   ، ونافعة 
12 عاماً، ميكن  ال�سقيقة لدى االأطفال. يف عمر  داء 
ا�ستعمال رذاد االأنف )�سوماتريبتان(، عموماً ال ي�سف 
االأطباء عالجات قوية لالأطفال اإمنا يو�سون بتجربة 

جل�سات ا�سرتخاء اأو اإدارة �سغط.
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ماأدبة اإفطار طولها 4 كيلومرتات يف احلرم املكي
يعمل اأكر من 1300 متطوع ومتطوعة يومًيا طيلة �سهر رم�سان على 
احلرام  امل�سجد  اأر���س  على  امتدت  العامل  يف  اإفطار  ماأدبة  اأط��ول  خدمة 
4 كيلومرتات الإطعام املعتمرين  مبكة املكرمة و�ساحاته املحيطة بطول 

الذين يق�سدون املدينة من داخل اململكة وخارجها.
وذكرت وكالة االأنباء ال�سعودية )وا�س( ام�س اأن املاأدبة حتمل 100.000 
كيلوجرام من التمر موزعة على 1.922.160 عبوة مع القهوة العربية، 
م�سرية اإىل اأن هذه املاأدبة ا�ستطاعت اأن جتمع يف امتدادها امل�ستقيم اآالف 

املعتمرين، بالقرب من الكعبة امل�سّرفة.
اآل  الدكتور �سالح  ال�سيخ  امل�سجد احلرام  اإمام وخطيب  ونقلت وا�س عن 
طالب، قوله اأن جمموع الوجبات التي تقدم للمعتمرين يف امل�سجد احلرام 
املاأدبة  اأط��وال  واإجمايل  1.300.000 وجبة،  اإىل  خالل رم�سان ت�سل 
القهوة  �سلة  كيلومرتاً، عالوة على   129 ال�سهر  احل��رام طيلة  بامل�سجد 
والتمر التي توزع اأثناء االإفطار �سمن وجبات املاأدبة وتكفي لتفطري 15 

ا. �سخ�سً
انه يتم توزيع مليوين عبوة من مربة خ��ادم احلرمني  اآل طالب  واعلن 
ال�سريفني ل�سقيا احلجاج يف كل عام خالل مو�سم احلج، اإىل جانب توزيع 

ع�سرة اآالف عبوة من �سقيا هدية احلاج واملعتمر يوميا.
اأو�سح مدير عام جمعية هدية احلاج واملعتمر اخلريية من�سور  وب��دوره 
العامر، اأن اجلمعية توؤمن اأكر من 15 مليون خدمة ل�سيوف الرحمن 
العامل  ي�سهد  مل  التي  ال�سخمة  املاأدبة  هذه  اإقامة  �سمنها  ومن  �سنوياً، 
مثياًل لها. ولفت العامر اإىل اأن تقدمي 3.5 ماليني وجبة كاإطعام خريي 
خالل 45 يوماً يف مو�سم احلج �سنوياً واأكر من 3000 عامل ومتطوع 

من 27 جن�سية يعلمون يف خدمة احلجاج �سنويا.

ينكالن ببنت اجلريان حتى املوت
قامت امراأة وابنها بتعذيب ابنة جريانهما حتى املوت يف جرمية هزت والية 
املتهمة  ف��اإن  اجلزائرية،  ال�سروق  �سحيفة  وبح�سب  اجلزائرية  م�ستغامن 
ب.ن البالغة من العمر 34 �سنة اعرتفت بارتكاب اجلرمية مب�ساعدة ابنها 
بلمخطار  نادية  الطفلة  وقتلت  �سنوات.    9 العمر  من  البالغ  ب.ع  املدعو 
ذات ال�سنتني من العمر يف جرمية مروعة ا�ستنفرت قوى االأمن لتحديد 
قام  �سنوات  الت�سع  االب��ن �ساحب  ف��اإن  الق�سية،  وقائع  غمو�سها.  وح�سب 
باغت�ساب ال�سبية ،اكت�سفت اأم الولد، ال�سحية مغمى عليها يف ظروف جد 
متدهورة وهي تنزف دما حاولت طم�س اآثار جرمية االغت�ساب من خالل 
اإخفاء ال�سبية خلف ال�سرير.  وبعدها، قامت ب�سرب ال�سبية بعدة طعنات 
اإيهام  م��ن  تتمكن  حتى  اجل�سد  م��ن  متفرقة  اأن��ح��اء  م�ستوى  على  خنجر 
عليها  الق�ساء  ومت  اختطفت  البنت  اأن  ال�سحية  عائلة  وخا�سة  اجل��ريان، 
بوا�سطة �سالح اأبي�س بعد ما رمت بجثة ال�سحية يف اليوم التايل اأمام باب 

امل�سكن ليكت�سف اجلد اجلثة. 

يقتل ابن خالته خلالفات اجلرية
ب�سبب  بينهما  م�ساجرة  يف  بالر�سا�س  خالته  اب��ن  بقتل  م�سري  عامل  ق��ام 
�سنة(  .ف.اأ )18  اأك��رم  اإن جثة  ال�سابع  اليوم  وق��ال موقع  اجل��رية  خالفات 
حتريات  اإج����راء  وب��ع��د  ال��ظ��ه��ر.   يف  ن���اري  طلق  وب��ه��ا  امل�ست�سفى  اإىل  و�سلت 
املباحث اجلنائية بغية ك�سف غمو�س اجلرمية، تبني اأن وراء ارتكاب الواقعة 
ابن خالة املجني عليه.  وات�سح اأن املتهم اأطلق الر�سا�س من �سالح ناري فرد 
خرطو�س على املجني عليه ب�سبب خالفات اجلرية بينهما وتركه وفر هاربا.  
يف  امل�ستخدم  ال�سالح  على  بحوزته  وع��ر  ال��ه��ارب  املتهم  على  القب�س  ومت 
اجلرمية ومبواجهته مبا اأ�سفرت عنه التحريات، اعرتف بارتكابه اجلرمية. 

اإر�سادات لوقاية كبار ال�سن من اجلفاف 
ف�سل  خ��الل  املرتفعة  احل���رارة  اأن  م��ن  �سولت�س  رال��ف  الربوفي�سور  ح��ذر 
اأن  مي��ك��ن  اإذ  خ��ا���س��ة،  ب�سفة  ال�����س��ن  ك��ب��ار  ع��ل��ى  �سلبي  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  ال�سيف 
يتعر�سوا مل�ساكل وا�سطرابات حقيقية، ال �سيما اإذا مل ي�سربوا كميات كافية 
من ال�سوائل. واأردف �سولت�س، مدير ق�سم طب ال�سيخوخة بجامعة كولونيا 
ويقل  بطبيعته،  ال�سن  كبار  ل��دى  يرتاجع  بالعط�س  ال�سعور  اأن  االأملانية، 
لذلك  �سنا،  االأ�سغر  االأ�سخا�س  غريهم من  باأج�سامهم عن  امل��اء  حمتوى 
ب�سكل كبري.  ارتفاع درج��ات احل��رارة  اإ�سابتهم باجلفاف عند  ي��زداد خطر 
ا�سطرابات  باجلفاف تظهر عادة يف  االإ�سابة  اأعرا�س  اأن  الطبيب  واأو�سح 
كبار  يقي  وك��ي  ع��ام  با�سطراب  ال�سعور  يف  اأو  الدافعية  فقدان  اأو  الرتكيز 
�سولت�س  اأو�ساهم  م�ساعفات،  من  يعقبه  وما  اجلفاف  من  اأنف�سهم  ال�سن 
بتناول ثالثني مليلرتا من ال�سوائل لكل كيلوغرام من اأج�سامهم، اأي نحو 
لرتين من ال�سوائل ملن يزن ج�سمه �ستني كيلوغراما مثال، موؤكدا اأنه من 
للجو  ال�سديدة  اأرب��اع لرت يف حال احل��رارة  اإ�سافة ثالثة  يتم  اأن  االأف�سل 
حتى اإن مل ي�سعر كبار ال�سن بالعط�س. واأ�ساف اخت�سا�سي طب ال�سيخوخة 
اأن قيا�س الوزن يف ال�سباح قبل تناول اأية اأطعمة يتيح لكبار ال�سن التعرف 
اأم ال، اإذ ميكن اأن يرجع ذلك اإىل  اإذا كانوا يفقدون وزنهم �سريعا  على ما 
فقدان اأج�سامهم لل�سوائل، مع العلم باأن زيادة رطوبة اجلو تت�سبب يف اإفراز 
لل�سوائل  اجل�سم  فقدان  ي��زداد  ثم  وم��ن  العرق،  اأك��رب من  لكميات  اجل�سم 
امل�ساكل  اإح��دى  تعد  اأن م�سكلة اجلفاف  اإىل  �سولت�س  واأ���س��ار  ب��ه.  امل��وج��ودة 
املتزايدة يف امل�ست�سفيات اأي�سا، حمذرا من اأن عدم اكت�سافها لدى املري�س 
اأثناء فرتة عالجه يزيد من خطر وفاته مبقدار ال�سعف نتيجة امل�ساعفات 
االجتماعية  الرعاية  ويو�سي خبري  بج�سمه.  ال�سوائل  نق�س  الناجتة عن 
لدى  امل�سروبات  احت�ساء  الرغبة يف  بتحفيز  فابيان،  رودول��ف  ال�سن،  لكبار 
التي تروق لهم، موؤكدا  ال�سوائل  البحث عن نوعية  ال�سن من خالل  كبار 
اأنه ما من و�سيلة لتحفيز كبار ال�سن على مواجهة تراجع ال�سعور بالعط�س 
اأف�سل من م�سروب ذي مذاق لذيذ يحبونه.  وللح�سول على م�سروب رائع 
اإىل كوب من  الليمون  باإ�سافة �سرائح  ال�سن، يو�سي اخل��رباء  يروق لكبار 
املاء، اإذ يعمل هذا امل�سروب املنع�س على ت�سجيع كبار ال�سن على تناول املزيد 

منه، ومن ثم اإمداد اأج�سامهم بكميات وفرية من ال�سوائل. 

م�����ظ�����ل�����ة ����ش���م�������ش���ي���ة 
ل�������ش���ح���ن ال���������ش����ي����ارات 
زيادة  ت�سجيع  منها  ي��راد  خطوة  يف 
ا���س��ت��خ��دام ال�����س��ي��ارات ال��ع��ام��ل��ة على 
الطاقة الكهربائية، مت ابتكار �ساحن 
على  يعمل  مظلة  �سكل  على  متنقل 
الطاقة  لتوفري  ال�سم�سية  الطاقة 
الكهربائية  ال�������س���ي���ارات  ل��ب��ط��اري��ة 
اأطول وقت ممكن. املظلة ال�سم�سية 
متنقل  �سم�سي  ���س��اح��ن  ع��ن  ع��ب��ارة 
م�سنوع  م���رن  ح��ل��زوين  �سكل  ع��ل��ى 
األ���ي���اف ك��رب��ون��ي��ة م��رن��ة قابلة  م���ن 
دق���ائ���ق معدودة  غ�����س��ون  ل��ل��ط��ي يف 
مزودة بلوحات �سوئية عديدة يف كل 
جناح.. وتعد �سيارة فولفو من اأكر 
ال�����س��ي��ارات ال��ه��ج��ي��ن��ة ت���ط���ورا حيث 
 V60  50 ق��دره��ا  م�سافة  تقطع 
واحدة  ب��ط��اري��ة  ب�سحن  ك��ي��ل��وم��رتاً 
7 �ساعات  اإىل   4 التي ت�ستغرق من 
اإىل  ال�سيارة  حتويل  وميكن  �سحن 

العمل بالكهرباء اأو الديزل.

ال��������ق��������ه��������وة م�����������ش�����اد 
خ����ف����ي����ف ل����الك����ت����ئ����اب 
اأن  اإىل  اأم��ريك��ي��ون  ب��اح��ث��ون  تو�سل 
خفيف  كم�ساد  يعمل  ق��د  الكافيني 
قيامه  ع�����رب  وذل��������ك  ل����الك����ت����ئ����اب، 
عن  امل�����س��وؤول��ة  ال��ه��رم��ون��ات  بتحفيز 
اأخ���رى يف  امل���زاج واإ���س��ارات كيميائية 
تناول  اأن  اإىل  لفتوا  ولكنهم  الدماغ 
اأك����ر م���ن اأرب��ع��م��ائ��ة م��ل��ي��غ��رام من 
ال��ك��اف��ي��ني ي��وم��ي��ا ل���ن ي���ح���دث على 
االأرج����ح ف��ائ��دة اإ���س��اف��ي��ة يف حت�سني 
املزاج. واأجرى الدرا�سة فريق بحثي 
جامعة  يف  العامة  ال�سحة  كلية  من 
العاملية  املجلة  يف  ون�سرت  ه��ارف��رد، 
وقاموا  احل���ي���وي.  ال��ن��ف�����س��ي  ل��ل��ط��ب 
بدرا�سة بيانات 208424 �سخ�سا، 
وت��اب��ع��وا م��ع��دالت االن��ت��ح��ار لديهم 
خالل فرتة امتدت من عام 1988 
وحتى 2008. و�سجلت خالل فرتة 
وكان  انتحار،  حالة   277 الدرا�سة 
امل�ساركني  م��ن   80% اإىل   70%
الباحثون  ووج���د  ال��ق��ه��وة  ي�����س��رب��ون 
ثالثة  اإىل  كوبني  �سربوا  الذين  اأن 
اأقل  كانوا  يوميا  القهوة  من  اأك��واب 
 ،45% بن�سبة  ل��الن��ت��ح��ار  ع��ر���س��ة 
�سربوا  ال����ذي����ن  ب���اأول���ئ���ك  م���ق���ارن���ة 
اأولئك  اأم����ا  اأق����ل م���ن ك����وب واح�����د. 
اأربعة  اأك����ر م��ن  ا���س��ت��ه��ل��ك��وا  ال��ذي��ن 
اأقل عر�سة  اأك��واب يوميا فقد كانوا 
ولكن   %  53 ب��ن�����س��ب��ة  ل��الن��ت��ح��ار 
الباحثني لفتوا اإىل اأنه يف حال كان 
ي�سرب  باالكتئاب  امل�ساب  ال�سخ�س 
ماأخوذه  زي��ادة  ف��اإن  بالفعل،  القهوة 
منها لن يحدث اأي تغيري يف اكتئابه 

اأو يح�سن مزاجه على االأرجح.

ت�شادم بني قطارين يف �شوي�شرا 
ق��ت��ل ���س��خ�����س، وج�����رح 35 اآخ������رون، 
ب��ح��ادث��ة ت�����س��ادم ق��ط��اري��ن يف، غراجن 
ب����ري - م����ارن����ان، يف ك��ان��ت��ون ف���ود،   -
اإعالم  و�سائل  ونقلت  �سوي�سرا.  بغرب 
حملية عن جان كري�ستوف �سوترييل، 
امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ���س��رط��ة ك��ان��ت��ون فود، 
االإ���س��ع��اف متكنوا من  رج��ال  اإن  قوله 
انت�سال جثة �سائق اأحد القطارين بعد 
عربتاهما،  تداخلت  اأن  بعد  ف�سلهما 
ب��ع��د م��ن��ت�����س��ف ال���ل���ي���ل. واأ�����س����اف اأن 
ح���ادث���ة ال��ت�����س��ادم اأ���س��ف��رت ع���ن جرح 
5 جروحهم  بينهم  من  �سخ�ساً،   35
�سخ�ساً   26 اأن  اإىل  م�����س��رياً  ب��ل��ي��غ��ة، 
حملية  م�ست�سفيات  ع���دة  اإىل  ن��ق��ل��وا 
لتلقي العالج، فيما متت معاينة ال� 9 
االآخرين يف موقع احلادثة. واأو�سحت 
م�سادر يف ال�سرطة اأن احلادثة وقعت 
اأم�س  م�����س��اء   7:00 ال�����س��اع��ة  ق��راب��ة 
قطار  ب��ني  امل��ح��ل��ي،  ب��ال��ت��وق��ي��ت  االأول 
ل�����وزان واآخ�����ر قادم  ك���ان م��ت��ج��ه��اً اىل 
الذين  ال��رك��اب  ع��دد  اأن  معلنة  منها، 
جميعهم   ،46 بلغ  متنهما  على  كانوا 

�سوي�سريون.

اإيجابيات و�سلبيات الزفاف يف العيد
ال �سك يف اأّن االحتفال بالزفاف خالل اأيام عيد الفطر املبارك يحمل 
على  لالإ�سراف  التح�سريات  و�ساعات من  التعب  من  اأّياماً  للعرو�سني 
يعّد  الفطر  اأّن عيد  التفا�سيل قبل موعد احلفل وخالله. ورغم  اأدق 
اأّن االحتفال  اإال  االألفة والبهجة،  للتعبري عن  بامتياز  منا�سبة عائلية 
بالزواج يف هذا التوقيت قد مينع البع�س من اال�ستمتاع بفر�سة مقابلة 
اإىل  ان�سغالهم با�ستعدادات العر�س والوقوف  االأهل واالأ�سدقاء نتيجة 
جانب العرو�سني. يف املقابل، هناك اأي�ساً العديد من االإيجابيات التي 

يجب على العرو�سني معرفتها قبل الفرح لالإفادة منها.

ال�شلبيات 
اأيام  لتم�سية  اخلا�سة  خططهم  واالأ�سدقاء  املدعوين  لبع�س  �سيكون 
اإذا كانوا يف زي��ارة الأهلهم خارج البالد، مّما قد يجعلهم  العيد خا�سًة 
ديكور  يكون  اأن  العرو�س  ت�سطر  احل��ف��ل.  ح�سور  ع��دم  ع��ن  يعتذرون 
بالفواني�س  ناب�ساً  يكون  اأن  اأي  والعيد  زينة رم�سان  احلفل من وحي 
اأّنها قد ال تتوافق  اإال  واأ�سكال الهالل… ورغم جمال هذه العنا�سر، 

مع تطلعات العرو�س لزفافها.
ال��ع��ي��د �سيجعل اجل��م��ي��ع م�سطراً  اأي����ام  ال��زف��اف خ���الل  حت��دي��د ح��ف��ل 
لال�ستعداد خالل فرتة ال�سوم والتعب و�سراء املالب�س وحجز املواعيد 

عند م�سفف ال�سعر واملاكيري…
الأغرا�س  املنا�سبة  ه��ذه  املو�سيقّية  وال��ف��رق  واملطاعم  الفنادق  ت�ستغل 
جتارّية. كما اأن بع�سها قد يكون حمجوزاً قبل اأ�سهر طويلة وبالتايل، 
تكون الكلفة م�ساعفة عن املعتاد. �سيمنع الزفاف املدعويني واملقربني 

م��ن االإح��ت��ف��ال م��ع االأه���ل وت��ب��ادل ال��زي��ارات وال��ت��ه��اين يف اأيام 
اأج����ره الأّن  ل��زي��ادة  ال��ي��وم  ق��د ي�ستغل منظم احل��ف��ل  ال��ع��ي��د. 

التح�سري للحفل �سيمنعه من التواجد مع عائلته قبل 
العيد وخالله.

الإيجابيات 
اقت�سادياً، فلن ي�سطر  �سيكون منا�سباً  التوقيت 
باأ�سعار  يحتاجانه  ما  كل  �سراء  اإىل  العرو�سان 
اأعلى من املعتاد مبا اأّن املحال التجارّية تتناف�س 
على بيع اأك�ِس�سوارات رم�سان وخا�سًة يف الفرتة 

االأخرية منه للتخل�س من الب�ساعة.
منّظم الزفاف �سيكون م�سوؤواًل عن معظم االأمور 

و�سيتفهم  رم�����س��ان،  ���س��ه��ر  وال��ت��ح�����س��ريات خ���الل 
حاجة العرو�س اإىل الراحة بحجة ال�سوم.

العربية  عن  واالبتعاد  احللويات  قائمة  يف  ال�سّح 
منها مبا اأّنها الزمت ال�سهر الف�سيل بكامله.

قد ال يحتاج العرو�سان اإىل تقلي�س عدد املدعوين 
اإجازة  اأخ��ذ  اأو  ال�سفر  يف�سلون  قد  البع�س  الأن 

بعيدة وبالتايل لن يح�سروا احلفل.
الأنها  زف��اف��ه��ا  ف�ستان  ع��ل��ى  ال��ع��رو���س  تقلق  ل��ن 
�ستت�سلمه قبل اأيام من احلفل اأي قبل اأن تقفل 

املحال حكماً.

داء ال�سقيقة.. طرق تخل�سك منه 
ي�شيب  الذي  ال�شقيقة  داء  جزئيًا  الهرمونية  التغريات  تف�ّشر 

الن�شاء، ولكّل مرحلة عمرية عالج خا�ص ، يعاين بالغ من 
ن�شاء  وث��الث  ال�شقيقة،  داء  العامل  حول  خم�شة  اأ�شل 
بداء  الأط��ف��ال  من   %  10 ُي�شاب  واح��د.  رج��ٍل  مقابل 

ويظهر  الفتيات  من  اأك��ر  ال�شبية  يطال  ال��ذي  ال�شقيقة 
الهرمونية دورًا يف هذه  التغريات  البلوغ. توؤدي  اأثناء  اأكر 
النوبات ما يف�شر �شبب تعر�ص الن�شاء بكرة لداء ال�شقيقة.



•• العني-الفجر:

االإفطار  ك��ان حا�سرا يف حفل  ال��رتاث 
اإل��ي��ه دان���ات منتجع العني  ال���ذي دع��ت 
و�سارك فيه ممثلو املوؤ�س�سات االإعالمية 

ا�ستقبالهم  يف  ل��ي��ك��ون  ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة 
اأحمد املرجو�سي وم�ساعد  املدير العام 
اإدارة املبيعات اليا�س �سعيا حيث  مدير 
اأن  اأك��د املدير العام حر�س دان��ات على 
تتنا�سب  التي  الرتاثية  الب�سمة  تكون 

م����ع ���س��ه��ر رم�������س���ان وا����س���ح���ة بهدف 
اإىل  زائر  لكل  الرم�ساين  توفري اجلو 

املنتجع.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام اأن 
رمبا  �سياحي  طابع  لها  العني  مدينة 

تنفرد به عن باقي مدن الدولة م�سريا 
ا�ستطاعت  العني  دانات منتجع  اأن  اإىل 
اأن  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  وخ���الل 
يف  ال��ع��ني  �سائح  تطلعات  على  تتعرف 

حماولة لتوفريها. 

•• العني-الفجر:
•• ت�صوير-حممد معني:

ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان بن 
كانت  االق��ت�����س��اد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
حماية  اإدارة  نفذتها  ال��ت��ي  احلملة  وراء 
ال�سلع  اأ�سعار  مراقبة  ب��ال��وزارة  امل�ستهلك 
وت���وف���ر امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة خ��ا���س��ة خالل 
ها�سم  ال��دك��ت��ور  ق��ام  حيث  رم�سان  �سهر 
امل�ستهلك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر  النعيمي 
بالوزارة بجولة معلنة هي االأوىل مبدينة 
العني �سبقتها ع�سرون جولة اأخرى غري 
مقر  اأم�س  املعلنة  اجلولة  لت�سمل  معلنة 
جمعية العني التعاونية الرئي�سي �ساحبه 
خاللها والء را�سد مدير اجلمعية واأ�سار 
اأن جميع اجلوالت  اإىل  النعيمي  الدكتور 
تهدف  املعلنة  غري  اأو  منها  املعلنة  �سواء 
بالدرجة االأوىل حماية امل�ستهلك ومراقبة 
اأ�سعار ال�سلع والب�سائع ليكون الرتكيز يف 
هذه اجل��والت ط��وال �سهر رم�سان نظرا 
على  امل�ستهلكني  م��ن  امل��ت��زاي��د  ل��الإق��ب��ال 

�سراء ال�سلع.
حماية  اإدارة  اأن  النعيمي  الدكتور  وق��ال 
امل�����س��ت��ه��ل��ك ب������وزارة االق��ت�����س��اد ن��ف��ذت ما 
يقارب من ثالثمائة جولة على م�ستوى 
معلنة  غري  جولة  ع�سرون  منها  ال��دول��ة 
ت��ه��دف جميعها  وال���ت���ي  ال��ع��ني  مب��دي��ن��ة 
االلتزام  من  للتاأكد  االأ�سعار  مراقبة  اإىل 
الغذائية  ال�سلع  توفر  وكذلك  باالأ�سعار 
ال��ت��ي ي��زي��د ع��ل��ي��ه��ا اال���س��ت��ه��الك يف هذا 

النعيمي  الدكتور  واأ�ساف  املبارك  ال�سهر 
ر�سد  عن  اأ�سفرت  امليدانية  اجل��والت  اأن 
ث��م��ان��ني خم��ال��ف��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى الدولة 
م��ن��ه��ا ث��م��ان��ي��ة خم��ال��ف��ات مب��دي��ن��ة العني 
حم����ددة يف زي�����ادة االأ����س���ع���ار غ���ري امل���ربرة 

لل�سلع.
اإدارة حماية امل�ستهلك بوزارة  واأكد مدير 
االقت�ساد الدكتور النعيمي جناح اخلطط 
ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا ال�����وزارة م��ن اأج����ل حماية 
امل�ستهلك خا�سة زيادة االأ�سعار التي كانت 
م�سريا  رم�سان  �سهر  ت�ساحب  العادة  يف 
اإىل اأن هذا النجاح متثل يف ا�ستقرار عدد 
كبري من ال�سلع الغذائية ومنها الطماطم 
وكذلك   3% ب��ن�����س��ب��ة  ان��خ��ف�����س��ت  ال���ت���ي 
ت��ث��ب��ي��ت اأ����س���ع���ار ال���ورق���ي���ات ال���ت���ي حتظى 
�سهر  ط���وال  امل�ستهلك  م��ن  كبري  ب��اإق��ب��ال 

قال  تو�سيح عقب اجلولة  . ويف  رم�سان 
اأنه مت تقنني العرو�س  الدكتور النعيمي 
الرتويجية يف منافذ البيع الكربى والتي 
اأ�سحاب  ق��ب��ل  م��ن  ت�ستغل  ك��ان��ت  م��ا  ع���اد 
امل�ستهلك  حماية  اأن  واأ���س��اف  ال��ب��ق��االت  
حتقيقه  اإىل  ت�سعى  وه���ام  رئ��ي�����س  ه���دف 
االقت�ساد  ب���وزارة  امل�ستهلك  حماية  اإدارة 
�سلطان  املهند�س  معايل  م��ن  بتوجيهات 
املن�سوري وذلك من خالل حتفيز منافذ 
الرتويجية  العرو�س  تقدمي  على  البيع 
امل�ستهلك  ل�سالح  جميعها  ت�سب  وال��ت��ي 
االأ�سعار  تثبيت  جت��رب��ة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ال��ت��ي اأخ�����ذت ب��ه��ا ال������وزارة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الناجحة  التجارب  من  هي  البيع  منافذ 
اأك��ر من مائتي  حيث �ساهمت يف تثبيت 
�سلعة على م�ستوى الدولة ودعا الدكتور 

م���واج���ه���ة كل  اإىل  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ال��ن��ع��ي��م��ي 
م�سريا  اال�ستهالكي  اال�ستغالل  اأ�ساليب 

اأية خمالفات يف  اإىل �سرورة االإب��الغ عن 
هذا اخل�سو�س.

اإقامة العني تنظم مبادرة يف 
يوم زايد للعمل الإن�ساين

•• العني – الفجر:

زايد  ي��وم  العني مبادرة مبنا�سبة  االأج��ان��ب يف  و���س��وؤون  االإق��ام��ة  اإدارة  نظمت 
للعمل االإن�ساين تخليداً للذكرى التا�سعة لرحيل املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه موؤ�س�س وباين نه�سة دولة االإمارات 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  م��ع  تفاعاًل  وذل��ك  امل��ت��ح��دة،  العربية 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
التي اأطلقها حتت �سعار حب ووف��اء لزايد واإط��الق ا�سم )يوم زاي��د.. للعمل 
الفقرات  من  العديد  على  االحتفال  وا�ستمل  رحيله.  ذكرى  على  االإن�ساين( 
املغفور  حياة  عن  ت�سجيلية  اأف��الم  عر�س  ت�سمنت  التي  املتنوعة  واالأن�سطة 
�سا�سات  اأقواله اخلالدة على  االإن�سانية، كما مت عر�س  باإذن اهلل وجهوده  له 
اليوم  القائد يف  الوالد  املتعاملني، وا�ستعرا�س حياة  انتظار  العر�س بقاعات 
)ميدان  عنوان  حتت  ب���االإدارة  اأقيمت  التي  الرم�سانية  للم�سابقة  اخلتامي 
املتاأهلة.  الفرق  على  طرحها  مت  التي  امل�سابقة  اأ�سئلة  خ��الل  من  التحدي(، 
و�سوؤون  االإقامة  اإدارة  مدير  احلمريي،  بالقوبع  مطر  خليفة  العقيد  وق��ال 
االأجانب بالعني، اإن هذه املبادرة تعرب عن مدى التقدير والعرفان باجلميل 
موؤ�س�س  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  الكبري  للراحل 
تاريخها،  والفارقة يف  امل�سيئة  والعالمة  نه�ستها احل�سارية  وباين  الدولة، 
والذي كر�س نف�سه وحياته بتفاٍن واإخال�س خلدمة �سعبه واأمته.  واأ�ساف اأن 
ذكراه العطرة �ستبقى حية وخالدة يف ذاكرة ووجدان ال�سعب االإماراتي وقلوب 
ونفو�س االأمتني العربية واالإ�سالمية، بكل ما متيزت به �سخ�سيته من توا�سع 
ونبل وطيبة نف�س، الفتاً اإىل اأن اإحياء اإقامة العني لذكرى رحيل ال�سيخ زايد 
طيب اهلل ثراه ا�ستح�سار لكل اأفعاله ومواقفه التاريخية واالإن�سانية اخلالدة، 

والتي �ستبقى نربا�ساً ينري لنا دروبنا ودروب االأجيال القادمة .
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بتوجيهات من وزير القت�شاد 

جولت حلماية امل�ستهلك طوال �سهر رم�سان 
�ساهمت يف احلد من ارتفاع الأ�سعار

ممثلو ال�سحافة ي�ساركون يف اإفطار رم�ساين
 دعت اإليه منتجعات دانات 



فر�س اهلل تعاىل ال�سيام على العبد البالغ العاقل القادر امل�ستطيع ملا لل�سيام 
من ثواب عظيم وفوائد كثرية. وخفف عن ذوي االأعذار فاأباح لهم عدم ال�سيام 

حتى يزول العذر، وممن خفف اهلل تعاىل عنهم املراأة احلامل.
تتمتع  دام��ت  ما  وي�سر  ب�سهولة  امل���راأة  ج�سم  بها  يقوم  طبيعية  وظيفة  احلمل 
ب�سحة جيدة وال تعاين اأي م�ساكل �سحية. لذلك يرى معظم االأطباء واخلرباء 
اأن امل��راأة احلامل التي تتمتع ب�سحة جيدة ميكنها اأن ت�سوم فال�سيام ال يوؤثر 
اإذا  املخت�س  الطبيب  ا�ست�سارة  ويجب  ومن��وه.  اجلنني  �سحة  اأو  �سحتها  على 
خافت احلامل اأن يوؤثر ال�سيام على �سحتها اأو �سحة اجلنني. واإذا كان ال�سيام 

ي�سكل اأي �سرر على احلامل اأو على جنينها فيجوز لها االإفطار.
عن زي��د بن علي عن اأبيه عن ج��ده اأن��ه ق��ال: )مل��ا اأن��زل اهلل عز وج��ل فري�سة 
�سهر رم�سان، اأتت النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( امراأة حبلى فقالت: يا ر�سول 
ام��راأة حبلى وه��ذا �سهر رم�سان  اإين  اهلل، 
واأن�����ا اأخ�����اف ع��ل��ى م���ا يف ب��ط��ن��ي... فقال 
و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  لها  
اأطقت  ف��اإذا  فافطري،  )انطلقي 

)ا�ستطعت( ف�سومي...(.
ب���ن مالك  اأن�������س  وع����ن 

اإن اهلل  و�سلم(  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  )ق��ال  ق��ال:  الكعبي ر�سي اهلل عنه 
تعاىل و�سع �سطر ال�سالة )اأو ن�سف ال�سالة( وال�سوم عن امل�سافر وعن املر�سع 

اأو احلبلى(.

