
اأن يللحلل�للّسللن تللنللاول حللبللة مللكللمللات غذائية  هللل ميللكللن 
مل  احلقيقة،  يف  يحفزها؟  اأن  اأو  دمللاغللك  وظيفة  مللن 
ي�سبق اأن ُن�ِسرت مقاالت تتناول مو�سوعاً �سحياً كتلك 
ناأتي  اأن  الللغللذائلليللة، مللن دون  املللكللمللات  تللنللاولللت  الللتللي 
ومن  االإنللرنللت  عرب  هائلة  بكميات  �سرائها  ذكللر  على 
ال�سيدليات. د. غاد مار�سال م�ساعد بروف�سور يف كلية 
درا�سة االأع�ساب يف كلية الطب يف هارفارد وم�ساعد يف 
م�ست�سفى  يف  االألزهامير  لدرا�سة  ال�سريرية  التجارب 
)يطرح  هللارفللارد:  جلامعة  التابع  بريغهام  يف  الن�ساء 
املكمات  حللول  كثرية  اأ�سئلًة  اأ�سرهم  واأفلللراد  مر�ساي 
الغذائية واأحاول اأن اأقدم لهم ما توفر لدينا من دالئل 

وبراهني(.
املكمات  مللن  علللدداً  د. مللار�للسللال الئللحللًة ت�سمل  و�للسللع 
وتلل�للسللم هذه  عللنللهللا  الللنللا�للس  ي�ستف�سر  الللتللي  الللغللذائلليللة 
 B6 ،حللملل�للس الللفللوللليللك( B الللائللحللة الللفلليللتللاملليللنللات
و  C )الللفلليللتللاملليللنللان  االأكللل�لللسلللدة  ملل�للسللادات   ،)B12و

الغذائية  واملللكللمللات   )10 كيو  امل�ساعد  واالأنللللزمي   E
واالأغذية  بيلوبا(  جنكة   ،A )هللوبللريزيللن  الع�سبية 
ال�سمك والكركم وزيت جوز الهند(.  الوظيفية )زيت 
الغذائية  اأن ت�سطب هذه املكمات  حتى االآن، ميكنك 
مللن الئللحللة ملل�للسللريللاتللك لللغلليللاب الللدللليللل اللللذي يوؤكد 
فاعليتها. يقول د. مار�سال: )تتعدد االأ�سباب الكامنة 
وراء افتقارنا لبيانات ت�سري اإىل �سامة هذه املكمات 

اأو اإىل عدم فاعليتها(.
اإىل  ي�سري  الللغللذائللي  النهج  يف  يلمع  اأملللل  بللريللق  اأن  اإال 
اإمللكللان حللمللايللة الللعللقللل مللع الللتللقللدم يف اللل�للسللن ويتجلى 
ال�سحي وممار�سة  الللغللذائللي  الللنللظللام  يف  الللربيللق  هللذا 
التمارين الريا�سية بانتظام. يقول د. مار�سال يف هذا 
ال�سدد: )اأن�سح ب�سدة باعتماد نظام غذائي متو�سطي 
ومبللمللار�للسللة متللاريللن ريللا�للسلليللة بللانللتللظللام. فللقللد اأ�سارت 
اأن  اإىل  الللدرا�للسللات  مللن  مللن جمموعة  امل�ستقاة  االأدللللة 
تغريات منط احلياة ميكن اأن جتّنب االإن�سان االعتال 
االعتال  وتلللرية  مللن  واأن تخفف  االإدراكللللي واخللللرف 

االإدراكي لدى امل�ساب بهذه احلالة(.

قلة الرباهني
قدرة  اإىل  ت�سري  مللوثللوقللة  علمية  مللعلللللومللات  تللتللوافللر 
من  وغريها  الللذاكللرة  حماية  على  الغذائية  املكمات 
جتارب  جمللمللوعللة  مللن  حت�سينها  اأو  عقلية  ملللهلللارات 
االإ�سابة  خطر  يعانون  اأ�سخا�س  فيها  �سارك  �سريرية 

الذين  اأو  عقلي  بللاعللتللال 
باالألزهامير.  اأُ�للسلليللبللوا 
اللللللدرا�لللللسلللللات،  هلللللللذه  يف 
ُطللللِلللللب عللل�لللسلللوائللليلللاً من 
بع�س االأ�سخا�س تناول 
اأو  غلللذائللليلللة  ملللكلللملللات 

احلبوب املوهمة.
اإن  مللللللار�للللللسللللللال  د.  يلللللقلللللول 

املو�سعة  ال�سريرية  الللدرا�للسللات 
جرعات  اأن  اإىل  اأ�للسللارت  واملنظمة 

الللفلليللتللامللني E الللعللاللليللة �للسللاعللدت يف 
�سكٍل طفيف االأ�سخا�س الذين يعانون 

خرفاً متو�سطاً. يف املقابل، ف�سل عدد كبري 
من التجارب ال�سريرية يف اإثبات فائدة املكمل 

العقل  علللللى  بلليلللللوبللا(  )جللنللكللة  الع�سبي  الللغللذائللي 
والللذاكللرة. واأخلللرياً، وجللدت املجلة الطبية الن�سيت 

عددها  يف   Lancet Neurology نيورولوجي 
�سجرة  ملل�للسللتللخللرج  اأن   2012 اأوكلللتلللوبلللر  يف  اللل�للسللادر 
الرا�سدين  حالة  تدهور  وتللرية  من  يخفف  ال  اجلنكة 

الكبار يف ال�سّن واإمكان حتّولها اإىل خرف.

