
حوادث المرور في اليمن .. ارتفاع متزايد !!
15,141حادث مروري .. ح�صيلة 2007م

عوام املا�ضية ففي ع���ام 2007م وقع 15,141 حادثاً  ح�ضائي���ات املروري���ة با�ضتمرار ارتفاع احلوادث املرورية خ���ال الأ  ت�ض���ر الإ
بزي���ادة 1799 حادث���اً ع���ن الع���ام 2006 وال���ذي وقع في���ه 13,342 حادثاً بانخفا����ض 238 عن الع���ام 2005م. وقد ت�ضدرت 

العا�ضم���ة �ضنعاء حمافظات اجلمهورية خال اخلم�ض ال�ضنوات املا�ضية تلتها يف الرتتيب 
حمافظ���ة تع���ز با�ضتثناء الع���ام 2004م الذي تلت العا�ضمة في���ه حمافظة احلديدة والتي 
ربعة املا�ضية  يف ن�ضبة ارتفاع معدل احلوادث .  ومع ارتفاع  ع���وام الأ ظل���ت الثالثة خال الأ
ن�ضب���ة احل���وادث مبعدل 40 حادث يومياً اأي بن�ضبة حادث���ن يف ال�ضاعة الواحدة على مدار 
ال�ضنة يجب اأن توىل اجلهات املعنية هذا اجلانب اهتمامها خا�ضاً وان ُيفعل قانون التامن 
خرى وذل���ك ليجد املواطن م���ن يتحمل عنه  لزام���ي اأ�ض���وة بكث���ر من ال���دول العربية الأ الإ

اأعباء تكاليف احلوادث التي تلحق به اأو بالغر.

ارتفاع أرباح هانوفر إلى 54 مليون دوالر 
ارتف���ع جمم���وع اأرباح جمموعة هانوفر للتاأمن ب���� %61 يف الربع الثالث من العام 
2007م بع���د انخفا����ض ع���دد املطالب���ن بالتعوي����ض ع���ن  الك���وارث الت���ي ح�ضل���ت 
باملنطقة، فقد بلغ جمموع الدخل ال�ضايف للربع الثالث 53.9 مليون دولر اأمريكي 
اأي ما يعادل 1.03 بال�ضهم الواحد، بينما و�ضل معدلها يف الفرتة نف�ضها من العام 

2006 اإىل 33.4 مليون دولر ما يعادل 0.65 دولراً يف ال�ضهم الواحد. 

Sterling ميونيخ ري تمتلك
عق���دت ميونخ ري اتفاقاً م���ع �ضركة Aon لتملك 
كام���ل �ضرك���ة Sterling الت���ي تعن���ى بتاأمين���ات 

احلياة وذلك مقابل 352 مليون دولر اأمريكي. 
ول من  م�ض���ادر توقعت اإمتام العملية يف الف�ضل الأ

ال�ضنة اجلارية. 

حرائق كاليفورنيا تؤدي إلى نزوح نصف مليون شخص
اأعلنت جمموع���ة Allstate اأن حرائق كاليفورنيا التي �ّضبت 
ول/ اأكتوب���ر املا�ض���ي اإ�ضاف���ة اإىل ك���وارث اأخ���رى  يف ت�ضري���ن الأ
رفع���ت خ�ضائ���ر ال�ضرك���ة يف الف�ضل الرابع من الع���ام املا�ضي اإىل 

نحو 100 مليون دولر اأمريكي. 
واأ�ضافت ال�ضركة اأنها تلقت اأكرث من �ضبعة اآلف طلب تعوي�ض 
حلرائ���ق كاليفورين���ا اجلنوبي���ة، مم���ا اأدى اإىل ت�ضجي���ل م���ا بن 
315 اإىل 335 ملي���ون دولر اأمريك���ي م���ن خ�ضائ���ر الك���وارث 
املتعلق���ة باحلرائ���ق يف الف�ض���ل الرابع للع���ام. جدي���ر بالذكر اأن 
احلرائ���ق ت�ضبب���ت يف نزوح ن�ضف مليون �ضخ�ض ويعتقد اأن هذه 
املوج���ة م���ن احلرائ���ق جنمت عن ما����ض كهربائي ج���راء �ضقوط 

اأحد خطوط ال�ضغط العايل يف الرياح ال�ضديدة.

إنشاء وتسيير شركات التأمين
برعاي���ة �ضرك���ة ب�ض���ت ري التون�ضي���ة وبالتعاون مع الحتاد اليمن���ي للتامن  اأقيم���ت ور�ضة تدريبية 
إن�ضاء وت�ضير �ض���ركات التامن( خال الفرتة من 12حت���ى 2007/12/13  يف  حت���ت عن���وان ) ا

فندق تاج �ضباأ ب�ضنعاء وذلك  بح�ضور روؤ�ضاء جمال�ض ومدراء عموم 12 �ضركة تاأمن.
وق���د �ض���ارك يف الور�ض���ة ع���دد م���ن خمت�ضي �ض���وق التاأم���ن اليمني حي���ث اطلعوا على م���دار يومن 

على اجلوانب الهامة و املتعلقة باإن�ضاء وت�ضير 
واإجن���اح �ضركة التاأمن نظري���اً وتطبيقياً. وقد 
قليمي  ت���وىل رئا�ض���ة الوف���د التون�ضي املدي���ر الأ
عب���داهلل ب���دوي الذي اأ�ض���ار اإىل نية ب�ضت ري يف 
�ضهر املقبلة بعد اختيار  تكرار هذه املبادرة يف الأ
مث���ل  التام���ن  باأع���ادة  اخرىمرتبط���ة  ام���ور 

الت�ضعر للعقود واملحا�ضبة وغر ذلك.   