مراحل
متر فرتة احلمل كما هو معروف بثالث مراحل:

االأوىل: وهي فرتة الثالثة اأ�سهر االأوىل من احلمل وت�سمى مبرحلة  • املرحلة 
الوحم. فنتيجة التغريات الهرمونية تعاين احلامل عوار�س الوحم كالغثيان 
والتقيوؤ والدوار والقلق والتوتر وعوار�س اأخرى. لذلك ي�ستح�سن عدم �سيام 

احلامل التي تعاين ب�سكل وا�سح هذه العوار�س.
الو�سطى من احلمل ومتتد من ال�سهر الرابع  الفرتة  وهي  الثانية:  • املرحلة 
اأو  حتى ال�سهر ال�ساد�س، فاإذا مرت من دون اأي م�ساكل �سحية كارتفاع ال�سكر 
هبوطه اأو ال�سغط اأو فقر الدم ت�ستطيع احلامل ال�سوم. اأما اإذا تعر�ست الأي 

من االأعرا�س ال�سابقة في�ستح�سن عدم ال�سيام.
وهي املرحلة االأخرية من احلمل ومتتد من ال�سهر ال�سابع  الثالثة:  • املرحلة 
حتى ال�سهر التا�سع. قد تتعر�س احلامل خاللها لبع�س امل�ساكل ال�سحية كفقر 

الدم وال�سكر واالإرهاق اأما اإذا كانت تتمتع ب�سحة جيدة فت�ستطيع ال�سيام.
عموماً، تعترب املرحلة الثانية اأو الو�سطى هي اأف�سل املراحل واأن�سبها لل�سيام. 
لكن ذلك يختلف ح�سب احلامل، وثمة حوامل ال ي�سعرن باأي انزعاج باأي فرتة 

من فرتات احلمل، بالتايل ي�ستطعن ال�سيام كاالأ�سخا�س العاديني.
يوؤكد االأطباء اأن مدة ال�سيام ال توؤثر �سلباً باأي �سكل من االأ�سكال على �سحة 
اأن ت�سوم خالل  ف��اإن احلامل ميكن  لذا  الطبيعي.  اأو اجلنني يف احلمل  االأم 
�سهر رم�سان ما دامت ت�سعر بقدرتها على ذلك. فال�سوم للمراأة احلامل مثله 
مثل ال�سوم لل�سخ�س العادي فيه راحة وفوائد للنف�س واجل�سد، خ�سو�ساً 
الغذائية  االأنظمة  وبع�س  االأ�سا�سية  القواعد  بع�س  احلامل  اتبعت  اإذا 
التي ت�ساعدها على ال�سوم االآمن مع عدم حدوث متاعب �سحية لها 
اأو جلنينها. عموماً، غذاء احلامل يف �سهر رم�سان ال يختلف كثرياً 

عن غذائها يف غري رم�سان �سوى اختالف التوقيت.

ن�شائح
العنا�سر  على  احلامل  غ��ذاء  يحتوي  اأن  يجب   •
واأهم  م��ت��وازن��ة  بكميات  الرئي�سة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الربوتينات  ه��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
ب�����اأن�����واع�����ه�����ا واالأم��������������الح امل���ع���دن���ي���ة 
والكربوهيدرات  وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
وقليل من ال�سكر والدهون والكثري 

من املاء والع�سائر الطازجة.
تناول  ب��ع��دم  احل��ام��ل  ُتن�سح   •
كبرية  وج���ب���ات 

وتق�سيم  اله�سم،  وع�سر  املعدة  بامتالء  ال�سعور  لتجنب  وال�سحور  االإفطار  يف 
الوجبات اىل ثالث اأو اأربع بدال من وجبتني.

• يجب على احلامل يف املرحلة االأوىل من احلمل اأن حتر�س على توافر جميع 
العنا�سر الغذائية االأ�سا�سية مع االهتمام بتناول فوليك اأ�سيد ملنع الت�سوهات يف 

اجلنني والفيتامينات املكملة للحماية من االأنيميا.
• يف املرحلة الثانية من احلمل تن�سح احلامل باالإ�سافة اإىل العنا�سر الغذائية 
كالزبادي  ومنتجاته  احلليب  يف  املوجود  الكال�سيوم  بزيادة  االهتمام  االأ�سا�سية 

واالأجبان املختلفة واللبنة والقيمر
الطبيب  راأي  ح�سب  الكال�سيوم  اأق��را���س  ت��ن��اول  اأو  الد�سم(  قليلة  اأو  )خالية 
كاللحوم  به  الغنية  االأطعمة  بتناول  باحلديد  االهتمام  يجب  كذلك  املخت�س. 
االأخ�سر،  ال��ل��ون  ذات  واخل�����س��روات  والبي�س  والبقوليات  اأن��واع��ه��ا  باختالف 

وتناول اأقرا�س احلديد.
بزيادة االأغذية ذات ال�سعرات  تن�سح احلامل  االأخرية من احلمل  املرحلة  • يف 

احلرارية العالية واالألبان ومنتجاتها والع�سائر.
بدء االإفطار بتناول التمر اأو الرطب الحتوائها على �سكريات ب�سيطة  • يجب 
لنب  اأو  ال��د���س��م  خ���ايل  حليب  اأو  ط���ازج  ع�سري  ���س��رب  م��ع  االم��ت�����س��ا���س  �سهلة 
باقي  تناول  ال�سالة قبل  وُت�ستحب  املعدة،  لتنبيه  دافئ  اأو ح�ساء  الد�سم  خايل 

االإفطار.
واملطبوخة والفواكه املختلفة الأنها  الطازجة  اخل�سروات  بتناول  االهتمام   •
من  وجتنب  والفيتامينات  املعدنية  ل��الأم��الح  رئي�س  وم�سدر  اأ�سا�سية  اأغ��ذي��ة 

حدوث االإم�ساك.
الربوتني ويف�سل من م�سادر حيوانية  من  كافية  كميات  بتناول  • االهتمام 
جميع  على  احتوائها  ل�سمان  االأل��ب��ان  ومنتجات  وال��دواج��ن  االأح��م��ر  كاللحم 

االأحما�س االأمينية االأ�سا�سية ول�سرعة امت�سا�س اجل�سم لها.
عن�سر  لتوفري  الوجبات  كل  مع  اللنب  اأو  احلليب  ب�سرب  احلامل  تن�سح   •

الكال�سيوم الالزم لبناء العظام.
وزيادة  الوجبات  وال�سوائل بني  امل��اء  �سرب  من  االإك��ث��ار  احلامل  على  يجب   •
والربتقال.  الليمون  الفواكه احلم�سية مثل  املوجود يف ع�سري   C الفيتامني 
ف�سرب املاء وال�سوائل يحافظ على ن�سبة املاء يف اجل�سم ويحميه من اجلفاف. 
امل�سببة  ال��رت���س��ب��ات  م��ن  وتنقيته  ال��ب��ويل  اجل��ه��از  نظافة  على  ي�ساعد  ك��ذل��ك 

للح�سى.
والتمور  والبقول  الكاملة  احلبوب  املوجود يف  املغن�سيوم  زي��ادة معدن  يجب   •
اإىل  ي���وؤدي  نق�سه  الأن  ال��ورق��ي��ة،  واخل�����س��روات  ومنتجاته  واحلليب  وال��ل��ح��وم 
ال�سعور باالإرهاق والوهن وت�سنج الع�سالت. وهذه االأطعمة غنية اأي�ساً بحم�س 

الفوليك ال�سروري لنمو اجلنني والوقاية من الت�سوهات اخللقية.
حت�����س��ل ع��ل��ى ف���رتة راح����ة خ���الل ال��ن��ه��ار ك���ي ال ت�ساب  اأن  احل���ام���ل  • ع��ل��ى 

باالإرهاق.
الع�سالت  لتقوية  منتظمة  ب�����س��ورة  امل�سي  ري��ا���س��ة  مم��ار���س��ة  احل��ام��ل  على   -

واحلفاظ على ليونة اجل�سم.
ويجب  االإم��ك��ان،  ق��در  تاأخريها  ويف�سل  للحامل  �سرورية  ال�سحور  وجبة   -

الطازجة  واخل�سروات  والفواكه  االألبان  ومنتجات  الن�سويات  على  حتتوي  اأن 
واملجففة، ال �سيما البلح.

- يجب اأن تقلل احلامل قدر االإمكان من تناول االأطعمة الد�سمة مثل املقليات 
واحللويات كي ال ت�ساب بع�سر ه�سم وحمو�سة وزيادة وزن.

الع�سارة  اإف���راز  ت��زي��د م��ن  ال��ت��ي  وال��ب��ه��ارات والفلفل  االب��ت��ع��اد ع��ن املخلالت   -
احلم�سية يف املعدة.

اأو الع�سائر  اأو امل�سروبات الغازية  اأو القهوة  - جتنب االإ�سراف يف �سرب ال�ساي 
امل�سكرة.

وزن  الإنقا�س  غذائية  حمية  اأي  الإتباع  املنا�سبة  الفرتة  لي�س  رم�سان  �سهر   -
احلامل، لكن ينبغي جتنب الزيادة غري الطبيعية يف الوزن.

رخ�سة االإفطار
على رغم فوائد ال�سيام املتعددة للحامل اإىل اأن االأطباء يجمعون على �سرورة 
ا�ستخدامها رخ�سة االإفطار يف بع�س احلاالت املر�سية التي يوؤدي ال�سيام فيها 

اإىل �سرر ي�سيب احلامل اأو جنينها.
حاالت مر�سية توجب على احلامل ا�ستخدام رخ�سة االإفطار:

حاد. اأو  مزمن  كبدي  التهاب  اأو  الكبد  بوظائف  بق�سور  • امل�سابات 
• املري�سات بداء ال�سكري املعتمدات على االأن�سولني الإمكان تعر�سهن لهبوط 

حاد بال�سكر اأو ظهور االأ�سيتون يف الدم خالل فرتة ال�سيام.
• امل�سابات بالدرن الرئوي اأو التهاب مزمن يف الرئة حلاجتهن اىل ا�ستخدام 

بخاخات اال�ستن�ساق.
من  كبرية  كميات  �سرب  اإىل  للحاجة  البولية  وامل�سالك  الكليتني  التهاب   •

املاء.
اأكر. اأو  بتواأم  • احلامل 

ت�سمم احلمل باأنواعها كافة. بحاالت  • امل�سابات 
اأو زغللة يف العني اأو هبوط مع اإجهاد عام  �سديد  �سعور احلامل ب�سداع  • عند 

وعدم القدرة على القيام باأي ن�ساط.
يف االأوعية الدموية اأو امل�سابة  بجلطات  االإ�سابة  لها  �سبقت  التي  • احلامل 

بها.
�سناعية يف القلب يف�سل عدم �سيامها كي  �سمامات  ت�ستخدم  التي  • احلامل 
حتافظ على �سريان الدورة الدموية اإال اإذا ن�سح الطبيب املخت�س بعك�س ذلك.

اإىل  للحاجة  القلب  هبوط  مثل  للحمل  امل�ساحبة  القلب  اأم��را���س  ح��االت   •
العالج بالفم.

قد تكون احلامل قادرة على ال�سيام، لكن عليها التوقف عنه وا�ستخدام رخ�سة 
االإفطار يف احلاالت التالية:

يف الوظائف احليوية ال يتح�سن بالراحة. مفاجئ  هبوط  •حدوث 
من  االأخ����رية  االأ���س��ه��ر  يف  خ�سو�ساً  اجل��ن��ني،  ح��رك��ات  يف  وا���س��ح  •انخفا�س 

احلمل.
خ�سو�ساً يف االأ�سهر االأوىل من احلمل. م�ستمرة،  قيء  •حاالت 

الذي ال يتح�سن بالراحة. املفاجئ  الدم  �سغط  •انخفا�س 

اأمراً مهماً ل�سالمة  اإذا كانت ممار�سة الريا�سة طوال العام 
اجل�سم فاإن ممار�ستها يف �سهر ال�سيام تعترب اأكر اأهمية من 
بقية االأ�سهر. فرم�سان �سهر العبادة وال�سيام، يتميز بطابع 
الليل،  وق��ي��ام  وال�����س��ل��وات  ال��ع��ب��ادات  خ��ا���س حيث تكر فيه 
الدواوين  وارتياد  واالأ�سدقاء  االأه��ل  زي��ارات  اإىل  باالإ�سافة 
وال�سراب  الطعام  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  ال�سيام  طويلة،  ل��ف��رتات 
�ساعة، ما يعر�س   15 اأكر من  اإىل  ل�ساعات طويلة، ت�سل 
اجل�سم للتعب واالجهاد، ناهيك بال�سهر لفرتات متتد اإىل ما 
بعد اأذان الفجر.. هذه االأمور كلها جتعل ممار�سة الريا�سة 
البدنية  ولياقته  اجل�سم  كفاءة  لرفع  لل�سيام  مهماً  عاماًل 
حت�سني  ف�����س��اًل  واحل��ي��وي��ة،  ال��ن�����س��اط  واإ���س��ف��اء  وال�سحية 

اجل�سم من االأمرا�س والق�ساء على اخلمول والك�سل.

كيف يوؤثر ال�شيام يف عمل اجل�شم؟
من  اجل�سم  يعاين  ال�سيام  م��ن  الطويلة  ال�ساعات  نتيجة 
ب��ال��ت��ايل، حت���دث ا�ستجابة  احل���رم���ان م���ن ال��ط��ع��ام وامل�����اء. 
للجهاز الع�سبي حيث يحدث تن�سيط ملركز تقنني خمزون 
الن�سيج  املخزونة يف  الدهون  اإىل حرق  ي��وؤدي  الذي  الطاقة 
الدهني لتوفري ال�سعرات احلرارية ال�سرورية الأجل القيام 
اأجزاء  اإىل جميع  الدم  االأ�سا�سية )التنف�س، �سخ  بالوظائف 
م،   ْ 37 اجل�سم  ح���رارة  درج��ة  ثبات  على  احل��ف��اظ  اجل�سم، 
الهرمونية  الغدد  وظائف  الع�سلية،  النغمة  على  احلفاظ 
ال  كذلك  اليومية.  البدنية  باالأن�سطة  والقيام  املختلفة( 
نق�س  لتعوي�س  امل��اء  خم��زون  تقنني  مركز  تن�سيط  نن�سى 
املياه فيحدث جفاف يف اجل�سم. هذا ما ميّر به للج�سم يف 
االأيام العادية اإذا ما تعر�س حلمية قا�سية. ويف وقت االإفطار 
وخالل تناول الطعام، يكون اجل�سم مهيئاً لتخزين الطعام 
خالل  ل��ه  تعر�س  ال��ذي  احل��رم��ان  لتعوي�س  ب�سرعة  وامل���اء 

فرتة ال�سيام.
لذلك فاإن النق�س يف الوزن الذي حدث اأثناء ال�سيام �سيعود 
ال�سائم يف  اأف��رط  اإذا  االإف��ط��ار، خ�سو�ساً  بعد  اأكيد  وب�سكل 
من  رم�سان  �سهر  ط��وال  احل��ال  ه��ذه  على  وا�ستمر  الطعام 

دون ممار�سة الأي ن�ساط ريا�سي.
للحرمان  تعر�سه  حالة  يف  اجل�سم  اأن  نعرف  اأن  املهم  ومن 
اإمن���ا من  ال���وزن  ي��ح��دث نق�ساً يف  ال��ط��اق��ة  ونق�س م�����س��ادر 
االأن�سجة غري الدهنية، ما يوؤثر ب�سكل �سلبي على ال�سحة، 
بينما ممار�سة الريا�سة مع احلرمان من الطعام يوؤديا اإىل 
ب�سكل  ي��وؤث��ر  وذل���ك  الدهنية،  االأن�سجة  م��ن  ال���وزن  ف��ق��دان 

اإيجابي على ال�سحة.
ي�سجع االخت�سا�سيون جميع فئات املجتمع، من رجال ون�ساء 
الريا�سة يف  واأ�سحاء ومر�سي، على ممار�سة  وكبار و�سغار 
�سهر رم�سان. الأن الريا�سة باالإ�سافة اإىل فوائدها املتعددة 
ل�سحة اجل�سم و�سالمته فهي توؤدي دوراً مهماً يف احلفاظ 
ودهون  وع�سالت  �سوائل  م��ن  اجل�سم  مكونات  ت���وازن  على 
اأمرا�س  من  الوقاية  يف  كبري  دور  للريا�سة  كذلك  وعظام. 

الع�سر و�سوء ا�ستغالل الوقت والطعام يف �سهر رم�سان.

�شحة اجل�شم والتمارين
ممار�سة الريا�سة يف �سهر رم�سان ي�سبح �سرورة حقيقية 
للحفاظ على حيوية اجل�سم، فنظام احلياة اليومي ونظام 
لياًل  ال��ن��وم  ���س��اع��ات  ع��دد  يقل  رم�����س��ان.  يتغري يف  اجل�سم 
الفرتة  يف  وي��رتك��ز  النهار  يف  ال��ب��دين  الن�ساط  وينخف�س 
امل�سائية، باالإ�سافة اإىل تغري النظام الغذائي من حيث عدد 
الكويت  يف  الوجبات  تت�سف  اإذ  ونوعها،  الوجبات  وتوقيت 
الطويل طوال  لل�سيام  نتيجة  ال�سكريات والدهون.  بزيادة 
املناخات  يف  امل����اء، خ�سو�ساً  م��ن  اجل�����س��م  وح��رم��ان  ال��ن��ه��ار 
احلارة كمناخ الكويت، يحدث جفاف يف اجل�سم و�سعف يف 
الع�سالت. لذلك ت�سبح ممار�سة الريا�سة اأمراً مهماً جداً 
لتقوية الع�سالت واحلفاظ على �سالمة اجل�سم واال�ستفادة 

من مميزات ال�سيام.
يا ر�سول اهلل  اأمامة، قلت  اأبي  الن�سائي عن  يف حديث رواه 
ف��اإن��ه ال  بال�سوم  ق��ال: عليك  ب��ه  اهلل  ينفعني  بعمل  م��رين 

مثيل له. كذلك قال ر�سولنا الكرمي: )�سوموا ت�سحوا(.
ال�سيام خري كثري، وم��ن ه��ذا اخل��ري ما يخ�س �سالمة  يف 
والتف�سري  احليوية.  وظائفه  وعمل  اجل�سم  ف�سيولوجية 
القيام  على  ي�ساعده  اأن��ه  للج�سم  ال�سيام  الأهمية  العلمي 
الزائدة.  اأو  القدمية  اخلاليا  من  للتخل�س  الهدم  بعملية 
كذلك ين�سط عملية التمثيل الغذائي عموماً ب�سقيها البناء 
الزائدة  ال��ده��ون  وال�����س��ي��ام يخل�س اجل�����س��م م��ن  وال���ه���دم. 
امل��خ��زون��ة حت��ت اجل��ل��د يف ال��ن�����س��ي��ج ال��ده��ن��ي ال��ن��اجت��ة من 
وخملفات  الف�سالت  من  اأي�ساً  ويخل�سه  الطعام،  فائ�س 
للج�سم  فر�سة  يعطي  كذلك  والطاقة،  الغذائي  التمثيل 
وجميع خالياه وغدده واأجهزته للقيام بعملها براحة وعلى 
اأكمل وجه. ويعمل ال�سيام على تخلي�س الدم من الدهون 
اأو  اأوعيته الدموية  اأو املرت�سبة داخل جدران  املوجودة فيه 

فوقها. كذلك يعمل على راحة اجلهاز اله�سمي.

فوائد موؤكدة
فوائد كثرية  والريا�سة  لل�سيام  اأن  العلمية  املراجع  اأثبتت 

على اجل�سم:
• خالل فرتة ال�سيام يح�سل اجلهاز الع�سلي على الطاقة 
زاد  ف��اإذا  الكبد،  يف  امل��وج��ود  الغلوكوز  ا�ستخدام  طريق  عن 
واأ�سبحت  الطاقة  اإىل  احل��اج��ة  وارتفعت  ال��ب��دين  املجهود 
الع�سالت  ك��اف��ي��ة الإم�����داد  غ��ري  ال��ك��ب��د  ال��غ��ل��وك��وز يف  كمية 
وهو  اآخ���ر  م�����س��دراً  الع�سلي  اجل��ه��از  ي�ستخدم  ب��ال��ط��اق��ة، 
حتليل الدهون من االأن�سجة ال�سحمية واأك�سدة االأحما�س 
ي��ت��ج��ه اجلهاز  ال��ده��ن��ي��ة  االأح��م��ا���س  ق��ل��ت  واإذا  ال��ده��ن��ي��ة. 
فال�سيام  الكبد.  يف  املوجودة  الدهون  اأك�سدة  اإىل  الع�سلي 

والريا�سة فر�سة حلرق الدهون املخزونة.
االأك�سدة  عمليات  جميع  ين�سطان  واحل��رك��ة  الن�ساط   •

وجميع اأنظمة اإنتاج الطاقة يف اجل�سم.
كفاءة عمل الكبد  زيادة  على  يعمالن  والريا�سة  • ال�سيام 

وين�سطان عملية التمثيل الغذائي.

من  اجل�سم  ويخل�سان  الع�سلي  اجل��ه��از  ك��ف��اءة  ي��زي��دا   •
ال�����س��ح��وم، وي��ح��اف��ظ��ان ع��ل��ى وزن اجل�����س��م ب��ع��د االأك�����الت 

الرم�سانية الد�سمة والغنية بالدهون وال�سكريات.
• يعمالن على زيادة كفاءة اجلهاز الدوري الدموي فيزيد 
اإن��ت��اج ع��دد ك��رات ال��دم احل��م��راء، وبالتايل تزيد كمية  م��ن 
الهيموغلوبني التي حتمل االأوك�سيجني وتنقله. كذلك يزيد 
اإنتاج عدد كرات الدم البي�سا، وبالتايل تزيد قدرة اجل�سم 
على احلماية والدفاع، ويرتفع اإنتاج ال�سفائح الدموية، ما 

يهيئ اجل�سم للتجلط ال�سريع يف حالة النزيف.
قوة اجل�سم  فتزيد  املناعي  اجلهاز  تقوية  على  • يعمالن 

على مقاومة الكثري من االأمرا�س.
• تقوي الريا�سة ع�سلة القلب والرئة فت�ساعد على حتمل 

م�ساق ال�سيام.
اخلمول والك�سل وتن�سط اجل�سم  على  الريا�سة  تق�سي   •

للقيام باأعباء رم�سان.
على  للحفاظ  مهم  اأم��ر  رم�سان  يف  الريا�سة  ممار�سة   •
ت�����وازن م��ك��ون��ات اجل�����س��م م���ن ���س��وائ��ل وع�����س��الت وده����ون 

وعظام.
احلركي  اجلهاز  �سالمة  على  الريا�سة  ممار�سة  • حتافظ 

الأداء وظائف رم�سان باأف�سل �سورة.

اأف�شل الأوقات
اأف�سل  اأن  على  ال��ري��ا���س��ة  وخ���رباء  االخت�سا�سيون  يتفق 
االأوقات ملمار�سة الريا�سة يف �سهر رم�سان يكون يف فرتتني: 

فينتهي  ال�ساعة  ون�سف  �ساعة  اإىل  ب�ساعة  االإف��ط��ار  قبل 
الن�ساط الريا�سي قريباً من وقت االإفطار، فيعو�س اجل�سم 
املفقودة  والطاقة  املعدنية  واالأم���الح  ال�سوائل  من  حاجته 
�ساعات،  اأرب���ع  اإىل  ب��ث��الث  االإف��ط��ار  بعد  اأو  االإف���ط���ار.  عند 
فيكون اجل�سم قد اأمت عملية ه�سم الطعام براحة من دون 
التعر�س مل�ساكل ع�سر اله�سم. يتوقف اختيار الفرتة على 
الريا�سة.  ممار�سة  من  وال��ه��دف  ال�سحية  واحل��ال��ة  ال�سن 
عموماً، ين�سح مبمار�سة الريا�سة يف اأي وقت ي�سعر ال�سائم 
ف��ي��ه ب��ال��راح��ة وال�����س��ع��ادة خ���الل ال��ت��م��اري��ن وب��ق��درت��ه على 

املمار�سة من دون تعب يذكر.

قبل الإفطار
يف�سل معظم النا�س يف الكويت ممار�سة الريا�سة يف �سهر 
اإذ يتوافر وقت فراغ يف هذه الفرتة  رم�سان قبل االإفطار، 
فتقل االأن�سطة واالأعمال وااللتزامات بينما ين�سغل النا�س 

بعد االإفطار بالعبادات والزيارات واملجامالت.

ن�شائح
اليوم الرم�ساين منهكاً  نهاية  يف  اجل�سم  يكون  • عموماً، 
امل�سنون  ين�سح  ال  ل��ذل��ك  ج��ف��اف��ه،  ق��م��ة  ويف  ال�����س��ي��ام  م��ن 
ال�سكر  كمر�سى  اخل��ا���س��ة،  ال�سحية  احل����االت  واأ���س��ح��اب 

وال�سغط والقلب، مبمار�سة الريا�سة يف هذه الفرتة.
ومن يتمتع ب�سحة جيدة  ال�سباب  ممار�سة  من  مانع  • ال 
الريا�سة يف اأجواء معتدلة بعيداً عن حرارة اجلو ال�سديدة 

اأو الرطوبة، كما هي احلال يف الكويت.
املغلقة  االأم��اك��ن  يف  الريا�سة  ممار�سة  تكون  اأن  يف�سل   •
اجلو  ح��رارة  من  ال�سائم  حلماية  والتكيف  التهوية  جيدة 
و���س��رب��ة احل����رارة، ف��اجل��و احل���ار ي��زي��د م��ن ف��ق��دان اجل�سم 

لل�سوائل والتعر�س للجفاف.
�ساعة  اإىل  �ساعة  االإفطار مبدة  قبل  الريا�سة  ممار�سة   •
�ساعة كي ال  املمار�سة عن  واأال تزيد فرتة  ال�ساعة،  ون�سف 

ي�ساب ال�سائم باإجهاد كبري.
الريا�سة خفيفة معتدلة احلمل كامل�سي  اأن تكون  يجب   •
والهرولة وركوب الدراجة، اأو التمارين الريا�سية ال�سويدية، 

اأو ا�ستخدام االأجهزة املعتدلة ال�سرعة واحلمل.

مميزات
التخل�س  يف  كفاءته  ورف��ع  اجل�سم  تن�سيط  على  تعمل   •

من ال�سموم الناجتة من عمليات التمثيل الغذائي.
االإفطار يعترب مثالياً ملن يهدف اإىل انقا�س  • توقيت قبل 
الدم  �سكر  يكون  اإذ  املخزنة،  ال�سحوم  من  والتخل�س  وزن��ه 
اإىل  اأقل م�ستوياته يف نهاية يوم ال�سيام فيتجه اجل�سم  يف 

حتويل الدهون ال�ستخدامها كم�سدرللطاقة.
زيادة ال�سعور بالراحة واال�سرتخاء. على  • تعمل 

بعد الإفطار
اأو بعده  ال ين�سح مبمار�سة الريا�سة بعد االإفطار مبا�سرة 
بفرتة ق�سرية، الأن معظم الدم والغذاء واالأوك�سجني يكون 

متجهاً اإىل املعدة واجلهاز اله�سمي الإمتام عملية اله�سم.

ن�شائح
بل  ممتلئة،  واملعدة  الريا�سة  مبمار�سة  اال�ستعجال  • عدم 

االنتظار بني ثالث اإىل اأربع �ساعات.
قبل ممار�سة الريا�سة من  ال�سوائل  من  يكفي  ما  • �سرب 

دون مبالغة.
ج��ي��دة االإ����س���اءة لتفادي  اأم��اك��ن  يف  ال��ري��ا���س��ة  • مم��ار���س��ة 

حدوث االإ�سابات.
اأو بحمل  �ساعة  عن  تزيد  مل��دة  الريا�سة  ممار�سة  ع��دم   •

تدريبي عايل ال�سدة لتجنب االإعياء واالإجهاد.

مميزات
ال�سحية  واأ�سحاب احلاالت  امل�سنني  الفرتة  • تنا�سب هذه 

اخلا�سة.
اأنها حتفز  االإفطار  بعد  الريا�سة  مميزات ممار�سة  من   •

عمليات االأي�س وت�سرعها.
• حترق الريا�سة ال�سعرات احلرارية الزائدة امل�ستمدة من 
اله�سم �ستعمل على  اإمتام عملية  الطعام، فممار�ستها بعد 
منع ميل اجل�سم اإىل تخزين ال�سعرات التي دخلت مع وجبة 
ال��ذي يقوم  الطاقة تكون للجزء  االأول��وي��ة يف  االإفطار الأن 

بالن�ساط الرئي�س وهو الع�سالت.

�شحة وتغذية
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اأجمع الأطباء والخت�شا�شيون على اأهمية ممار�شة الريا�شة ب�شكل م�شتمر ودائم طوال اأيام ال�شنة للحفاظ على �شحة 
الأجهزة احليوية وكفاءتها واللياقة ال�شحية والبدنية والوقاية من الأمرا�ص املختلفة. هل ميكننا ممار�شة الريا�شة 
خالل ال�شهر الف�شيل، وما هي اخلطوات التي علينا اتباعها يف هذا املجال؟ ت�شاهم ممار�شة الريا�شة يف ح�شولنا على 
ج�شم جميل ور�شيق، قوي ومرن يف اآن، اإ�شافة اىل اأنها تق�شي على اخلمول والك�شل وال�شيخوخة املبكرة، وترفع الثقة يف 

النف�ص وت�شاعد على التخل�ص من ال�شغوط احلياتية والتوتر امل�شاحب للحياة الع�شرية. 