خماوف مت�سلة بال�سالمة
باأثرها  النا�س  لدى  اعتقاداً  الغذائية  املكمات  اأثللارت 
ذات  تتعلق مبللخللاوف  اأنللهللا  رغللم  اللللذاكلللرة،  على  املفيد 
جرعات  )ت�سبب  مار�سال:  د.  يقول  بال�سامة.  �سلة 
الفيتامني E التي تزيد عن 400 وحدة دولية يومياً 
خطراً على االأ�سخا�س امل�سابني باأمرا�س قلب واأوعية 
دموية اأو املعر�سني لها. اأ�سار عدد كبري من الدرا�سات 
ال�سيء من  بع�س  تزيد  العالية  اأن هذه اجلرعات  اإىل 

معدل الوفيات(.
400 وحدة  تللنللاول  اأن  اأيلل�للسللاً  وقلللد وجلللدت االأبلللحلللاث 
دولية من الفيتامني E اأو اأكرث يومياً قد يزيد خطر 
اإال  تقّدم  مل  لاأ�سف،  الربو�ستات.  ب�سرطان  االإ�سابة 
درا�سة واحدة دليًا مقنعاً ي�سري اإىل فائدة الفيتامني 
متو�سط(،  باألزهامير  امل�سابني  االأ�سخا�س  )لدى   E
فيها  امل�ساركني  على  فر�ست  الللدرا�للسللة  هللذه  اأن  علماً 
ت�سل  الفيتامني  هذا  من  ن�سبياً  عالية  جرعات  تناول 

اإىل 2000 وحدة دولية يومياً.
وال بّد من االإ�سارة اإىل اأن الفيتامني E وجنكة بيلوبا 
ومكمات زيت ال�سمك الغذائية قد تكبح تخرث الدم، 

جانب  اإىل  الغذائية  املكمات  هللذه  تناول  اأن  يعني  ما 
قد  )كومادين(  كالوارفارين  للتخرث  امل�سادة  االأدويللة 

ي�سبب النزيف اأو الكدمات.

كن حذرًا
على  ال�ساري  )ليكن  القول  دائماً  تتذكر  اأن  من  بّد  ال 
لدعم  غللذائلليللة  مكمات  بللتللنللاول  التفكري  عند  حلللذر( 
تنجح  مل  القانونية،  الناحية  فمن  والعقل.  الللذاكللرة 
واالأغذية  االأدويلللة  اإدارة  اختبار  يف  الغذائية  املكمات 
اأن  يعني  مللا  وفللاعللللليللتللهللا،  �سامتها  ل�سمان  اللل�للسللارم 
الذاكرة  تدعم  اأنللهللا  تزعم  التي  املنتجات  هللذه  معظم 
املحال  رفللللوف  علللللى  مللكللانللاً  لنف�سها  وتلل�للسللاعللدهللا جتللد 
ولي�س  القانون  ثغرٍة يف  ب�سبب  وال�سيدليات  التجارية 

ب�سبب وجود دليل قوي يوؤكد �سحة تلك املزاعم.
رغم اأن بع�س املوؤ�سرات االأولية ي�سري اإىل اأن املكمات 
نللزال نفتقر يف  الغذائية قد تفيد العقل والللذاكللرة، ال 
اأدلللة جديرة بالثقة م�ستقاة من جتارب  اإىل  �سكٍل عام 
�سريرية علمية منظمة تنظيماً عالياً وتبقى التجارب 
ال�سريرية الع�سوائية الوا�سعة واملنظمة امل�سدر الوحيد 
املكمات  بع�س  فاعلية  يللحللدد  دللليللل  علللللى  للح�سول 
الغذائية كالفيتامني E وقدرتها على م�ساعدة االإن�سان 
بالتقدم  املرتبط  العقلي  االعتال  حللاالت  على جتّنب 

بالعمر اأو مر�س االألزهامير ومعاجلتها.
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عت التكنولوجيا مداركنا العقلية؟  كيف و�سَّ
جزًء  االأمللر  واقللع  يف  ت�سكل  ال  االإنللرنللت  العنكبوتية  ال�سبكة  اأن  �سحيح 
املو�سوعية  املعرفة  بللني  الوظيفية  الللفللوارق  لكن  الب�سري.  الللدمللاغ  مللن 
واحل�سول على معلومات موثوق بها من اأدوات االإنرنت املتحركة لي�ست 
قد  باالإنرنت  املو�سولة  فاالأجهزة  البع�س.  يظنها  التي  االأهمية  بتلك 
االت�ساالت  جمللال  ويف  الللذاكللرة  تقوية  حيث  من  خارقة  قللدرات  متنحنا 
اأن  مللن  يللحللذرون  النقاد  مللن  متزايدة  جوقة  اأن  على  البيانات.  وحتليل 
اأدوات  اأن  بيد  اأو معتوهني.  واأغبياء، ومنعزلني  ُك�ساىل،  االإنرنت جعلنا 
طياتها  يف  حتمل  واإيفرنوت  وفي�سبوك  غوغل  مثل  االإلكرونية  البحث 
اأذكى  واإنتاجا، بل  اإدراكللاً  اأكرث  كثريا من القدرات التي ال تكتفي بجعلنا 
يف الواقع مما كنا عليه من قبل. اإن حقيقة اأن باإمكاننا اخراع اأدوات من 
لكنها متثل  فكرة غريبة،  تبدو  قد  املعرفية  قدراتنا  ُتغريرِّ من  اأن  �ساأنها 