ربط أسعار تأمين السيارات بسلوك السائق!!
ردني���ة اأن ت�ضمح لل�ضركات اأن  ردين ل�ض���ركات التاأمن على هيئ���ة التاأمن الأ اق���رتح الحت���اد الأ
لزام���ي »ب�ضرة« ال�ضائ���ق امل�ضمون و)�ضلوكه امل���روري( بحيث متنحه  ترب���ط اأ�ضع���ار التاأمن الإ
خ�ضمي���ات اإ�ضافي���ة )مكاف���اأة Bonus ( مقاب���ل كل �ضن���ة مت���ر من غ���ر اأن ت�ضج���ل عليه اأي 
خمالف���ة اأو ح���ادث اأو تفر����ض علي���ه زي���ادة تتوافق م���ع عدد املخالف���ات واحل���وادث التي تورط 

بها...
وت���رى بع�ض اجلهات اأن مب���ادئ العدالة تق�ضي بعدم 
امل�ض���اواة ب���ن ال�ضائ���ق ذي ال�ضجل احلاف���ل باملخالفات 
وذل���ك ال���ذي مل يرتك���ب اأي خمالف���ة. واإىل ذل���ك فاإن 
ه���ذا التدب���ر م���ن �ضاأن���ه اأن يتي���ح ل�ضرك���ة التاأمن اأن 
ق�ضاط املحددة يف التعرفة  ت�ضتويف مقداراً اأعلى من الأ

لزامية. الإ
ويع���د ه���ذا مق���رتح جيد ل���و طب���ق يف الب���اد العربية 

واليمن بالتحديد حيث ي�ضود ال�ضتهتار من بع�ض ال�ضائقن وعدم اللتزام بقواعد و�ضوابط 
املرورومن هنا نوجه دعوتنا للجهات املعنية باأن ت�ضعى للعمل على هذا املنوال .

ومضــة ..
بتنظي���م  امل���رور  رج���ال  يق���وم 
حرك���ة ال�ض���ر ب�ض���كل جي���د  اإىل 
حد م���ا ويبذل���ون جه���وداً كبرة 
)خا�ض���ة  املخالف���ات  ر�ض���د  يف 
اأي���ام اخلمي����ض!!(، ويومي���اً نرى 
�ضي���ارات خمالف���ة معلق���ة بون�ض 

املرور.
توق���ف  ل  مل���اذا  نت�ض���اءل  لكنن���ا   
ال�ضيارات الت���ي تنث دخاناً كثيفاً 

تلوث به حيثما �ضارت؟؟

بكاف���ة  املخاط���ر  اأ�ضبح���ت 
�ضم���ات  م���ن  �ضم���ة  اأ�ضكاله���ا 
لفي���ة الثالث���ة والت���ي تهدد  الأ

اجلميع. 
ولذل���ك فق���د كان لزام���اً على 
و�ضائ���ل  يط���ور  اأن  ن�ض���ان  الإ
حم���ددة حلمايت���ه �ض���د ه���ذه 
ح���داث املحيطة  �ض���رار والأ الأ

اأو  ال�ضرق���ة  ع���ن  كالناجت���ة  ب���ه 
حداث الكارثية  رهاب اأو حتى الأ احلريق اأو الإ

الطبيعية. 
من هنا جاء التاأمن ليلبي املتطلبات ولي�ضبح 
ف���راد حماية اأنف�ضهم  مبق���دور  ال�ضركات اأو الأ
وثائ���ق  �ض���راء  عن���د  وال�ضي���اع  �ض���رار  الأ �ض���د 
التاأم���ن وه���ي عبارة ع���ن عقود ت���رم لتاأمن 

حماية م�ضتقبلية من املخاطر املحتملة. 
ونظ���راً لل���دور الري���ادي ال���ذي تلعب���ه �ضركتنا 
يف �ض���وق التاأم���ن اليمن���ي فاإنن���ا ن�ضعر بحجم 
إلين���ا، والت���ي ب���ات لزاماً اأن  امل�ضوؤولي���ة املوكل���ة ا
نق���وم بن�ض���ر الوع���ي التاأميني ل���دى اجلمهور، 
التوعي���ة  يف  جاهدي���ن  ن�ضع���ى  فاإنن���ا  ولذل���ك 
بق�ضاي���ا التاأم���ن وم���دى اأهميت���ه م���ن خال 
التاأميني���ة  الرام���ج  م���ن  العدي���د  تنظي���م 

املتخ�ض�ضة. 
ومل���ا مل�ضن���اه موؤخراً م���ن خال اختي���ار �ضركتنا 
كاأف�ض���ل �ضرك���ة تاأم���ن يف اليم���ن يع���د م�ضدر 
فخ���ر واعت���زاز ومبثابة حاف���ز لتو�ضيع وتعزيز 

ريادتنا لتو�ضيع يف هذا املجال الهام. 

مفتتح

تعويضات الكوارث بلغت 
25 مليار  د والر في 2007 

لماذا يعتبر مهمًا أن 
تستعمل حزام األمان

�إحدى �صركات جمموعة هائل �صعيد �أنعم و�صركاه

ن�ص��رة تاأميني��ة دوري��ة متخ�ص�ص��ة جمانية ت�ص��در ع��ن �ل�صركة �ملتح��دة للتاأمني
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يق��وم �لتاأم��ني على �لعديد م��ن �ملبادئ �لقانوني��ة ومن �أهمها 
مب��د�أ منته��ى ح�ص��ن �لني��ة �أو ح�صن �لني��ة �ملتناهي��ة ويعني 
�لت��ز�م كل م��ن طريف عق��د �لتاأم��ني )�ملوؤمن - �ملوؤم��ن له( �أن 
ينق��ل كل م��ا لدي��ه م��ن حقائق جوهري��ة عن �خلط��ر وعقد 

خر. �لتاأمني للطرف �لآ
واحلقائ����ق اجلوهري����ة ه����ي املعلوم����ات الت����ي ل����و ُعرفت قد ت����ودي اإيل 

قبول اأو رف�ض التاأمن اأو التاأمن ب�ضروط خا�ضة ومن اأمثلتها:
- يف تاأمن احلياة الت�ضريح بعمر اقل من العمر احلقيقي.

- يف تاأم����ن اأخط����ار احلريق اإخف����اء وجود مواد متفج����رة اأو �ضريعة 
ال�ضتعال داخل املبنى املراد التاأمن عليه.

- يف تاأمن اأخطار ال�ضرقة عدم الت�ضريح بالتغيب  لفرتات طويلة 
عن املنزل املراد التاأمن عليه.