�سحة احلامل يف رم�سان... ن�سائح واإر�سادات ل�سيام اآمن

ال�سيام والتمارين الريا�سية... ل�سالمة اجل�سم يف رم�سان
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•• ابوظبي-الفجر:

اختتمت م�ساء اأم�س االأول يف م�سرح اأبوظبي بكا�سر االأمواج 
االإمارات  تراث  لنادي  الثامن  الرم�ساين  املهرجان  فعاليات 
الذي اأقيم بتوجيهات ورعاية كرمية من �سمو ال�سيخ �سلطان 
بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س 
نادي تراث االإمارات بحفل تكرمي الفائزين باملراكز الع�سرة 
�سباب  بفئتيها  الكرمي  للقراآن  مرتل  اأف�سل  مل�سابقة  االأوىل 
 170 القراآن واأ�سبال القراآن ، التي �سارك بها ما يزيد عن 
مرتلة  اأف�سل  مب�سابقة  الفائزات  تكرمي  واأي�سا   ، مت�سابقا 
للقراآن الكرمي بفئتيها زهرات القراآن وفتيات القراآن ، التي 
اأبوظبي الن�سائي التابع الدارة االأن�سطة  اأ�سرف عليها مركز 
بن  ال�سيخ حممد  الفائزين  تكرمي  . ح�سر حفل  النادي  يف 
وال�����س��ي��خ طحنون   ، ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن خ��ال��د  ب��ن حم��م��د  خليفة 
ن��ادي تراث  ، ومن  اآل نهيان  بن خليفة بن حممد بن خالد 
�سعادة على عبد اهلل  م��ن  ك��ل  االم����ارات ح�سر حفل اخل��ت��ام 
الرميثي املدير التنفيذي لالأن�سطة ، و�سعادة عبد اهلل حممد 
ح�سره  كما   ، امل�ساندة  للخدمات  التنفيذي  املدير  املحريبي 
عدد من ال�سفراء واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمد لدى 
، وهي  والداعمة  الراعية  ال�سركات  ، ومندوبني عن  الدولة 
اأدكو   ، ، احلفر الوطنية ، طريان االحت��اد  امل�سعود لل�سيارات 
، اجلابر للمجوهرات ، فندق ال�سرياتون باخلالدية ، فندق 
 ، جرافيك�س  ال�سيف   ، فواله   ، فريتت�سيلي  فينوريو   ، املفرق 
قناة الدار ، الروؤية ، االعالنية ، موقع بيئة اأبوظبي ، كوليتي 

للدعاية واالعالن . 
الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  برئا�سة  التحكيم  جلنة  اإق��رار  وبعد 
�سالم  حممد  ال�سيخ  ف�سيلة  وع�سوية  اجل��ن��اب��ي  اإب��راه��ي��م 

النتائج  اإع��الن  امل�سهداين  حممد  الدكتور  ال�سيخ  وف�سيلة 
خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  من  كل  قام  للمتناف�سني  النهائية 
وال�سيخ طحنون بن خليفة   ، نهيان  اآل  بن حممد بن خالد 
بن حممد بن خالد اآل نهيان و�سعادة علي عبد اهلل الرميثي 
و�سعادة عبد اهلل حممد املحريبي بتكرمي الفائزين باملراكز 
الع�سرة االأوىل يف فئة �سباب القراآن ، حيث نال املركز االأول 
�سعد فاروق ح�سني ال�سيباين ) اليمن ( والثاين �سعيد موالنا 
حممد عبد الوهاب ) بنغالدي�س ( ، والثالث طارق علي عبده 
اليافعي ) اليمن ( والرابع عبد الرحمن اأحمد عبد اللطيف 
 ) بنغالدي�س   ( م��ول��وي  عمر  حممد  واخل��ام�����س   ) االأردن   (
وال�ساد�س حفيظي حممد قمر الدين )بنغالدي�س ( وال�سابع 
يو�سف عبد احلفيظ �سباح ) االأردن ( والثامن را�سد النقبي 
) االم��ارات ( والتا�سع عمار ثامر البنا ) العراق ( وج��اء يف 

املركز العا�سر يو�سف بو طريه ) املغرب ( . 
كما مت تكرمي الفائزين باملراكز الع�سرة االأوىل يف فئة اأ�سبال 
املو�سلي  االول حممد حممود  املركز  ، حيث ح�سد  ال��ق��راآن 
) �سورية ( وال��ث��اين زاي��د علي عمر اجل��اب��ري ) االم���ارات ( 
والرابع حممد   ) الباك�ستان   ( ها�سم  اأحمد حممد  والثالث 
اأحمد جمعة املحرزي ) االمارات ( واخلام�س اإ�سماعيل علي 
عمر اجلابري ) االمارات ( وال�ساد�س عبد اهلل عبد اللنا�سر 
 ( الرحمن  عبد  اهلل  ن�سر  اأحمد  وال�سابع   ) ) م�سر  املتويل 
العراق ( والثامن خالد اأحمد مال اهلل العبيديل ) االمارات 
( والتا�سع اأحمد علي عمار ) م�سر ( وحل يف املركز العا�سر 

عبد الرحمن معمر علي ) االمارات (. 
كما جرى تكرمي الفائزات يف م�سابقة اأف�سل مرتلة للقراآن 
�سلمى  االأول  املركز  نالت   ، القراآن  ، ويف فئة زه��رات  الكرمي 
وليد اجلندي ، وج��اءت يف املركز الثاين هدى عبد اللطيف 

اأم���ا يف فئة   . الفتاح  ثالثة رمي ط���ارق عبد  ، وح��ل��ت  ك��ان��دي 
والثانية   ، ت��وري  فاتو  االأول  املركز  نالت  القراآن فقد  فتيات 

روؤى ح�سني �سيدم ، والثالثة لني عدنان اأحمد ال�سيخ . 
كما مت تكرمي رئي�س واأع�ساء جلنة التحكيم تقديرا جلهودهم 
واالإ�سهام  امل�ساركني  تقييم  اأعمال  يف  و�سفافيتهم  ونزاهتهم 
م��دار ثالثة  6 ج��والت على  التي ت�سمنت  امل�سابقة  ب��اإجن��اح 
والداعمة  الراعية  النادي اجلهات  كّرم  . ويف احلفل  اأ�سابيع 
، وتكرمي الهيئة العامة لل�سوؤون اال�سالمية واالأوق��اف على 

جهودهم يف اإجناح احلدث .
ويف ت�سريح خا�س لها عقب ختام حفل التكرمي الذي �سهده 
جمهور غفري ثمنت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان جهود 
اآل نهيان ممثل  زاي��د  ال�سيخ �سلطان بن  ودع��م ورعاية �سمو 
االإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
للمهرجان وامل�سابقة ، وتوا�سله املكثف مع هذا احلدث الديني 
تقدمي  يف  اأ�سهمت  �سديدة  توجيهات  �سمن  الكبري  الثقايف 
اللجنة  �سكرت  كما  والفعاليات  الربامج  عن  م�سرقة  �سورة 
الر�سميني  وال��رع��اة  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  املنظمة  العليا 
واالعالميني واجلمهور الذي توا�سل مع الفعاليات بحما�سة 
�سديدة على دورهم يف اإجناح املهرجان الرم�ساين يف دورته 
�سعادتها  ع��ن  م��ع��رب��ة   ، ال��ف��ائ��زي��ن  اللجنة  وه��ن��اأت  ال��ث��ام��ن��ة 
بالنجاح الذي لقيته امل�سابقة ، حيث حقق النادي من خاللها 
الو�سول اىل عدد كبري من النا�سئة وال�سباب املواظبني على 
حفظ وت��الوة وجتويد كتاب اهلل ، حيث �سارك يف املناف�سات 
من حفظة القراآن كامال 51 مت�سابقا ، موؤكدة اأن امل�سابقة 
الدعم  وان  ال��ق��ادم��ة  دورات��ه��ا  يف  ملحوظا  ت��ط��ورا  �ست�سهد 
اإطار  يف  ال�سباب  من  واملبدعني  املتميزين  لكافة  �سيتوا�سل 

ر�سالة واأهداف النادي.

وكان حفل ختام املهرجان قد اإ�ستهل بعزف ال�سالم الوطني 
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  التحكيم  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  كلمة  ذل���ك  ت��ال   ،
اجلنابي ، الذي اأكد اأن امل�سابقة اأ�سبحت واحدة من املبادرات 
على  لالقبال  والنا�سئة  لل�سباب  حافزا  �سارت  التي  الرائدة 
و�سبط  معانيه  وف��ه��م  جت��وي��ده  واإت��ق��ان  وحفظه  اهلل  ك��ت��اب 
اأحكامه ، وتلّقيه عن اأهله املتخ�س�سني من امل�سايخ واملقرئني 
وقال اجلنابي يف كلمته : ونحن اليوم يف املو�سم الثامن لهذه 
اإزدادت  فقد   ، اآخ��ر  بعد  عاما  جناحها  تثبت  والتي  امل�سابقة 
جودة  املت�سابقني  نوعية  وحت�سنت   ، لها  املتقدمني  اأع����داد 
واإتقانا عاما بعد عام ، وهذا بال�سبط ما ق�سده راعي هذه 
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  باإقامتها  واملوجه  امل�سابقة 
نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
القراآن  وب��ني  ال�سباب  ب��ني  وثيقة  ال�سلة  لتكون   ، االم���ارات 
واأ�سل  الفي�س  نربا�س  من  اإنطالقا  اإال  ذاك  وم��ا   ، الكرمي 
اآل  ب��اإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان  الكرم املغفور له 
نهيان طيب اهلل ث��راه فقد ك��ان ال��ب��ادئ يف الكرم واالك���رام ، 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية  التوجيهات  اإىل  وا�ستنادا 
وقال  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
رئي�س جلنة التحكيم يف ختام كلمته : لقد قمنا بواجبنا بكل 
النخبة  بهذه  اأكرمنا  اأن  اهلل  ونحمد   ، وحيادية  ودق��ة  اأمانة 
مع  اجلنابي  وا�ستذكر  اهلل  لكتاب  املحب  امل�سلم  ال�سباب  من 
احل�سور يف كلمته خ�سال وف�سائل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�سيخ زاي��د بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ث��راه ال��ذي كان 
يكرم اأهل العلم والقراآن ، مرتحما على روحه الزكية العطرة 

وان يجعله اهلل من اأهل اجلنة .
كلمة  العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  النعيمي  عو�س  واأل��ق��ى 
نادي تراث االمارات اأكد فيها اأن املهرجان الرم�ساين الثامن 

كان متميزا ، ال �سيما من خالل ما قدمه املت�سابقني يف هذه 
امل�سابقة الدينية الكرمية من م�ستوى عال وجيد يف التالوة 
من  العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب  قدمه  ما  وكذلك   ، واالتقان 
ال�سمو رئي�س الدولة حفظه اهلل من خالل  �سيوف �ساحب 
امل�ساركات  ك��ذل��ك   ، املختلفة  امل��و���س��وع��ات  ذات  امل��ح��ا���س��رات 
الديني والتي حظيت بتفاعل  اأم�سيات االن�ساد  االأخ��رى من 

كبري وغري م�سبوق مع اجلمهور . 
الفائز باملركز االأول يف فئة �سباب القراآن �سعد فاروق ح�سني 
بالفوز  حلمه  اأخ���ريا  حقق  ان��ه  ق��ال   ، اليمن  م��ن  ال�سيباين 
باجلائزة الكربى للم�سابقة منذ انطالقتها وقال : اأعجبتني 
نزاهة جلنة التحكيم و�سفافيتها يف التقييم ، ولعب اجلمهور 
بت�سجيعه يل دورا مهما يف حتقيق حلمي ، واأوجه ال�سكر اىل 
�سمو رئي�س النادي راعي امل�سابقة واإىل اإدارة النادي واللجنة 
العليا على كافة الت�سهيالت التي قدمت يل ولبقية امل�ساركني 
وجتويد  لتالوة  ثمينة  فر�سة  يلم�سابقة  يف  وج��دوا  الذين 

كتاب اهلل ب�سورة مثالية تليق بقيمة هذا الكتاب العظيم.
اأما الفائز باملركز االأول يف فئة اأ�سبال القراآن حممد حممود 
املو�سلي من �سورية فقال : فوزي بجائزة امل�سابقة كان بف�سل 
اهلل علي ، وف�سل اأ�سرتي التي وقفت بجانبي ، وكانت ثقتي 
لكتاب  وحبي  التناف�س  يف  قوتي  م�سدر  ه��ي  وج��ل  ع��ز  ب��اهلل 

اهلل. 
املحا�سرات  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ت�سمن  امل��ه��رج��ان  وك���ان 
واالأم�سيات الدينية من االأنا�سيد واملالد ، وم�ساركة عدة فرق 
عربية اإحياءا لل�سهر الف�سيل ، حيث �سجل املهرجان جناحا 
اأبو  العا�سمة  �سماء  واأ���س��اء   ، امل�ستويات  كافة  على  متميزا 
ظبي بليال روحانية مزجت ما بني الثقافة والفكر والدين 

واحلوار اخلالق وتقدي�س كتاب اهلل عز وجل. 

بهدف التوا�شِل مع رموز الثقافة والفنون بالدولة 

وزارة الثقافة تطلق بريدًا اإلكرتونيًا ل�ستقبال مالحظاتهم ومقرتاحاتهم 
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حتت رعاية �شلطان بن زايد 

نادي تراث الإمارات يكرم الفائزين مب�سابقة اأف�سل مرتل ومرتلة للقراآن الكرمي 
املهرجان الرم�شاين الثامن يختتم فعالياته مب�شاركة جماهريية وا�شعة 

•• دبي –الفجر:

د�سنت وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع بريداً اإلكرتونياً جديداً خا�س 
والثقافة  الفكر  برموز  اخلا�سة  املقرتحات  و  املالحظات  جميع  ال�ستقبال 

.)afkar@mcycd.gov.ae( والفنون يف االمارات
نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  لتوجيهات  تنفيذا  ذل��ك  وي��اأت��ي 
وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع اثناء لقاءة معاليه موؤخراً مع رموُز 
مع  التوا�سِل  يف   ، ال���وزارة  حر�س  على   ، بالدولة  والفنون  والثقافِة  الفكِر 
ِفيُزهم ، واالحتفاء باإجنازاِتهم  املفكرين واملثقفني والفنانني ودعمهم ، وحتحَ

من خالل و�سع خططحَ لدعِم املفكرين واملبدعني يف الدولة ، لتكوُن ، جزءاً 
احلقيقيِة  الثقافيِة  التنميِة  لتحقيِق  تهدف   ، متكاملة  ا�سرتاتيجيٍة  من 
بالدولة وان الوزارة ب�سدد ، اإعداِد ا�سرتاتيجيٍة �ساملة ، لدعِم االإبداِع الفنيِّ 
والثقايفِّ بالدولة ، على اأن يتمَّ هذا ، مب�ساركٍة ِفعليٍة من املثقفني والفنانني 
، وطلب معاليه من  والفنّي  الثقايفِّ  امليداِن  ، يف  واالإل��ه��ام  االإب���داِع  ، م�سدُر 
ْدِح  جميع املثقفني والفنانني ورموز الفكر بالدولة ، اأن يقومحَ كلٌّ منهم ، بقحَ
، من واقِع خربِته ، ا�ست�سرافاً  اأ�سا�ساً  اأفكاِره ، واإع��داِد مقرتحاٍت نابعٍة  ِزناِد 
للنهو�س احلقيقي ، بالبيئِة الثقافيِة والفنيِة بالدولة ، وبالذات ، لت�سجيِع 
املفكرين والفنانني ، وحثِّهم على االإنتاِج املتميز ،و اأن ُتر�سل هذه املقرتحات 

على الربيد االلكرتوين اجلديد.
ال��وزارة ،  اإطالق الربيد االلكرتوين اجلديد بهدف توفري  كما ياأتي اي�ساً 
عحَ الوزارة  بيئًة داعمًة لالإبداع واالإنتاج ، و�سيا�ساٍت حتقُق االعتزازحَ، واأن ت�سجِّ
االأعمالحَ اجليدةحَ واملتميزة اأن تقوم الوزارة بدور كبري يف االنطالِق بالثقافِة 
، رموز الفكر و الثقافة والفنون  اآف��اِق العاملية على ان يكونوا  اإىل   ، املحلية 
يف االم��ارات جزءاً مهماً وفاعاًل ، يف م�سريِة املجتمع وان ي�سهمون يف بناِئه 
عون م�سلحتحَه ، فوق  ، بل وتحَ�سحَ ، وي�ساركون يف احلفاِظ على قيِمه ومبادِئه 
كلِّ اعتبار . وقال معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان اثناء لقائه الذي 
عقد موؤخرا باملركز الثقايف واملجتمعي يف عجمان اإن الوزارة حري�سة ، على 

وِح�سَّ   ، النا�س  نب�سحَ  ُر  يحَتب�سّ  ، ��راك  ححَ  : كبري  وفنيٍّ  ثقايفٍّ  ���راٍك  ححَ حتقيِق 
راك ، يهُدُف اإىل ت�سكيِل  املجتمع ، ويحَدعُم التالحمحَ الوطني ، وب�سكٍل قوّي . ححَ
وعِي النا�س ، وتعميِق اإدراِكهم ، بالعامِل ِمن حوِلهم . حراك ، يوؤكُد على قيِم 

ومبادِئ الوطن ، واأهميِة تكري�ِسها دائماً ، يف اجتاهاٍت اإيجابيٍة من�سودة .
بكم   ، ُنحقق  اأن  اإىل  نحَ�سعى  املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  يف  اإننا 
ومعكم ، كلَّ ما ي�سعى اإليه الوطن ، من تنميٍة وتقدم ، يف جماالِت الثقافِة 
عاب ،  والفنون ، كما اأنني �سخ�سياً ، �سوف اأعمُل دائماً ، على تذليِل كافِة ال�سِّ
ْيِن الكبري ، الذي نحَحمُله  ِليحَِتمَّ لنا جميعاً ، كلُّ ما نرغُب يف حتقيِقه ، وفاًء للدَّ

يف اأعناِقنا ، لهذا الوطِن املِعطاء .



اأعلن بنك االإمارات دبي الوطني ، البنك الرائد يف منطقة ال�سرق االأو�سط، 
اإدارة  م��وؤخ��راً عن ف��وز �سركة االإم���ارات دب��ي الوطني الإدارة االأ���س��ول ، ذراع 
اإقليمي لل�سناديق ، وذلك �سمن  اأف�سل مدير  االأ�سول التابعة له، بجائزة 
جوائز جملة بانكر ميدل اإي�ست للقطاع املايل 2013 ، التي تقوم بتكرمي 

االأداء املتميز على م�ستوى ال�سركات واالأفراد يف القطاع املايل وامل�سريف.
ومت الك�سف عن اجلوائز، التي نظمت بالتعاون مع معهد حوكمة ، بح�سور 
خمتلف  من  املاليني  واملتخ�س�سني  اخل��رباء  كبار  من   450 عن  يزيد  ما 
اأنحاء منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا يف حفل اأقيم بهذه املنا�سبة يف 

فندق جمريا اأبراج االإمارات بدبي.
�سركة  يف  االأول  التنفيذي  الرئي�س  مار�سال،  ديفيد  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
االإمارات دبي الوطني الإدارة االأ�سول : نحن فخورون بح�سولنا على هذه 
اجلائزة املهمة التي تاأتي تقديراً ملكانتنا ك�سركة رائدة يف قطاع اإدارة االأ�سول 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة. ويعك�س فوزنا اليوم بهذه اجلائزة، التزام 
نهج  خ��الل  من  امل�ستثمرين  اإىل  ومم��ت��ازة  رائ��دة  منتجات  بتقدمي  �سركتنا 
العاملني  فريق  ويعترب  ال�سناديق.  اإدارة  يف  االأبحاث  على  وقائم  مدرو�س 
لدينا واحداً من اأكر الفرق خربة وكفاءة يف ال�سرق االأو�سط، االأمر الذي 
املنطقة  يف  االأ���س��ول  اإدارة  قطاع  تطوير  م�سرية  رائ���دة  �سركتنا  م��ن  جعل 

واالرتقاء به اإىل اآفاق جديدة .
املرموقة  بهذه اجلائزة  االأ���س��ول  الإدارة  الوطني  دب��ي  االإم���ارات  ف��وز  وياأتي 
اأعقاب العديد من اجلوائز االأخرى التي ح�سلت عليها ال�سركة، ومنها  يف 
اأف�سل �سندوق ا�ستثمار عاملي عن �سندوق االإمارات لالإدارة الفعالة �سمن 
جوائز بانكر ميدل اإي�ست للمنتجات 2013 ، و اأف�سل �سركة الإدارة االأ�سول 
�سندوق  ع��ن  للعام  الثابت  للدخل  �سندوق  اأف�سل  و   ، للعام  االإم����ارات  يف 
اإفريقيا �سمن  االإم��ارات للدخل الثابت يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

جوائز ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا الأداء مديري ال�سناديق 2013 .

•• دبي -الفجر:

ال�سباب  لتنمية  االإم���ارات  موؤ�س�سة  من  وف��د  ق��ام 
فرع موا�سالت  بزيارة  االإم��ارات  ملوؤ�س�سة  التابعة 
وذل��ك بهدف االط��الع على  باأبوظبي،  االإم���ارات 
جتربة املوؤ�س�سة يف حتويل املركبات للعمل بالغاز 

الطبيعي امل�سغوط بداًل من الوقود العادي.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمت  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  وا�ستهدفت 
م��رك��ز امل��وا���س��الت احل��ك��وم��ي��ة ع�����س��و جمموعة 
م���راك���ز االأع���م���ال ال��ت��اب��ع��ة مل��وا���س��الت االإم�����ارات 
البيئية  والفوائد  االإيجابية  االآث��ار  على  الوقوف 
بتحويل  امل�ستهلكني  ق��ي��ام  نتيجة  تتحقق  ال��ت��ي 

مركباتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
مركز  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري  اهلل  عبد  ال�سيد  واأع����رب 
الت�سويق  ف��ري��ق  ورئ��ي�����س  احلكومية  امل��وا���س��الت 
ب��ف��رع اأب��وظ��ب��ي ع��ن ت��رح��ي��ب��ه ب��اه��ت��م��ام وحر�س 
اأع�ساء الوفد الذي تراأ�سه ال�سيد �سامل الكثريي 
م��دي��ر اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة يف م��وؤ���س�����س��ة االإم����ارات 
تنفيذ  ب����دوره����ا يف  م�����س��ي��داً  ال�������س���ب���اب،  ل��ت��ن��م��ي��ة 
املبادرات التي تتبنى منهج اال�ستثمار االجتماعي، 
وت�سعى مل�ساعدة جيل ال�سباب يف الدولة لتحقيق 

اإمكاناتهم على الوجه االأكمل.

وا�ستمع الوفد ل�سرح من ال�سيد حممد عوف من 
امل�سرفة  اجلهة  الفنية  للخدمات  اأبوظبي  مركز 
على املحطات التي تقوم بعملية حتويل املركبات 
للعمل بالغاز الطبيعي، حيث قام ب�سرح مميزات 

وكيفية  البيئة،  على  االإيجابية  واآث��اره  التحويل 
اأ���س��ط��وان��ات ال��غ��از يف امل��رك��ب��ة، وطريقة  ت��رك��ي��ب 
ا���س��ت��ب��دال��ه��ا وت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا وغ���ري ذل���ك م���ن جوانب 

الت�سغيل وال�سالمة ونحوها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

موؤ�س�سياحَ  م�����س��روع��اً  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اأط��ل��ق��ت 
ي�ستهدف تطوير نظام اإدارة اجلودة يف البلدية وفقا 
 ISO ملعايري ومتطلبات املوا�سفة القيا�سية الدولية
مكماًل  امل�سروع  ه��ذا  ي��اأت��ي  حيث   9001:2008
من  البلدية  بها  تقوم  التي  التطويرية  للخطوات 
االإدارية  اأنظمة  لتطوير  م�ساريع  عدة  تنفيذ  خالل 
مثل  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات  ملتطلبات  وف��ق��اً  املتكاملة 
�سكاوى  واأنظمة  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اأنظمة 

واقرتاحات املتعاملني وغريها.
التنفيذي  املدير  ال�سام�سي  اهلل  عبد  املهند�س  وق��ال 
لقطاع التخطيط اال�سرتاتيجي واإدارة االأداء باالإنابة 
اال�سرتاتيجية  م��ع  يتطابق  اجل���ودة  اإدارة  ن��ظ��ام  اأن 
العامة لبلدية مدينة اأبوظبي والهادفة اإىل ا�ستمرار 
حت�سني م�ستوى االأداء وتطوير اخلدمات احل�سارية 

املقدمة اإىل العمالء واملجتمع. 
اإط����ار ح��ر���س بلدية  ي��اأت��ي �سمن  امل�����س��روع  اأن  واك���د 
اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى االرت����ق����اء مب�����س��ت��وى املهام  م��دي��ن��ة 
واالإدارات  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وال��ع��م��ل��ي��ات 
التي ت�ستهدف ر�سا  واملراكز وكافة منافذ اخلدمات 
ع�سرية  خ��دم��ات  يف  تطلعاتهم  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��م��الء 
العي�س  ومن��ط  امل�ستدامة  احل��ي��اة  حتقيق  يف  ت�ساهم 
املتطور وحت�سني العمليات واإجراءات العمل وتطبيق 
خدمة  تقدمي  اإىل  و���س��واًل  العاملية  اجل���ودة  معايري 

متميزة للمتعاملني.
وفال مدير امل�سروع حممد عتيق الهاملي رئي�س ق�سم 

واإدارة  اال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط  ق��ط��اع  يف  اجل���ودة 
اإىل تطبيق معايري اجلودة  اأن امل�سروع يهدف  االأداء 
يف العمل البلدي وب�سكل يتوافق مع متطلبات اأنظمة 
الكفاءة  اأعلى معدالت  اإدارة اجلودة و�سواًل لتحقيق 
يف اأداء كافة االإدارات واالأق�سام لتقدمي خدمة متميزة 
تلبي احتياجات وتوقعات جميع املتعاملني مع البلدية 
مت�سمنة حت�سني االأداء والتطوير امل�ستمر ، وكنتيجة 
لنظام  العاملية  املطابقة  �سهادة  على  احل�سول  لذلك 
م�ستوى  على   ISO 9001:2008 اجل��ودة  اإدارة 
بلدية مدينة اأبوظبي بكافة قطاعاتها واإداراتها، كما 
مبادئ  لتبني  خ�سبة  بيئة  خلق  اإىل  امل�سروع  يهدف 

التطوير امل�ستمر لدى الوحدات التنظيمية وحتفيز 
االأ�سخا�س على امل�ساركة يف حت�سني العمليات بطرق 

اإبداعية متميزة.
تبنته  ال��ذي  اإدارة اجل��ودة  اأن نظام  الهاملي  واأو���س��ح 
ال��ب��ل��دي��ة ي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ع����دة م���راح���ل م��ه��م��ة تبداأ 
تطبيق  متطلبات  بخ�سو�س  والتثقيف  بالتدريب 
اإدارة اجلودة حيث ت�ستهدف هذه املرحلة عقد  نظام 
نظام  متطلبات  عن  تدريبية  ودورات  توعية  برامج 
حتقيقها  �سيتم  التي  الفوائد  وماهية  اجل��ودة  اإدارة 
من خالل تبني النظام للموظفني الذين �سيكونون 
التنظيمية،  ال���وح���دات  يف  تطبيقه  ع��ن  م�����س��وؤول��ني 

للتعريف  ت��وع��ي��ة  دورات  ال�������دورات  ه����ذه  ت�����س��م��ل  و 
احل�سول  ومتطلبات  اجل��ودة  اإدارة  نظام  مبتطلبات 
على ال�سهادة ، ودورات تدريبية م�سجلة على التدقيق 
ملتطلبات  وف���ق���اً  اجل�����ودة  اإدارة  الأن��ظ��م��ة  ال���داخ���ل���ي 
املوا�سفة الدولية ISO 19011:2011 وت�سمل 
املدققني  وم�����س��وؤول��ي��ات  اأدوار  و���س��ف  ال����دورات  ه��ذه 

الداخلني واملدققني الرئي�سيني.
اجلودة  معايري  تقييم  فتت�سمن  الثانية  املرحلة  اأما 
وتقييم  مراجعة  بهدف  الفجوات  وحتديد  املطبقة 
التنظيمية  ال���وح���دات  ك��اف��ة  يف  امل���وج���ودة  االأن��ظ��م��ة 
العمل  وط��رق  واالإج����راءات  العمليات  ذل��ك  مت�سمناً 
امل��ط��اب��ق��ة م���ع متطلبات  ل��ت��ح��دي��د درج����ة  امل��ع��ي��اري��ة 
وو�سع   ISO 9001:2008 الدولية  املوا�سفة 
املرحلة  اأن  الهاملي  واأ���س��اف  ملعاجلتها.  عمل  خطة 
وعقد  اجل��ودة  اإدارة  نظام  تطبيق  على  تركز  الثالثة 
ال��داخ��ل��ي��ة واالإداري���������ة مت��ه��ي��دا لو�سع  امل���راج���ع���ات 
والتاأكد  التطبيق  مو�سع  اجل���ودة  ومعايري  اأنظمة 
ومتطلبات  العمل  ح��اج��ات  حتقيق  يف  كفاءتها  م��ن 
الداخلي  ال��ت��دق��ي��ق  اإج�������راء  وك���ذل���ك  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
لالأنظمة املطبقة وعقد املراجعات االإدارية لتحديد 
حاالت عدم املطابقة املحتملة والإبراز وتعريف اأماكن 
التطوير والتحديث، ويف املرحلة الرابعة من النظام 
�سوف نقوم  مبراجعة اجلهة املانحة ل�سهادة املطابقة 
اإدارة  اأنظمة  اأن  من خالل تاأكيد اجلهة املانحة على 
القطاعات  كافة  يف  وفعالة  ومطبقة  موثقة  اجل��ودة 
 ISO الدولية  املوا�سفة  ملتطلبات  وفقاً  واالإدارات 

.  9001:2008

املال والأعمال
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�سركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأ�سول تفوز بجائزة اأف�سل 
مدير اإقليمي لل�سناديق �سمن جوائز جملة بانكر ميدل اإي�ست

اأثنى على الآثار البيئية املهمة للم�شروع

وفد تنمية ال�سباب يطلع على جتربة موا�سالت 
الإمارات لتحويل املركبات للغاز الطبيعي

لالرتقاء مب�شتوى خدمات العمالء

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق م�سروعًا لتطوير نظام اإدارة اجلودة متهيدًا 
ISO 9001:2008 لنيل �سهادة املوا�سفة القيا�سية الدولية

�سوق دبي املايل يعتمد �سركتي اأبوظبي الإ�سالمي لالأوراق املالية 
واملجموعة املالية هريمي�س ملزاولة خدمة التداول املبا�سر

•• دبي-وام: 

اأبوظبي االإ�سالمي لالأوراق املالية و  اعتمد �سوق دبي املايل ام�س �سركتي 
املجموعة املالية هريمي�س ملمار�سة ن�ساط التداول املبا�سر يف ال�سوق دي اإم 

اإيه بعد اإجنازهما متطلبات اإ�سافة هذا الن�ساط اإىل قائمة خدماتهما.
الو�سطاء  اأح��د  تفوي�س  الو�ساطة  ل�سركات  املبا�سر  التداول  خدمة  وتتيح 
العامليني لتنفيذ اأوامر البيع وال�سراء مبا�سرة يف �سوق دبي املايل من خالل 
حزمة برامج التداول املبا�سر دي اإم اإيه التي تخ�س�سها ال�سركة ك�سكل من 
اأ�سبح مبقدور  اأن��ه  يعني  االنرتنت مبا  االل��ك��رتوين عرب  ال��ت��داول  اأ�سكال 

الو�سيط العاملي التداول مبا�سرة يف ال�سوق.
العامليني  امل�ستثمرين  قبل  م��ن  امل��ت��زاي��د  االه��ت��م��ام  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�س 

باال�ستثمار يف االأوراق املالية املدرجة يف �سوق دبي املايل.
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دبي-الفجر: 

اخ��ت��ت��م��ت م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���س��د لتنمية 
امل�������س���اري���ع ال�������س���غ���رية وامل���ت���و����س���ط���ة، اإح�����دى 
دبي،  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  موؤ�س�سات 
م���وؤخ���راً اأج���ن���دة ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وور����س 
العمل للن�سف االأول من العام 2013، حيث 
�سجلت املوؤ�س�سة جناحاً باهراً يف تدريب و�سقل 
400 من رواد االأعمال  مهارات ما يزيد عن 
اأ�سحاب  م���ن  وغ���ريه���م  واحل���ال���ي���ني  اجل�����دد 
وتنوعت  وامل��ت��و���س��ط��ة.  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
دورة   21 ع��دده��ا  البالغ  التدريبية  ال��ربام��ج 
ال�سوق  متطلبات  كافة  لت�سمل  عمل  وور���س��ة 
عامل  دخ��ول  يف  الراغبني  واحتياجات  املحلي 

االأعمال. 
ناجي، مدير  ابتهال  ذاته، قالت  املنطلق  ومن 
موؤ�س�سة  امل�سرتيات احلكومية يف  برنامج  اأول 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد 
التدريبية  الربامج  تنظيم  ياأتي  واملتو�سطة: 
ال��رام��ي��ة اإىل دعم  امل��وؤ���س�����س��ة  اأه�����داف  ���س��م��ن 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  قطاع  وتنمية 
من خالل توفري قاعدة مو�سعة من االأدوات، 
تهم  التي  واخل���ربات  املعلومات  ط��رح  وكذلك 
رواد االأعمال وحتفزهم على حتقيق املزيد من 
املحركات  مظلة  حتت  ت�سجل  التي  النجاحات 
االإمارات  ودول��ة  دبي  اإم��ارة  الداعمة القت�ساد 
االأعمال  رواد  تاأهيل  يعترب  حيث  ع��ام،  ب�سكل 
للدولة  املهمة القت�ساد  الركائز  اأحد  باملعرفة 

.
واأ�سافت ابتهال: �سهد الن�سف من االأول للعام 
2013 طرح دورات متخ�س�سة ونوعية تتعلق 
وذلك  للموؤ�س�سات  الوظيفية  ال��ك��وادر  ب���اإدارة 
الأهميتها يف تعزيز هيكلة االإدارات العليا، حيث 
كي  ال��الزم  والتوجيه  التدريب  تلقى  اأن  الب��د 
تبقى على امل�سار ال�سحيح فيما يحقق م�سرية 
واأه���داف املوؤ�س�سة ب�سكل ع��ام، واالأه��م من كل 
الوطنية  وامل��واه��ب  ال��ك��ف��اءة  دور  تفعيل  ذل��ك 
ل��ت��ك��ون اح���د امل��ح��رك��ات االأ���س��ا���س��ي��ة يف عملية 

التطوير ال�ساملة للقطاع اخلا�س .
الربامج  % من   70 اأن  اإىل  ابتهال  واأ���س��ارت 
وهو  م��رة  الأول  تقام  املوؤ�س�سة  طرحتها  التي 
م���ا ي���وؤك���د دوره������ا يف ت���ق���دمي ك���ل ج���دي���د من 

دورات وور�س عمل تواكب التطورات احلا�سلة 
االأعمال  وب��ي��ئ��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
و ل�����س��م��ان حت��ق��ي��ق اأع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات اجل���ودة 
ذلك  اإىل  اإ�سافة  امل�ساريع.  تنفيذ  يف  املطلوبة 
حت��ر���س م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���س��د لتنمية 
اأع��ل��ى درج��ة من  امل��ت��درب��ني على  على ح�سول 
الدورات  خ��الل  من  املكت�سبة  واخل��ربة  املهارة 
تنظمها  التي  والتطبيقية  العملية  وال��ور���س 
ب�سكل م�ستمر. ومن �سمن الربامج احلديثة 
التي نظمتها املوؤ�س�سة )مهارات االت�سال عرب 
املكاملات  اإج����راء  بكيفية  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ه��ات��ف(، 
وع��ك�����س ال�������س���ورة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة اإىل 
الطرف االآخر وهو العميل. كما كان للتفاو�س 
العرو�س  يف  املناق�سات  واأ�ساليب  العمالء  مع 

عليها  التعرف  مت  وم��ه��ارات  فنون  تقدم  التي 
حيث  للمفاو�سات(  املب�سط  )دليلك  بور�سة 

مت ط���رح من���اذج م��ن جت���ارب ن��اج��ح��ة متعلقة 
مبو�سوع رواد اأعمال وما يخ�سهم بهدف ربط 
التفاو�س مع عملية تخطيط وتنظيم  حمور 

االأعمال وفق اأ�س�س اإ�سرتاتيجية فعالة.
وك���ان���ت ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان )ك��ي��ف تخطط 
تعزيز  يف  مهم  دور  ذات  ال�سغري(  مل�سروعك 
مب�ساريعهم  للبدء  االأعمال  رواد  لدى  الروؤية 
امل�سروع  وطبيعة  نوعية  فتحديد  اخل��ا���س��ة، 
تعك�س الروؤية ال�سخ�سية ل�ساحب امل�سروع وما 
يريد اأن يحققه من نتائج بنهاية تلك اخلطة، 
بعد التعرف على قوانني و�سروط العمل التي 
و�سع  ع��ل��ى  ���س��اع��دت  وال��ت��ي  ال��دول��ة  و�سعتها 
اخل���ط���وط ال��ع��ري�����س��ة ل���رائ���د االأع���م���ال حتى 

تر�سده للطريق ال�سليم يف تنفيذ اأعماله.