فعلياً عامة فارقة يف م�سرية التطور االإن�ساين.
طريقة  يف  ُتللغللريرِّ  مل  اأنللهللا  املح�سلة  كللانللت  اللغة  اأجلللدادنلللا  ر  طلللوَّ فعندما 
الريا�سيات  عت  و�سَّ اأي�ساً. وقد  بل يف منط تفكريهم  تخاطبهم وح�سب، 
والطباعة والعلوم من مدارك العقل الب�سري، وبحلول القرن الع�سرين 
لت اخراعات مثل الهواتف واالآالت احلا�سبة واملو�سوعة الربيطانية  �سهَّ
على النا�س احل�سول على مزيد من املعرفة عن العامل اأكرث مما كان يف 
القول هذه  املبالغة  ا�ستيعابه طوال حياتهم. ولعله من قبيل  مقدورهم 
املعلومات ت�سكل جزًء من مقدرات الب�سر العقلية. ثمة فارق يظل قائما 
بني بني ما نعرفه وبني ما ن�ستطيع اكت�سافه اإذا رغبنا يف ذلك. وقد بداأ 
االإنرنت والتكنولوجيا ال�سيَّارة يف تغيري هذا الفهم بالفعل. اإن كثريين 
منا يحملون معهم حاليا هواتف ذكية اأينما حّلوا، و�سبكات البيانات فائقة 

ال�سرعة تغطي اأرجاء العامل املتقدم.

ُن�سي يف ال�سجن فعو�ض بـ15 مليون دوالر 
االأمريكية،  اآنا بوالية نيومك�سيكو  ال�سلطات يف مقاطعة دونا  تو�سلت 
كتعوي�س  دوالر  مللللليللون   15 مللن  اأكلللرث  مبوجبها  تللدفللع  ت�سوية  اإىل 

ل�سجني جرى ن�سيانه خلف الق�سبان لنحو عامني.
اعتقل  قللد  عللامللاً،   59 حالياً  العمر  مللن  ويبلغ  �سليفن،  �ستيفن  وكللان 
زنزانة  يف  واحتجز  ثمل،  وهو  القيادة  بتهمة   2005 اآب  اأغ�سط�س  يف 
الدعوى  واأو�للسللحللت  نف�سية  اأمللرا�للس  مللن  معاناته  انللفللراديللة مبللزاعللم 
الق�سائية اإن �سلفني ق�سى من�سياً يف زنزانته نحو عامني، وخرج منها 
�سخ�ساً خمتلفاً يعاين من تقرحات باجل�سد والهزال ال�سديد، حيث مل 

يتعدى وزنه 133 باونداً.
مل  موكله  اإن  ل�سليفن،  املدنية  احلقوق  حمامي  كويت�س،  ماثيو  وقللال 
تاأثري  حتت  وهللو  م�سروقة  �سيارة  قيادة  بتهم  للمحاكمة  قط  يخ�سع 
الكحول، م�سيفاً: قذف به خلف الق�سبان ثم مت ن�سيانه ، حيث تدهور 
�سحته النف�سية والبدنية جراء عزله يف زنزانة انفرادية، وفق وثائق 
اإىل تعوي�س  الق�سائية. وقبل عام، دعا حملفون فيدراليون  الدعوى 
قررت  املقاطعة  مفو�سية  لكن  دوالر،  مليون   22 قللدره  مبلغ  �سليفن 
خف�س املبلغ اإىل 15.5 مليون دوالر، مقابل اإ�سقاط التهم عنه، �سمن 

ت�سوية للدعوى املقامة �سدها.

ر�سي حار�ض لي�سجل الوزير هدفًا
رفلل�للس وزيلللر الللريللا�للسللة الللركللي �للسللعللاد كلليللللليللج، تلل�للسللديللد �للسللربللة جزاء 
له  لي�سمح  ر�للسللوة  احلللار�للس  تلقى  اأن  بللعللد  املللرمللى،  علللللى  ا�ستعرا�سية 

بت�سجيل الهدف.
انطاق حملة  ملنا�سبة  اأنه  ل�سحيفة حرييت  االإلكروين  املوقع  وذكر 
الريا�سة  وزارة  تنظيم  من  الريا�سة  يف  الوحيد  الرابح  هي  ال�سداقة 
اأقيم احتفال قبيل توّجه �ساحنتني  واحتاد النوادي الريا�سية للهواة، 

تابعتني للحملة لزيارة 42 حمافظة، �سارك فيه الوزير �سعاد كيليج.
جلللزاء على  ت�سديد �سربات  كيليج يف  �للسللارك  الللرفلليلله،  مللن  اإطلللار  ويف 
املرمى وبعد اأن �سّد احلار�س اأَول ت�سديدتني له، عر�س �سحايف ر�سوة 
على احلار�س لي�سمح للوزير بت�سجيل الهدف الثالث ولكن كيليج رف�س 
الت�سديد بعد اأن الحظ ما ح�سل، ومل يقبل حتى بعد حماوالت عّدة 
اأن ريا�سة كرة القدم يف تركيا كانت قد  من ال�سحايف الإقناعه. يذكر 
تعّر�ست لف�سيحة ر�ساوى وف�ساد عام 2010 اأّدت اإىل اإدانة م�سوؤولني 

والعبني.