- يف التاأمن البحري اإخفاء وجود عيوب يف موا�ضفات الب�ضاعة.
وتعت����ر احلقائق غر اجلوهري����ة  تلك املعلومات التي تكون معروفة 
للجمي����ع  مث����ل ان����دلع ح����رب يف منطق����ة م����ا  اأ و  وج����ود حمطة وقود 

بالقرب من مكان يراد التامن عليه من اأخطار احلريق....
ووفق����اً لهذا املبداأ فان من واجب املوؤمن له)طالب التامن( اأن يقدم 
كاف����ه البيان����ات املتعلقة بال�ض����يء مو�ضوع التام����ن و بتلقائية وح�ضن 
ني����ة متناهية وان تكون ه����ذه البيانات مطابقة للواقع واأن ل يتحجج 

ب����ان �ضركة التاأمن مل ت�ض����األ اأو عليها التاأكد بنف�ضها، وواجب املوؤمن 
)�ضرك����ة التاأم����ن( مبقت�ض����ى ه����ذا املب����داأ اأن يك����ون وا�ض����ح و�ضري����ح 

ب�ضروطه.
ولغر�����ض التقلي����ل من اخلاف����ات حول الق�ضاي����ا املتعلقة به����ذا املبداأ 
جراءات قبل �ضريان التاأمن  فان على طريف التامن القيام ببع�ض الإ
ف�ضرك����ة التاأم����ن عليها التحري عن البيان����ات املقدمة لها وا�ضتخدام 
اإمكانياتها الفنية للتاأكد من اأي بيانات قد حتتاجها وعلى املوؤمن له 

قراءة ومتعن كافه �ضروط الوثائق املقدمة له.
و يج����در بنا القول اأن مبداأ منته����ى ح�ضن النية يعتر اأ�ضا�ض العملية 
التاأميني����ة حي����ث يخ�ضع ل����ه كل اأنواع التام����ن )اأ�ضخا�ض - ممتلكات 
- وم�ضئولي����ة( ووج����وب اللتزام به نابع من اأن العملية التاأمينية تتم 
خر بالبيان����ات و احلقائق  ب����ن طرف����ن كل منهم����ا اأدرى  اأك����رث من الأ
املرتبطة به  فاملوؤمن له اأكرث دراية بال�ضيء مو�ضوع التاأمن و�ضركة 

التامن اأكرث علماً ب�ضروط وثائق التاأمن 
 ويبداأ اللتزام بهذا املبداأ من قبل عملية التعاقد على التاأمن ويظل 

قائماً خال فرتة التاأمن  
وبنظ����رة �ضائب����ة له����ذا املب����داأ جن����د اأنف�ضن����ا يف اأم�����ض احلاج����ة جلعل����ه 

�ضعارنا جميعاً يف �ضوق التاأمن اليمني  .

مبد أ منتهى حسن النية
Principle of utmost good faith

ن�صال عبده قائد �لها�صمي  نائب مدير فرع تعز

يتم ارتكاب جرمية �ضرقة ال�ضيارات ب�ضكل �ضبه يومي 
جراءات من قبل  ويف ه���ذا املج���ال يتم اتخاذ بع�ض  الإ
مال���ك ال�ضي���ارة حت���ى ل تتعر����ض �ضيارت���ه لل�ضرق���ة، 
ر�ضادات  وتك���ون الر�ضال���ة التوعوي���ة حمتوية عل���ى الإ
الواج���ب عل���ى مال���ك ال�ضي���ارة اتخاذه���ا للمحافظ���ة 
ر�ضادات التي  على �ضيارته من ال�ضرقة ..ومن هذه الإ

نتوجه بها لل�ضائقن : 
1- عدم ت���رك مفتاح ال�ضيارة عليها واأبوابها مفتوحة 
فكث���ر م���ن ال�ضي���ارات يرتكه���ا اأ�ضحابه���ا وحمركه���ا 

يعمل مما يجعل عملية �ضرقتها �ضهلة جداً . 
ي �ضبب  حد باأخذ مفتاح ال�ضيارة لأ 2- عدم ال�ضماح لأ

كان حتى ل ين�ضخ وي�ضتخدم يف �ضرقة ال�ضيارة . 
إنذار �ضد ال�ضرقة .  3- تركيب اأجهزة ا

4- ع���دم ت���رك ال�ضيارات يف اأماك���ن خاليه من ال�ضكان 
مم���ا ي���وؤدي اإىل م�ضاعدة ال�ضارق عل���ى �ضرقة ال�ضيارة 

لعدم وجود ما يخيفه.
ب�ضرق���ة  اخلا�ض���ة  التوعي���ة  يف  الرتكي���ز  يج���ب   -5
ال�ضي���ارات بح���ث مالك ال�ضيارة عل���ى األ يرتك وثائق 

�ضلية بها. ال�ضيارة الأ
اللوح���ة  رق���م  يحف���ظ  اأن  ال�ضي���ارة  مال���ك  عل���ى   -6
ب���اغ ع���ن رقمه���ا  املعدني���ة ل�ضيارت���ه حت���ى يق���وم  بالإ

فيما لو �ضرقت.
7- عل���ى مال���ك ال�ضي���ارة اأن 
ي�ضع عامات داخل ال�ضيارة 
إذا  حتى يتعرف على �ضيارته ا
مت �ضرقته���ا وحدث تغير يف 

موا�ضفاتها اخلارجية. 
ال�ضي���ارة  مال���ك  عل���ى   -8
اجله���ات  إب���اغ  ا �ضرع���ة 

ن ذل���ك  مني���ة عندم���ا حت�ض���ل عملي���ة ال�ضرق���ة لأ الأ
مني���ة يف البح���ث ع���ن ال�ضي���ارة يف  جه���زة الأ ي�ضاعدالأ

النطاق الذي ح�ضلت فيه عملية ال�ضرقة.
9- ح���ث مال���ك ال�ضي���ارة عل���ى اأخ���ذ م�ضتن���د قان���وين 
م���ن اجله���ات املعني���ة عن واقع���ة ال�ضرقة حت���ى يخلي 
م�ضوؤوليته فيما لو قام �ضارق ال�ضيارة بجرمية اأخرى 

وهو يقود ال�ضيارة امل�ضروقة.    