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تختتم تدريب وتاأهيل 480 رائد اأعمال يف الن�سف الأول من 2013



الإمارات ت�سارك مبوؤمتر الطاقة العاملي 
2013 يف اأكتوبر املقبل بكوريا اجلنوبية

•• اأبوظبي -وام :

ت�سارك دولة االإمارات يف الدورة ال� 22 ملوؤمتر الطاقة العاملي التي ت�ست�سيفها 
مدينة  داييجو يف كوريا اجلنوبية خالل الفرتة من 13 حتى 17 من �سهر 
بن  �سهيل  اأن معايل  للموؤمتر  املنظمة  العليا  اللجنة  واأعلنت   2013 اأكتوبر 
اأحمد  حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة ومعايل الدكتور �سلطان بن 
دولة  �سيمثالن  ل�سركة م�سدر  التنفيذي  الرئي�س  دولة  وزير  �سلطان اجلابر 
احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  م��ن   180 ح��وايل  بجانب  امل��وؤمت��ر  يف  االإم����ارات 
اأكدوا  دولة   55 اإىل  ينتمون  الطاقة  التنفيذيني وخرباء  ال�سركات  ومديري 
م�ساركتهم وا�ستعدادهم ملخاطبة امل�ساركني يف املوؤمتر العاملي الرئي�سي اخلا�س 
بالطاقة. ويعد املوؤمتر اأحد اأكرب التجمعات الدولية لوزراء الطاقة يف اآ�سيا مما 
يوؤكد اأهميته يف مناق�سة ق�سايا الطاقة العاملية امللحة. وتعهد رئي�س جمهورية 
ال�سني ال�سعبية �سي جني بينغ ورئي�سة جمهورية كوريا اجلنوبية بارك كون 
بكني  االأخ��رية يف  قمتهما  العاملي خالل  الطاقة  وم�ساندة موؤمتر  بدعم  هيه 
يف 28 يونيو املا�سي حيث اتفق الزعيمان على التعاون يف اإجناح تنظيم هذا 
احلدث العاملي يف مدينة داييجو كجزء من اجلهود الثنائية لتعزيز ال�سراكة 
منطقة  ل��دول  الطاقة  منتدى  بتاأييد  امل��وؤمت��ر  وحظي  وال��دول��ي��ة.  االإقليمية 
لدول  التعاون  املتحدة ومنتدى  االأمم  ترعاه  الذي  االآ�سيوية  الهادي  املحيط 
.. و�ساندت ال�سني كوريا اجلنوبية ال�ست�سافة  اآ�سيا واأمريكا الالتينية  �سرق 
هذا  ال�ست�سافة  اختيارها  مت  عندما  العاملي  الطاقة  موؤمتر  من   22 ال��دورة 
ال��وف��ود يف  اأك��رب  بواحد من  ال�سني  ت�سارك  اأن  ويتوقع   2008 ع��ام  احل��دث 
املوؤمتر. وقال يل جونغ هو االأمني العام للجنة املنظمة ملوؤمتر جمل�س الطاقة 
العاملي 2013 ان الدورة 22 من موؤمتر الطاقة العاملي �ست�سكل اأكرب جتمع 
لقادة الطاقة يف العامل هذا العام .. معربا عن �سعادته الإقرار حكومة ال�سني 
الطاقة  لقطاع  املوؤمتر  باأهمية هذا  بينغ  �سي جني  بالرئي�س  ال�سعبية ممثلة 
مع  االأخ��ري  القمة  اجتماع  خالل  للموؤمتر  وموؤازرتها  دعمها  وتاأكيد  العاملي 
االأمني  ف��راي  كري�ستوفر  قال  جانبه  من  اجلنوبية.  كوريا  جمهورية  رئي�سة 
العام ملجل�س الطاقة العاملي اإن العامل يواجه حاليا �سل�سلة غري م�سبوقة من 
التغيري  وت��رية  وت�سارع  والتعقيدات  ال�سكوك  فيه  تتزايد  وقت  يف  التحديات 
..الفتا اإىل اأن اآ�سيا تعترب م�سدر الطاقة يف العامل وت�سكل املكان املثايل لو�سع 
اخلطوات التالية التي يحتاج قادة العامل التخاذها من اأجل �سمان م�ستقبل 

اآمن وم�ستدام للطاقة جلميع القطاعات يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

وق���ع���ت دائ�������رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة-
يف  االآ���س��ي��وي  التناف�سية  ومعهد  اأب��وظ��ب��ي 
ك��ل��ي��ة يل ك����وان ي���و ل��ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ام��ة يف 
تعاون  اتفاقية  الوطنية  �سنغافورة  جامعة 
املجاالت  يف  اخل�����ربات  ل��ت��ب��ادل  م�����س��رتك 
القطاعات  م��ن  ب��ع��دد  امل��رت��ب��ط��ة  البحثية 
على  تركز  والتي  والتنموية  االقت�سادية 
الواعدة  القطاعات  يف  االإنتاجية  حت�سني 
وامل�ساعدة على اإحداث التنويع االقت�سادي 

و�سيا�سات املناف�سة.
وقع االتفاقية يف مقر الدائرة �سعادة حممد 
عمر عبداهلل وكيل الدائرة فيما وقعها عن 
الربوفي�سور  االآ���س��ي��وي  التناف�سية  معهد 
ت���ان ك��ي غ���اب م�����س��اع��د م��دي��ر ع���ام املعهد 
املدير  الزعابي  علي  را�سد  بح�سور  وذل��ك 
واالح�ساء  التخطيط  لقطاع  التنفيذي 
امل�سوؤولني  من  وع��دد  ال��دائ��رة  يف  باالإنابة 

يف الدائرة.
بهذه  ل��ه  ت�سريح  الزعابي يف  را���س��د  وق��ال 
املنا�سبة ان االإتفاقية تاأتي يف اإطار حر�س 
الدائرة على تعزيز تعاونها االإ�سرتاتيجي 
واالأكادميية  العلمية  املوؤ�س�سات  كربى  مع 
املرموقة اإدراكا منها باأهمية و�سع �سيا�سات 
التنمية  ل��دع��م  متكاملة  وا�سرتاتيجيات 
يتوافق  ومب��ا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  امل�ستدامة 
للتنمية  االإم����ارة  وخ��ط��ط  وا�سرتاتيجية 
االقت�سادي  ال��ت��ن��وع  واإي���ج���اد  امل�����س��ت��دام��ة 
مرتفعة  معي�سية  م�ستويات  على  للحفاظ 

على م�ستوى االإمارة.

تطوير  يف  �ست�ساهم  االإتفاقية  ان  وا�ساف 
وت���ع���زي���ز خ������ربات ال�����دائ�����رة يف جم����االت 
ال���ب���ح���وث وال����درا�����س����ات واالإ����س���ت���ف���ادة من 
اخلربات التي يتمتع بها معهد التناف�سية 
م��ن خالل  وذل���ك  �سنغافورة  االآ���س��ي��وي يف 
املرتبطة  الفنية  اخل��دم��ات  املعهد  تقدمي 

بالتدريب والتاأهيل.
املعهد  ان  تان كي غاب  الربوفي�سور  وق��ال 
ممثلني  �سي�ستقبل  االت��ف��اق��ي��ة  ومب��وج��ب 
للح�سور  االإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  عن 
والفعاليات  ال������ن������دوات  يف  وامل���������س����ارك����ة 
املعهد  ينظمها  التي  الدولية  وامل��وؤمت��رات 
ف��ي��م��ا ���س��ي�����س��ارك مم��ث��ل��ون ع���ن امل��ع��ه��د يف 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
النقا�س  ح���ل���ق���ات  يف  وخ���ا����س���ة  ال�����دائ�����رة 

ال�سنوية وموؤمتر التناف�سية وغريها.
والتي  ال�سراكة  بهذه  �سعادته  عن  واأع��رب 
التناف�سية  ملعهد  متميزة  اإ���س��اف��ة  ت�سكل 

التطور  مل�ستوى  ن��ظ��را  ب���الده  يف  ال��وط��ن��ي 
اإمارة  ت�سهدهما  اللذين  الكبريين  والنمو 
ي�سكل  امل��ج��االت مم��ا  اأب��وظ��ب��ي يف خمتلف 
للجانبني  مالئمة  واأر�سية  مهمة  فر�سة 
الإجراء الدار�سات والبحوث والتقارير ذات 
العالقة مبو�سوعات التنمية االقت�سادية.

بناء  اإىل  االتفاقية  من  اجلانبان  ويهدف 
لت�سجيع  امل�سرتك  املعريف  للتبادل  قاعدة 
ملواطني  االقت�سادي  واالزده��ار  االإنتاجية 
دولة االإمارات مبا يف ذلك درا�سة االإنتاجية 
امل�����س��روع��ات ال�سغرية  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  م��ع 
وامل��ت��و���س��ط��ة و���س��ن��اع��ة ال��ع��ق��ارات يف اإم���ارة 
اأداء  امل���ال   ل��راأ���س  واع���دة  اأبوظبي كوجهة 

القطاع والوقاية من االأزمات وامل�ستقبل .
�سيا�سات  اإع�����داد  اىل  االت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
امل��ن��اف�����س��ة وح���م���اي���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك يف اإم�����ارة 
اأبوظبي وبناء �سيناريوهات منو القطاعات 

الواعدة يف اإمارة ابوظبي.

الربوفي�سور  قدم  االتفاقية  توقيع  وعقب 
تان كي غاب حما�سرة لعدد من موظفي 
بعنوان  واالح���������س����اء  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ق���ط���اع 
حمركات النمو العاملي ونافذة من الفر�س 
اإىل  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  لتدفقات 
اآ���س��ي��ا اأب����رز ف��ي��ه��ا اأه����م اجت���اه���ات تدفقات 
اآ�سيا  اإىل  امل��ب��ا���س��ر  االأج��ن��ب��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
العامل  ل���دول  الن�سبية  االأه��م��ي��ة  مو�سحا 
اإىل  املبا�سر  االأجنبي  لال�ستثمار  كم�سدر 
اآ���س��ي��ا. واأ����س���اف اأن ه��ن��اك جم��م��وع��ة من 
العامل  على  تعتمد  التي  االآ�سيوية  ال��دول 
الغربي كالواليات املتحدة االأمريكية ودول 
لتلك  رئي�سي  ك��م��رك��ز  االأوروب������ي  االحت����اد 
التدفقات يف حني تعتمد جمموعة اأخرى 
املبا�سرة من  اال�ستثمارات  الدول على  من 

الدول االآ�سيوية ويف مقدمتها ال�سني.
ال�سني  اإىل ح���دوث ط��ف��رة يف وزن  واأ���س��ار 
تكون  ب��اأن  وتوقعاته  العاملي  االقت�ساد  يف 

واأنه  امل�ستقبل  يف  العامل  يف  اقت�ساد  اأك��رب 
ومنها  واالقت�ساديات  ال���دول  على  يتعني 
فيما  تبحث  اأن  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  اق��ت�����س��اد 
ميكن اأن تقدمه من مزايا تناف�سية جلذب 
اإليها  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  تلك 
لالإمارة  االقت�سادية  ال��روؤي��ة  يحقق  ومب��ا 
التنويع  حتقيق  اإىل  وال��رام��ي��ة   2030
قائم  اقت�ساد  نحو  والتحول  االقت�سادي 

على املعرفة.
ون����ظ����م ق����ط����اع ال���ت���خ���ط���ي���ط واالح���������س����اء 
زي��ارة ميدانية  غ��اب  ت��ان كي  للربوفي�سور 
لالأعمال  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  م���ن  ك���ل  اإىل 
االإح�ساء-  وم���رك���ز  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  وم��ك��ت��ب 
اأبوظبي و�سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
االقت�سادي  للتطوير  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
اط���الع خ��الل��ه��ا ع��ل��ى م��ه��ام ه���ذه اجلهات 
وتطور العمل فيها و�سبل التعاون البحثي 

معها.
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اقت�سادية اأبوظبي ومعهد التناف�سية الآ�سيوي يف �سنغافورة يوقعان اتفاقية تعاون

•• دبي-الفجر:

عن  االأ�سول  الإدارة  و�سل  جمموعة  اأعلنت 
انطالق برناجمها للتدريب ال�سيفي املكثف 
املوجه لطلبة املدار�س واجلامعات الذي بداأ 
مواطناً  طالباً   19 و�سي�سارك  ال�سهر.  هذا 
التدريب  ب��رام��ج  االأع���م���ار يف  م��ن خم��ت��ل��ف 
�سهرين، حيث  اأو  واح��د  �سهر  ملدة  الداخلي 
و�سل،  اإدارات  خمتلف  يف  الطالب  �سيعمل 
واالأرا�����س����ي  ال���ع���ق���ارات  اإدارة  ذل����ك  يف  مب���ا 
وامل�سرتيات وخدمات وحلول اإدارة االأ�سول. 
املوارد  ع��ام  مدير  اجل�سمي  جا�سم  واأع���رب 
الب�سرية يف و�سل عن �سعادته بهذه املبادرة 
نظراً لتاأثريها االإيجابي على فر�س العمل 
يتمثل  وق���ال:  ال�سباب،  ل��ه��وؤالء  امل�ستقبلية 
على  امل�ساركني  ال�سباب  م�ساعدة  يف  هدفنا 
اال�ستفادة بطريقة اأف�سل من اأ�سهر العطلة 
من  معارفهم  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  ال�سيفية، 

خ���الل اك��ت�����س��اب اخل���ربة امل��ي��دان��ي��ة. اإن��ن��ا يف 
و�سل نوؤمن بقوة باأن هذه الربامج ت�ساعد 
تغر�س  كما  الغد،  اأجيال  اإن�ساج عقول  على 

فيهم اأخالقيات وقيم العمل اجليدة، االأمر 
الذي �سيعود عليهم بالنفع عندما يدخلون 

معرتك العمل .

اليوم  اإىل و�سل يف  املتدربني  ولدى و�سول 
تعريفية  بجل�سة  اجل��م��ي��ع  ����س���ارك  االأول، 
خاللها  من  ليح�سلوا  �ساعات   3 ا�ستمرت 

على نبذة مف�سلة حول املجموعة وال�سركات 
تتوىل  التي  الكبرية  والعمليات  لها  التابعة 
اإدارتها يف دبي. وان�سم روؤ�ساء االإدارات اأي�ساً 
اأدواره����م  طبيعة  ل�����س��رح  اجلل�سة  ت��ل��ك  اإىل 
ومهام اإداراتهم، ليختتم اللقاء بجل�سة طرح 
عليها  ال���ردود  وت��ق��دمي  التفاعلية  االأ�سئلة 
ال�سباب  مب�����س��ارك��ة  املتخ�س�سني  ق��ب��ل  م��ن 

املتحم�سني للمعرفة.
وي���ق���ول اجل�����س��م��ي م��و���س��ح��اً: ت��ب��دي و�سل 
درجة عالية من االلتزام للقيام بدور ن�سط 
املواطنني  ال�����س��ب��اب  اأن  وت���رى  امل��ج��ت��م��ع،  يف 
مي��ث��ل��ون واح������داً م���ن االأ�����س����ول ال��ق��ي��م��ة يف 
البالد، لذا، فاإن �سمان امل�ستقبل امل�سرق لهم 
يبداأ من تاأهيلهم وتوفري االأدوات واملعارف 
ليكت�سبوا  اإليها  يحتاجون  التي  واخل��ربات 
والتفكري،  التحليل  على  القدرة  من  املزيد 
املجتمع  يف  بنجاح  امل�ساهمة  من  وليتمكنوا 

يف امل�ستقبل القريب .

و�سل ت�ستثمر يف ال�سباب الإماراتي من خالل برناجمها للتدريب ال�سيفي

تهدف اإىل خلق بيئة تناف�شية بني رّواد الأعمال واإر�شاء ثقافة الريادة والإبداع

فتح باب الرت�سح جلائزة �سندوق خليفة لريادة الأعمال 
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•• اأبوظبي-الفجر: 

الرت�سح  باب  فتح  عن  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اأعلن 
الرابعة.  دورت��ه��ا  االأع��م��ال يف  ل��ري��ادة  جل��ائ��زة �سندوق خليفة 
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�س ال�سندوق على غر�س روح 
ريادة االأعمال يف اأو�ساط املواطنني وت�سجيعهم على تبني ثقافة 
وم�ساريعهم،  با�ستثماراتهم  االرتقاء  نحو  دائ��م  كنهج  الريادة 
تتبناها  التي  التنموية  واال�سرتاتيجيات  حتت مظلة اخلطط 

حكومة اأبوظبي.
وتتمحور اأهداف اجلائزة حول ن�سر قيم ريادة االأعمال وخلق 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب  ب��ني  اإي��ج��اب��ي��ة  تناف�سية  اأج����واء 
واملتو�سطة، مبا ي�ساعد على تطوير مفاهيم االإبداع واالبتكار 
وي��ح��ّف��ز ق�����درات امل��ر���س��ح��ني ل��ل��ج��ائ��زة، ف�����س��اًل ع���ن التعريف 
حتويل  على  وم�ساعدتهم  وت�سجيعهم  واملبتكرين  باملبدعني 
دعم  يف  ت�ساهم  مثمرة  اقت�سادية  م�سروعات  اإىل  ابتكاراتهم 

م�سرية التنمية والتطور يف اإمارة اأبوظبي.
وتعقيباً على هذه املنا�سبة، قال �سعادة عبداهلل �سعيد الدرمكي 
امل�ساريع: يكر�س  التنفيذي ل�سندوق خليفة لتطوير  الرئي�س 
االإعالن عن اإطالق اجلائزة يف دورتها الرابعة روؤيتنا ويعك�س 
االأعمال  رّواد  ب��ني  وامل��ع��ارف  اخل���ربات  نقل  يف  التزامنا  م��دى 
ومواهب  ك��ف��اءة  يف  واال���س��ت��ث��م��ار  التناف�سية  ال����روح  وت�سجيع 
القطاع  ه��ذا  دور  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا  ال��دول��ة،  مواطني 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ا�ستدامة  م��ن  وي��ع��زز  احل��ي��وي 
االأعمال  ل��ري��ادة  ج��ذب  ونقطة  كمركز  االإم���ارة  مكانة  وير�سخ 
احليادية  مبداأ  تعزيز  على  منا  واأ���س��اف: حر�ساً  املنطقة.   يف 
وال�سفافية يف انتقاء الفائزين والتاأكيد على م�ساألة امل�سداقية 

وال�سفافية، اعتمدت جلنة التحكيم عدداً من املعايري ترتكز اإىل 
املزايا واملهارات الريادية يف �سخ�سية �ساحب امل�سروع وجوانب 
التميز للم�سروع من حيث اجلودة والربحية والنمو والتو�سع 

وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف جمال ريادة االأعمال. 
واأ�سار الدرمكي اىل اأن جلنة التحكيم تتكون من ممثلني عن 
االقت�سادية  التنمية  ودائ��رة  امل�ساريع  لتطوير  �سندوق خليفة 
واأحد البنوك الوطنية واإحدى املجموعات االقت�سادية اخلا�سة. 
وُي�سند اإىل اللجنة مهمة القيام بجملة من امل�سوؤوليات، تتمثل 
اأفكار امل�ساريع  يف فرز الطلبات واملوافقة ب�سورة مبدئية على 
املر�سحة والقيام بزيارات ميدانية لتلك امل�ساريع واإجراء الفرز 

النهائي لها ومقابلة اأ�سحابها واالإعالن عن النتائج.
وت�سم جائزة �سندوق خليفة لريادة االأعمال �ست فئات: اأف�سل 
م�سروع �سمن الربنامج التمويلي بداية، اأف�سل م�سروع �سمن 
الربنامج  �سمن  م�سروع  اأف�سل  زي���ادة،  التمويلي  ال��ربن��ام��ج 
اأف�سل  الرتاثي،  القطاع  يف  م�سروع  اأف�سل  خطوة،  التمويلي 
اإماراتي  م�����س��روع  واأف�����س��ل  الع�سوية  ب��رن��ام��ج  �سمن  م�����س��روع 

مواطن من غري امل�ستفيدين من خدمات ال�سندوق.
ومن املقرر اأن يتم ا�ستقبال الطلبات الراغبة يف امل�ساركة حتى 
تاريخ 29 اأغ�سط�س 2013، حيث �سيجري االإعالن عن اأ�سماء 
امل�ساريع الفائزة خالل حفل خا�س يقام يف 7 اأكتوبر 2013، 
على  تذكارية  وهدايا  ودروع  تقديرية  �سهادات  توزيع  يتخلله 
الرتاثي  امل�����س��روع  فئة  اإىل  موجهة  مالية  وج��ائ��زة  الفائزين 
اإىل  الدرمكي  ولفت  اإم��ارات��ي.  م�سروع  الأف�سل  مالية  وجائزة 
احلكومية  اجلهات  اأ�سماء  احلفل  خالل  �سيعلن  ال�سندوق  اأن 
حتت  املن�سوية  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  دعما  االأك��ر 
داعيا  امل�سرتيات،  حجم  ملعيار  ا�ستنادا  وذل��ك  ال�سندوق  مظلة 

اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة وال�����س��رك��ات الوطنية 
امل�ساريع  لدعم  م�سرتياتها  من  ج��زء  تخ�سي�س  اىل  الكربى 
والتطور  اال���س��ت��م��راري��ة  م��ن  ومتكينها  واملتو�سطة  ال�سغرية 

للنهو�س بواجبها ودورها يف دعم م�سرية التنمية واالزدهار.

درهم اإجمايل مبيعات  مليون   764
اأغذية خالل الن�سف الأول من 2013 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت مبيعات جمموعة  اأغذية  خالل الن�سف االأول من 2013 بن�سبة 19 يف املائة لت�سل اإىل 764 مليون درهم 
 87 اإىل  املا�سي لي�سل  العام  املائة مقارنة بالفرتة ذاتها من  56 يف  ارتفاعا بن�سبة  اأرب��اح املجموعة  فيما �سجل �سايف 
مليون درهم نظرا الرتفاع حجم مبيعاتها وزيادة هوام�س الربحية. وتعمل اأغذية التي تتخذ اأبوظبي مقرا لها ومتتلك 
دولة  يف  القائمة  منتجاتها  توزيع  عمليات  وتو�سيع  االإنتاجية  طاقتها  رفع  على  االأغلبية  ح�سة  �سناعات  �سركة  فيها 
اأ�سواق خمتلفة.  واال�ستحواذ على ح�س�س يف  باقة منتجاتها  تو�سعة  اإىل  املجموعة  املتحدة وتتطلع  العربية  االإم��ارات 
وقال معايل را�سد مبارك الهاجري رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اأغذية  يف ت�سريح له مبنا�سبة اإعالن املجموعة اليوم 
توا�سل  املجموعة  اإن   ..  2013 يونيو   30 يف  واملنتهية  احل��ايل  العام  من  االأوىل  ال�ستة  لالأ�سهر  املالية  نتائجها  عن 
اأداء كل من  االأ�سا�سية وحت�سني  اأعمالها  الربحية من خالل  تركز على حتقيق  التي  ا�سرتاتيجيتها  تنفيذ  تقدمها يف 
تنفيذ  على  تركز  ال�سركة  اأن  الهاجري  واأ�ساف  وتركيا.  م�سر  من  كل  يف  وعملياتها  موؤخرا  اأطلقتاها  التي  منتجاتها 
اأ�سواق دول جمل�س التعاون  اأعمالها لتغطي  خططها الإطالق منتجات جديدة ورفع قدرتها االإنتاجية وتو�سيع نطاق 
لدول اخلليج العربية. وقال اإليا�س اأ�سيماكوبولو�س الرئي�س التنفيذي ملجموعة اأغذية ان املجموعة �ستوا�سل منوها يف 
دولة االإمارات و�ستتابع عمليات التو�سع يف مناطق جغرافية جديدة ورفع قدراتها االإنتاجية مع موا�سلة حت�سني كفاءة 
عملياتها وتكاليفها.. م�سريا اإىل اأنه على الرغم من التحديات التي تكتنف املنطقة اإال اأن املجموعة باقية على نظرتها 
املتفائلة جتاه امل�ستقبل ..وتوقع ان حتظى ال�سركة بعام اآخر من النجاح والنمو. و�سهدت مبيعات ق�سم االأعمال الزراعية 
ملجموعة اأغذية املخولة اإدارة اإنتاج وتوزيع الدقيق واالأعالف احليوانية يف �سركة املطاحن الكربى منوا ن�سبته 16يف 
املائة خالل الن�سف االأول من العام اجلاري لت�سل اإىل 493 مليون درهم وذلك نتيجة منو حجم املبيعات بن�سبة 14 
يف املائة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�سي. اأما بالن�سبة لق�سم اأعمال امل�ستهلك للمجموعة والذي يقوم باإدارة باقة 
متنوعة من املنتجات اال�ستهالكية مبا يف ذلك مياه العني وم�ستقات احلليب الطازجة يوبليه وع�سائر كابري �سن فقد 
25 يف املائة عن  271  مليون درهم خالل الن�سف االأول من العام اجلاري حمققا منوا ن�سبته  حقق مبيعات بقيمة 
نف�س الفرتة من العام املا�سي. وارتفع اإجمايل هام�س الربح يف خمتلف اأنحاء املجموعة نتيجة حت�سن مبيعاتها وعمليات 
اإمارات ال�سارقة  اأ�سعار الدقيق يف  ال�سراء التناف�سية التي تقودها اإىل جانب تنفيذ مبادرات خلف�س التكاليف وارتفاع 
واأم القيوين وعجمان وراأ�س اخليمة والفجرية. من جهة اأخرى �سهدت م�ساريف املبيعات والنفقات العمومية واالإدارية 
ارتفاعا بلغت ن�سبته 19 يف املائة مقارنة بالعام املا�سي وذلك ب�سبب ارتفاع تكاليف التوزيع نظرا الرتفاع حجم االنتاج 

واال�ستثمار يف الن�ساطات االإعالنية والتكاليف املتعلقة باملوظفني.

•• دبي-الفجر: 

اأحد امل�سارف االإ�سالمية   ، اأعلن م�سرف االإم��ارات االإ�سالمي 
الرائدة يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة، اليوم عن اإطالقه 
الأول منتج �سمن جمموعة من املنتجات االدخارية اجلديدة، 
وهي وديعة �سهر رم�سان اخلا�سة ملدة ثالث �سنوات، واملتوافقة 
ك��ل��ي��اً م��ع اأح��ك��ام ال�����س��ري��ع��ة االإ���س��الم��ي��ة، وذل���ك ان��ط��الق��اً من 
يف  االدخ��ار  ثقافة  ت�سجيع  اإىل  الرامية  امل�سرف  ا�سرتاتيجية 
للمتعاملني  اخلا�سة  رم�سان  �سهر  ودي��ع��ة  وتتوفر  املجتمع 
احل��ال��ي��ني وامل��رت��ق��ب��ني ل��ف��رتة حم����دودة، ح��ت��ى اأواخ����ر ال�سهر 
االأه��داف اال�سرتاتيجية  الف�سيل. وتن�سجم هذه اخلطوة مع 
مل�سرف االإمارات االإ�سالمي ، والرامية اإىل ت�سجيع املتعاملني 
ا�ستقرارهم  حتقيق  و�سمان  مل�ستقبلهم  امل��ايل  التخطيط  على 

تلبية  اإمكانية  للمتعاملني  اجل��دي��دة  املنتجات  وتتيح  امل���ادي 
امل�سوؤوليات املالية املرتتبة عليهم خالل �سهر رم�سان املبارك.

التنفيذي،  الرئي�س  نائب  عقيل،  في�سل  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
: ال  االإ�سالمي  االإم���ارات  ال���روات يف م�سرف  واإدارة  االأف���راد 
�سك باأن التخطيط وو�سع امليزانيات املنا�سبة هما من العنا�سر 
يف  ون��ح��ن  امل�ستقبل  يف  امل���ادي  اال���س��ت��ق��رار  لتحقيق  الرئي�سية 
م�����س��رف االإم������ارات االإ���س��الم��ي م��ل��ت��زم��ون ب��ت��ق��دمي منتجات 
ا�ستثنائية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، ت�ساهم يف 
تر�سيخ مفاهيم االدخار والتوفري لدى املتعاملني، كما ت�سمن 
مل�ستقبلهم.  التخطيط  على  ت�ساعدهم  كبرية  ت�سهيالت  لهم 
اأول منتج  3 �سنوات  ومتّثل وديعة �سهر رم�سان اخلا�سة ملدة 
التي يتطّلع امل�سرف  املنتجات االدخارية  �سمن جمموعة من 

الإطالقها خالل العام احلايل .

�سمن  �سنوات  ملدة ثالث  اخلا�سة  رم�سان  �سهر  وديعة  تندرج 
ل��ف��رتة حم����دودة م��ن الوقت  ت��ت��وف��ر  ال��وك��ال��ة، وه���ي  منتجات 
اأح���ك���ام ال�سريعة  ت��ن��اف�����س��ي��ة. وب��ح�����س��ب  ومت��ن��ح م���ع���دالت رب���ح 
االإ�سالمية، متثل الوكالة عقداً بني املتعامل وامل�سرف، يكون 
يف  املتعامل  ام��وال  ا�ستثمار  عن  م�سوؤواًل  وكياًل  امل�سرف  فيه 
ال�سريعة  اأحكام  مع  ين�سجم  ومبا  املالية،  واالأ���س��ول  الب�سائع 
ال�سمحاء. وميكن للمتعاملني اال�ستثمار يف الوديعة من خالل 
اإيداع مبلغ ال تقل قيمته عن 100 األف درهم اإماراتي وال يزيد 
على ثالثة ماليني درهم، ملدة ثالث �سنوات. ويتوفر هذا املنتج 
ربح  ومبعدالت  املبارك  رم�سان  �سهر  نهاية  حتى  للمتعاملني 
بتوزيع  امل�سرف  يقوم  اأن  على   ،2.5775% بن�سبة  متوقعة 
العائدات من وكالة على امل�ستثمرين خالل �سهر رم�سان من 

كل عام، وابتداًء من عام 2014.

م�سرف الإمارات الإ�سالمي يطلق وديعة �سهر رم�سان اخلا�سة ملدة ثالث �سنوات



•• دبي-وام:

ن�����ال م���رك���ز م���ب���ي���ع���ات ����س���رك���ة االم��������ارات 
افتتح  ال�����ذي  دو  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��الت�����س��االت 
الفجرية  �سنرت  �سيتي  م��رك��ز  يف  م��وؤخ��را 
الدولية  عن  اآب��ل  للت�سوق ج��ائ��زة  جرين 
املعمارية  وال��ع��ن��ا���س��ر  ال��ب��ن��اء  ف��ئ��ة  من���ط 

الرتاثية .
ن��وع��ه على  امل���رك���ز االأول م���ن  وي��ع��د ه���ذا 
م�����س��ت��وى االإم������ارات احل��ا���س��ل ع��ل��ى اأعلى 
ع��امل��ي��ا لالأبنية  ع��ل��ي��ه  م��ت��ع��ارف  ت�����س��ن��ي��ف 
اخل�سراء لييد وهو من الفئة البالتينية 
حيث ياأتي افتتاحه �سمن جهود دو لتغدو 
الناحية  م���ن  ا���س��ت��دام��ة  اأك����ر  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
نائب  العلياك  عبدالهادي  وق��ال  البيئية. 
واخل����دم����ات  االأ������س�����ول  الإدارة  ال���رئ���ي�������س 
املوؤ�س�سية والذي ت�سلم اجلائزة بالنيابة عن 
�سركة دو خالل حفل خا�س عقد يف اململكة 
جائزة   على  احل�سول  ي�سرفنا  اأنه  املتحدة 

املرموقة حيث ميثل  الدولية   اآب��ل  غرين 
املفهوم املعتمد يف مركز مبيعات الفجرية 
خطوة �سباقة ل�سركتنا يف جمال املبادرات 
اإىل  ال��ت��ح��ول  عجلة  ل��دف��ع  ت��رم��ي  البيئية 
والدولة  لل�سركة  ا�ستدامة  اأكر  م�ستقبل 
باأ�سرها وياأتي خري برهان على ذلك نيله 
هذه اجلائزة العاملية من موؤ�س�سة رائدة يف 

جمال اال�ستدامة.
جدير بالذكر اإن �سهادة  لييد  متنح فقط 
تقييم  اأعلى  على  حت�سل  التي  للم�ساريع 
من حيث كونها �سديقة للبيئة واإ�سهامها 
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وبعد التحقق 
من مراعاتها الأ�س�س تر�سيد املياه وتوفري 
ال���ط���اق���ة وا����س���ت���ه���الك امل������واد وامل��������وارد يف 
للمبنى  الداخلية  البيئة  وجودة  العمليات 
اخلا�س  ال��ن��ق��اط  ن��ظ��ام  تطبيق  وع��ن��د   ..
ب�سهادة  لييد  فاق مركز مبيعات دو اأعلى 
الدرجات وح�سل على ال�سهادة من الدرجة 

البالتينية. 