اللوز منجم فيتامينات
اللوز منجم فيتامينات.. واأف�سل حمية للر�ساقة اللوز يخف�س الوزن 
الزائد ويقلل من م�ستويات الكول�سرول ال�سار، كما اأنه ي�ساعد على 

احلد من خماطر االإ�سابة باالأزمات القلبية. 
فقد اأظهرت درا�سة علمية بريطانية حديثة اأن تناول حفنة من اللوز 
يومياً ي�ساعد على خف�س الوزن، الأنه يوؤدي اإىل فقدان ال�سهية لبقية 
ن�سب  على  يحتوي  الأنلله  ال�سحية  املللاأكللوالت  من  اللوز  ويعترب  اللليللوم. 
وهو  الللدم،  يف  ال�سكر  ن�سبة  موؤ�سر  ويخف�س  الللدهللون،  من  منخف�سة 
بعد  الللدم  ال�سكر يف  ارتفاع م�ستويات  �سرعة  قيا�س مدى  امل�سوؤول عن 
تناول الطعام. وتعترب االأطعمة املنخف�سة املوؤ�سر، اأكرث فعالية يف منع 
االإن�سان من االإفراط يف تناول الطعام، ف�سًا عن كونها خياراً �سحياً 

ملر�سى ال�سكر.
ميزوري  جامعة  باحثو  و�سع  وال�سّكري  الللبللدانللة  �سّد  �سراعهم  ويف 
االأمريكية للعلوم والتكنولوجيا �ساحاً جديداً بني يَدي العامل اأجمع 
الللرّبي، االأمر الذي ُيعّد  اأ�سجار اللوز  ياأتي على �سكل زيت م�ستّق من 

هاّماً يف �سبيل اإنقا�س ن�سبة تلك االأمرا�س املدّمرة بني الب�سر.
واأكد الباحثون اأن تناول اللوز قد يلعب دوراً اأ�سا�سياً يف اال�ستغناء عن 
االإبر املعاجلة لل�سكري بعد تناول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، كما 

يقي من التوتر الناجت عن عملية التاأك�سد.

الرتكيز م��ن  تزيد  العلكة 
العلكة ال تقت�سر  اأن مزايا  يبدو 
اإن  اإذ  الفم،  رائحة  حت�سني  على 
اأنها قادرة  درا�سة جديدة وجدت 

على زيادة الركيز.
نيوز  داي  هلليلللللث  ملللوقلللع  واأفلللللللاد 
من  جملللملللوعلللة  اأن  االأملللللريكلللللي 
الللبللاحللثللني الللربيللطللانلليللني اأجلللروا 
خل�سوا  �سخ�ساً   38 على  درا�سة 
من خالها اإىل اأن م�سغ العلكة 

يزيد من القدرة على الركيز.
املتطوعني  اللللبلللاحلللثلللون  لللم  وقللل�لللسّ
جمموعتني،  اإىل  اللللدرا�لللسلللة  يف 
واالأخرى  العلكة  واحللدة م�سغت 
القيام  اجلللملليللع  ملللن  وُطلللللللب  ال، 
يتطلب  دقيقة   30 مدته  بعمل 
االإ�سغاء اإىل الئحة اأعداد من 1 
اإىل 9 تقراأ ب�سوت عاٍل بطريقة 

ع�سوائية.
وتبنّي اأن املجموعة التي م�سغت 
علللللكللة خلللال هلللذه املللهللمللة كانت 
و�لللسلللرعلللة يف حتديد  دقللللة  اأكلللللرث 

تراتبية االأرقام التي ُقرئت.
فعل  رّدة  اأن  اللللبلللاحلللثلللون  واأّكلللللللد 
املتطوعني الذين م�سغوا العلكة 
دقة  اأكلللرث  والنتائج  اأ�للسللرع  كللانللت 
وخلل�للسللو�للسللاً عللنللد اقللللراب نهاية 

التجارب.

ال���������س����م����ن����ة ت����ع����ر�����ض 
ل�����ل�����والدات ال��ق��ي�����س��ري��ة 
اأن  جلللللديلللللدة  درا�للللللسللللللة  وجلللللللللدت 
احللللواملللل اللللللواتللي يللعللانللني من 
اللل�للُسللمللنللة، يلللزيلللد لللديللهللن خطر 
موقع  وذكللر  القي�سرية  اللللوالدة 
اأن  االأمللللريكللللي،  نلليللوز  داي  هلللللث 
بريغني  جللامللعللة  يف  الللبللاحللثللني 
تللعللود الأكرث  بلليللانللات  نلللظلللروا يف 
األللف املللراأة يف الرنويج   50 من 

اأجننب ولداً واحداً.
يعانني  كللن  اللللللواتللي  اأن  وتللبللنّي 
وال�ُسمنة،  الللللزائللللد  الللللللوزن  ملللن 
اللللوالدة  اأرجللحلليللة  لللديللهللن  زادت 
اخلطر  وكلللللللللان  اللللقللليللل�لللسلللريلللة، 
يعانني من  اللللللواتللي  اأقلللوى عند 

ال�ُسمنة.
الن�ساء  اأن  اأي�ساً  العلماء  ووجللد 
 15.8 وزنللللهللللن  زاد  اللللللللللواتللللي 
خال  اأكلللللرث  اأو  كلليلللللوغللارامللات 
ب�سكل  للللديلللهلللن  زاد  احللللللملللللل، 
بامللقط  التوليد  خطر  ملحوظ 

اأو بال�سفط اأو قي�سرياً.