موظف 
صغير

وراء أكبر
عملية
احتيال

في التاريخ

على �لرغم من ق�صائه ثمانية �أعو�م فقط يف �مل�صرف ومركزه �لوظيفي �ملتو��صع �صيدخل �ملتعامل 
ج��ريوم كريفي��ل تاريخ بن��ك )�صو�صيتيه جرن�ل( �لفرن�ص��ي كاأخطر ظاهرة و�جه��ت �لبنك طو�ل 

تاريخه. 
ويف �ض���ن ال31 مل يك���ن البن���ك ينظ���ر ملوظفه كرفيل على ان���ه الفتى الذهبي بل متعام���ل متميز ل يزيد 
راتب���ه ال�ضن���وي عن 140 األف دولر يعمل يف ق�ض���م التعامات التجارية امل�ضتقبلية، وفيما تعر�ضت معظم 
زمة الئتماني���ة العاملية  �ض���واق وعل���ى وج���ه اخل�ضو����ض امل�ضارف لهزات ه���ذا العام  نتيج���ة تداعي���ات الأ الأ
ا�ضط���ر بن���ك �ضو�ضييتي���ه ج���رال ان يك�ض���ف وقوعه يف خديع���ة نظام غ���ر قانوين ن�ضب���ه موظفه كرفيل 
لتغطي���ة تعام���ات جتاري���ة مل ين���ل موافقة م�ضبق���ة عليها، ومل يك���ن الثم���ن اإل اأن كبد املتعام���ل ال�ضغر 
امل�ض���رف العري���ق اأمواًل بقيم���ة 9ر4 مليار يورو )اأكرث من �ضبعة مليارات دولر( اأي اأكرث بكثر من قيمة 
اأي ح���وادث مماثل���ة �ضابق���ة واأكرث م���ن ثاثة اأ�ضعاف خ�ضائ���ر ف�ضيحة التعامات الت���ي اأطاحت مب�ضرف 

)بارنغز( قبل �ضنوات خلت.
و جراء تلك اخل�ضائر اأعلن �ضو�ضييتيه جرال انه �ضيلجاأ لل�ضوق جلمع 5.5 مليار دولر لزيادة 
نه خ�ض���ر كذلك اأكرث م���ن ملياري يورو  راأ�ضم���ال البن���ك يف »حقن���ة متويلي���ة« يحتاجه���ا ب�ضدة لأ

�ضواق العاملية.  ب�ضبب اأزمة اأ�ضواق الرهن العقاري التي بداأت يف الوليات املتحدة وزعزعت الأ
ول يوؤمن البنك اأن موظفه الطائ�ض كان ي�ضعى ل�ضرقة اأمواله غر اأنه قامر يف ال�ضوق وخ�ضر 

وا�ضتمر يف القيام بذلك حتى غرق لعمق مل يكن هو نف�ضه يعرف قراره. 

سرقة
السيارات ملنع

ق��ل  �لأ عل��ى  �أ�صخا���س  �صت��ة  لق��ي 
م�صرعه��م، و�أُ�صي��ب ما ل يق��ل عن 40 
�آخري��ن بجروح، يف »كارث��ة« لل�صيار�ت 
عل��ى �أح��د �لط��رق �لرئي�صي��ة بدول��ة 
مار�ت �لعربية �ملتحدة، �لذي ي�صكل  �لإ
�ل��ذي يرب��ط ب��ني  �ل�صري��ان �حلي��وي 

�إمارتي �أبوظبي ودبي. 
ووق���ع���ت ���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن احل������وادث ع��ل��ى عدة 
�ضاد  ال��ذي  الكثيف  ال�ضباب  ج��راء  م��راح��ل، 
املنطقة، وكذلك ال�ضرعة الزائدة لل�ضيارات، 
�ضيارة،   200 م��ن  اأك���رث  بتدمر  مت�ضببة 
مل�ضادر  وف��ق��اً  ���ض��ي��ارة،   25 م��ن��ه��ا  اح��رتق��ت 

اإعامية خمتلفة.
خطر ذلك الذي وقع بالقرب  وكان احلادث الأ
من منطقة تدعى »غنتوت«، قبل نحو �ضبعة 
كيلومرتات فقط من حدود اإمارة دبي، حيث 
اأح�ضى مرا�ضل CNN بالعربية ما ل يقل 
عن 21 �ضيارة حمرتقة، اإىل جانب العديد 

خرى املحطمة بتفاوت. من ال�ضيارات الأ
اأب��وظ��ب��ي اإن  إم���ارة  وق��ال��ت �ضرطة امل���رور يف ا
تنفيذ  م��ن  تتمكن  امل��روح��ي��ة مل  ال��ط��ائ��رات 
طلعات جوية لنقل اجلرحى وامل�ضابن حتى 
�ضوء  ج��راء  الظهر،  قبل   11:30 ال�ضاعة 

حوال اجلوية وتدين م�ضتوى الروؤية. الأ

تاأمينية  م�ضادر  رف��ع��ت  وق��د 
تقديراتها لقيمة التعوي�ضات 
�ضت�ضرفها  ال���ت���ي  امل��ب��دئ��ي��ة 
مارات  الإ يف  التاأمن  �ضركات 
ن��ت��ي��ج��ة احل�����ادث ال�����ذي وقع 
اأب���وظ���ب���ي دبي  ع���ل���ى ط���ري���ق 
مليون   100-60 ب��ن  م��ا 
امل��زي��د من  دره���م م��ع تك�ضف 
إرتفاع  املعلومات عن احلادث وا

عدد القتلى وامل�ضابن.

رغبة المعلم لألنضمام للتأمين الجماعي يعكس مدى وعيه التأميني

نقًا عن �ضحيفة الوعي املروري

المتحدة للتأمين .. ثقة بحجم المسئولية



التاأمن  ���ض��وق  يف  ك�����ر  الأ  •
اليمني.

على  احل���ا����ض���ل���ة  وىل  الأ  •
اآيزو  العاملية  اجلودة  �ضهادة 

.2000/9001
مدار  ع���ل���ى  ع���م���اء  خ���دم���ة  وح������دة  ل���دي���ه���ا   •

ال�ضاعة.
والتطوير. والبحوث  ح�ضاء  لاإ إدارة  ا • لديها 
.SMS طريق  عن  ال�ضتعام  نظام  • لديها 

ال�ضاعة مدار  على   GSMخدمة •
• لديها خدمة الت�ضال املجاين )خلي ات�ضالك 

علينا( 8005555 .
بع�س �خلدمات �ملتميزة �لتي تقدمها �ل�صركة:
والعائلي. واجلماعي  الفردي  ال�ضفر  • تاأمن 

واجلماعي. الفردي  احلياة  • تاأمن 
الفردي  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة  احل����������وادث  ت�����اأم�����ن   •

واجلماعي.
واجلماعي. الفردي  ال�ضحي  • تاأمن 

اأرباب  وم�����ض��ئ��ول��ي��ة  ال��ع��م��ل  إ����ض���اب���ات  ا ت���اأم���ن   •
العمل.