•• عجمان - الفجر :

رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  العزيز  عبد  ال�سيخ  �سهد 
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان حفل ت�سليم �سهادات 
ت�سنيف املن�ساآت ال�سياحية والذي يعد االأول من نوعه 
عام  النعيمي مدير  احمد  في�سل  ، بح�سور  ب��االإم��ارة 
املحلية واالحتادية  الدوائر  الدائرة وعدد من مدراء 
الفنادق والفعاليات  باالإمارة ومديري وممثلي قطاع 

ال�سياحية وذلك بفندق كمبين�سكي عجمان.
واأكد ال�سيخ عبد العزيز بن حميد اأن م�سروع ت�سنيف 
اأهم  م��ن  يعترب  عجمان  اإم���ارة  يف  ال�سياحية  املن�ساآت 
باعتباره  ؛  العام  ه��ذا  ال��دائ��رة  تقدمها  التي  امل�ساريع 
باملن�ساآت  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  ك���ل  ال�����س��ف��اف��ي��ة يف  زي�����ادة  ي��ع��زز 
العديد من  ال�سياحية وال��ذي مت اعتماده بعد اج��راء 
اأف�سل  م��ع  املعيارية  وامل��ق��ارن��ة  وال��درا���س��ات  االأب��ح��اث 
واالجتماعات  والعاملية  املحلية  ال�سياحية  الوجهات 
التي متت مع ممثلي القطاع ال�سياحي والفندقي،ومت 
اإ�سدار النظام اجلديد لت�سنيف املن�ساآت ال�سياحية مبا 
يتنا�سب مع النمو الكبري الذي ي�سهده هذا القطاع يف 
اإمارة عجمان. واأ�سار �سموه اإىل اأن م�سروع الت�سنيف 
متت مناق�سته مع �سركائنا يف القطاع ال�سياحي واجناز 
مراحله كافة حتى مرحلة التطبيق والتنفيذ بتعاون 

مثمر واإيجابي مع تلك املن�ساآت ال�سياحية.

حكومة  بحر�س  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  وا�ساد 
عجمان على تطوير ورقي ال�سياحة يف االإمارة وال�سيما 
املن�ساآت ال�سياحية وذلك من خالل دعمها ومتابعتها 
مل�سروع الت�سنيف الذي جاء ملبيا لطموحات االإمارة 
كن�ساط  بها  وال��ن��ه��و���س  ال�سياحة  لتعزيز  �سعيها  يف 
احمد  في�سل  �سعادة  قال  جانبه  من  فّعال.  اقت�سادي 
ال�سياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل���دائ���رة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 

بزيارات  ال��ق��ي��ام  ت�سمن  الت�سنيف  ن��ظ��ام  تطبيق  اأن 
ومعاينات ميدانية على 35 من�ساأة فندقية حيث بداأت 
وانتهت  املا�سي  مار�س  من  العا�سر  يف  االأوىل  املرحلة 
امل��رح��ل��ة اخل��ام�����س��ة واالأخ������رية يف ال���راب���ع م��ن يوليو 
من�ساأة   35 اأ���س��ل  م��ن   30 ب��ع��ده��ا  ح�سلت  امل��ا���س��ي. 

فندقية على �سهادات الت�سنيف.
وع������ّدد ال��ن��ع��ي��م��ي م���راح���ل امل�������س���روع اخل���م�������س، ففي 

الرتخي�س  نظام  مراجعة  فيها  متت  االأوىل  املرحلة 
ال�سياحية  التنمية  دائرة  والت�سنيف احلايل من قبل 
بزيارات  القيام  ت�سمنت  الثانية  واملرحلة   ، بعجمان 
مقار  من  خمتارة  جمموعة  على  ميدانية  ومعاينات 
اأدن���ى �سمل  ال��ن��زالء احل��ال��ي��ة يف عجمان بحد  اإق��ام��ة 
خم�س من�ساآت �سياحية، وحد اأق�سى ثالثون مقر من 

الفنادق وال�سقق الفندقية.
واأ�ساف النعيمي ان املرحلة الثالثة خ�س�ست للوقوف 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج امل��رح��ل��ت��ني ال�����س��اب��ق��ت��ني ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
مت  التي  اال�ست�سارية  ال�سركة  من  املقدمة  التو�سيات 
التعاقد معها ومن ثم االتفاق على متطلبات املرحلة 
القيام  اأجل  من  واملناق�سات  النتائج  على  بناًء  التالية 
ب��ال��ت��غ��ي��ريات ال�����س��روري��ة ل��ل��ن��ظ��ام م��ت��ى م��ا ك���ان ذلك 

�سروريا.
تفا�سيلها وما  الرابعة مت حتديد  املرحلة  اأن  واو�سح 
�سملته من تطوير وتقدمي التغيريات بناًء على نتائج 
املرحلة الثالثة ، كما مت يف هذه املرحلة تقدمي كتيب 
يف  والت�سنيف  الرتخي�س  لنظام  اجلديد  االإر���س��ادات 

عجمان.
وقال اإن املرحلة اخلام�سة واالأخرية خ�س�ست لتطبيق 
نظام الت�سنيف اجلديد والذي اكتمل اجنازه يف يوليو 
الن�ساط  على  طيب  م��ردود  له  يكون  و�سوف  اجل��اري 

ال�سياحي يف اإمارة عجمان.
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عقارات دبي ت�ستقطب ا�ستثمارات عربية واأجنبية 
بقيمة 53 مليار درهم يف الن�سف الأول من العام احلايل

•• دبي-وام:

العقارية يف  ال�سوق  اأن  ام�س  دب��ي  االأرا���س��ي واالأم���الك يف  دائ��رة  اأعلنت 
االإمارة ا�ستقطبت ا�ستثمارات خليجية وعربية واأجنبية نحو 53 مليار 
درهم خالل الن�سف االأول من العام احلايل. واأظهر تقرير مايل �سدر 
عن اإدارة تنمية القطاع العقاري يف دائرة االأرا�سي واالأمالك بدبي حول 
العرب  امل�ستثمرين  ع��دد  اأن  املا�سية  ال�ستة  ال�سهور  يف  ال��دائ��رة  ن�ساط 
ارتفع بن�سبة 47 يف املائة خالل هذه الفرتة ا�ستثمروا فيها نحو خم�سة 
111 يف املائة مقارنة بنف�س الفرتة من  مليارات درهم بزيادة ن�سبتها 
العام املا�سي. واأ�ساف اأن ن�سبة عدد امل�ستثمرين االأجانب ارتفعت بن�سبة 
املا�سية مقارنة بنف�س الفرتة من العام  ال�ستة  ال�سهور  يف  املائة  يف   53
بزيادة  دره��م  مليار   32 ح��وايل  ا�ستثماراتهم  قيمة  بلغت  حيث  املا�سي 
امل�ستثمرين اخلليجيني  اأن عدد  التقرير  واأو�سح  املائة.  73 يف  ن�سبتها 
االأجانب مبن فيهم مواطنو الدولة ارتفع بن�سبة 49 يف املائة يف الن�سف 
االأول من العام احلايل مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2012 اإذ بلغت 
املائة.  57 يف  ن�سبتها  بزيادة  دره��م  مليار   16 نحو  ا�ستثماراتهم  قيمة 
واأكد �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام الدائرة يف ت�سريح �سحايف 
له اأن ال�سوق العقاري يف اإمارة دبي يتمتع بجاذبية خا�سة عند مقارنته 
باالأ�سواق االأخرى الأ�سباب كثرية منها اال�ستقرار وتنوع املنتجات وارتفاع 
العائد على اال�ستثمار وميكن النظر اإىل هذه النتائج االإيجابية على اأنها 
ت�سويت على الثقة من جانب امل�ستثمرين وداللة على التعايف متاما من 

تبعات االأزمة املالية العاملية. 
ولفت اإىل اأن النمو املتزايد يف اأعداد امل�ستثمرين من خمتلف انتماءاتهم 
واأحجام اال�ستثمارات يعك�س جناح ال�سيا�سات واملبادرات االقت�سادية التي 
اتبعتها حكومة دبي خالل العام احل��ايل التي كان لها االأث��ر االأك��رب يف 
والعرب  واخلليجني  املواطنني  امل�ستثمرين  من  متزايدة  اأع���داد  ج��ذب 
التي  االآمنة  البيئات  دائما عن  امل��ال يبحث  راأ���س  اأن  واالأج��ان��ب ال�سيما 

توفر عائدا جمزيا .
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•• اأبوظبي-وام:

تهدف روؤية اأبوظبي 2030 التي قام بتطويرها 
جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين اإىل حتقيق 
تنوع اقت�سادي وبناء عا�سمة متكاملة وذات بنية 
حت��ت��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف االأ����س���ع���دة تتيح 
ل��ل�����س��ك��ان م���ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني من���ط حياة 
متطورة وينعمون من خاللها باأف�سل اخلدمات 

يف جمال ال�سكن والتعليم والنقل.
وت��ع��د اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي اإح���دى اأب���رز م��دن املنطقة 
بارزا  حت��وال  املا�سية  العقود  خ��الل  �سهدت  حيث 
يف اإطار عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية 
له  املغفور  ب��داأه��ا  ال��ت��ي  امل�سرية  وه��ي  والثقافية 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�س الدولة 
ووا����س���ل م�����س��ريت��ه ب��ك��ل ك��ف��اءة واق���ت���دار �ساحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
�سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  ومتابعة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  اأ�سدره  تقرير  واأك��د 
ال��ع��م��راين اأن ه���ذه ال���روؤي���ة ال��ث��اق��ب��ة ت��ه��دف اإىل 
االرت����ق����اء مب��ك��ان��ة اأب���وظ���ب���ي اإىل م�����س��اف امل���دن 
االأ�سعدة  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  امل���ت���ط���ورة  ال��ع�����س��ري��ة 
م��ت��ن��وع��ا ومنفتحا  اق��ت�����س��ادا  ب��اع��ت��ب��اره��ا مت��ل��ك 
م�سدر  على  يعتمد  وال  اال�ستثمار  على  ي�سجع 
اأبوظبي  روؤي����ة  ان  اىل  ..م�����س��ريا  ل��ل��دخ��ل  واح����د 
قبل  م��ن  ال��ه��دف  ه��ذا  لتحقيق  انبثقت   2030
قيادة اأبوظبي الر�سيدة يف تطوير عا�سمة عربية 
م�ستدامة حتافظ على ما متتع به اإمارة اأبوظبي 
من تراث وثقافة فريدين وت�سهم يف الوقت ذاته 

يف اإر�ساء م�ستقبل واعد لالأجيال القادمة.
وجاء يف التقرير انه والأن عملية التطوير امل�ستدام 
 2030 اأبوظبي  اأحد املرتكزات االأ�سا�سية لروؤية 
اإمارة  يف  تنفيذها  يجري  التي  امل�ساريع  كل  ف��اإن 
تهدف  م�ستدامة  م��ع��اي��ري  م��ن  تنطلق  اأب��وظ��ب��ي 
والثقافية  البيئية  امل��ق��وم��ات  على  احل��ف��اظ  اإىل 
مفهوم  اإقامة  وتت�سمن  والرتاثية  واالقت�سادية 

املجتمعات امل�ستدامة املتكاملة .
عدة  اأه����داف  امل�����س��ت��دام  التطوير  عملية  وت�سمل 
مثل اإدارة وتلبية املتطلبات احلالية مع االأخذ يف 
االإعتبار احتياجات االأجيال املقبلة من املواطنني 
املجتمعات  ل��ك��ل  ت��ت��ي��ح  ح�����س��ري��ة  ب��ي��ئ��ة  واإر�����س����اء 
عن  ف�سال  ع�سرية  حياة  �سمن  بتناغم  العي�س 
اآم��ن��ة ون��اب�����س��ة بالن�ساط  اإق���ام���ة م��ن��اط��ق ع��ام��ة 
البع�س وتوفري  واحلركة ومرتابطة مع بع�سها 
التنويع  عملية  بتعزيز  الكفيلة  الظروف  اأف�سل 
االقت�سادي وو�سع اخلطط التي ت�ستجيب للمناخ 
ف�سال  املياه  م�سادر  على  وحتافظ  ال�سحراوي 
وتقنيات  امل�ستدامة  الطاقة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  ع��ن 
للم�ساهمة  االإمكان  قدر  النفايات  اإدارة  واأ�ساليب 
اإمارة  لتكون  اأبوظبي  االإرتقاء مبكانة  بالتايل يف 
رائ����دة يف ا���س��ت��ق��ط��اب امل�����س��اري��ع واالأف������راد للعمل 

واالإقامة والرتفيه �سمن بيئة متميزة من جميع 
اجلوانب.

وعن مبادئ املجتمعات املتكاملة امل�ستدامة ي�سكل 
م��ف��ه��وم امل��ج��ت��م��ع��ات امل�����س��ت��دام��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة الذي 
العمراين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأط��ل��ق��ه 
ا�سرتاتيجية   2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  لتحقيق 
باملتطلبات  للوفاء  �سامال  عمل  واإط���ار  متكاملة 
املختلفة ل�سكان اإمارة اأبوظبي حا�سرا وم�ستقبال 
وامل�ساهمة يف االرتقاء بنمط حياة ال�سكان وتعزيز 

اخليارات املتاحة.
ويعمل جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين على 
املتكاملة  امل�ستدامة  املجتمعات  مفهوم  ترجمة 
للموارد  والفعال  االأم��ث��ل  اال�ستخدام  خ��الل  من 
الطبيعية و�سون وحماية البيئة وتعزيز الرتابط 

االجتماعي والرفاهية االقت�سادية.
ويقوم مفهوم املجتمعات امل�ستدامة املتكاملة على 
عدة مبادئ رئي�سية يكمل بع�سها البع�س وتتمثل 
يف تقدمي اأف�سل معايري الت�سميم والبناء وذلك 
من خالل تكامل بيئة البناء مع البيئة الطبيعية 
والت�سميم  احل���ج���م  االع���ت���ب���ار  يف  االأخ������ذ  ع���رب 
واملعايري املالئمة التي تعزز الهوية املحلية الإمارة 

اأبوظبي.
ا�ستخدام  حتديد  املهم  من  فاإنه  ذل��ك  ولتحقيق 
امل�ستدامة  ب��ال��ت��وج��ه��ات  ال�����س��ل��ة  ذات  االأرا�����س����ي 
وكذلك  املجتمعية  واخل��دم��ات  العمل  مقار  مثل 
االأماكن العامة املفتوحة واملقامة يف اأماكن قريبة 
بناء  اعتماد منط  اإىل  اإ�سافة  ال�سكان  منازل  من 
ا�ستخدام  م��ق��دار  على  للتعرف  ومبتكر  ح��دي��ث 
وا�ستهالك امل�سادر الطبيعية للعمل قدر االإمكان 
البيئة  م�سادر  على  ال�سلبية  االآث���ار  تقليل  على 

واملوارد الطبيعية.
ب��االأم��اك��ن من  االهتمام  امل��ب��ادئ  ه��ذه  ت�سمل  كما 
خ���الل ال��ت��ك��ام��ل ال��ف��ع��ال م���ع ال��ب��ي��ئ��ات املحيطة 
امل��ت��اح��ة واالأخ����ذ يف االعتبار  امل����وارد  وا���س��ت��خ��دام 
ب��امل��ن��اخ وال��ط��ب��ي��ع��ة لتخفيف  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��وام��ل 
م�ساحات  توفري  خ��الل  م��ن  املناخي  التغري  اآث���ار 
مفتوحة متعددة االأغرا�س الحت�سان الن�ساطات 
ذات ال�سلة بالفعاليات الرتفيهية اأو احلفاظ على 
معاجلة  وكذلك  املناخ  وتعزيز  االأحيائي  التنوع 

مياه االأمطار.
واإىل جانب ذلك يتطلب االهتمام بالبيئة توجيه 
االأماكن  م��ن  ق�سوى  ا�ستفادة  لتحقيق  ال�سكان 
املظللة والتهوية الطبيعية وحتقيق عملية توفري 
كبرية يف م�سادر الطاقة واملياه من خالل تعزيز 
اخلا�س  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  التقييم  ن��ظ��ام  مفهوم 

بالفلل واملباين واملجتمعات.
وتت�سمن هذه املبادئ اأي�سا اإيجاد اقت�ساد ناب�س 
باحلياة وذلك من خالل تقدمي الدعم لالقت�ساد 
امل��ت��ن��وع وامل���زده���ر وال����ذي ي��ت��ي��ح لل�سكان  امل��ح��ل��ي 
حا�سرا  احتياجاتهم  تلبي  متعددة  عمل  فر�س 

وم�ستقبال.
وف�سال عن ذلك يتمتع ال�سكان بخيارات ترفيهية 

و�سكنية عالية اجلودة ومتنوعة مع توفري مرافق 
�سريا  اإليها  الو�سول  ي�سهل  متكاملة  جمتمعية 
ال�سكان  بالوفاء باحتياجات  االأق��دام وت�سهم  على 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات وال��ث��ق��اف��ات واالأع���م���ار 

والقدرات.
امل���ب���ادئ ك��ذل��ك احل���ف���اظ ع��ل��ى الهوية  وت�����س��م��ل 
والرتويج  اأب��وظ��ب��ي  الإم���ارة  الفريدين  وال���رتاث 
لهما والذي يعد اأحد مبادئ املجتمعات امل�ستدامة 
ملختلف  ال���دع���م  ت���ق���دمي  ج���ان���ب  اىل  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
طيفا  ميثلون  ال��ذي��ن  االإم����ارة  �سكان  اح��ت��ي��اج��ات 
خالل  من  وذل��ك  املختلفة  الثقافات  من  متنوعا 
الفن  املبتكر مع احلفاظ على  الت�سميم  ت�سجيع 
امل��ع��م��اري وال����رتاث االإم���ارات���ي االأ���س��ي��ل وتعزيز 
اإىل  اإ���س��اف��ة  املجتمع  ه��وي��ة  ليعك�س  ال��ع��ام  ال��ف��ن 
اللقاءات  الح��ت�����س��ان  املخ�س�سة  االأم���اك���ن  ت��وف��ر 

االجتماعية الكبرية.
اآمنة  اأم���اك���ن  ت��وف��ري  امل���ب���ادئ  ه���ذه  تت�سمن  ك��م��ا 
حيث يت�سمن هذا املبداأ اإقامة مناطق وم�ساحات 
احتياجات  لتلبي  ت�سميمها  يتم  باحلياة  ناب�سة 
وتتيح  والثقافات  االأع��م��ار  اختالف  على  ال�سكان 

لهم معايري ال�سالمة واالأمن وال�سحة.
فيها  ت��ت��واف��ر  م�ساجد  االأم���اك���ن  ه���ذه  وتت�سمن 
اإليها  الو�سول  وي�سهل  اجل��ودة  عالية  موا�سفات 
من جانب جميع ال�سكان باالإ�سافة اإىل جمموعة 
احتياجات وحجم  مع  تتما�سى  مرافق جمتمعية 
املجتمع املتواجدة فيه اإ�سافة اإىل وجود متنزهات 
وحدائق عامة وم�ساحات مفتوحة للتمتع بتجربة 
من  ق�سط  اأخ���ذ  وك��ذل��ك  اللقاء  اأو  ���س��ريا  التنقل 

اال�سرتخاء باأجواء لطيفة.
املرونة  م��ب��داأ  حتقيق  امل��ب��ادئ  ه��ذه  تت�سمن  كما 
املتكاملة  امل�����س��ت��دام��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  ت��ل��ب��ي  ب��ح��ي��ث 
احتياجات ال�سكان حا�سرا ولكنها يف الوقت ذاته 
تتمتع بقدر من املرونة للوفاء باملتطلبات املتغرية 
للجيل القادم من دون اأن يكون ذلك على ح�ساب 

اجلودة وكفاءة اخلدمات.
الفلل  ت�سميم  ي��ج��ري  امل��ط��ل��ب  ه���ذا  ول��ت��ح��ق��ي��ق 
اأفراد العائلة  اأي زيادة يف  لتحت�سن ب�سكل مريح 
املجتمعية  امل��راف��ق  ت�سميم  جانب  اإىل  م�ستقبال 
وت�سهيل  االأرا���س��ي  من  ا�ستفادة  اأف�سل  لتحقيق 
و�سول ال�سكان اإىل خمتلف الفعاليات مع القدرة 
جمال  يف  ال��ت��غ��ريات  متطلبات  بكل  ال��وف��اء  على 

النمو ال�سكاين م�ستقبال.
وت�سمل املبادئ تقدمي خدمات متكاملة مبعايري 
ع��امل��ي��ة ح��ي��ث ت��ت��ي��ح ل��ل�����س��ك��ان م���راف���ق جمتمعية 
ترفيهية  و�سائل  اإىل  اإ�سافة  ومتكاملة  متنوعة 
احل�سول  وي�سهل  املجتمع  اأف��راد  تطلعات  تالئم 

عليها.
باأماكن  امل�ستدامة  املتكاملة  املجتمعات  وتنعم 
االحتياجات  خم��ت��ل��ف  ت��ل��ب��ي  ون��اب�����س��ة  م��ري��ح��ة 
وتتكامل مع ما يتمتع به ال�سكان من مزايا اأخرى 
اجل��ودة ومبعايري  ع��ايل  �سكن  بينها خيارات  من 
اإىل وجود  اإ�سافة  املجتمع  تلبي حاجة  م�ستدامة 

اختالف  على  لل�سكان  ت���روق  جمتمعية  م��راف��ق 
ثقافاتهم واأعمارهم وقدراتهم.

و�سهولة  ن��ق��ل  خ��ي��ارات  اأي�����س��ا  امل��ب��ادئ  وتت�سمن 
ال�سكان  يتمكن  بحيث  املقا�سد  كل  اإىل  الو�سول 
من الو�سول ب�سكل �سل�س اإىل خمتلف الفعاليات 
واملراكز  امل��درا���س  اإىل  اأو  عملهم  م��ق��ار  فيها  مب��ا 
ال�سحية واحلدائق واالأماكن االأخرى وذلك من 
خالل و�سائط نقل متوفرة على الدوام ويف اأماكن 

قريبة وي�سهل احل�سول عليها.
هذا  يف  امل�ستدامة  املتكاملة  املجتمعات  وتتميز 
باحلياة  وناب�سة  مظللة  ���س��وارع  ب��وج��ود  اجل��ان��ب 
لل�سكان  االجتماعي  والتفاعل  الن�ساط  من  تعزز 
ب�سكل  مرتابطة  عامة  اأم��اك��ن  وج��ود  اإىل  اإ�سافة 
ج��ي��د وت��ت��ي��ح جل��م��ي��ع ال�����س��ك��ان م�����س��اح��ات عامة 
وم�سارات يتم ت�سميمها وفق اأعلى املعايري العاملية 

ملا يتعلق بالراحة واالأمن وال�سالمة.
على  وال��ع��م��ل   2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  ولتحقيق 
اإق����ام����ة جم��ت��م��ع��ات م�����س��ت��دام��ة م��ت��ك��ام��ل��ة يعمل 
جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين مع العديد 
اال�سرتاتيجيات  ل�سياغة  من اجلهات احلكومية 
املوؤ�س�سات  هذه  من  القادمة  واملبادرات  واخلطط 
تغطي  �ساملة  خطط  اإىل  وحتويلها  ال�سلة  ذات 

عملية التطوير ال�ساملة واملتكاملة.
مبختلف  امل�ساريع  كل  بدعم  االأم��ر  ه��ذا  ويتكفل 
العامة ال�سحيحة  املتطلبات مثل بنية اخلدمات 
ال�سحية  وامل��راك��ز  كاملدار�س  املجتمعية  وامل��راف��ق 
للم�ساة  تتيح  ال��ت��ي  االآم��ن��ة  وال�����س��وارع  وامل�ساجد 
اإقامة جمتمعات  �سهولة يف التنقل مما ي�سهم يف 

متكاملة يف خمتلف اأنحاء االإمارة.
ويف هذا االإطار تتمثل االأدوار اخلم�سة الرئي�سية 
املناطة باملجل�س باالإ�سافة اإىل دعم عملية تنفيذ 
ملجموعة  �ساملة  خطط  لتطوير   2030 روؤي���ة 
الكبرية  الرئي�سية  وامل��ن��اط��ق  واالأح���ي���اء  امل��ب��اين 
امل�ساعدة يف تنفيذ  اأبوظبي يف  اإم��ارة  على امتداد 
التوجيه  لعمليات  ج��اءت ثمرة  التي  كل اخلطط 
وامل��راق��ب��ة وال��ع��م��ل م��ع ف���رق ال��ت��ن��ف��ي��ذ واجلهات 
احلكومية االأخرى وتطوير االإر�سادات والتعليمات 
التي توجه عملية تخطيط وتطوير  وال�سيا�سات 
التطوير  م�����س��اري��ع  وت��ق��ي��ي��م  االإم������ارة وم��راج��ع��ة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال���ك���ب���رية ب��ح��ي��ث ت��ت��م��ا���س��ى مع 
وال�سيا�سات واالإر�سادات اخلا�سة بخطة  اخلطط 
والغربية   2030 وال���ع���ني   2030 ال��ع��ا���س��م��ة 
االأخرى وت�سجيع  2030 واملتطلبات احلكومية 
مبادئ اإ�ستدامة �سمن البيئات امل�سيدة من خالل 

تنفيذ نظام اإ�ستدامة للتقييم بدرجات اللوؤلوؤ.
و���س��م��ن اخل��ط��ط ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي ق���ام جمل�س 
والتي  ب��اإع��داده��ا  ال��ع��م��راين  للتخطيط  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي  روؤي������ة  اأه������داف  ���س��م��ن حت��ق��ي��ق  ت���ن���درج 
املتكاملة  امل�ستدامة  املجتمعات  واإقامة   2030
روؤية  ت��ق��دم  وال��ت��ي   2030 العا�سمة  خطة  م��ن 
ع��ن جناح  اأب��وظ��ب��ي وخمططا  تطور مدينة  ع��ن 
وخطة  البعيد  امل��دى  على  و�سواحيها  العا�سمة 

العني 2030 يف عام 2009 والتي تغطي مدينة 
العني باالإ�سافة اإىل خطة الغربية 2030 والتي 

تغطي املنطقة الغربية الإمارة اأبوظبي.
ويعمل جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين على 
تنفيذ روؤية التخطيط العمراين الإمارة اأبوظبي 
املبادرات  ع��دد من  ا�ستخدام  خ��الل  من   2030
اأبوظبي  ملجل�س  الرئي�سية  االأدوار  جت�سد  ال��ت��ي 
برنامج  تت�سمن  وال��ت��ي  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
ا�ستدامة و�سوال اإىل االإر�سادات اخلا�سة باالأماكن 
العامة وت�سميم ال�سوارع احل�سرية وتتوفر هذه 
املبادرات من خالل جميع خطط تطوير املناطق 
امل�سروعات  ان مثل هذه  التقرير  واأك��د  ال�ساملة. 
واملبادرات الطموحة كفيلة بتحقيق عملية تطوير 
م�ستدامة  واإق���ام���ة  اجل�����ودة  وع��ال��ي��ة  م�����س��ت��دام��ة 
مراحل  ع��دة  على  جت��ري  واإن��ه��ا  خا�سة  متكاملة 
اىل  م�سريا  اأبوظبي  اإم��ارة  اأنحاء  جميع  وتغطي 
�سي�سهدون  وال�������زوار  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني  ان 
االأ�سهر  خ��الل  امل�سروعات  ه��ذه  ع��دد من  اكتمال 
التي  الربامج  اأه��م  اأح��د  ولعل  املقبلة.  وال�سنوات 
العمراين يف  للتخطيط  اأبوظبي  اأطلقها جمل�س 
جمال التطوير امل�ستدام تتمثل بربنامج ا�ستدامة 
ونظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ من ا�ستدامة حيث 
ت�سمل  رئي�سية  م��رت��ك��زات  اأرب��ع��ة  على  ال��ربن��ام��ج 
وامل��رت��ك��ز االج��ت��م��اع��ي واملرتكز  ال��ب��ي��ئ��ي  امل��رت��ك��ز 
ال��ث��ق��ايف وامل��رت��ك��ز االق��ت�����س��ادي اذ ي��ه��دف املرتكز 
م�ستدامة  ك���اإم���ارة  اأب��وظ��ب��ي  اإر����س���اء  اإىل  البيئي 
ت�سهم يف تعزيز وتوجيه و�سون امل�سادر الطبيعية 
لالأجيال حا�سرا وم�ستقبال بينما يهدف املرتكز 
ال�سكان  حياة  مبعايري  االرت��ق��اء  اإىل  االجتماعي 
بالن�ساط  ناب�سة  جمتمعات  اإق��ام��ة  خ���الل  م��ن 
تلبي  �سكن خمتلفة  توفري خيارات  ومتنوعة مع 
الثقايف  املرتكز  يهدف  كما  املتنوعة  االحتياجات 
االإماراتية  والتقاليد  الثقافة  اإىل حماية وتعزيز 
والعربية مع االإ�ستجابة ملتطلبات احلياة املعا�سرة 
من  االأف���راد  جلميع  املتنوعة  الثقافات  واح���رتام 
املقيمني اأو زوار اأبوظبي واملرتكز االقت�سادي اإىل 
وحتويل  االقت�سادي  التنوع  عملية  وتعزيز  دع��م 
ولتكون  م�ستدامة  عاملية  عا�سمة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
والتنويع  التنمية  عملية  يف  للمنطقة  حيا  مثاال 

االقت�سادي.
وي��ع��د  ا���س��ت��دام��ة اأك���ر م��ن جم���رد ب��رن��ام��ج الأنه 
يج�سد رمزا لروؤية بعيدة النظر لتطوير املجتمع 
ف�����س��ال ع��ن اإ���س��ه��ام��ه يف ال���رتوي���ج ل��ن��م��ط جديد 
العا�سمة  مكانة  تعزيز  اإىل  يهدف  التفكري  م��ن 

وروؤيتها بعيدة املدى على ال�سعيد العاملي.
مالئم  نوعه  من  برنامج  اأول  اإ�ستدامة   ويعترب 
اإىل  ويهدف  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  خل�سائ�س 
ثقافة  م��ع  ان�����س��ج��ام  يف  العي�س  مل��ف��ه��وم  ال��رتوي��ج 
اأبوظبي وبيئتها بينما يحافظ على ا�سلوب العي�س 
من  اال�ستفادة  الغد  الأجيال  يت�سنى  حتى  املحلي 
القرارات املدرو�سة واحلكيمة التي تتخذها اليوم. 
اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  نظام  يهدف  املقابل  ويف 

االإ�ستدامة  اأداء  تقييم  اإىل  اإ�ستدامة  برنامج  من 
ل����دى امل��ج��ت��م��ع��ات وامل���ب���اين وال��ف��ل��ل وه����و ميثل 
العربي  ال��ع��امل  يف  لال�ستدامة  تقييم  نظام  اأول 
وطبيعة  مناخ  مع  للتعامل  ت�سميمه  حيث جرى 

اأبوظبي.
دعم  اإىل  اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  نظام  ويهدف 
الت�سميم  م��ن  ب���دءا  امل�����س��ت��دام  ال��ت��ط��وي��ر  عملية 
يتيح  ح��ي��ث  ال��ف��ع��ال  واالأداء  ال��ب��ن��اء  اإىل  و���س��وال 
اإر�سادات ومتطلبات ت�سنيف اأداء امل�ساريع املحتمل 

ملا يتعلق مبحاور ا�ستدامة االأربعة.
ال��ل��وؤل��وؤ اخلا�س  تقييم  ن��ظ��ام  ال��ربن��ام��ج  وي�����س��م 
اللوؤلوؤ  ب���درج���ات  ال��ت��ق��ي��ي��م  ون���ظ���ام  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات 
اللوؤلوؤ  بدرجات  التقييم  ونظام  باملباين  اخلا�س 
بدرجات  الت�سغيل  نظام  واأخ��ريا  بالفلل  اخلا�س 
للتخطيط  اأبوظبي  جمل�س  اأطلقه  ال��ذي  اللوؤلوؤ 

العمراين خالل الفرتة القليلة املا�سية.
ويف جمال اال�ستدامة ميلك املجل�س �سجال حافال 
تطويري  م�����س��روع   400 يف  يتمثل  ب���االجن���ازات 
م�ستدام ومايزيد عن 9.800 مليون مرت مربع 
ح�سلت  التي  االإجمالية  االأر�سية  امل�ساحات  من 
واأكر  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  التقييم  ت�سنيف  ع��ل��ى 
التقييم  بنظام  املرخ�سني  املوؤهلني  من  األ��ف  من 
ماليني   4.800 اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات 
مرت مربع من م�ساحات البناء التي ح�سلت على 
تقييم بدرجات اللوؤلوؤ ملرحلة البناء وح�سول 70 
األفا و64 �سخ�سا على تدريب يف جمال برنامج 

ا�ستدامة ونظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ.
وت�����س��م��ن ال���ت���ق���ري���ر اأح�������دث اخل���ط���ط ال���ت���ي مت 
 2030 اأبوظبي  روؤي��ة  اإط��ار حتقيق  اإطالقها يف 
ومنها  املتكاملة  امل�����س��ت��دام��ة  املجتمعات  واإق���ام���ة 
خطة اأبوظبي البحرية 2030 حيث بداأ جمل�س 
اأبوظبي للتخطيط العمراين بالعمل على اإعداد 
االإطار  عمل  خطة   :  2030 البحرية  اخل��ط��ة 

ال�ساحلي والبحري الإمارة اأبوظبي.
وتقدم هذه اخلطة االر�سادات واملعايري التي تعنى 
بعملية التطوير امل�ستدام لال�ستثمارات وامل�ساريع 
امل��ن��اط��ق البحرية  احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة ���س��م��ن 

وال�ساحلية يف اإمارة اأبوظبي.
اأهداف  م��ع   2030 البحرية  اخلطة  وتتما�سى 
وال����روؤي����ة   2030 اأب���وظ���ب���ي  ���س��ي��ا���س��ة  اأج����ن����دة 
الرئي�سية  وامل��خ��ط��ط��ات   2030 االق��ت�����س��ادي��ة 
ت�����س��ك��ل حم����ور االأ����س���ا����س لروؤية  ال���ت���ي  ال���ث���الث���ة 
تطوير  �سيتم  حيث   2030 العمرانية  اأبوظبي 
ه���ذه اخل��ط��ة م���ن خ���الل ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اجلهات 
على  عملها  يرتكز  ال��ت��ي  وامل��وؤ���س�����س��ات  احلكومية 

املناطق ال�ساحلية والبحرية.
وت�سم اخلطة البحرية 2030 خرائط االأماكن 
امل�ستخدمة ملا يتعلق بالنمو احل�سري وا�ستخدام 
و�سون املوارد والنقل البحري واملناطق ال�سناعية 
وامل���وان���ئ واال���س��ت��خ��دام��ات االأخ����رى ال��ت��ي تعتمد 
والرتاث  وال�سياحة  والرتفيه  املائية  البيئة  على 

والبنية التحتية.