اأمل���ان���ي���ا ت���داه���م م��ق��ر جت��ار 
االأدوي��������������ة امل���غ�������س���و����س���ة 
قام املحققون االأملان مبداهمة مقار كبار 
الباد  اأرجللللاء  االأدويلللللة يف جميع  جتلللار 
بحثا عن قائمني بعمليات غ�س جتاري 
املتحدثة  وقللالللت  االأدويلللللة.   ت�سنيع  يف 
با�سم االدعاء العام يف �ستوتغارت جنوب 
غرب الباد اإن ال�سلطات قامت الثاثاء 
املا�سي بتفتي�س اأكرث من ثاثني مقرا 
لاأدوية،  امل�سنعة  الللكللربى  لل�سركات 
تقريرا الحتاد اخلدمات  بذلك  موؤكدة 
اللل�للسلليللدللليللة.  وتللعلللللقللت عللمللللليللات الغ�س 
املعدة  اآالم  لللعللاج  اأومللليلللربازول  بللعللقللار 
املجهولني  اجلناة  اأن  املتحدثة  وذكللرت 
قللامللوا بطرح عللبللوات زائللفللة مللن العقار 
علللرب جتللللار جللملللللة.  وقلللاللللت جمموعة 
اأومل،  للللاأدويلللة مبللديللنللة  راتلل�للسلليللوفللارم 
االأ�سلي  الللعللقللار  بللاإنللتللاج  املخت�سة  وهللي 
اأوميربازول اإن الغ�س اأ�ساب منتجها من 
�سنف ع�سرين واأربعني جراما بالعبوات 
املحتوية على مائة قر�س والتي حتمل 
واإي   008 اإي  هللي  ت�سويقية  اأرقلللاملللا 
018، م�سرية اإىل اأن عمليات الغ�س ال 

متثل خطرا على ال�سحة. 

الرمان ي�ساعد على فقد الدهون
�سهولة  اأو  الدهون  ت�ساعدنا على فقد  والتي  الفاكهة  انللواع كثرية من  اأن هناك  فيه  �سك  مما ال 
عملية اله�سم باالإ�سافة اإىل الوقاية من الكثري من االأمرا�س، ولكن ما ي�سغل بالنا هذه االأيام هي 

االأ�سياء التي ت�ساعدنا على فقدان الوزن ومن اأهم هذه االأنواع هو فاكهة الرمان.
تو�سل باحثون اإىل اأن تناول ع�سري الرمان يومياً تخفف الطبقة ال�سحمية يف البطن املرافق مع 
مرحلة متو�سط العمر. ويوؤمن العلماء باأن تلك الفاكهة الفائقة االأهمية والتي اأطلقوا عليها ا�سم 
�سوبر فروت اأو ال�سوبر فاكهة متتلك القدرة علي تقلي�س ال�سحم املخزن حول املعدة والذي يعتربه 

املللراأة. فبعد �سهر واحد من تناول  البع�س العجلة االإ�سافية للرجل وقمة الكعكة لدى 
اأقل  اأنهم  اأثبتوا  الرمان يوميا لكل منهم  املتطوعني زجاجة من ع�سري  عدد من 
احتمااًل الأن تنمو خايا �سحمية حول بطونهم. كما متتعوا ب�سغط دم منخف�س 

وبذلك قللوا من احتمال االإ�سابة باجللطات القلبية والدماغية واأمرا�س الكلية. 
واأثبت الباحثني يف هذا املجال باأن ع�سري الرمان قد ي�ساعد على تخفي�س احلم�س 

ال�سحمي يف الدم واملعروف با�سم نيفا، كما اأن ا�ستهاك ع�سري الرمان قد ي�ساعد يف 
اأكرث  درا�سة  ت�ستحق  االأولية  الك�سوف  العلماء هذه  واأكللد  البطن  �سحم  التاأثري على 

تف�سيلية.  فاالأ�سخا�س الذين �ساركوا يف التجربة يتمتعون ب�سحة 
التاأثري  جلليللدة وهلللذا مللا يجعل ر�للسللد 

�سعباً. لذلك تري اأنه من ال�سروري 
ملل�للسللتللقللبللًا على  الللبللحللث  يللركللز  اأن 

اأ�سخا�س يعانون من ال�سمنة وهذا ما 
�سي�ساعد على ماحظة التغيريات.

املكمالت الغذائية..
هل تعّزز الذاكرة؟ 

املكمالت  فاعلية  يوؤكد  موثوق  دليل  بعد  يتوافر  ال 
الغذائية، اإال اأن املمار�سات الريا�سية والنظام الغذائي 

املتو�سطي يدعمان العقل مع تقدّم االإن�سان يف ال�سن دعمًا 
�سحيًا �سليمًا.