اليمني. املعلم  • تاأمن 
والري. واجلوي  البحري  النقل  • تاأمن 

ال�ضفن. هياكل  • تاأمن 
• تاأمن احلريق وال�ضرقة وتاأمن فقدان الربح 

الناجت عن حريق.
العامة. املدنية  امل�ضئولية  • تاأمن 

يف  ال��ن��ق��دي��ة  وت����اأم����ن  ال���ن���ق���ود  ن��ق��ل  • ت���اأم���ن 
اخلزينة.

واملعتمرين. احلجاج  • تاأمن 
املقاولن(. الهند�ضي)اأخطار  • التاأمن 

والغاز( )النفط  الطاقة  • تاأمن 
الثقيلة. املعدات  • تاأمن 

الغايات. اأنفجار  • تاأمن 
ال�ضامل. امل�ضريف  • التاأمن 

وفقدان  املكائن  )عطب  ت  لآ الأ تعطيل  • تاأمن 
الربح الناجت عنها(.

الزجاج. األواح  • تاأمن 
مانة. الأ خيانة  • تاأمن 

ال�ضيارات. • تاأمن 
يل. الآ احلا�ضب  اأخطار  كافة  • تاأمن 

واملحا�ضبون  طباء  )الأ املهنية  امل�ضئولية  • تاأمن 
القانونيون (.

)1(- تعريف �لقوة �لقاهرة: 
يعن���ي م�ضطل���ح »القوة القاهرة« اأي واقعة اأو ظ���رف ا�ضتثنائي يت�ضف 

ب�:
اأ- انه خارج عن �ضيطرة اأي فريق.

ب- ان���ه مل يك���ن بو�ض���ع ذل���ك الفريق اأن يتح���رز منه ب�ض���ورة معقولة 
إبرام العقد. قبل ا

ج- ال���ذي مل يك���ن بو�ض���ع ذل���ك الفري���ق اأن يتجنبه اأو يتاف���اه ب�ضورة 
معقولة عند حدوثه.

خر. د- انه ل يعزى ب�ضكل جوهري اإىل الفريق الآ
اأن الق���وة القاهرة ميك���ن اأن ت�ضمل، ولكنها لي�ضت حم�ضورة يف اأي من 
اأن���واع الوقائ���ع اأو الظ���روف ال�ضتثنائي���ة التالي���ة، طامل���ا حتققت فيها 

ال�ضروط املدرجة اأعاه )اأ، ب، ج، د( جميعها: 
عم���ال العدواني���ة )�ضواء اأعلنت احل���رب اأو مل تعلن(،  1- احل���رب اأو الأ

اأو الغزو.
ره���اب اأو الثورة اأو الع�ضيان اأو ال�ضتياء على  2- التّم���رد اأو اأعمال الإ

هلية، احلكم بالقوة، اأو احلرب الأ

بالنظ���ام،  خ���ال  الإ ح���ركات  اأو  امل�ضاغب���ات  اأو  ال�ضطراب���ات   -3
�ضراب���ات اأو احل�ض���ار م���ن قب���ل اأ�ضخا����ض م���ن غ���ر املتعاق���د  اأو الإ

خرين لدى املتعاقد اأو املتعاقدين الفرعين، وامل�ضتخدمن الآ
يونية، اأو  �ضعاع���ات الأ عت���دة احلربي���ة اأو امل���واد املتفج���رة اأو الإ 4- الأ
�ضعاع���ات النووي���ة، با�ضتثن���اء م���ا ميك���ن اأن يع���زى اإىل  التل���وث بالإ
�ضعاعات.5-  عت���دة اأو املتفجرات اأو الإ ا�ضتخ���دام املتعاقد ملثل هذه الأ
عا�ضر اأو العوا�ضف العاتية اأو  ك���وارث الطبيعة مثل ال���زلزل اأو الأ

الن�ضاط الركاين.
�صعار بوجود �لقوة �لقاهرة:  )2(- �لإ

إذا تع���ذر عل���ى اأح���د الفريق���ن )اأو كان �ضيتع���ذر علي���ه( اأداء اأي من  ا
التزاماته التعاقدية ب�ضبب ح�ضول قوة قاهرة، فاإنه يتعن عليه اأن 
خر يعلمه بالواقع���ة اأو الظروف التي  إ�ضع���اراً اإىل الفريق الآ ير�ض���ل ا
�ضعار تل���ك اللتزامات  ت�ض���كل الق���وة القاه���رة، وان يحدد يف ه���ذا الإ
الت���ي اأ�ضب���ح )اأو �ضي�ضب���ح( متعذراً علي���ه اأداوؤها، ويتع���ن اأن ي�ضدر 
�ضع���ار خ���ال )14( يوم���اً من بع���د التاريخ ال���ذي اأ�ضبح فيه  ه���ذا الإ
ه���ذا الفري���ق على دراية )اأو يفرت�ض فيه انه ق���د درى( باحلادث اأو 

الظرف الذي �ضكل القوة القاهرة.
�ضعار معذوراً من اأداء اللتزامات  يعتر الفريق الذي قام باإر�ضال الإ

املنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة املانعة له من اأدائها.
يجب اأن ل يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات اأي فريٍق يف اأن 

خر ا�ضتحقاقاته مبوجب العقد. يدفع اإىل الفريق الآ

FORCE MAJEURE

خط���ار جمل���ة الن�ضاطات الت���ي توف���ر الو�ضائل والتقني���ات املعنية  املق�ض���ود بتموي���ل الأ
موال املر�ضودة لتقلي�ض اخلطر  بالتعوي����ض عن اخل�ضائر التي ت�ضي���ب املوؤ�ض�ضة اأو الأ
وع���دم التاأك���د ، وميك���ن احلدي���ث ع���ن متوي���ل يقوم عل���ى اآلي���ة التاأم���ن ومتويل غر 

تاأميني . 
هناك و�ضيلتان رئي�ضيتان لتمويل اخلطر : 

 risk اأو م���ا يع���رف اأحيان���اً بتحم���ل اخلط���ر Retention 1- �لحتف��اظ
assumption ومبوجبها فاإن املوؤ�ض�ضة تتحمل النتائج املالية املبا�ضرة للخ�ضائر 
الت���ي تتعر����ض له���ا اأم���ا م�ضدر متوي���ل اخل�ضائ���ر فاإنة قد يك���ون من امل���وارد الداخلية 
للموؤ�ض�ض���ة اأو ع���ن طري���ق ت�ضهي���ات ائتماني���ة من امل�ض���ارف. اإن غ�ض�ضن���ا النظر عن 
الحتف���اظ غ���ر املخطط )لع���دم معرفة مدير اخلط���ر بوجود م�ض���در اخلطر(، فاإن 
هن���اك تقني���ات خمتلفة يتم التخطي���ط لها . وهذه قد تاأخذ �ضكل ر�ضيد مبالغ معينة 

ملجابه���ة اخل�ضائ���ر متام���اً مثلما يو�ضع ر�ضي���د حما�ضب���ي لاندث���ار، اأو تاأ�ضي�ض �ضركة 
تاأمن مقبو�ضة . 