اأبوظبي للتخطيط العمراين يوؤكد على تعزيز مفهوم املجتمعات امل�ستدامة املتكاملة 

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/429 ت  جتر -م ر- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/انيل �سهرى مري �سومل �سهري اجلن�سية: الهند املنفذ �سده 
�سركة  اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العقارية  القدرة  �سركة   :
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العقارية  القدرة 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2361 
اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/3  جت كل- م ت- ب- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ 

لتنفيذ ال�سند اعاله،   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1816  عم جز-   م ع -ب-اأ ظ 

باك�ستان    اجلن�سية:  القا�سم  ابو  �ساه  �سيد  ح�سني  اكرب  جان  �سيد  مدعى/ 
اجلن�سية:  واخلراطة  احلدادة  العمال  بي�سيج  عرب  ور�سة  عليه:  مدعي 
االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه/ ور�سة عرب 
بي�سيج العمال احلدادة واخلراطة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم ا ملحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعى/ خالد جمعه ح�سني حممد اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: جنات 
املطلوب  ح�سانة  ا�سقاط  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ني�سي  علي 
ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  ني�سي  علي  جنات  اعالنه/ 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/9/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
املقر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
االحوال ال�سخ�سية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392  مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/ حممد انور مطيع الرحمن اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: �سيف 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  بنغالدي�س   اجلن�سية:  الكا�سم  ابو  ا�سالم 
اجلن�سية:  الكا�سم  ابو  ا�سالم  �سيف  اعالنه/  املطلوب  درهم   1100 مببلغ  
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  بنغالدي�س 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/796  ح نف�س- م ر-ب -اأظ

يعقوب  عليه:  مدعي  االردن  اجلن�سية:  مفلح  عبداهلل  حممد  هيام  مدعى/ 
يو�سف علي رم�سان ال علي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: نفقة عدة 
�سابقة  املطلوب اعالنه/  يعقوب يو�سف علي رم�سان  ومتعة ونفقة زوجية 
من  الدعوى  بتجديد  بالن�سر)اعالن  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  علي  ال 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�سطب( 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/03 املوافق  اخلمي�س  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/29
االحوال ال�سخ�سية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/784  جت جز-   م  ت-ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
ال�سويدي  احلر  را�سد  احلر  احمد  ل�ساحبها  العامة  للمقاوالت  يريفان  مدعى/ 
اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: ن�سر ال�سام للمقاوالت العامة ذ.م.م ميثلها حممد 
علي ظافر اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 41.400درهم 
ظافر  علي  حممد  ميثلها  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ال�سام  اعالنه/ن�سر  املطلوب 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/30
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية
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العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
مذكرة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/396  ا�ستئناف عقاري  
�سفارتز(   �ست�سوارز  �ستاروفا)  ال���دار  -�سيفيلي  ���س��ده/1  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /توما�س �ست�سوارز وميثله: طارق 
ح�سني عبداللطيف عبدالرحمن ال�سركال    قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
 2013/4/24 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2012/1017 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة   2013/9/18 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم   ch1C.11 �سباحا بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- اال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

مذكرة اعالن بالن�سر     
   يف  الدعوى 2013/42  ا�ستئناف جتاري  

العاملية  ام��ك��و   -2 ك��و���س��ار  �سينج  -راج��ي��ن��درا  ���س��ده��م��ا/1  امل�ستاأنف  اىل 
للتجارة العامة  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /انو�سا لتجارة 
املواد الغذائية وميثله: حممد علي �سلمان املرزوقي  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/793 جتاري كلي بتاريخ 2013/1/14 
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2013/9/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا   ch2D.19 بالقاعة

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- اال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2013/561  ا�ستئناف مدين  
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ����س���ده/1 -ال�����س��رك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�����س��راف��ة جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /زكى عبده احمد احل�سرمي وميثله: حمدان 
ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  الهرمي  علي  عبداهلل عبدالرحمن 
بالدعوى رقم 2011/1122 مدين كلي بتاريخ 2013/6/20 وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/8/12  االثنني  يوم  جل�سه 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch2D.17

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- اال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/429 ت  جتر -م ر- ت-اأظ(
طالب التنفيذ/انيل �سهرى مري �سومل �سهري اجلن�سية: الهند املنفذ �سده 
�سركة  اعالنه:  املطلوب  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العقارية  القدرة  �سركة   :
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  االمارات   اجلن�سية:  ذ.م.م  العقارية  القدرة 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2361 
اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/3  جت كل- م ت- ب- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة االوىل بادارة 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ 

لتنفيذ ال�سند اعاله،   تفاديا التخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري              

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/950 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اي جيه ام للمقاوالت )ال�سرق االو�سط( ذ.م.م  
اال�سباغ  �سركة م�سانع  التنفيذ/  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
الوطنية املحدودة وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن     قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )426046.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 727 /2013 جتاري كلي                      
اىل املدعي عليه /1-جواجن �ساميدل اي�ست للمقاوالت �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / الغرير لالن�ساءات منتجات ا�سمنتية �س.ذ.م.م وميثله: علي ا�سماعيل 
ابراهيم اجلرمن    قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ 422.710.40 درهم والفائدة عن هذا املبلغ بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد مع حتميلها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/27 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 395 /2013 عقاري كلي                      
العقارية  جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه /1-�سركة ب�ست هوم االم��ارات 
�سيخان  ابراهيم حممد �سربة وميثله: عبدالعزيز خليفة م�سعود  املدعي / عالء  ان 
املدعى  وال���زام  العقد  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  الهنائي 
عليهما مببلغ )823.099 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق 2013/8/15 ال�ساعة   11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على االق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 156 /2013 مدين كلي                      
اىل اخل�سم املدخل   /1-احمد عبا�س عبدالر�سول حممد جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / حممد فتوح ال�سابر م�سطفى عو�س قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
التف�سيل  ح�سب  وامل�سدد  دره��م(   12000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة 
الوارد بالدعوى والزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )100000 درهم( تعوي�س 
مادي وادبي عما ا�ساب املدعي من ا�سرار والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم 
االثنني املوافق 2013/8/12 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2D.18 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
ايام على االق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 721 /2011 عقاري كلي                      
اىل اخل�سم املدخل   /1-احمد �سليمان الراجحي - �سعودي اجلن�سية ويحمل 
جواز �سفر رقم 888801   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / عبداحلميد 
عبداملجيد عبداحلميد اله�سلمون وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت 
املطرو�سي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2013/8/25 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 480 /2011 عقاري كلي                      

اىل اخل�سم املدخل   /1-ب��رج العامل هولدينجز ليمتد مالك ومطور امل�سروع   
احلاج  احمد  وميثله:  بو�ستيكا  ي��وري   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
خادم بطي امليدور املهريي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
العقد املربم بني املدعي واملدعى عليها املوؤرخ 1 يونيو 2008 والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/26 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.علما بان الدعوى قد اعيدت جلدول اجلل�سات. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1009 /2013 جتاري كلي                      

اىل املدعى عليه/1-حامد مهدى كل�سنى   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ واحة الب�ستان للتجارة )���س.ذ.م.م(  وميثله: احمد احلاج خادم بطي امليدور 
املهريي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
اقامة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بن�سبة  القانونية  والفائدة  دره��م(   16.200.000(
الدعوى وحتى ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.     وحددت لها 
 ch1C.15 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/20 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1950 /2013 عمايل جزئي                        
اىل املدعى عليه /1-رينا �سن�س انرتيور�س-�س.ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اق��ام عليك  ام��اين حممد حممد احمد عثمان  قد  املدعي /  ان  مبا 
وتذكرة  دره��م(   111251( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف.  ال��ر���س��وم   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م(   2000( ال��ع��ودة 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت      .)2013/142870( ال�سكوى  رق��م 
باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/8/13
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
ايام على االق��ل. ويف حالة تخلفك فان احلكم  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 311 /2013 مدين جزئي                      

اىل املدعى عليه /1-جميد حم�سيني  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
ال�سام�سي   عبداهلل  حمدان  حممد  حمدان  وميثله:  ع��الوي  عبدالر�سا  �سهال 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)30.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والثابت اال�ستيالء عليه 
باقراره مع الفائدة القانونية من تاريخ هذا اال�ستيالء  .   وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2013/8/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 336 /2013 مدين جزئي                        

االقامة  ال�ساع جمهول حمل  فار�س  احمد  /1-امي��ن  عليه  املدعي  اىل 
اق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي / ج��اوي��د خ��دا بخ�س ج��اك��ري ق��د  مب��ا ان 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام  امل���دع���ى ع��ل��ي��ه ب��ع��ق��د ب��ي��ع امل��رك��ب��ة رقم 
والزامه  دره��م(   2.000( قيمتها  تبلغ  والتي  خ�سو�سي    )E/17236(
وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف. . وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم ال��ث��الث��اء املوافق 
مكلف  فانت  لذا   ch2D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2013/8/13
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1112 /2013 جتاري كلي                      
اىل املدعي عليه /1-جمموعة 32 اللعقارات املحدودة جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / بول كيتنج قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالت�سديق 
 2010/366 رق��م  الدعوى  يف   2013/2/20 بتاريخ  ال�سادر  التحكيم  حكم  على 
مركز دبي للتحكيم الدويل واملرفق بهذه ال�سحيفة مع حتميل املدعى عليها 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. . وحددت لها جل�سة يوم االربعاء 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/8/21 امل��واف��ق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن 2012/368 طعن عقاري   

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
ال��ط��اع��ن/ ك��ي��ن��دال اجن��ي��ال ب���روب���رت- ومي��ث��ل��ه: ع��ل��ي ع���ب���داهلل ماجد 
ح(   م  )���س  ديفلومبنت  اك�سون  ���س��ده/1-  املطعون  ب��اع��الن  ال�سام�سي  

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر     

   يف  الدعوى 2012/615  ا�ستئناف عقاري  
اىل امل�ستاأنف �سده/1 -جوزيف اوالد ابو عبارة   جمهول حمل االقامة 
عقيل  حممد  جمال  وميثله:  ليمتد  هومز  /فري�ست  امل�ستاأنف  ان  مبا 
ال�سيد حممد القري�سي     قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح���ددت   2012/5/29 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2011/506 رق��م 
بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�����س��اع��ة   2013/8/22 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي���وم 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال   ch1C.11

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون- اال�ستئناف                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف
العدد  10858 بتاريخ 2013/7/31     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 848 /2012    عقاري  كلي                   

اىل اخل�سم املدخل /1-�سركة كليندين�ست للعقارات ب�سفتها املطورة للم�سروع مو�سوع 
الدعوى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�سحاق ح�سينعلي رحيمي وميثله:عبيد 
�سقر عبيد بو�ست   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
مبلغ  للمدعيني  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ى  وال���زام  دره���م(  وق���دره )1.063.132  مببلغ 
وامل�ساريف  والر�سوم  واملعنوي  امل��ادي  التعوي�س  �سبيل  على  وذل��ك   ) دره��م   500.000(
واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2013/9/8 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
االق��ل. ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الدعاو العقارية                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1816  عم جز-   م ع -ب-اأ ظ 

باك�ستان    اجلن�سية:  القا�سم  ابو  �ساه  �سيد  ح�سني  اكرب  جان  �سيد  مدعى/ 
اجلن�سية:  واخلراطة  احلدادة  العمال  بي�سيج  عرب  ور�سة  عليه:  مدعي 
االمارات   مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية  املطلوب اعالنه/ ور�سة عرب 
بي�سيج العمال احلدادة واخلراطة اجلن�سية: االمارات عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االربعاء املوافق 
2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
�سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/16
قلم ا ملحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/792  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعى/ ثريا حار�سو الوريا غلي اجلن�سية: املغرب  مدعي عليه: نفل �سعيد 
زواج  اثبات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  املن�سوري  املر  ن�سيب 
املن�سوري  املر  ن�سيب  �سعيد  نفل  اعالنه/  املطلوب  جديد   عقد  وا�ستخراج 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/28
االحوال ال�سخ�سية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1207  ح نف�س- م ر-ب- اأظ

مدعى/ خالد جمعه ح�سني حممد اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: جنات 
املطلوب  ح�سانة  ا�سقاط  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  ني�سي  علي 
ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات    اجلن�سية:  ني�سي  علي  جنات  اعالنه/ 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/9/26 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 
املقر  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
االحوال ال�سخ�سية  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/392  مد جز- م ر-ب- اأظ

مدعى/ حممد انور مطيع الرحمن اجلن�سية: بنغالدي�س مدعي عليه: �سيف 
مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  بنغالدي�س   اجلن�سية:  الكا�سم  ابو  ا�سالم 
اجلن�سية:  الكا�سم  ابو  ا�سالم  �سيف  اعالنه/  املطلوب  درهم   1100 مببلغ  
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  بنغالدي�س 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/22 املوافق  االحد  يوم  املحكمة  وحددت 
حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ابوظبي االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة املدنية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/796  ح نف�س- م ر-ب -اأظ

يعقوب  عليه:  مدعي  االردن  اجلن�سية:  مفلح  عبداهلل  حممد  هيام  مدعى/ 
يو�سف علي رم�سان ال علي اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: نفقة عدة 
�سابقة  املطلوب اعالنه/  يعقوب يو�سف علي رم�سان  ومتعة ونفقة زوجية 
من  الدعوى  بتجديد  بالن�سر)اعالن  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية:  علي  ال 
املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  ال�سطب( 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/10/03 املوافق  اخلمي�س  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ  2013/7/29
االحوال ال�سخ�سية    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10858 بتاريخ   2013/7/31     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/784  جت جز-   م  ت-ب-اأ ظ 

املتخ�س�سة: املقاوالت والنزاعات االن�سائية
ال�سويدي  احلر  را�سد  احلر  احمد  ل�ساحبها  العامة  للمقاوالت  يريفان  مدعى/ 
اجلن�سية: االمارات مدعي عليه: ن�سر ال�سام للمقاوالت العامة ذ.م.م ميثلها حممد 
علي ظافر اجلن�سية: االمارات مو�سوع الدعوى: مطالبة مالية مببلغ 41.400درهم 
ظافر  علي  حممد  ميثلها  ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  ال�سام  اعالنه/ن�سر  املطلوب 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  االمارات  اجلن�سية: 
الدعوى، لذا فانت  املوافق 2013/9/24 موعدا لنظر  الثالثاء  املحكمة يوم  وحددت 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف 
االبتدائية - الكائنة �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل. 

�سدر بتاريخ  2013/7/30
قلم ا ملحكمة التجارية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي االبتدائية



بقليل من  دفئاً  اأكر  ل�سببني. من جهة، جتدها  )فاترة(  احلرب اجلديدة 
احلرب الباردة الأنها ت�سمل على االأرجح تدابري هجومية �سبه دائمة تزامناً 
مع جتنب �سن حرب فعلية، وهي ت�سعى دوماً اإىل اإ�سعاف اخل�سوم اأو اإحلاق 
واخرتاق  ال�سيادة  انتهاك  ع��رب  التفوق  م��ن  هام�س  ك�سب  اأو  بهم،  ال�سرر 
النزعة  دالالت على  اأي�ساً  احل��رب  اأخ��رى، حتمل هذه  الدفاعات. من جهة 
الع�سرية مبعنى اأنها ت�سمل اأحدث التقنيات املعا�سرة بطريقة تغرّي مناذج 
احلرب  خ��الل  امل�ستعملة  تلك  يفوق  خمتلف  ُبعد  اإىل  وحتملها  ال�سراعات 
الباردة التي كانت تتعلق اأ�سا�ساً باملناورات اجليو�سيا�سية التقليدية الرامية 

اإىل التفوق على الغري ا�ستباقاً الحتمال اندالع حرب تقليدية �ساملة.

حرب مبا�شرة
احلرب الباردة خمتلفة جداً، وال يتعلق االختالف ح�سراً بهوية امل�ساركني 
اإىل  ت�ستمر  اأن  ت�ستطيع  الثانية  احل���رب  اإن  ب��ل  ال�����س��راع  طبيعة  اأو  فيها 
اإط��الق حرب مبا�سرة. هذه هي  ماالنهاية )اأي ب�سكل دائ��م( حتى من دون 

النظرية املتداولة على االأقل.
�سحيفة  يف  وردت  مقالة  يف  احل��رب  ه��ذه  ا�ستمرار  على  موؤ�سر  اأب���رز  ظهر 
)نيويورك تاميز( تركز على اأمور ك�سفتها اإحدى �سركات االأمن االإلكرتوين 
االأمريكية التي حتمل ا�سم )مانديانت(، وكانت املعلومات تخ�س )الوحدة 
ال�سيني(، وهي عملية ح�سلت  ال�سعبي  التحرير  61398 من جي�س  رقم 
اإنها نفذت )ن�سبة �ساحقة( من االعتداءات احلديثة �سد  يف �سنغهاي وقيل 

ال�سركات والوكاالت احلكومية االأمريكية وفق املقالة.
الالفت يف �ساأن هذه الق�سة اأنها تعك�س اأمراً معروفاً. كل من يراقب الو�سع 

عن كثب يدرك اأن ال�سينيني يطبقون هذه الطريقة )مثلما تفعل دول اأخرى 
من رو�سيا اإىل اإيران وغريهما(، لكن ال اأحد ي�سعر باأن تلك االعتداءات قد 
حقبة  يف  ليح�سل  كان  كما  ال�سينية  االأمريكية  العالقات  يف  �سرخاً  ت�سبب 
املا�سي التي تعج بف�سائح التج�س�س. اإنه �سعور غامر و�سلبي. لكن با�ستثناء 
ما  ك��ل  امل�سوؤولني،  كبار  ع��ن  ت�سدر  التي  املتقطعة  والت�سريحات  امل�ساعي 
واإنتاج  )مانديانت(  مثل  ال�سركات  عمل  ازده��ار  هو  االأرج��ح  على  �سيح�سل 
مواد اإ�سافية ل�سالح الوحدات االإلكرتونية يف وزارة الدفاع االأمريكية الأجل 

الت�سدي جليو�س العلماء البارعني التابعني للخ�سوم واالأعداء.
من خالل تلك االعتداءات، ي�ستطيع ال�سينيون الو�سول اإىل ملكيات فكرية 
اأمريكية قّيمة ومعرفة طريقة عمل االقت�ساد االأمريكي، ف�ساًل عن زيادة 
قدرتهم على اإعاقة وظائف ال�سركات الفردية، وهي عنا�سر مهمة بالن�سبة 
اإىل البنى التحتية واملوارد االأ�سا�سية التي حتافظ على قوة الواليات املتحدة 
ونعّدل  نعود  اأننا  اإال  علناً،  االأ�ساليب  هذه  ن�ستنكر  قد  اأننا  �سحيح  واأمنها. 
يتعلق  العاملية.  ال�ساحة  على  نف�سه  باالأمر  نقوم  اأننا  نعلم  الأننا  انتقاداتنا 
برنامج  �سد  االأوملبية(  )االأل��ع��اب  مببادرة  االأ�ساليب  ه��ذه  على  مثال  اأ�سهر 
املتحدة  الواليات  اأعّدتها  با�سم )�ستاك�س نت((، وقد  ف  )ُتعرحَ النووي  اإي��ران 
وحلفاوؤنا الأجل حتقيق الهدف املن�سود عرب جمموعة من االإلكرتونات بدل 
اإيران  تقدم  باإعاقة  الهدف  ذلك  ويتمثل  القاذفات،  اأو  املغاوير  اإىل  اللجوء 
)االألعاب  مبادرة  �سيخلف  الذي  الربنامج  اأ�سبح  ذري��ة.  قنبلة  ت�سنيع  نحو 
االأوملبية( قيد التح�سري االآن على االأرجح اأو �سيتم تكثيفه فيما ن�سعى اإىل 

اإيجاد طرق للتوا�سل مع االإيرانيني ولل�سغط عليهم يف اآن.
باملثل. عند  اإىل معاملتنا  اأي�ساً  �سي�سعون  الطريقة،  اأننا نعاملهم بهذه  مبا 

القنبلة  تتفكك  بل  فح�سب  الهدف  يتدّمر  ال  معني،  بلد  على  قنبلة  اإل��ق��اء 
اأي�����س��اً. ل��ك��ن ع��ن��د اإط����الق ف��ريو���س اإل���ك���رتوين ���س��د م��ن�����س��اأة م��ع��ي��ن��ة، يبقى 
الفريو�س )اأو عنا�سره( يف حالة �سليمة ويكون قاباًل لالكت�ساف، وبالتايل 
ميكن اإعادة ا�ستعماله من �سحية االعتداء. بعبارة اأخرى، قد يتجنب ال�سراع 
االإلكرتوين التبادالت )ال�ساخنة( ولكنه يوؤدي حتى االآن اإىل ت�سعيد الو�سع 

ب�سكل �سبه دائم. 
ُي�سار اإىل اأن التدخل االإلكرتوين �سي�سبح اأكر فاعلية و�سي�سعب االحتماء 
منه و�سط عامل البيانات الهائلة ونزعة )اإدخال االإنرتنت اإىل جميع جوانب 
جمع  واآل��ي��ات  مكان  ك��ل  يف  امل��ت��واج��دة  املج�سات  م��ن  خليط  بف�سل  حياتنا(. 
تتنامى  الهائلة،  املعاجلة  واإمكانات  املحدودة  غري  الذاكرة  وتوافر  البيانات 
�سعة التخزين يف اأنحاء العامل على نطاق اأو�سع وبداأت كل �سركة تتحول اإىل 
�سركة بيانات. �ست�سطر كل �سركة اإىل حماية كم اأكرب من البيانات و�ستواجه 
لذا  ف�سلت يف حمايتها.  اإذا  البيانات  ب�سبب  اأعباء متزايدة  واح��دة منها  كل 
يبدو اأن ن�سبة كبرية من ال�سركات التي مل ت�سارك يوماً يف هذا املجال بداأت 
اإنها باتت تويل  اإىل اال�ستعانة ب�سركات مثل )مانديانت(، حتى  ت�سعى االآن 
اهتماماً كبرياً مب�ستقبل ال�سيا�سات االإلكرتونية )بدءاً من االأمر التنفيذي 
مثل  متفرقة  م�سائل  اإىل  و���س��واًل  االأبي�س  البيت  عن  �سدر  ال��ذي  االأخ��ري 

طريقة اإدارة االإنرتنت وحماية اخل�سو�سية(.

اإعتداءات اإلكرتونية
االعتداءات  ع��رب  احل���رب  �سبح  ببقاء  طبعاً  )ال��ف��ات��رة(  احل���رب  تنح�سر  ال 
ب��ل تتخطى ه���ذه احل����دود وت�سمل  ع��ل��ى االأج������واء.  االإل��ك��رتون��ي��ة خم��ّي��م��اً 

املاأهولة  غري  والدمار  اال�ستطالع  اأجهزة  ا�ستعمال  حول  النقا�س  ا�ستمرار 
التقنيات اجلديدة كلها، ي�سهل على  الطائرات بال طيار. بف�سل هذه  مثل 
اأن ت�سن �سرباتها �سد اخل�سوم  اجلهات املدّعمة من الناحية التكنولوجية 
واأن ت�سيطر عليهم من دون تعري�س حياة الب�سر للخطر اأو املجازفة باملوارد 
الع�سكرية )اأو ميكن اأن متنح قواتها التقليدية منافع خا�سة حني تخو�س 
اأي �سراع، ما يوؤدي اإىل تخفي�س اخلطر املطروح(. كان هدف احلرب الباردة 
التفوق على الغري يف حال اندالع حرب �ساخنة اأخرى اأو رمبا تاأجيل املعركة. 
يف املقابل، تهدف احلرب )الفاترة( اإىل التمكن من �سن ال�سربات دوماً من 
دون اإطالق حرب حمتدمة تزامناً مع تقلي�س الرغبة يف �سن حروب �ساخنة 
اأيام احلرب الباردة( اأو جعلها غري  )كما فعلت التكنولوجيا النووية خالل 
االآن. لكن ي�سري  �ساخنة بعد  اأي حروب  �سرورية. ال يعني ذلك عدم وقوع 
الو�سع اإىل اأن عددها �سيقّل يف حقبة احلرب )الفاترة( و�سيحل مكانها نوع 
جديد وخمتلف ودائم من احلروب. بدل قتل اخل�سوم، ت�سمح التكنولوجيا 
واإرباكهم  اإم��ك��ان��ات��ه��م  تخفي�س  ع��رب  خبيثة  ب��ح��م��ى  بالت�سبب  اجل���دي���دة 
وحرمانهم من املوارد االأ�سا�سية عند االقت�ساء. كذلك، تعطي هذه احلرب 
ال  التي  تلك  على  هائاًل  تفوقاً  التكنولوجي  امل�ستوى  على  املتطورة  ال��دول 
لعبة  اإنها  االأوىل.  احل��رب يف مرحلتها  ه��ذه  ت��زال  ال  نف�سها.  امل���وارد  متلك 
جديدة. ال �سك يف اأنها �ست�سمل تقلبات كثرية وقد ُت�سعف بع�س الفر�سيات 
التي دفعت املخططني ال�سينيني واالأمريكيني اإىل التفكري باأن خو�س هذه 
اللعبة اأكر اأماناً من املقاربات القدمية. لكن ي�ستحيل اأن نقراأ ق�س�ساً كتلك 
التي وردت يف �سحيفة )نيويورك تاميز( من دون اأن ن�ستنتج اأننا ن�سهد االآن 

موجة من التغيري اجلذري يف الطريقة التي تبث فيها الدول قّوتها.

اتُّهمت اأخرياً طبيبة من )مركز اإم دي اأندر�سون الأمرا�س ال�سرطان( 
يف هيو�سنت بت�سميم )زميل( لها. �سحيح اأنه كان زميلها يف املهنة، لكن 
انت�سرت اأنباء اأخرى مفادها اأنه واملّتهمة اآنا ماريا غونزالي�س- اأنغولو 
اإثارة  اأك���ر  ك��ان  الو�سع  اأن  اإىل  ي�سري  م��ا  عاطفية،  ع��الق��ة  على  ك��ان��ا 
بينهما يف كوالي�س مركز اأندر�سون. جملة WIRED روت تفا�سيل 

الق�سة.
جورج  الطبيب  )زميلها(  اأنغولو  غونزالي�س-  ماريا  اآنا  الطبيبة  دعت 
حلوة  قهوة  له  قدمت  حني  قلياًل  تفاجاأ  القهوة.  لتناول  بلومن�ساين، 
ا�ستعملت  اأنها  اإىل  ال�سادة، فطماأنته  القهوة  اأنه يحب �سرب  املذاق مع 
ف�سرب  ثانياً،  كوباً  ي�سرب  كي  عليه  واأحّل���ت  ا�سطناعية  حُمّلية  م��ادة 
كوبني من باب اللياقة. بعد ب�سع �ساعات، �سعر باأنه مري�س ثم دخل 
ق�سم الطوارئ خالل 16 �ساعة. كان قد اأح�ّس باخلمول وراح يتعر يف 
اأنه اأ�سيب بف�سل كلوي.  خطواته ومل يعد كالمه مفهوماً ثم اكُت�سف 

�سرعان ما تطّلب عالجه غ�سيل الكلى.
مل�سار  وا�سحان  موؤ�سران  ثمة  ال�سموم،  علم  يف  خبري  كل  اإىل  بالن�سبة 
اُتهمت  الكلى.  وت�سرر  احللوة  القهوة  م��ذاق  ذكرها:  االآن��ف  االأح��داث 
�سم  ا�ستعمال  عرب  خطري  اعتداء  ب�سن  اأنغولو  غونزالي�س-  الطبيبة 
حلو املذاق ي�سّر بالكلى حتديداً، وهو جاليكول االإثيلني. لكنها اأنكرت 
تلك التهم وبقيت دوافع اجلرمية جمهولة. لذا يجب اأن نتوقع تقلبات 

مفاجئة اأخرى يف الق�سية.
اأهم ما يف املو�سوع حتليل طبيعة ال�سم نف�سه )اأي تاريخ ال�سم الطويل 
على  الت�سديد  اإىل  للق�سية  االإع��الم��ي��ة  التغطية  ع��م��دت  وامل�����س��ّوق(. 
ُمذيب  الأنه  ب�سهولة  املرّكب  بها ح�سلت على هذا  امل�ستبه  الطبيبة  اأن 
)مركز  مثل  اأماكن  يف  العادة  يف  ن  وُيخزَّ الطبية  االأبحاث  يف  ُي�ستعمل 
اأن حرارة  اأو�سع. مبا  اأي�ساً على نطاق  اأندر�سون(. لكّنه متوافر  اإم دي 
اأ���س��ب��ح العن�سر االأ���س��ا���س��ي يف ع���دد ك��ب��ري من  جت��ّم��ده م��ت��دن��ي��ة ج����داً، 

دة وم�سادات التجّمد. الرتكيبات املربِّ
كيماوياً، ال ُتعترب الرتكيبة معقدة جداً: جمموعة منظمة من الكربون 
منت�سف  يف  فرن�سي  ع��امِل  اكت�سفها  وقد  واالأوك�سجني،  والهيدروجني 
كيماوية  تركيبة  اأن��ه��ا  ت��دري��ج��اً  العلماء  اأدرك  الع�سر.  التا�سع  ال��ق��رن 
مذيبة  كمادة  با�ستعمالها  االأط��ب��اء  فكر  الع�سرينيات،  ف��رتة  يف  �سامة. 
الفكرة  تلك  املر�سى. لكن مل ت�سمد  التي يجب حقنها يف  االأدوي��ة  يف 
طبعاً، فقد اأثبتت الدرا�سات يف عام 1931 خ�سائ�سها ال�سامة. ثم زاد 
اإحدى الدرا�سات  الرتكيز على املرّكب يف الدرا�سات الالحقة، فاأ�سارت 
اإىل ت�سجيل بني 40 و60 حالة وفاة �سنوياً يف عام 1960، وذكر بحث 
التعر�س  نتيجة  )واآالف احل��االت  �سنوياً  وف��اة  20 حالة  اآخ��ر ح��دوث 

العر�سي للمادة( يف اأواخر الت�سعينيات.