•• العني - الفجر:

يف  باأبوظبي  املزارعني  خدمات  مركز  جنح 
زراعة 7 اأنواع جديدة بديلة لعلف الرود�س 
الللللذي يلل�للسللتللنللزف كللملليللات كللبللرية ملللن املياه 
ويت�سبب يف م�ساعفة ملوحة الربة، والذي 
مت اإيقاف ت�سويقه من قبل حكومة اأبوظبي 
م�سبقاً، ون�سحت املزارعني با�ستبدال زراعته 
بللاأنللواع اأخللرى من االأعلللاف.. حيث تتميز 
االأعللاف بقدرتها على حتمل ملوحة  هذه 
الربة كما اأن بع�سها ي�ستهلك مياه مبعدل 
يقل باأكرث من ٢٥٪ من ا�ستهاك الرود�س 
ويعترب  زراعللتلله  على  املللزارعللون  اعتاد  التي 

من اأكرث احل�سائ�س ا�ستنزافا للمياه.
املزرعة  يف  الللتللجللارب  هللذه  تطبيق  وقللد مت 
خال  بالعني  الفقع  مبنطقة  االإر�للسللاديللة 
بع�س  ويف   2012 لللعللام  اللل�للسللتللوي  املللو�للسللم 
هناك  �ستكون  كما  اأيلل�للسللاً،  الغربية  ملللزارع 
 ،2013 ال�سيفي  املو�سم  اأخللرى يف  جتارب 
حيث جاءت هذه التجارب بعد جناح جتربة 
زراعة ح�سائ�س الليبيد يف العديد من املزارع 
املركز جتاربه  اإذ كثف  اأبوظبي،  اإمللارة  عرب 
لللزراعللة اأنللللواٍع اأخلللرى مللن االأعلللاف ت�سهم 
االأعاف  من  املحلية  ال�سوق  حاجة  �سد  يف 
البديلة للرود�س والرب�سيم، واملتعارف عليه 

حملياً با�سم )اجلت(. 
ومن املتوقع اأن ينظم املركز حملة ترويجية 
لهذه االأعاف ملا لها من مزايا متعددة كما 
اأنها م�ست�ساغة من قبل احليوانات ومفيدة 

لهم.
ويف كلمة له قال كري�ستوفر هري�ست املدير 

التنفيذي للمركز: اإن حكومة اأبوظبي من 
املللزارعللني تعمل على  خللال مركز خدمات 
اإيلللجلللاد احللللللول الللبللديلللللة للللاأعلللااف التي 
اإحداث  اأو  للمياه  كبرياً  ا�ستهاكاً  �سجلت 
والرب�سيم  اللللرود�لللس  مللثللل  بللالللربللة  �للسللرر 
)اجلت( حيث يعمل مركز خدمات املزارعني 
على تويل هذه املهمة وجتربة اأنللواٍع كثرية 
مللن االأعللللاف يف علللدد مللن املللللزارع املحلية 
النتائج  اأف�سل  اإىل  الللو�للسللول  مللن  لنتمكن 
واأكلللرثهلللا دقللللة، حلليللث تللعللاين الللعللديللد من 
والتي  العالية  امللوحة  مللن  املحلية  امللللزارع 
وهي  املللللليللون  يف  درجلللة   20.000 تتعدى 

ن�سبة عالية جداً. 
اإ�للسللراك بع�س امللللزارع يف  واأ�للسللاف: لقد مت 
املنطقة الغربية والعني والتي تعاين ارتفاع 
لنتمكن من  املياه يف جتاربنا  ن�سبة ملوحة 

الوقوف على نتائج �سليمة ذات دقة عالية.. 
نتائج  علللللى  اللليللوم يح�سل  املللركللز  هللو  وهلللا 
اأنواع   7 اأقر اخلرباء  مب�سرة وجيدة، حيث 
من االأعاف ذات نفع وفائدة للحيوانات.. 
وقللللدرة علللللى حتللمللل ملللللوحللة امللليللاه العالية 
وجفاف الربة.. حيث ي�سعى مركز خدمات 
االإر�سادية،  الللتللجللارب  بللوا�للسللطللة  امللللزارعلللني 
واالأيام احلقلية، وور�س العمل، وغريها من 
ونقل  التكنولوجية  الفجوة  ل�سد  الو�سائل، 
لزيادة  للمزارعني  الفنية  واملللهللارة  املعرفة 

قدراتهم املهنية يف الزراعة.
قائمة  راأ�لللس  على  الللرود�للس  حم�سول  يقف 
على  �سلبية  ب�سورة  تللوؤثللر  التي  املحا�سيل 
املللللوارد املللائلليللة وخملللزونلللات امللليللاه اجلوفية 
زراعته  ت�ستنزف  حلليللث  االأر�لللللس،  بللاطللن  يف 
مللللليللار جالون   90 ملللن  اأكللللرث  االإملللللللارة  يف 

على  يزيد  ما  اأو  �سنوياً،  املياه  من  اأمريكي 
مليون مر مكعب من املياه تقريباً،   150
الرود�س  من  الواحد  الطن  ي�ستهلك  حيث 
260 مرا مكعبا تقريباً  االأخ�سر حوايل 
وتبلغ انتاجية الرود�س 5 ل 6 ح�سات �سنويا، 
وتتم زراعة بذوره ملدة عام واحد فقط، لذا 
�سعى مركز خدمات املزارعني الإيجاد بدائل 

والطلب  اللل�للسللوق  احللتلليللاجللات  تلبي  وحلللللول 
املتزايدة من االأعاف، وخل�س اإىل 7 اأنواع 
باجرا  ع�سب  ت�سمل  االعلل�للسللاب  مللن  اأخللللرى 
خن  والدُّ العلفية  والللللذرة  الهجني  نابيري 
الللعلللللفللي والللللللذرة الللرفلليللعللة واللل�للسلليلل�للسللبللان و 
الا�سوكي  اللل�للسللبللار  الللعلللللفلليللة  االأ�لللسلللجلللار 

والدخن االإ�سبعي الرفيع.