وىل على حتويل  2- حتويل �خلطر Risk transfer وهو ين�ضب بالدرجة الأ
كرث �ضيوعاً . وفيم���ا عدا وثائق التاأمن  الع���بء امل���ايل للخطر ل�ضرك���ة التاأمن وهو الأ
التقليدي���ة لتموي���ل اخلط���ر برزت و�ضائ���ل جديدة تن���درج حتت عنوان بدائ���ل لتحويل 
�ضواق  اخلط���ر Risk transfer alternative بع�ضه���ا  ي�ضتفيد من تقنيات الأ
املالية وامل�ضرفية ملجابهة ال�ضدمات غر املتوقعة والتخفيف من اآثارها .هناك اأخطار 
ل تتمت���ع باملوا�ضف���ات املطلوب���ة لتك���ون قابلة للتاأم���ن ومنها اأخط���ار امل�ضاربة رغم اأن 
خطار  إدارة اخلطر لت�ضمل ه���ذه الأ خرة لتو�ضي���ع دائ���رة ا هن���اك مي���ًا يف ال�ضن���وات الأ
وغره���ا ، وال�ضتعان���ة بتقني���ات مالي���ة جدي���دة للتح���وط م���ن اآثاره���ا وه���ذه م���ا زالت 

حم�ضورة يف ال�ضركات العماقة التي تعمل يف اأكرث من ميدان .

ملاذا املتحدة متميزة!

املتحدة متميزة!
يثب��ت �لتاري��خ �أن تطوي��ر بر�م��ج �لتاأم��ني �ملختلف��ة و�نت�صار �لعم��ل بها كان ل��ه �آثار 
�إيجابي��ة يف تق��دم �ملجتمع��ات �ملعا�ص��رة و��صتق��ر�ر �ملعامالت فيها وحت�ص��ني �لتوزيع 
لل��رو�ت و�لدخول يف �ملجتم��ع. ول ريب �أن نهو�س بريطاني��ا �لتجاري وثروتها �لتي 
تكون��ت يف �لقرون �ملا�صية م��ن �لتجارة �لدولية تعود يف جزء كبري منها �إىل بر�عتها 
يف تطوي��ر �لتاأم��ني �لبح��ري �ل��ذي مكن جت��ار لندن وليفرب��ول من غ��زو �لعامل )ثم 
ثار �لقت�صادية لنت�صار �لتاأمني يف �ملجتمع  ��صتعمار �أجز�ء منه(. وميكن تلخي�س �لآ

فيما ياأتي:
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- م����ن الثابت اأن اأقدم اأنواع التاأمن هو التاأمن 
البح����ري. وق����د كان للتاأم����ن البح����ري بال����غ 
بع����د  اأوروب����ا  القت�ض����ادي يف  النم����و  ث����ر يف  الأ
القرون الو�ضطى والذي كان للتجارة الدولية 

دور مهم فيه.
�ضول  - اإن وج����ود برامج فعالة للتاأم����ن على الأ
واملمتل����كات يزي����د من اإقدام اأ�ضح����اب الرثوات 
نه����ا �ضتقل����ل املخاط����ر التي  عل����ى ال�ضتثم����ار لأ
م����ا  ح�ض����ر  باإمكانه����م  في�ض����ر  يواجهونه����ا، 
يواجهون����ه من خماطر بتل����ك املتعلقة بالعمل 
التج����اري فح�ضب، فيزداد م�ضتوى تخ�ض�ضهم 
وخرته����م. وجلي ما لهذا من اآثار على توليد 

فر�ض العمل وزيادة الرثوة القومية.
ع����ن  التعوي�����ض  اإىل  ي����وؤدي  ل  التاأم����ن  اأن   -
ال�ض����رر فح�ضب بل ي����وؤدي اإىل حت�ضن م�ضتوى 
ن  خط���ار ذلك لأ ال�ضام����ة وتقلي���ل حج���م الأ
ل�ض���ركات التاأم���ن م�ضلح���ة دائم���ة يف تقليل 
احل���وادث و�ض���د الذرائ���ع اإىل وق���وع املك���روه 

وتف���ادي اأ�ضباب ح���دوث اخل�ضائر وذلك لكي 
تزي���د م���ن اأرباحه���ا بتقلي���ل م���ا تدفع���ه م���ن 
بحاث  تعوي�ض���ات ويقت�ض���ي ه���ذا متوي���ل الأ
ج���راءات الت���ي تول���د  وتطوي���ر الرام���ج والإ
احلوافز لدى املوؤمنن بالهتمام بال�ضامة 
وا�ض���رتاط اإجراءات يلتزم بها املوؤمنون. وما 
هذا الن�ضباط الذي نراه يف قيادة ال�ضيارات 
يف ال���دول الغربي���ة اإل نتيج���ة لعوامل، منها 
اللت���زام بالتاأم���ن عل���ى ال�ضي���ارة وارتب���اط 
ر�ض���وم التاأم���ن ودف���ع التعوي����ض بطريق���ة 

القيادة واحلر�ض على ال�ضامة.
- ال�ضتق���رار يف التعام���ل بالدي���ون ومعل���وم اأن 
خ���رى لها  ج���ل واأن���واع املُداينات الأ البي���ع الآ
ف���راد  دور مه���م يف رف���ع م�ضت���وى رفاهي���ة الأ
ن املخاط���رة التجاري���ة  وتن�ضي���ط التج���ارة لأ
فيها عالية ب�ضبب مطل املدينن اأو اإفا�ضهم 
اأو  الدخ���ل  وفق���دان  للمر����ض  تعر�ضه���م  اأو 
�ض���ركات  ن  لأ ال�ضتق���رار  ويتحق���ق  امل���وت. 