ت�شميم الأع�شاب
ما الذي يجعل هذا املرّكب خطرياً اإىل هذا احلد؟ مثل االإيثانول )املادة 
االأع�ساب  امل��رّك��ب  ي�سمم  ال��روح��ي��ة(،  امل�����س��روب��ات  يف  االأوىل  الكحولية 
الطبيب  واجهها  التي  والتعر  التوازن  بن�سبة معينة )عوار�س فقدان 
جاليكول  مب��ادة  الت�سمم  على  كال�سيكية  موؤ�سرات  تك�سا�س  يف  م  املُ�سمَّ
االإثيلني(. لكن ال ينجم اخلطر االأ�سا�سي عن اأثر مبا�سر بل عن طريقة 
ا�ستقالب املادة. حني تتفكك االأنزميات، ُيولد رد فعل كيماوي متالحق 
الدم. يختلط احلم�س  االأك�ساليك يف جمرى  كماً متزايداً من حم�س 
مع الكال�سيوم لت�سكيل بلورات اأك�ساالت الكال�سيوم. هذه البلورات التي 
تاأتي على �سكل مغلفات ولها اأطراف حادة ت�سّر بعدد من اأع�ساء اجل�سم 
ولكنها متيل اإىل الرتّكز يف الكلى حيث تفّتت اخلاليا. بعبارة اأخرى، ال 
عجب اأن يحتاج الطبيب من )مركز اإم دي اأندر�سون( اإىل غ�سيل الكلى 

بعد ابتالع كوبني من القهوة التي حتتوي على جاليكول االإثيلني.
امللغومة  القهوة  تلك  ب�سرب  اقتنع  اأن��ه  هو  اأي�ساً  االنتباه  يثري  ما  لكن 

معلومة  على  يوؤكد  ما  ه��ذا  بنكهتها.  ي�ستبه  اأن  دون  من  �سهولة،  بكل 
اأخرى عن جاليكول االإثيلني. يف املحلول ال�سايف )كاملادة التي جندها 
والرائحة.  اللون  اإىل  امل��رّك��ب  يفتقر  اأن��در���س��ون(،  اأم��اك��ن مثل مركز  يف 
تكون  حيث  التجّمد  م�ساد  عبوة  )يف  ال�سكل  ه��ذا  على  ياأتي  حني  لكن 
نظر  وجهة  من  اأخ��رى  اإيجابية  ناحية  يوفر  هو  متعددة(،  ا�ستعماالته 

م: اإنه حلو املذاق ب�سكل مغري. امل�سمِّ
امل��ذاق مبا يكفي كي يطرح خطراً على احليوانات  )يف الواقع، هو حلو 
االأليفة التي ميكن اأن تتجول يف املراآب وتلعق عبوة من م�ساد التجّمد 
الذي ت�سرب من مرّبد ال�سيارة. وفق ق�سم املعلومات عن �سحة وتغذية 
االأ�سكال  اأح��د  التجّمد  مب�ساد  الت�سميم  )اأ�سبح  االأل��ي��ف��ة،  احل��ي��وان��ات 
له االأ�سخا�س  االأكر �سيوعاً لت�سميم احليوانات ال�سغرية(. كذلك، يف�سّ
الذين ي�سممون احليوانات االأليفة التي يقتنيها اجلريان )كما ح�سل يف 
ق�سايا مماثلة يف بريطانيا والواليات املتحدة(. كما اأنه واحد من اأ�سهر 

ال�سموم التي يختارها النا�س الذين يريدون قتل اأ�سخا�س اآخرين(.
يجب اأن تركز حاالت ت�سميم احليوانات على نقطة اأخرى يف هذا املجال. 
للباحثني يف جمال الطب،  يتوافر ح�سراً  �ساماً  هذا ال�سم لي�س مركباً 
بل اإنه ُي�ستعمل اأي�ساً يف خمتلف منتجات احلدائق وهو من النوع الذي 
جنده يف مرائب و�سركات كثرية. لذا ُذكر هذا املرّكب يف جميع التقارير 
اأ�سبح  اأي�ساً  ال�سبب  ولهذا  الطبية.  املخاطر  عن  كتبُتها  التي  ال�سابقة 

اأحد ال�سموم املف�سلة الرتكاب جرائم القتل.

ق�شايا مماثلة
ترنر زوجني  قتلت لني  االأمريكية،  اأتالنتا، عا�سمة والية جورجيا  يف 
2001( عرب تقدمي هالم  1997 والثاين يف عام  لها )االأول يف عام 
)جيلو( مع م�ساد التجّمد. اإنه اإثبات اآخر على مذاقه احللو واخلفيف. 
اأُلقي القب�س عليها ب�سبب اجلرمية الثانية وتوفيت يف ال�سجن يف عام 
الدم. كذلك، اأُدينت  �سغط  دواء  من  مفرطة  جرعة  اأخذ  بعد   2010
�ستاي�سي كا�ستور من كالي، نيويورك، بقتل زوجها مب�ساد التجّمد يف 
2007 ثم حاولت قتل ابنة زوجها عرب خلطه مع كوكتيل فودكا  عام 
وع�سري برتقال وم�سروب )�سربايت( الغازي. و�سّممت �سريينا يورك من 
التجّمد يف ع�سري  فرينال، يوتاه، جارها االأكرب �سناً عرب خلط م�ساد 
اخلوخ ملحاولة �سرقة ماله. ثم اُتهمت امراأة من كليفالند بقتل خطيبها 
عرب د�س املادة يف �ساي التوت. واُتهمت امراأة اأخرى من نيوجري�سي يف 
امل��اأوى لها.  املا�سية بت�سميم جدة زوجها الأنها تعبت من توفري  ال�سنة 
وبرزت ق�سية مرعبة بالفعل منذ �سنوات حيث اُتهم ثنائي من اأالباما 
التجّمد الأنهما  ابنتهما )3 �سنوات( وابنهما )4 �سنوات( مب�ساد  بقتل 
)تعبا من حتّمل امل�سوؤلية(. بعبارة اأخرى، ال ترتبط ق�سية الت�سمم يف 
تك�سا�س بقطاع الطب على وجه التحديد. اإذا ثبتت التهم، �سنكون اأمام 
امراأة اأخرى )غا�سبة وتعي�سة وحقودة( تقرر توجيه ر�سالة بوا�سطة �سم 
ُمثبت. ال تربهن هذه الق�سية اأن االأطباء هم االأذكى يف هذا املجال، بل 

اإّن اأخطر االأ�سخا�س )واملواد( يف حياتنا هم الذين نقابلهم يف كل يوم.

من هنا وهناك

29

الباردة  احلرب  تلت  التي  الظاهرة  هذه  الفاترة(.  )احلرب  ت�شميتها  ميكن  حقبة  الآن  ن�شهد 
طبيعتها  يف  تختلف  بل  املعركة  �شاحة  يف  �شاخنًا  �شراعًا  ت�شمل  ل  م�شرتكة:  خا�شية  ُتقا�شمها 
والتوقعات املحيطة بالتوجهات واملراوغات اخلفية التي تقودها. ال�شطور التالية كتبها ديفيد 

روثكوبف من فوراين بولي�شي.

طبيبة.. �سّممت قهوة حبيبها! 

تدابري هجومية �شبه دائمة تزامنًا مع جتنب �شن حرب فعلية

احلرب )الفاترة(... حمى خبيثة من التكنولوجيا 
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ا�سمه ال�سيد اأحمد نور الدين 30 �سنة كان فالحا  ثم اأدى اخلدمة الع�سكرية  وعاد 
ح�سده  قريته  بنات  اأجمل  متزوج  اخلا�سة  االأم��ن  �سركات  اإح��دى  يف  حار�سا  ليعمل 

اجلميع الأنه تزوج من فوقية لي�سبح قاتال معرتفا بجرميته.
طويل نحيف مل تبق منه  ماأ�ساته اإال �سبحا يتحدث عن زوجته بال انقطاع ولكن بال 

ترابط يخلط بني ليلة زفافه وليلة مقتلها.
واأنها كرهته كل  اأحبها كل احل��ب  اأن��ه  الوحيد هو  ال�سبب  اأن  وق��ال  بالقتل   اع��رتف 
الكراهية وكان من املمكن اأن يتعاي�سا معا احلب والكراهية كما عا�سا ال�سنوات االأربع 
املا�سية لوال اأنها  اأ�سافت يف العام االأخري اإىل الكراهية احتقارا لرجولته املرفو�سة 
املخ  اإىل  الراأ�س  فا�ستجمع رجولته يف غ�سبة قاتلة وطعنها طعنة واح��دة نفذت من 
املكرهة  للع�سرة  الثالثة من عمرها نتيجة  فماتت بعدها دون كلمة وبقيت طفلة يف 

وحطام رجل يهذي تطارده جرميته ويقتحم عليه �سبحا لزوجة القتيل زنزانته .

اعرتافاته اأمام املحقق
قال اأمام وكيل النيابة الذي حقق اجلناية كل احلكاية اأن كل ما حدث كان وهما مل 
يكن فيه اأية حقيقة مل يحدث اأبدا اأن اأحبتني ليلة واحدة وال اأعطتني ما تعطيه املراأة 

للرجل اإذا اأحبت وعليه فاأنا مل اأكن زوجا  ل )فوقية( ولكن ماذا كنت اإذن ؟
اإىل  اأع��ود  لكي  االإلزامية  خدمتي  فيه  تنتهي  ال��ذي  اليوم  اأنتظر  واأن��ا  �سنوات  ث��الث 
االأقل  على  جمالها  يف  فتاة  القرية  يف  تكن  فلم  عليها  عيني  كانت  واأتزوجها  القرية 
يف عيني اأنا .. كنت اأ�سارع يف االأجازات اإىل بيتهم حممال بالهدايا قبل اأن اأذهب الأرى 
اأم ال ؟ كان يكفيني  اأ�ساأل نف�سي يوما هل هي حتبني  اأحبها ومل  والدتي الأنني كنت 

اأنني اأحبها. 
وتزوجتها.. واأبي واأمي اأرادها اأن تعي�س معهما غ�سبت هددت بالذهاب اإىل بيت والدها 
ومل ا�ستطع البعد عنها وقفت بجانبها قلت لهما اإنها حرة ت�سكن اأينما تريد واأنا معها 

وبكت اأمي وغ�سب والدي وخرجت معها واأقمنا يف املن�سورة.
يوم  كل  كراهيتها يل  فتزداد  ي��زداد جمالها  على  موقفها  وبقيت مني 
واأنا  والدها  بيت  اإىل  وتذهب  تغ�سب  لكي  �سبب  اأي  تتلم�س  ان  حت��اول 
اأرجوها اأال تفعل مل يحدث اأن ق�سوت عليها  اأبدا املرة االأوىل واالأخرية 
ال  اإنني  تقول يل  ما  كانت كثريا  قتلتها  فيها  عليها  ي��دي  امتدت  التي 
اأ�ستطيع اأن اأ�سربها واأنني اأ�سعف من اأن اأخيفها ولذلك فهي ال ت�سعر 
وكان  رج��ال  تعا�سر  اأنها  حت�س  وال  بي 
ال��ك��الم  يثريين ولكن حبها  ذل��ك 
�سيء  ك�����ل  ك�����ي�����اين  يف  ي���ج���م���د 
باحلرف  يل  ق��ال��ت  م��رة  وذات 

الواحد.
اأن  مي��ك��ن  وال  اأح���ب���ك  ال  اأن�����ا 
اأحبك  اأن  ينتظر  وال  اأح��ب��ك 
ي��وم��ا مل����اذا ال حت��ب��ن��ي؟ ومل���اذا 

قالت يل ذلك؟
مل يحدث اأن �ساألتها يوما  اإذا 
قالتها  اإن��ه��ا  ك��ان��ت حت��ب��ن��ي 
م���ت���ط���وع���ة م����ع اأن����ن����ي مل 
اأط��ال��ب��ه��ا ب��احل��ب ك��م��ا مل 
ع�سرتها  ط����وال  اأط��ال��ب��ه��ا 
يل ب�سيء  م��ا ك��ان يف و�سعي 
عنها  اأق���وم  كنت  حبا  ال�سغري  بيتنا  اأم��ال  اأن 
بكل ب�سيء حتى ن�سيبها يف احلب ال اأريدها اأن 
تتج�سم اأية م�سقة وال م�سقة احلب ذاته؟ فلماذا 

قالت يل اإنها ال حتبني؟
بع�سنا  م��ع  نت�سامر  كنا  اخل��دم��ة  يف  كنت  عندما 
البع�س ق���ال يل اأح���د ال���زم���الء: امل����راأة ت��ك��ره من 
يجري وراءها من يكون خانعا يف حبه لها اإنها تريد 
الرجل الذي ال يلتفت اإليها ويثبت يف مكانه حتى لو 

اأج��رى خلف حبها رغم كل املتاعب التي �سبتها  اأك��ن كذلك كنت  كان يحبها واأن��ا مل 
واأ�سدقائي ففي  التي كانت حت��اول زرعها يف نف�سي جتاه ج��رياين  الغرية  يل ورغ��م 
عينيها دائما �سر بلوتي وبلوتها وجمالها هو الذي �ساقاين وقتلها اإىل جانب ل�سانها 

الطويل.

حملت اأثاث البيت ورحلت
ا�ستدعيت لالحتياط وانتهزتها فر�سة عادت اإيل بيت اأبيها بكل اأثاث املنزل كاأنها ال 
تريد العودة اأبدا وانتهت اال�ستدعاء وعدت اإىل البلدة ذهبت اإليها اأرجوها اأن تعود معي 
اإىل بيتنا اأن نوا�سل حياتنا لقد عدت اإىل عملي ويجب اأن اأعد اإيل حياتي ركبت راأ�سها 
ورف�ست قالت باأعلى �سوتها اأمام من تو�سطوا لل�سلح معها )اأنا ال اأريد احلياة معك( 
الكبار مزقت قلبي مزقت روحي نالت من رجولتي متنيت  النا�س  اأم��ام  كلمتها هذه 
يف  هذه اللحظات لو كرهتها اأحيانا كنت اأقنع نف�سي بكراهيتها واأظل اأكرهها اإىل اأن 
األقاها فتنزلق مني اإرادتي واأجد نف�سي بكراهيتها واأظل اأكرهها اإىل اأن األقاها فتنزلق 

مني اإرادتي واأجد نف�سي اأحبها واأكره �سعفي اأمامها واحتقر عجزي عن كراهيتها. 

اأريد طفلتي
اإليها يف حقل والدها  اأخ��ذ منها طفلتي ذهبت  اأن  اأردت  عندما  هان عليها كل �سيء 
كانت هناك قلت لها اأريد طفلتي هاجمتني كالعادة قالت اإن املحكمة اأمامي وهجمت 
علي وحتفز �سقيقها مل�ساعدتها ولكنها مل تكن يف حاجة  اإىل معونة وجتمع املزارعون 
الق�سة دفعوين  القرى حولنا من ال يعرف  الق�سة مل يعد يف  حولنا كانوا يعرفون 
بعيدا عنها وم�سيت على حافة احلقول هناك م�سلى �سغري تو�ساأت و�سليت الظهر 
ومنت بع�س الوقت حني �سحوت كانت ال�ساعة الثانية بعد الظهر اأحد الفالحني قال 
يل اأنها ذهبت اإىل البيت مع �سقيقها ووالدها توجهت اإليها ومبجرد اأن راأتني اأم�سكت 
املوقف  يده مطواة رغم هذه  ج��اء  بجوارها ويف  �سقيقها  وانهالت علّي �سربا  بع�سا 
ال�ساخن الذي ي�ستفز الرجل اجلليدي حاولت تهدئتها ولكنها كانت عنيفة كعادتها 
النا�س  يتجمع  حتى  دائما  �سوتها  ترفع  كانت  كلها  القرية  ي�سمع  �سوتها  و�ساخبة. 
ال�سخرية مني وفجاأة ملحت املطواة يف يد  اأمامهم جمالها وقدرتها على  لت�ستعر�س 
�سقيقها فاختطفتها منه وقفزت هي نحوي يف حتدي واقرتبت يف حماولة لكي ت�سع 
ع�ساها يف عيني زيادة يف ال�سخرية وكانت يدي معلقة يف الهواء باملطواة وهي ال تريد 
اأن ترتاجع وهويت باملطواة بكل قوتي على راأ�سها �سعرت اأن الن�سل ينحني ثم ي�سري 
ج�سمها  توقف  كما  الع�سا  على  تقب�س  وه��ي  يدها  توقفت  �سيء  كل  ويتوقف  ويقف 
الكهربائي  التيار  انقطع عنها  كاآلة  بدت  الكالم الأول مرة  ول�سانها عن  عن احلركة 
ثم ترنحت حلظة و�سقطت ويف فمها بقية الكالم الذي كانت تود اأن توجهه اإيّل ومل 

اأعرف ماذا حدث بعدها؟
وجوه كثرية كانت حويل رجال ون�ساء واأطفال واأق��دام ترك�س خلفي و�سرطي ي�سع 
يده على كتفي ويقول يل اإن فوقية ماتت واأنني قتلتها نفذت املطواة من راأ�سها حتى 
و�سلت اإىل املخ فمزقته واأنني املتهم الوحيد بقتلها ومل اأنكر اأنني كنت اأحبها  حتى 

املوت .. املوت هو احلد االأخري �سواء كان حلبي اأو لكراهيتها .
وعندما �ساأله وكيل النيابة على �سبيل الدعابة يف نهاية التحقيق اإذا كانت فوقية ما 
زالت على قيد احلياة عوجلت يف امل�ست�سفي فهل ميكن اأن تعاود حياتك معها ؟ قال 

القاتل بال تفكري: يا ريت دنا كنت اأجتوزها وتعذبني وتذلني واأقتلها من جديد.

الرجولة عندما تقهر
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حتذير :هذا الن�شاب خفيف الدم ..خفيف اليد

خرج من ال�سجن فتاب عن ال�سرقة واحرتف الن�سب
عمره خ�سمون عاما لكن و�سامته وع�سقه 
ن�سارة  مالحمه  على  ي�سفيان  للحياة 

ال�سباب 
اإح��دى حمافظات �سمال  ن�ساأته كانت يف 
اأي���ام عمره  اأح��ل��ى  ع��ا���س  ه��ن��اك  ال�سعيد 
م���رت اأج���م���ل ���س��ن��ني ���س��ب��اب��ه ب���ني امل����زارع 
واحلقول كان ين�سج خيوط اآماله ويناجي 
يوما  �ستاأتي  التي  الرية  اأح��الم��ه  فتاة 
واحلاجة  الفقر  م�ستنقع  م��ن  وتنت�سله 
اأن و�سامته �ستكون جواز  موؤكدا لنفل�سه 
مروره اإىل دنيا االأثرياء املتخمني باملال.

البداية �شرقة ال�شقق املفرو�شة
ا�ستاأجرها  �سقة  يف  كانت  اإجرامه  بداية 
اأقام  بالعا�سمة  ال�سهرية  االأح��ي��اء  باأحد 
ف��ي��ه��ا ع����دة ���س��ه��ور ح��ت��ى اأط���م���اأن���ت اإليه 
االإيجار  يدفع  ك��ان  الأن��ه  ال�سقة  �ساحبة 
الرابع  ال�����س��ه��ر  ويف  مت���ام���ا  م���وع���ده  يف 
اإحدى املنا�سبات التي تخلو فيها  ا�ستغل 
لنقل  ب�سيارة  امل���ارة وج���اء  م��ن  ال�����س��وارع 
ك���ل حمتويات  ع��ل��ى  وا����س���ت���وىل  االأث������اث 
امل�سكني  احل��ار���س  اأوه���م  اأن  بعد  ال�سقة  
ليتعرف  امل�ست�سفى  اإىل  ذهابه  ب�سرورة 
له  و�سورها   به  اأمل��ت  وعكة �سحية  على 
على اأنها تدير مبر�س خطري ثم دفع له 

ثمن الك�سف نقدا.
املباحث  وكانت  اإال  اأي��ام  مت�س  مل  ولكن 

تزفه اإىل ال�سجن .
العقوبة  ق�����س��ي  ال�����س��ج��ن  اأ�����س����وار  خ��ل��ف 
دون  �ساخطا  ناقما  وخ���رج  بها  امل��ح��ك��وم 
اأن يرتدع اأو حتى يعيد ترتيب اأوراقه اأو 
يبحث عن عمل �سريف ثم عاد من جديد 
املفرو�سة  ال�سقق  �سرقة  يف  حرفته  اإىل 
باأحد  دائما  نزيال  واأ�سبح  لل�سجن  فعاد 
اأج��ن��ح��ت��ه ب��ع��د اأن ���س��ق��ط��ت ال��ع��دي��د من 
ال�سقق املفرو�سة يف يده الغريب اأنه بعد 
يخرج  لكنه  �سبطه  يتم  �سقة  كل  �سرقة 
من ال�سجن اأ�سر�س مما كان اإىل اأن وقف 
ذات مرة اأمام املراة يتفح�س مواهبه قرر 
ال��ت��ي تعد يف نظره  هجر ه��ذه اجل��رائ��م 
جم���رد م��رح��ل��ة جل��م��ع راأ�����س امل���ال الذي 
ي�ساعده على الفوز بفتاة اأحالمه الرية 

التي يحلم بها .
التحول اإىل �شرقة ال�شيارات من 

الن�شاء
اك��ت�����س��ف ال��ن�����س��اب اخل��ط��ري اأن����ه م���ازال 
و���س��ي��م��ا رغ����م ت��ق��دم��ه يف ال��ع��م��ر ب���ل اإن 
تقدمه يف العمر اأ�سفى عليه م�سحة من 

الثقة فيمن يقوم بالن�سب عليهم.
وراح  هندامه  على  واأغ���دق  �سعره  ه��ذب 
يطوف اأرجاء القاهرة هائما على وجهة 
وحتت �ستار الليل راأي �سيارة اآخر موديل 
فرك عينيه و�سعر بالتعب يف �ساقيه واأكد 
لنف�سه اأنه الينق�سه غري �سيارة وتكتمل 
الوجاهة وخالل دقائق كانت معه ال�سيارة 
امل�����س��روق��ة وان��ط��ل��ق ب��ه��ا وع��ل��ى �سفحات 
رغبته  عن  باالإعالن  قام  ال�سحف  اأك��رب 
االأوىل  �سحيته  فوقعت  ال�سيارة  بيع  يف 
األ��ف جنيه   40 له حتت احل�ساب  دفعت 
نقدا وت�سلمت ال�سيارة الفاخرة باأوراقها 
امل��زورة وهي �سعيدة بهذه ال�سفقة وبعد 
يومني فقط عاد و�سرق ال�سيارة من اأ مام 

منزلها.
ال�شحايا تتواىل

يف اأكرب �سوارع حي املهند�سني راح ينتقي 
اأمامه  م����رت  ���س��ح��ي��ت��ه اجل���دي���دة ح��ت��ى 
الرباعي  ال��دف��ع  ذات  الفارهة  ب�سيارتها 
انطلق وراءها وافتعل معها حادثا فنزلت 
اأمامها  وق��ف  بينما  ت�سبه  �سيارتها   من 
من  بكثري  ميطرها  اخل��ائ��ب  كالتلميذ 
العيون  ب��ل��غ��ة  ي��ح��دث��ه��ا  راح  ث���م  االأ����س���ف 
واأ�سر  ق��ام��و���س��ه��ا ج���ي���دا  ي��ح��ف��ظ  ال���ت���ي 
واأمام  نفقته  على  �سيارتها  اإ�سالح  على 
الور�سة كانت احل�سناء قد فقدت الوعي 
املع�سول  ك��الم��ه  ���س��الل  اأم����ام  واالإدراك 
ومل يكتف واإمنا دعاها اإىل اأقرب مطعم 
ب�سيارتها  االإ�سالحات  فخم حتى تنتهي 
فوافقت دون تردد وبعد �ساعة من نظم 
اإىل  ليذهب  ا���س��ت��اأذن  اأنوثتها  يف  ال�سعر 
هناك  ومن  باملطعم  اخلا�سة  املياه  دورة 
اإىل خارج املكان انتظرته احل�سناء طويال 
احل�ساب  فدفعت  وحدها  اجللو�س  ملت 

واجتهت اإىل الور�سة التي تقوم باإ�سالح 
الن�ساب  اأن  اكت�سفت  وه��ن��اك  �سيارتها 

�سرق �سيارتها وهرب بها .

البحث عن م�شرت لل�شيارة
ل�سيارة  م�سرت  عن  يبحث  الن�ساب  وب��داأ 
احل�����س��ن��اء امل�����س��روق��ة وع����ن  ط��ري��ق اأحد 
ال�سيدات  اإح���������دى  ان���ت���ق���ي  امل����ع����ار�����س 
ل�سانه يف  اأ���س��ه��ر  وك��ال��ع��ادة  احل�����س��ن��اوات 
وبعد  اأن��وث��ت��ه��ا  يف  ي��ت��غ��زل  وراح  وج��ه��ه��ا 
اأوراق  م��ن��ح��ه��ا  ال���ل���ق���اءات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�سيارة املزورة مع ال�سيارة نف�سها مقابل 
األ�����ف جنيه   40 احل�������س���اب  م��ب��ل��غ حت���ت 
اأنه يع�سق هذا الرقم واتفقا على  ويبدو 
وداخل  ال�سيارة  ملكية  لت�سجيل  موعد 
م��ك��ت��ب ال�����س��ه��ر ال��ع��ق��اري ت��رك��ه��ا وذهب 
واكت�سفت  يعد  املياه وطبعا مل  دورة  اإىل 
ال�سيدة اأنها ا�سرتت املرتو عندما خرجت 
ومل جتد �سيارتها اجلديدة بينما هو راح 
ويتواىل  ح���واء  ع��ل��ى  ب��ان��ت�����س��اره  يحتفل 

�سقوط احل�سناوات وبنف�س االأ�سلوب  تقع 
ويزداد  ال�سيارات  م��ن  العديد  يديه  يف  
عدد البالغات املقدمة فوق مكتب مدير 
القب�س على  ب�سرعة  ياأمر  ال��ذي  االأم��ن 

الن�ساب اخلطري.  

القب�ص على الن�شاب
و�سع رجال املباحث خطة بحث لالإيقاع 
واملعلومات  التحريات  بعد جمع  باملجرم 
عن االأماكن التي يرتدد عليها اأو يعي�س 
فيها اإىل اأن و�سلت معلومات موؤكدة من 
اأحد امل�سادر ال�سرية لرجال املباحث باأن 
الفنادق  ب��اأح��د  يقيم  ال�سهري  ال��ن�����س��اب 
مب�سر اجلديدة با�سم غري ا�سمه وبهوية 
م��زورة وعلى الفور تنتقل ق��وة  يف فجر 
اأحد االأيام لتلقى القب�س عليه وتقدمه 
العقوبة  ق�����س��اء  ب��ع��د  ول��ك��ن  للمحاكمة 
ذلك  جديد  من  ن�ساطه  اإىل  �سيعود  هل 
بق�سايا  ملفه  امتالأ  اأن  بعد  ال�سوؤال  هو 

الن�سب والتزوير.

يقتل ابن خالته 
لأنه حتر�س باأخته

ب�سعة،  جرمية  على  املغرب  ال�سويرة  اإقليم  �سكان  ا�ستفاق 
عندما اكت�سفوا جثة اأحد �سكان اجلماعة القروية "اأوناغة" 
قد  ك��ان  املنطقة  �ساكنة  م��ن  ل�ساب  ت��ع��ود  ال��غ��اب��ات  ب��اإح��دى 

اختفى منذ ثالثة اأيام.
وقالت "االأخبار" يف عدد االإثنني فاحت يوليوز، اأن اجلثة تعود 
ل�ساب ن�سب خالف بينه وبني ابن خالته، هذا االأخري الذي 
�سبق واأن حذره االأول باالبتعاد عن اأخته، وعدم مالحقتها، 
قبل اأن يتعاركا على هام�س اإقامة حفل زفاف باملنطقة بعدما 
�سبطه بالتحر�س على اأخته، مما جعل بع�س احلا�سرين يف 
حفل الزفاق يتدخلون لف�س النزاع، لكن اجلاين ظل يتعقب 
ابن خالته، اإىل اأن انفرد به يف منطقة خالء، واأجهز عليه، 

عرب توجيه �سربة باآلة حادة يف راأ�سه.

ح�ادث وق�شايا
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ل �شك يف اأن م�شل�شل )جذور( كان )وجه ال�شعد( على املمثلة اللبنانية باميال الكيك التي ا�شتطاعت كما كل املمثلني امل�شاركني فيه اأن يحققوا 
خرقًا على م�شتوى النت�شار على ال�شاحة الفنية العربية  باميال التي تنظر بتفاوؤل اىل م�شتقبل الدراما اللبنانية، اأو�شحت اأن الأخرية قادرة 

البع�ص.  يرى  كما  عام  على مناف�شة الدراما ال�شورية كما امل�شرية بعد عام واحد، ولي�ص بعد 100 

علينا النتظار عامًا واحدًا لتتمكن الدراما اللبنانية من مواجهة ال�شورية

باميال الكيك: اأحتفظ بالكثري و�ساأقدمه يف اأدواري املقبلة بعد )جذور(
التمثيل يطعم خبزًا... ولكن لي�س مع املنتجني اللبنانيني

املمثل  و���س��ع  اىل  اأ����س���ارت  حديثها  ويف 
اأث��ب��ت ت��ف��وق��ه، ولكنها  ال��ل��ب��ن��اين ال���ذي 
الكّتاب  ع��دد  اأملحت اىل وج��ود نق�س يف 
باأهمية  م�سيدة  لبنان،  يف  وامل��خ��رج��ني 
بيوت  دخ��ل��ت  الأن��ه��ا  امل�سرتكة  االأع��م��ال 
درامياً  م�ساكلهم  وط��رح��ت  ال��ع��رب  ك��ل 
اأن  م���ن  اأج���م���ل  ���س��يء  اأن )ال  وم���وؤك���دة 
نت�سارك جميعاً يف امل�ساكل التي تعي�سها 

املجتمعات العربية(:
باأدائك  متميزة  ك��ن��ِت  اأن���ك  �سك  ال   •
ولكن  )ج��ذور(،  م�سل�سل  قبل  التمثيلي 
من خالله برزت لديك قدرات ا�سافية 
مل ن�ساهدها فيك �سابقاً. فما اأ�سباب كل 

هذه احلما�سة؟
- الأن هذا ما كان يجب اأن يح�سل، واأنا 
مع اأن ُيربز الفنان ما لديه �سيئاً ف�سيئاً، 
ولي�س اأن ُيظهر كل قدراته دفعة واحدة. 
يف  و�ساأقدمه  بالكثري  اأحتفظ  اأزال  ما 
)كارال(  دور  �ستلي  التي  املقبلة  اأدواري 
يف م�سل�سل )جذور(. ومبا اأنني طرحت 
اأدائي  اأن يتطور  نف�سي كممثلة، فيجب 
م��ن عمل اىل اآخ���ر م��ع اال���س��ارة اىل اأن 

الن�س اجليد ي�ساعد املمثل كثرياً.
باأن  لبنانيني  كفنانني  �سعرمت  ه��ل   •
اأكرب،  اأك��ت��اف��ك��م  امل��ل��ق��اة على  امل�����س��وؤول��ي��ة 
كون العمل لبنانياً وُيعر�س على حمطة 

عربية وي�ساهده ماليني العرب؟
تكرب  ال��ت��ي  امل�سوؤولية  �سد  اأن���ا  اأب����داً.   -
امل�سوؤولية  ال��ظ��روف.  بح�سب  وت�سغر 
هي واحدة وترافق الفنان دائماً. ولكن 
اأك��ر جتدداً  اأ�سبح  تقّدم يف عمله  كلما 
انت�سار  حت��ق��ي��ق  اىل  و���س��ع��ى  وط��م��وح��اً 
اأن م�سل�سل )جذور(  اأو�سع. وال �سك يف 
حقق لنا انت�ساراً وا�سعاً، وال ميكن القول 
ان الدراما اللبنانية كانت منت�سرة قبله 
اأن تبداأ الكاتبة كلوديا مار�سليان  وقبل 
يف م�سل�سل )روبي( بجمع املمثل اللبناين 
ال�سوري  وامل��م��ث��ل  امل�����س��ري  امل��م��ث��ل  م���ع 
اللذين �ساهما يف ا�سافة ب�سمة جميلة 
كلبنانيني  نحن  اللبناين،  امل�سل�سل  اىل 
برهنا  الأن��ن��ا  النجاح  حتقيق  م��ن  متكنا 
اأن��ن��ا من��ل��ك ط��اق��ات ج��ي��دة وم���ن جميع 
النواحي الفنية ولي�س التمثيلية فقط.