يوم مفتوح مب�ساركة طالب جامعتي 
االإمارات وال�سلطان قابو�ض

•• العني - الفجر:

يف اطار االتفاقية امل�سركة بني جامعتى االمارات وال�سلطان قابو�س �سارك 
جمموعة من طلبة جامعة االمارات باليوم الريا�سي املفتوح والذي نظمته 
جامعة ال�سلطان قابو�س مبقرها يف م�سقط والذي ت�سمن فعاليات ريا�سية 
طلبة  مللن  كللبللرية  م�ساركة  املللفللتللوح  الللريللا�للسللي  اللليللوم  �سهد  حيث  خمتلفة 
اجلامعات العمانية احلكومية واخلا�سة وو�سل عدد الطلبة امل�ساركون نحو 
الريا�سية يف جامعة  االن�سطة  ابراهيم خمتار مدير  وافللاد  500 طالب. 
الريا�سي  اليوم  يف  اجلامعة  م�ساركة  الريا�سي  الوفد  ورئي�س  االملللارات 
امل�سرك  التعاون  اطار عاقات  ياأتي يف  ال�سلطان قابو�س  املفتوح جلامعة 
فنحن  عللام  وع�سرين  خم�سة  مللن  اكللرث  اىل  متتد  والللتللي  اجلامعتني  بللني 
التعاون  من  جزء  الريا�سية  واالن�سطة   ، الفعاليات  من  كثري  يف  نت�سارك 
امل�سرك بني اجلامعتني ، هذا وقد مثل جامعة االمارات يف هذا اليوم 12 
طالب ريا�سي متثلت م�ساركتهم يف انواع خمتلفة من ال�سباقات الريا�سية 

ككرة القدم والطائرة وال�سلة وال�سباحة والتن�س والعاب القوى وغريها. 
�سعادة  مب�ساركة  كثريا  �سعدنا  خمتار  ال�سيد  قللال  امل�ساركة  جممل  وحللول 
الدكتور علي بن �سعود البيماين رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س يف فعاليات 
اال�ستقبال  ح�سن  وعلى  االمللارات  جامعة  لوفد  وتكرميه  الريا�سي  اليوم 
�سمن  تللاأتللي  والللتللي  وال�سداقة  املحبة  مللن  جللو  يف  كانت  والللتللي  وال�سيافة 
اال�سراتيجية ال�ساعية لتفعيل دور الن�ساط الريا�سي يف مثل هذه املنا�سبات 

والتي تندرج حتت  اأحد االأهداف االتفاقية املربمة بني اجلامعتني. 
من جانبهم اكد الطلبة على مدى اهمية مثل هذه امل�ساركات والتي تنمي 
املهارات الريا�سية لديهم وتعزز العاقات الطابية بني طاب اجلامعات 
امللل�للسللاركللة حلليللث قلللال الللطللالللب يللو�للسللف حمللمللد املللنلل�للسللوري مللن كلية تقنية 
املعلومات اقامة �سبكة جيدة من العاقات واالطاع على جتارب اجلامعات 
االخرى وتنمية مهاراتنا الريا�سية كلها امور مكت�سبة من خال امل�ساركة 

يف مثل هذه االن�سطة الريا�سية. 
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تتحمل امللوحة وتتمتع بقيمة غذائية عالية

مزارعو منطقة الفقع بالعني ينجحون يف زراعة ٧ 
اأعالف بديلة للرود�ض توفر ٢٥٪ من ا�ستهالك املياه

•• العني - الفجر:

حديقة  اجمل  مل�سابقة  املحايدة  التحكيم  جلنة  انهت 
بلدية  البلدية)  ال�سوؤون  دائللرة  اطلقتها  التي  منزلية 
مدينة ابوظبي – بلدية مدينة العني – بلدية املنطقة 
الغربية ( يف دورتها االوىل على م�ستوى امارة ابوظبي 
بنت  فللاطللمللة  ال�سيخة  �سمو  مللن  كللرميللة  رعللايللة  حتللت 
الثاث  البلديات  مناطق  امليدانية يف  مبارك جوالتها 
على  امل�سابقة  يف  للم�ساركة  املوؤهلة  احلللدائللق  لتقييم 

م�ستوى امارة ابوظبي بفئتها الداخلية و اخلارجية.
وبلغ اجمايل احلدائق امل�ساركة يف املناطق الثاث 169 
حديقة منزلية بواقع 39 حديقة داخلية و 36 حديقة 
خارجية يف املنطقة الغربية و35 حديقة داخلية و 20 
حديقة خارجية يف مدينة العني و 25 حديقة داخلية 
و 14 حديقة خارجية يف مدينة ابوظبي . ويتم اعان 
تنظيمه يف  املزمع  النهائي  التكرمي  الفائزين يف حفل 
ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اجلللاري  مار�س  ع�سر من  الرابع 
نللهلليللان ملل�للسللتلل�للسللار االأملللللن الوطني  اآل  بلللن زايللللد  هللللزاع 
بق�سر  اأبوظبي  الإمللارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 