التاأم���ن ميك���ن اأن ت�ضم���ن تل���ك احلقوق يف 
حال���ة وف���اة املدي���ن اأو عج���زه ع���ن الك�ضب اأو 

هاك الرهون التي توثق بها تلك الديون.
بتعوي����ض  وذل���ك  الجتماع���ي  ال�ضتق���رار   -
العمال يف التاأمينات الجتماعية عن اأ�ضرار 
احل���وادث وتوفر برام���ج التقاعد وال�ضمان 
الجتماعي والتاأمن ال�ضحي والتاأمن �ضد 

البطالة.
- ال�ضتق���رار التج���اري ع���ن طري���ق التعوي�ض 

خرين. عن امل�ضوؤولية جتاه الآ
تتك���ون  الت���ي  ال�ضخم���ة  املدخ���رات  تعبئ���ة   -
ع���ن دف���ع النا����ض اأق�ض���اط التاأم���ن باأنواع���ه 
املختلف���ة اإىل �ض���ركات التاأم���ن و توجيهه���ا 
ع���ن طري���ق تل���ك املوؤ�ض�ض���ات نح���و امل�ضاري���ع 
اإن  ج���ل.  ال�ضتثماري���ة وبخا�ض���ة طويل���ة الآ
�ض���ركات التاأمن تع���د اأك���رث املوؤ�ض�ضات قدرة 
عل���ى جمع املدخرات والدخار كما هو معلوم 

اأ�ضا�ض نحو القت�ضاد الوطني.

التأمين

SMS خدماتنا الجديدة: االتصال المجاني 8005555 )خلي اتصالك علينا( - نظام االستعالم على التأمين ووثائقك عن طريق

التأمين الصحي لدى المتحدة للتأمين ) يمنحك وأسرتك الطمأنينة(



وىل يف القرن التا�ض���ع ع�ض���ر ولع���ل اأول فقيه حتدث  بداي���ة ظه���ور التاأم���ن لدى الفقهاء امل�ض���لمن للمرة الأ
ع���ن التاأم���ن ب�ضيغت���ه املعهودة اليوم ه���و العامة حممد اأمن ب���ن عابدين املولود �ضن���ة 1784م. وقد عرف 
إذ كانت �ضفنه���م يغطيها التاأمن البح���ري الذي ي�ضمى يف  وروبين ا امل�ضلم���ون عق���د التاأم���ن من البح���ارة الأ

ذلك الزمن �ضكيوريتيه )بالفرن�ضية( واأ�ضتهر عند امل�ضلمن با�ضم »�ضوكره«.

بدايات ظهور التأمين عند المسلمين

ر�صالتنا:
تلتزم �ملتحدة �ملتحدة للتاأمني بتوفري تغطيات تاأمينية متطورة و�صاملة 

وىل وهذه  ومناف�ص��ة م��ن خ��الل معي��دي تاأم��ني عاملي��ني م��ن �لدرج��ة �لأ
�خلدمات:

- تتطابق مع معايري �جلودة �لعاملية.
- ت�صتبق توقعات �لعميل.

- ت�ص��اهم يف حماية وتطوير �ملجتمع وذل��ك بالعتماد على كادر ذو 
خربة وموؤهل تاأهياًل عاليًا.

- لتاأمني ثقة ثنائية متبادلة وم�صتمرة.
روؤيتنا:

ن�صعى لتحقيق »ثقة بحجم �مل�صئولية«.

25 مليار  د والر
تعويضات الكوارث 2007م

ع���ادة التاأم���ن  اإن اإجم���ايل  قال���ت �ضرك���ة �ضوي����ض ري لإ
التعوي�ض���ات املطلوب���ة من �ض���ركات التاأمن عن الكوارث 
الت���ي �ضهدها عام 2007 بلغ 25 مليار دولر مما يجعله 
عام���اً غر مكلف رغم حتذيرات من ارتفاع درجة حرارة 
ر����ض ال���ذي �ضي�ضب���ب مزي���داً م���ن الك���وارث الطبيعية  الأ
ع���ادة  لإ �ض���ركات  اأك���ر  وذك���رت 
ع�ض���ار  الإ اأن  الع���امل  يف  التاأم���ن 
يف  اأوروب���ا  �ض���رب  ال���ذي  كري���ل 
ك���رث كلف���ة  ف�ض���ل ال�ضت���اء كان الأ
وت�ضب���ب يف  خ�ضائر تغطيها وثائق 
دولر  ملي���ار   5.9 بلغ���ت  تاأم���ن 

ويليها الفي�ضانات يف بريطانيا. 

خسائر تأمين الطائرات

قالت �ضركة Aon يف تقرير خا�ض ب�تاأمن الطائرات 
من���ذ ع���ام 2000م  اأن اأق�ض���اط تاأمن ه���ذا النوع من  
ال�ضمان يف العام 2007م قد بلغت 1.46 بليون دولر، 

بليوناً.  يف حن اأن اخل�ضائر �ضتزيد عن 1.53 
واأ�ضاف���ت ال�ضركة اأن م�ضت���وى اخل�ضائر هذا قد حتقق 

بفع���ل �ضل�ضلة م���ن احلوادث وهي 
غر ناجمة عن حادث كبر. 

ي�ضار اإىل اأن �ضركة UIB تن�ضط 
يف ه���ذا احلق���ل م���ن التاأمين���ات، 
وه���ي تعر�ض���ت ل�ضل�ضل���ة خ�ضائ���ر 
ناجم���ة عن حتطم واحرتاق عدد 
لديه���ا  املوؤمن���ة  الطائ���رات  م���ن 

خال العام 2007م. 

اللوحة رقم »1« في اإلمارات 
تتربع على عرش »غينيس«

عمال  الأ رج�������ل  اأ������ض�����ب�����ح 
ماراتي �ضعيد عبد الغفار  الإ
غلى لوحة  خ��وري، مالك لأ
���ض��ي��ارة حت��م��ل ال���رق���م »1« 
يف ال��ع��امل، بعد اأن دف��ع 14 
مليون  دولر)52.2  مليون 
بذلك  ل���ي���دخ���ل  دره�����������م(، 
رقام  مو�ضوعة »غيني�ض« لاأ
العا�ضمة  املزاد الذي نظم يف  القيا�ضية، بعد فوزه يف 

ماراتية اأبو ظبي. الإ
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن �ضراء 
لي�ض  عالية  باأ�ضعار  اللوحات 
التباهي  ب��غ��ر���ض  حم�����ض��وراً 
اأهل  م��ن  ت��رع  واأمن���ا مبثابة 

اخلر.