الدراما  اأن  كتب  ال�سحافيني  اأح��د   •
)جذور(،  م�سل�سل  م��ع  ب���داأت  اللبنانية 
وه���ذا ال��ك��الم ُج��وب��ه ب��اال���س��ت��ن��ك��ار. فما 

موقفك كممّثلة منه؟
- ه���ذا ال���ك���الم ل��ي�����س ����س���راً، ب���ل يعك�س 
اأن  احل��ق��ي��ق��ة. يف ل��ب��ن��ان ك��ل��ن��ا ي���ع���رف 
هناك كّماً كبرياً من املمثلني اجليدين، 
م�سر.  يف  م���ع���روف���ني  غ����ري  ول���ك���ن���ه���م 
التنكر  احل��ق��ي��ق��ة وال مي��ك��ن  ه���ي  ه���ذه 
لي�سوا  اأن��ه��م  تعني  ال  ولكنها  اأب����داً،  لها 
اللبناين  امل�سل�سل  اأن  تعني  بل  بارعني، 
الو�سع  وه��ذا  ع��رب��ي��اً،  منت�سراً  يكن  مل 
انت�ساره  اللبناين وعدم  املمثل  اأّثر على 
الفني  م�سواري  ب��داأُت  مثاًل  اأن��ا  عربياً. 
الكثري من  وق��دم��ُت  اأع���وام  قبل خم�سة 
االأعمال وتعبُت كثرياً وكان هناك ق�سم 
العربي ال يعرفني،  كبري من اجلمهور 
ولكنه تعرف علّي بعد م�سل�سل )جذور( 
الأنه حقق انت�ساراً وا�سعاً، بينما نحن يف 
ومن  ال��ع��رب  املمثلني  ك��ل  ن��ع��رف  لبنان 

خمتلف اجلن�سيات.
ال��ق��ول ان  اأن  اأال ت��ري��ن  ذل���ك،  رغ���م   •
م�سل�سل  م��ع  ب����داأت  اللبنانية  ال���درام���ا 
)جذور( لي�س كالماً حقيقياً الأنه يلغي 

كل االأعمال املحلية التي �سبقته؟
بهذا الكالم، ويف  اأح��داً  - نحن ال نلغي 
بال�سعادة  ن�سعر  ال  نحن  نف�سه  ال��وق��ت 
الأن انت�سار املمثل اللبناين بداأ يف العام 
2013، وهذه العبارة تزعجني كثرياً. 
الزمن الدرامي توقف عندنا منذ ع�سر 
ال��ل��م��ع وك����ل ف���ن���اين الع�سر  اأب�����ي  ه��ن��د 
الذهبي. وهذا يعني اأن االنتاج الدرامي 
انطليا�س  ب���ني  ي��ن��ت�����س��ر  ك����ان  ال��ل��ب��ن��اين 
اأ�سعر  اأن��ن��ي  اأن��ك��ر  وجبيل وط��راب�����س. ال 
بالفخر الأن الدراما املحلية تتواجد يف 
ت�سل  اأن  يجب  ولكن  لبناين،  بيت  ك��ل 
و���س��وري��ة وم�سر  وك��ن��دا  ف��ن��زوي��ال  اىل 

وال�سعودية.
انت�سار  ان  القول  هو  االأ���س��ح،  رمب��ا   •
م�سل�سل  م���ع  ب����داأ  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال����درام����ا 

)جذور(؟
اأق�سده.  ك��ن��ُت  م��ا  وه���ذا  ه��ذا �سحيح   -
كانت موجودة، ولكن  اللبنانية  الدراما 
بين�ساف  و)م����ا  م��ت��وا���س��ع ج����داً  ب��ان��ت��اج 
ب���د م���ن و�سع  احل�����ال ف���ي���ه(، وه���ن���ا ال 
عالمة ا�ستفهام كبرية جداً. اأنا ال اأّدعي 
اأن م�سل�سل )جذور( هو االأ�سخم عربياً، 

�سخامة،  تفوقه  م�سل�سالت  ه��ن��اك  ب��ل 
اأكر  اأع��م��ال  تنفيذ  اىل  نطمح  ولكننا 
بنا  اآم����ن����وا  امل��ن��ت��ج��ني  والأن  ���س��خ��ام��ة. 
عليه  �سخوا  فانهم  لبنانيني،  كممثلني 
علينا  غ���ريه. مم��ن��وع  م��ن  بقليل  اأك���ر 
متابعة  درام�����ا  وك�����س��ّن��اع  ك��م�����س��اه��دي��ن 

اأعمال اأقل من م�ستوى )جذور(.
تلقيِتها  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  اأن  ي��ب��دو   •

كثرية؟
العيون  التباحث.  ن��زال يف مرحلة  ال   -
ل��ي�����س��ت م���ف���ت���وح���ة ع����ل����ّي وح��������دي، بل 
واملمثلني  امل��م��ث��الت  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني. ه��ن��اك م�����س��األ��ة ال يفهمها 
ال��ت��م��ث��ي��ل، وهي  ال���ك���ث���ريون يف جم����ال 
�سرورة نقل �سورة جميلة عن التمثيل 
)جذور(  م�سل�سل  يف  جنحُت  لبنان.  يف 
ول��ك��ن ه��ن��اك مم��ث��الت ي���وؤك���دن اأن����ه مل 
يعجبهّن ولكنهن ال يعرفن اأن ما يقلنه 
ال��ي��وم ���س��ي��ط��ال��ه��ّن يف ي���وم م��ن االأي����ام. 
ي��ت��م احل��ك��م ع��ل��ى املمثلة  يف اخل����ارج ال 
اللبنانية بناء على االأعمال التي �ساركت 
فيها فقط، بل هم يحكمون على جممل 
اال�سادة  يجب  ولذلك  الفنية،  االأعمال 
لبنانية  الناجحة الأي ممثلة  بالتجارب 
�ساركت يف اأي عمل عربي، الأن املنتجني 
ل���ن ي��ك��ت��ف��وا ب��ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ي وح����دي، 
�����ن ت��ع��ام��ل م��ع��ي ال���ي���وم ال ب���د واأن  ومحَ
غداً.  غ��ريي  لبنانية  ممثلة  عن  يبحث 
ممثلة  ك��ل  اأن  اجلميع  ي��ع��رف  ان  يجب 
لبنانية تنقل �سورة عن جممل الو�سع 
جتربتها  عن  ولي�س  لبنان  يف  التمثيلي 
ت���ك���ون هذه  اأن  ي��ج��ب  ول���ذل���ك  ف���ق���ط، 
تنعك�س  الأنها  وبراقة  م�سرقة  ال�سورة 

علينا جميعاً.
االأعمال  جتربة  اأحببِت  اأن��ك  يبدو   •

امل�سرتكة؟
- ال �سيء اأجمل من اأن نت�سارك جميعاً 
التي نعي�سها يف  امل�ساكل االجتماعية  يف 
املجتمعات العربية. �سحيح اأن م�ساكلنا 
العربي  الوطن  الكبرية هي واح��دة قي 
ول��ك��ن داخ����ل ال��ب��ي��وت ل��ك��ل ب��ي��ت ق�سته 

اخل��ا���س��ة. ومب���ا اأن��ن��ا ن��دخ��ل ب��ي��وت كل 
ال�����س��وء على  نلقي  واأن  ف��الب��د  ال��ن��ا���س، 

بع�س من م�ساكلهم.
بالق�سة  االختالف  جانباً  تركنا  لو   •
عن  نتحدث  اأن  ميكن  كيف  واملمثلني. 
ال��ت��م��اي��ز ب���ني م�����س��ل�����س��ل )روب������ي( وبني 

م�سل�سل )جذور(؟
بني  مقارنة  وكاأنها  املقارنة  اأح��ب  ال   -
���س��ارك��ت��ا يف هذين  ال��ل��ت��ني  امل��م��ث��ل��ت��ني 
خا�سة،  نكهة  لها  فنانة  كل  امل�سل�سلني. 
وطريقة  خم���ت���ل���ف���ة  ت���ع���ب���ري  ط���ري���ق���ة 
)روبي(  ال�سخ�سية.  جت�سيد  يف  معينة 
و)جذور( لي�سا عملني خمتلفتني متاماً 
عمل  ك��ل  لكن  نف�سها،  ه��ي  الكاتبة  الأن 
وخمرجه،  وممثليه  ق�سته  ل��ه  منهما 

ولذلك اأنا ال اأوؤمن مبثل هذه املقارنة.
مقارنة  ع��ن  ه��ن��ا  ن��ت��ح��دث  ال  ن��ح��ن   •
عن  بل  النور،  عبد  �سريين  وبني  بينك 
ب��ني عملني يحمالن  اأوج���ه االخ��ت��الف 

توقيع كاتبة واحدة؟
االآخر  ع��ن  واح��د منهما خمتلف  ك��ل   -

بطريقة معينة.
اأن  احل����ايل  رم�����س��ان  يف  مل�����س��ِت  • ه���ل 
مناف�سة  من  متّكنت  اللبنانية  ال��درام��ا 

الدراما العربية؟
�سر�سة  مناف�سة  لي�ست  ولكنها  ن��ع��م،   -
هذا  كممثلة.  اأمت��ن��اه��ا  كالتي  و�سريفة 
يردد  اأق��ول كما  لن  الواقع، ولكنني  هو 
اأن  يجب  اأن��ه  واملمثالت  املمثلني  بع�س 
ننتظر 100 عام كي ي�سبح لدينا دراما 
ل��ب��ن��ان��ي��ة ج��ي��دة، الأن ه���ذا ال��ك��الم غري 
علينا  يجب  بل  االط���الق،  على  �سحيح 
االنتظار عاماً واحداً كي تتمكن الدراما 
اللبنانية من مواجهة الدراما ال�سورية 

كما الدراما امل�سرية.
هذه  تتحقق  كي  ينق�سنا  ال��ذي  ما   •

املواجهة؟
ه��ل ميكنك  ال��ي��وم.  عليه  نح�سل  م��ا   -
ال  اللبنانيني!  الكّتاب  اأ�سماء  تعّدي  اأن 
اأن��ه��م م��وج��ودون ولكن عددهم  �سك يف 
ا�سم  اأن تذكري  �سئيل ج��داً. هل ميكن 

اأن���ه  خم���رج���ني م���ب���دع���ني؟ ال ���س��ك يف 
ولكن  مبدعون  خمرجون  لدينا  يوجد 
عددهم حمدود جداً. املمثلون يف لبنان 
على املخرجني والكّتاب  يتفوقون عدداً 

بل وحتى املنتجني.
م�سر؟ من  عرو�ساً  تلقيِت  • هل 

فوراً  ورف�سُته  واح���داً  عر�ساً  تلقيُت   -
الأنه مل يكن عماًل درامياً بل كوميدياً. 

التجربة  خ����و�����س  ت����ري����دي����ن  اأال   •
الكوميدية؟

- بلى، ولكن لي�س االآن.
ال؟ • ملحَ 

��ل ال��ت��درج يف ال��ع��م��ل، وال  - الأن��ن��ي اأف�����سّ
اأريد اأن اأخلط بني االأمور. اأريد اأن اأثبت 
قدمي يف كل خطوة اأم�سي فيها ومن ثم 

اأنتقل اىل خطوة اأخرى.
• وكاأنك ال ت�سعرين باأنك اأثبت نف�سك 

يف الرتاجيديا؟
طموحي  ول��ك��ن  مت��ام��اً،  العك�س  على   -
تقدمي كّم اأكرب من االأعمال الرتاجيدية 

التي قدمُتها حتى اليوم.
تنتظرين؟ عمل  • اأي 

يتابعه  ال��ذي  واجلميل  اجليد  العمل   -
الذين  اللبنانيون  ب��ه  ويفتخر  ال��ن��ا���س 
يعي�سون يف اخلارج. ال يزال هناك الكثري 
من امل�ساكل االجتماعية - العائلية التي 
اأن  قبل  ال�سا�سة  على  اأقدمها  اأن  اأح��ب 

اأنتقل اىل تقدمي ال�سحكة.
• راهنِت كثرياً على �سعرك االأ�سقر؟

اأن  وق��ب��ل  كان�سانة  ال��ره��ان.  وك�سبُت   -
اأك�سر  اأن  اأري���د  ان��ن��ي  ق��ل��ُت  فنانة  اأك���ون 
مقولة )ما حدن فيه ياخد دور بطولة 
ذلك  فعلت  ولكنني  االأ���س��ق��ر(،  بال�سعر 
اذا  اليوم  الغبية.  املقولة  تلك  وك�سرت 
مار�سليان  كلوديا  الكاتبة  مني  طلبت 
�ساأفعل  االأ�سود  باللون  �سعري  اأ�سبغ  اأن 
ذل��ك ف���وراً وم��ن دون ت���ردد اأب����داً الأنني 

اأثبّت �سحة نظريتي.
اال�سارة  تكفي  غريبة...  مقولة  • هذه 

اىل جتربة هند ر�ستم؟
يرددون  مل���اذا  اأع���رف  ال  ه��ذا �سحيح.   -

يف العامل العربي اأن املمثلة ال�سقراء ال 
االأوىل.  البطولة  اأدوار  ت��وؤدي  اأن  ميكن 
هم يقومون بتغيري لون �سعر املمثالت 
ال�سقراوات اىل االأ�سود اأو الك�ستنائي... 

وهذا منتهى التخلف.
اال�ستعرا�س؟ عن  • وماذا 

ولكن  حتقيقها  اأمت��ن��ى  اأم��ن��ي��ة  ه���ذه   -
ترق�س  ممثلة  اأن��ن��ي  �سحيح  ب��ج��دارة. 
ولكنني  ب�سكل جيد،  وتغني  ب�سكل جيد 
لن اأقبل بعمل ا�ستعرا�سي ما مل ت�سبقه 

متارين مكثفة واأرف�س ما دون ذلك.
• هل ت�سّدك جتربة الفوازير؟

- ن��ع��م، ول��ك��ن ب��ال�����س��روط ال��ت��ي ذكرتها 
هذه  مثل  خو�س  اأرف�����س  الأن��ن��ي  �سابقاً 
ميكن  ال  ع�سوائية.  بطريقة  التجارب 
اأن اأقبل باأي عر�س ملجرد اأنه اأعجبني. 
ت�سافري  اأن  )ه��ل ميكن  اأُ���س��األ  اأح��ي��ان��اً 
اىل �سورية اأو م�سر واأن تقّدمي اأعمااًل 
بلهجة هذين البلدين؟( فاأجيب )كال(، 
متمّكنة  اأك��ون  اأن  اأح��ب  بب�ساطة  الأنني 

باأّي عمل اأ�سارك فيه.
ال���ع���م���ل  ي������ك������ون  اأن  مي�����ك�����ن  ه�������ل   •
التي  التالية  اخلطوة  هو  اال�ستعرا�سي 
م�سريتك  يف  ط����رق  م���ف���رتق  ���س��ت�����س��ك��ل 
الفنية الأنك �ستجمعني فيها بني الغناء 

والرق�س والتمثيل؟
نقلة  ي�سكل  فيه  اأ���س��ارك  م�سل�سل  كل   -
نوعية يف م�سريتي الفنية، فكيف تكون 
احل���ال اذا ك��ان��ت اخل��ط��وة اأك���رب واأه���م. 
ا�ستعرا�سي  ع��م��ل  يف  اأ�����س����ارك  ع��ن��دم��ا 
اأتخلى  اأن  اأن��ن��ي مي��ك��ن  ي��ع��ن��ي  ال  ف��ه��ذا 
بطريقة  التنفيذ  مت  واذا  ال��درام��ا،  عن 
فال  امل��ط��ل��وب،  ال�سكل  وعلى  اح��رتاف��ي��ة 
يف  اأ�سا�سية  حمطة  �سيكون  اأن��ه  يف  �سك 

م�سريتي الفنية.
مهمة  حمطة  ال�سينما  اأن  �سك  وال   •

جداً؟
فيلم  ت�سوير  �ساأبا�سر  وقريباً  طبعاً،   -
مار�سليان  كلوديا  للكاتبة  )بال�سدفة( 
والذي األعب فيه دور فتاة متوحدة. اأنا 
مع مبداأ اأن ي�سكل اأي عمل ي�سارك فيه 

الفنان عالمة فارقة يف م�سريته. 
ع��ن امل�����س��اري��ع االأخ�����رى التي  • وم����اذا 

�ستلي الفيلم؟
اأعمايل  ال���ي���وم ع���ن  ب��ع��د  اأف�����س��ح  ل���ن   -
معي  يتكاتف  اأن  واأمتنى  تنفيذها  قبل 
اأدوارهم  يتحدثوا عن  واأال  املمثلني  كل 
ا�ستن�سخ  ��ن  محَ هناك  العمل.  تنفيذ  قبل 
�ساحبها  اأن  رغم من  فكرة عمل معني 
اأحتدث  ل��ن  ك��ث��رياً، ول��ذل��ك  تعب عليها 
انتهاء  بعد  اال  ال��ي��وم  بعد  اأدواري  ع��ن 
ت�سوير امل�سل�سل وعر�س احللقة االأوىل 
م��ن��ه. واأن����ا حت��دث��ت ع��ن دوري يف فيلم 
)بال�سدفة( الأنني كنت فعلت ذلك قبل 

عام.
التي  والنجاحات  االن�سغاالت  مقابل   •
حتققينها، لديك حياتك اخلا�سة، فهل 
للحب يف حياتك يف هذه  م��ك��ان  ي��وج��د 

املرحلة؟
- كال الأنني ال اأملك الوقت الكايف له.

من  الفن  ي�سرقك  اأن  تخافني  اأال   •
حياتك اخلا�سة؟

احلبيب  وب��ني  بيني  باللحظة  اأوؤم���ن   -
اأف��ك��ر مثاًل  اأن��ا ال  حتى م��ن دون ق���رار. 
باأنه اأمامي �سهر اجازة ويجب اأن اأحب، 
بل اأترك االأمور ت�سري بتلقائية الأنني ال 

اأعرف ماذا ميكن اأن ي�ستجد.
بعد  اأج���رك  رف��ع��ت  اأن���ك  يف  �سك  • ال 

م�سل�سل )جذور(؟ 
- طبعاً. ال ميكن الأي اأن�سان اأن يتوقف 
اجلهد  ي��زي��د  عندما  م��ع��نّي.  اأج���ر  عند 
والتعب ال بد اأن تتغرّي اأمور كثرية على 

امل�ستويات النف�سية واملعنوية واملادية.
• كان يقال ان )التمثيل ال يطعم خبزاً 

يف لبنان(، فهل تغرّيت هذه املقولة؟
- هو اليوم يطعم خبزاً، ولكن لي�س مع 
املنتجني  م��ع  ب��ل  اللبنانيني  امل��ن��ت��ج��ني 
لي�ست  اأج��وراً  يقا�سوننا  الذين  العرب، 
يتكاتف  عندما  جيدة.  ولكنها  عظيمة 
املمثلون ويتفقون على اأجر ثابت يتوافق 
مع �ساعات العمل ونوعية االأعمال )كله 
ب��ي��ظ��ب��ط(. ل���الأ����س���ف، ه����ذا االأم�����ر غري 
اأعر�س  الأنني عندما  لبنان،  متوافر يف 
�سعراً معيناً تاأتي ممثلة اأخرى وتك�سره 
اأن  ميكن  ال  واأن��ا  البطولة.  دور  لتاأخذ 
اأت�����س��رف مب��ث��ل ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة اأب�����داً. 

)هذه لي�ست �سطارة(.
اأدوار؟ �سرقة  ن�سميها  اأن  ميكن  • هل 

- رمبا.

رانيا يو�سف
 تتفق على بطولة فيلمني

اتفقت الفنانة رانيا يو�سف على بطولة فيلمني خالل الفرتة املقبلة بحيث 
تعود اإىل ال�سينما بقوة بعدما ترباأت من اآخر اأعمالها )هو يف كده( الذي 
االأعمال  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل  رانيا  املا�سي.  اأبريل  �سهر  خ��الل  عر�س 
ولكنها اأكدت انتظارها هدوء االأو�ساع، خ�سو�ساً اأن ال�سركات املنتجة رهنت 

انطالق الت�سوير حتى يهداأ ال�سارع امل�سري.

هنيدي يتعاون
 مع معاطي جمددًا

ا�ستقر الفنان حممد هنيدي على �سيناريو فيلم جديد من تاأليف يو�سف 
معاطي، من املقرر اأن البدء بالتح�سري له بعد اإجازة عيد الفطر املبارك.

الفيلم  عر�س  موعد  �سيوؤجل  رم�سان  ف��وازي��ر  بت�سوير  هنيدي  ان�سغال 
ليكون مع بداية العام اجلديد على اأق�سى تقدير، كما يوؤكد.
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�سمنة الأطفال
 توؤثر يف قدراتهم العقلية

ذكرت درا�سة اأمريكية اأن �سمنة االأطفال قد توؤدي اإىل تراجع قدراتهم 
العقلية. ونقلت �سحيفة بيدياتريك�س االأمريكية عن الباحث االأ�سا�سي 
يف الدرا�سة الطبيب اأنطونيو كونفيت من مدر�سة الجنون للطب يف 
املتالزمة  عن  الناجمة  ال�سيئة  االآث��ار  اأن  نعتقد  كنا  قوله  نيويورك، 

االأي�سية تبداأ بالظهور بعد 20 عاماً. 
ال�سحية  امل�ساكل  اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سة  هذه  نتائج  اأن  غري  واأ�ساف 

للمتالزمة االأي�سية توؤّثر �سلباً وب�سكل �سريع يف دماغ املراهقني.
وقام الباحثون من مدر�سة الجنون للطب بدرا�سة على 111 مراهقاً، 
مت ت�سخي�س 49 منهم باملتالزمة االأي�سية، يف حني اأن ال�62 الباقني 
مل يكونوا يعانون هذه املتالزمة. واأخ�سعوا امل�ساركني اإىل 17 اختباراً 
اأقل يف  اأن الذين يعانون املتالزمة حققوا نتائج  معرفياً، فا�ستنتجوا 

كل االختبارات من املراهقني الذين ال يعانون منها.
واأو�سح كونفيت اأن الذين يعانون املتالزمة االأي�سية اأحرزوا جمموعاً 
اأقل بن�سبة 10 % يف �سل�سلة من االختبارات املعرفية، مثل التهجئة 

والريا�سيات، باملقارنة مع نظرائهم الذين ال يعانون هذه املتالزمة.
ي�سار اإىل اأن املتالزمة االأي�سية هي مزيج من اال�سطرابات ال�سحية 
ال��ت��ي ت��زي��د م��ن خ��ط��ر االإ���س��اب��ة ب��اأم��را���س ال��ق��ل��ب وال�����س��راي��ني وداء 

ال�سكري.

الغوريال 

العليا،  ال��ق��ردة  م��ن 
التي ت�سبه االإن�سان 
عديدة  ن�������واٍح  م����ن 
م������ن������ه������ا، ت����رك����ي����ب 
ال��دم��اغ، وامل��ي��ل اإىل 
منت�سبة،  ال��وق��وف 
�سكل  يف  وال�������س���ب���ه 
الفقري  ال����ع����م����ود 
والقف�س ال�سدري. 
من  وال�������غ�������وري�������ال 
اأك����رب ال���ق���ردة على 
ي�سل  اإذ  االإط����الق، 
اأحياناً  ال��ذك��ر  وزن 
كلغم،   300 اإىل 
ب�سكله  ي����ت����م����ي����ز 

يق�سي  االإن�سان  ب��اذين  �سبيهتان  واذن���اه  اأ���س��ود  �سعر  وجهه  يك�سو  املخيف، 
واأوراق  االأغ�����س��ان  م�ستخدماً  م����اأواه  يبني  اإذ  االأر�����س،  على  وق��ت��ه  معظم 
االأ�سجار واحل�سائ�س، وهو يعتمد على النباتات يف غذائه وقد ياأكل بيو�س 
الذكر  من  تتاألف  عائلة  �سمن  ويحيا  اأحياناً،  احل�سرات  وبع�س  الطيور 

واالنثى واأوالدهما، وعادة ما تكون االنثى اأ�سغر من الذكر. 
ي�سمى  الغوريال تعي�س يف افريقيا، فاأن هناك نوعاً  اأن��واع  اأن جميع  ورغم 
مناطق  يف  املنخف�سة  املناطق  يف  يعي�س  اإذ  املنخف�سة،  االأرا���س��ي  غ��وري��ال 

الغابات املوارية، ويتميز بوجود بقعة حممرة على راأ�س االنثى. 
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اخملرج رجا جوسنيل لدى حضوره العرض األول لفيلمه اجلديد للرسوم املتحركة الكوميدي سنفور 2 في 
لوس أجنليس. )يو بي آي(

؟ العامل  يف  لبون  حيوان  اأبطاأ  هو  • ما 
 اأبطاأ حيوان لبون يف العامل هو الك�سالن الثالثي اأ�سابع القوائم 
فهو ي�سري ب�سرعة مائة ياردة يف ال�ساعة والك�سالن هو  املعروف 
حيوان ادرد يقيم يف اأ�سجار الغابات  اال�ستوائية  باأمريكي اجلنوبية 

الو�سطى  
طائر؟ ا�شغر  حجم  • ما 

 ا�سغر طائر �سئيل احلجم بحيث انه بوزن مكعب �سكر اإنه طائر 
ي��زي��د ط��ول��ه مع  النحلة وال  ي��زي��د حجمه ع��ن حجم  ال��ط��ن��ان ال 

احت�ساب الذيل 2.5 يعي�س الطنان يف كوبا  

تعلم اأن الة اال�سطرالب الة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب  • هل 
تعلم اأن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�سور • هل 

ا�سل عربي وا�سمه عبا�س بن فرنا�س من  هو  الطريان  حاول  ان�سان  اول  اأن  تعلم  • هل 
اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا  اول  اأن  تعلم  • هل 

اأن اأ�سعة الليزر اأقوى من اأ�سعة ال�سم�س باأربع مرات اأن  تعلم  • هل 
تعلم اأن اللغة املالطية هي اأكر اللغات تاأثراً باللغة العربية • هل 

• هل تعلم اأن العنرب ي�ستخرج من اأمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �سناعة العطور
كانت تب�سر ال�سيء من م�سرية ثالثة اأيام اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

اأول من اأ�ساروا اإىل تفتيت احل�سى يف املثانة هم االأطباء العرب اأن  تعلم  • هل 
لت�سديد النظر على الهدف اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على االأر�س القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
باجلرام و املا�س بالقرياط يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
هو : �س�تة ع�سر بح�راً ال�سعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

ابا �سالح رجل عجوز عا�س حياته ي�سقى ويتعب حتي ا�سبح من اغنياء قريته، يف احد االيام جل�س يف داره ينظر 
البنه �سالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االمور على عك�س 
ما متنى االب فلم يكن �سالح اال فتى مدلال وحيدا ال ياأبه ب�سيء ،ال يعمل، وال يفكر يف العمل، لذلك قال ابو 
�سالح لزوجته ام ابنه: عندما اموت لن يعرف �سالح قيمة املال بل �سي�سرفه على هواه وملذاته و�سينتهي املال 
يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�سون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�سون فيه فكيف ن�سلح حاله؟.. فكرت ام �سالح 
كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�ستطعت ان افعل معه �سيئا.. ذهبت االم بطيبتها وحنانها اإىل ابنها وقد 
احنت راأ�سها وظهر عليها احلزن وعندما اقرتب منها �سالح و�ساألها ماذا بك يا امي.. بكت بحرارة من كل قلبها 
وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �سببه ال يهمه.. فقال بل يهمني كل ما يجري هنا 
احكي يل ارجوك.. فقالت وتق�سم ان ال تقول البيك فقال اق�سم فقالت االم ان اباك مير بظروف مالية �سيئة جدا 
وقد خ�سر معظم ماله يف احدى ال�سفقات واالن نحن على و�سك ان ال جند قوت يومنا وهو ال يريد ان يخربك 
فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم باالمر وتعي�س على امل ان ترث 
ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر. حزن �سالح ب�سب ما ا�ساب والده واي�سا 
حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال.. فنام ليلته قلقا ويف ال�سباح كان قد عزم على امر ما، فخرج مبكرا يبحث 
عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد احتياجاته واحتياجات ابيه وامه .. وبالفعل مع �سعيه اجلاد وجد عمال 
وقبله بل وداوم عليه منذ ال�سباح اإىل امل�ساء ويف نهاية اال�سبوع االول منحه �ساحب العمل اجرته فاخذها وهو 
�سعيد ويكاد قلبه ان يقفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا، وقال له يا ابي هذا املال ك�سبته من عملي.. 
فام�سك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �سالح وا�سرع وام�سك الدنانري وكاد ان يحرق ا�سابعه وقال 
ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال الآتي به.. وملاذا تفعل ذلك. ابت�سم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي 
وهذا املال ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف هو غايل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان 

عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

مرياث العجوز 

القهوة تقلل من خطر �سرطان الكبد 

النعناع 
مفيد جدًا لتح�سني املزاج

 
التحّمل.  وق��وة  الن�ساط  وتقوية  امل���زاج،  لتح�سني  ج��داً  مفيد  النعناع 
ويعود الف�سل يف ذلك اىل رائحة النعناع الذكية واملتميزة، كما يقول 
اآلن  الدكتور  الع�سبي(  )االن��ه��اك  النورا�ستانيا  اأم��را���س  اخت�سا�سي 
هري�س ملجلة لها. ومن فوائد النعناع انه يتفاعل مع الع�سب الدماغي 
الثالثي امل�سوؤول عن جهاز االنذار الدماغي الذي مينع حاالت االإجهاد 

والتعب.
ا�ستن�ساق  اذ يكفي  الب�ساطة،  البديلة يف غاية  وا�ستعمال يف العالجات 

رائحة النعناع اأو �سرب ال�ساي بالنعناع لال�ستفادة من فوائده.

مي مبارك 
مع  ومتعاونة  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  تهوى  زمالئها.. 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
امل�ستقبل.. وتهدي �سورتها اإىل جميع 

الأهل والأ�سدقاء.

مزنة املزروعي
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.

ميثة خلفان
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.

ك�سفت درا�سة �سملت �سكاناً ذو اأ�سول �سينية يف �سنغافورة 
القهوة يومياً ميكن  اأك��واب  اأك��ر من  اأو  اأن �سرب ثالثة 
اأن يقلل من خماطر االإ�سابة ب�سرطان الكبد بن�سبة 44 
باملائة، ح�سبما ذكرت �سحيفة )�سرتايت�س تاميز(. واأ�سار 
باحثون يف ق�سم الوبائيات بجامعة �سنغافورة الوطنية اإىل 
اأن النب يحتوي على نوعني من الزيوت، هما كافي�ستول 

وكاويول، يعمالن على حماية الكبد. 
وت��ت��ن��اق�����س ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة- ال��ت��ي ب����داأت ع���ام 1993 
و�سملت اأكر من 63 األف �سخ�س من اأ�سول �سينية من 
45 و74  اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  والن�ساء  الرجال 
القهوة  باأن  ال�سائدة منذ فرتة طويلة  الفكرة  عاماً، مع 
التي  ب��واي،  وون  ك��وه  االأ�ستاذة  وقالت  بال�سحة.  م�سرة 

�ساركت يف الدرا�سة التي ن�سرت موؤخراً يف جملة )اأ�سباب 
ال�سرطان ومكافحته( االأمريكية اإن نتائج الدرا�سة تعني 
اأن من يتناولون القهوة ميكنهم االآن اأال ي�سعروا بالقلق 

من االإ�سابة ب�سرطان الكبد. 
واأ�سارت كوه وون بواي اإىل اأن القهوة ح�سنت من االنطباع 
الذي  االأخ�����س��ر،  بال�ساي  م��ق��ارن��ة  عنها  امل��اأخ��وذ  ال�سيئ 
اأخرى  درا�سة  اأن  اإال  للغاية.  اإيجابي  ب�سكل  غالباً  ي�سور 
اأجراها فريقها على �سرب ال�ساي االأخ�سر، اأثبتت اأنه ال 
اأجريت  درا�سة  وكانت  املر�س.  اأي حماية �سد هذا  يوفر 
اأكر  اأو  اأك���واب  اأرب��ع��ة  اأن �سرب  2008 ق��د وج��دت  ع��ام 
مبر�س  االإ�سابة  خطر  يخف�س  رمبا  يومياً  القهوة  من 

ال�سكري بن�سبة 30 باملائة. 

مهرة الهاملي
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.