ل ت���زال ق�ضي���ة الريط���اين الذي اختفى م���ن منزله ملدة 
خم����ض �ضن���وات لاحتي���ال عل���ى �ضرك���ة تاأم���ن وعودته يف 
ظ���روف غام�ض���ة تت�ضاع���د، فلم���دة خم�ض �ضن���وات اعتر 
ج���ون داروين يف عداد املوتى، رغم عدم العثور على جثته، 
بع���د غرق���ه يف ح���ادث زورق، وح�ضل���ت زوجت���ه عل���ى مبلغ 
جُم���زي م���ن �ضرك���ة التاأم���ن لبدء حي���اة جدي���دة يف بنما، 
ليفاج���ئ اجلمي���ع بدخول���ه اإىل ق�ض���م بولي����ض كا�ضف���اً عن 
هويت���ه وزاعم���اً اأنه ل يتذكر اأي �ض���يء عن اخلم�ض �ضنوات 
الت���ي غاب فيها، لكن بع���د اأن �ضيق البولي�ض اخلناق عليه 
خ���رة اأنها فعًا اعتق���دت باأنه  وعل���ى زوجت���ه، �ضرحت الأ
م���ات مل���دة 11 �ضه���راً، اإىل اأن ظه���ر فج���اأة واأقنعه���ا بفك���رة 
اأنهم���ا كان���ا مي���ران  احل�ض���ول عل���ى التاأم���ن، خ�ضو�ض���اً 

بظروف مادية �ضعبة.
وح�ضب اعرتافاتهما اأي�ضاً فاإنه ظل خمتبئاً مبنزل اأ�ضرته 
�ضرة  ملدة ثاث �ضنوات بدون اأن ينتبه اأي من اأ�ضدقاء الأ

اأفرادها  من  والعديد 
اآن  وق����ال����ت  م����ر.  ل����اأ
لل�ضحافين  داروي���ن 
ميامي  يف  ب����ف����ن����دق 
بولية فلوريدا، حيث 

تتواجد حالياً، اأن الهدف الرئي�ضي لعملية الحتيال تلك 
هو احل�ضول على مبلغ التاأمن على حياة زوجها، م�ضيفة 
لف« وا�ضرتى الزوجان يف  اأن ديونهما بلغت »ع�ضرات الآ
واكت�ضفت  ال��ت��اأم��ن.  م��ن مبلغ  بنما  �ضقة يف  وق��ت لح��ق 
نرتنت  الإ ن�ضرت على  الحتيال من خال �ضورة  عملية 

واأظهرت الثنن بالدولة الواقعة يف اأمريكا الو�ضطى.
وقال���ت اآن داروين اأن زوجها ه���و املتهم الرئي�ضي، م�ضيفة 
إذا ك�ضفت  اأن���ه هدده���ا باتهامها بال�ض���رتاك يف اجلرمي���ة ا
�ضره، م�ضرة اإىل اأن �ضبب عودته اإىل بريطانيا هو حنينه 
اإىل ابني���ه م���ارك واأنت���وين، اللذي���ن مل يك���ن يريدهم���ا اأن 

يعي�ضا يف وهم اأنه قد مات. 

كشف لغز البريطاني الذي أد عى 
الموت لالحتيال على شركة تأمين

حزام األمان ينقذ األرواح .
البقاء  يف  فر�ضتك  اأن  ال��درا���ض��ات  ت�ضر   -
اأك���ر بخم�ض  ت��ك��ون  ح��ي��اً بعد ح���ادث �ضر 

مان.  إذا كنت م�ضتعمًا حلزام الأ مرات ا
ي��ج��ب على  امل��ت��ق��دم��ة،  ال����دول  - يف بع�ض 
م��ام��ي��ة ا���ض��ت��ع��م��ال حزام  رك���اب امل��ق��اع��د الأ
اأن  امل��ق��اع��د اخللفية  م����ان وع��ل��ى رك���اب  الأ

ي�ضتعملوه اأي�ضاً حفاظاً على �ضامتهم. 
اأثبتت  التي  التجارب  - علمياً ومن خال 
مان يقلل من معدل  اأن ا�ضتعمال حزام الأ
ب��ن -20%  م��ا  ت����رتاوح  بن�ضب  ال��وف��ي��ات 
%50، يف حن اأنه ي�ضاهم يف التقليل من 
�ضابات اخلطرة بن�ضبة ترتاوح ما  عدد الإ

بن 68%-50%. 
على  الت�ضادم  ق��وة  اأن  ال��ت��ج��ارب  اأثبتت   -
ت��ع��ادل ال�ضقوط  30ك�����������م /���ض��اع��ة  ���ض��رع��ة 

ارتفاعه  م��ب��ن��ى  م���ن 
قوة  واأن  مرت،   3.5
�ضرعة  على  الت�ضادم 
تعادل  90كم/�ضاعة 
مبنى  م��ن  ال�ضقوط 
ارتفاعه 31.9 مرت.

حزام  ا�ضتعمال  اإن   -
يحميك  م���������������ان  الأ

ويحافظ عليك �ضاملاً يف مقعدك. 
�ضابات الناجتة عن حوادث  - كثراً من الإ

الطرق تقع يف مناطق قريبة لل�ضكن. فقد 
بلغ معدل ن�ضبة امل�ضابن داخل املدن والتي 
/�ضاعة  60ك��م  عن  فيها  ال�ضرعة  تزيد  ل 
من   83.7% ح�������وايل 
امل�ضابن  ع���دد  اإج��م��ايل 

لعام 2006م
اأن  - ف���احل���وادث مي��ك��ن 
تقع يف اأي مكان اأو زمان، 
نبداأ  ل  اأن  إذاً  ا ف��ع��ل��ي��ن��ا 
نتاأكد  اأن  ق��ب��ل  احل��رك��ة 
الركاب  ج��م��ي��ع  اأن  م���ن 
مان اخلا�ضة بهم  قد ا�ضتخدموا اأحزمة الأ

ويف كافة املقاعد.

لماذا يعتبر مهمًا أن تستعمل حزام األمان

متفرقات

�لعدد )10( يناير - فرب�ير - مار�س 2008

مدير �لتحرير
ب�ض�����ام ال�ض���������قاف

�صكرتري �لتحرير
حممد القباطي

�أع�صاء �لتحرير
�ضاكر الهتاري - طارق ال�ضله

جميع �ملر��صالت با�صم مدير �لتحرير
ت: 555 555 - 711000082
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