االمارات.
تقييمها  امتد  التي  املللحللايللدة  التحكيم  جلنة  و�سمت 
للحدائق من  الثاين حتى ال�سابع من مار�س اجلاري 
اخلللللربة هم  و  االخللتلل�للسللا�للس  ذوي  مللن  اعلل�للسللاء  �سبعة 
املللهللنللد�للس �لللسلللاح احللللملللريي ملللن بلللللديللة ابلللوظلللبلللي و 
و  العني  مدينة  بلدية  مللن  الللظللاهللري  ناهد  املهند�سة 
م�سيعد املن�سوري من بلدية الغربية وعائ�سة اليماحي 
و موزة الذباحي من بلدية الفجرية واملهند�س ابراهيم 

الزرعوين و املهند�س على ب�سري من بلدية عجمان.
وا�للسللاد اعلل�للسللاء  جلنة التحكيم املللحللايللدة مبللدى و عي 

امل�ساركني مبعايري اال�ستدامة وتر�سيد ا�ستهاك موارد 
الطبيعة كمياه الري واال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية  
اختيار  امل�ساركني يف  بها  التي متيز  الدقة  مثنني على 
املتوافقة  النباتية  وغري  النباتية  والعنا�سر  الزراعات 
متللامللا مللع �للسللروط امللل�للسللابللقللة ومللعللايللري اال�للسللتللدامللة و 
للحدائق  واملنتظمة  اللللدوريلللة  بال�سيانة  اهتمامهم 

واملحافظة عليها.
اتباع معايري  اللجنة اىل حر�سهم على  اع�ساء  وا�سار 
مع  فاعل  وتللعللاون  م�سداقية  و  �سفافية  بكل  التقييم 
متيز  قللد  التقييم  بلللان  م�سيفني  احللللدائلللق  ا�للسللحللاب 
�سانها  من  التي  والتقنيات  الو�سائل  كافة  با�ستخدام 
ا�ستخدام  مت  حيث  و�سهل  دقيق  تقييم  على  احل�سول 

اجهزة االي باد يف التقييم وحتديد احلدائق الفائزة.
جدير بالذكر ان امل�سابقة القت اقباال كبريا و اهتماما 
كبريا من امل�ساركني مع التزامهم و تقيدهم بال�سروط 
كان  وقللد  الللثللاث  البلديات  و�سعتها  الللتللي  املللعللايللري  و 
و  امل�ستدامة  الزارعة  جمال  يف  ملحوظا  ال�سكان  وعي 
ذلك نظرا خلربتهم التي اكت�سبوها من خال احلملة 
االإعانية واالإعامية التي اأطلقت للرويج للم�سابقة 
وتعميم ثقافة املحافظة على البيئة واملظهر احل�ساري 
للمدينة وزيادة امل�ساحات اخل�سراء واملناظر اجلمالية 
امل�سركني  علللللى  كللبللري  بلل�للسللكللل  �للسللهللل  اللللللذي  االملللللر   ،
كانت  و  هذا  معها.  التناغم  و  امل�سابقة  فكرة  ا�ستيعاب 
دائرة ال�سوؤون البلدية املنظمة للم�سابقة ممثلة ببلدية 
قد  الغربية  واملنطقة  العني  مدينة  و  ابوظبي  مدينة 
، من خال  ال�سكان  التوا�سل مع جميع  حر�ست على 
املراكز  و  العماء  املواقع االلكرونية و مراكز خدمة 
عرب  الق�سرية  الن�سية  الللر�للسللائللل  واإر�لللسلللال  الللتللجللاريللة 
االعانية  و  االعامية  والو�سائل  املتحركة،  الهواتف 

املختلفة ، واإتاحة الفر�سة اأمام اأكرب عدد من االأهايل 
املهتمني بالت�سجري وتن�سيق حدائق منازل للم�ساركة . 
احلفاظ  اإىل  منزلية  حديقة  اأجمل  م�سابقة  وتهدف 
علللللى الللبلليللئللة وتلللوفلللري بلليللئللة �للسللحلليللة الأفللللللراد املجتمع 
كما  والللزراعللة،  الللري  التقنيات احلديثة يف  وا�ستخدام 
واإثراء  االإملللارة  ملللدن  اجلمايل  املنظر  تعزيز  يف  ت�سهم 
املعريف  اجلانب  وتنمية  املجتمعية من جانب  ال�سراكة 
اخلا�س بالزراعة من جانب اآخر باالإ�سافة لدورها يف 
املجتمع  وتوعية  االجتماعية  امل�سوؤولية  جانب  تعزيز 
خال  من  ال�سحية  والتجميلية  الزراعية  باالأ�ساليب 
�سروط امل�ساركة التي ت�سمنت ت�سعة معايري رئي�سة هي 
املنظر العام للحديقة، و تنوع العنا�سر النباتية، و تنوع 

واالأمان  واال�ستدامة،  والبيئة  النباتية،  غري  العنا�سر 
واللل�للسللامللة، والللعللنللايللة والللنللظللافللة، وجلللودة االإ�لللسلللاءة، و 
احلديثة،  الللري  �سبكات  ا�ستخدام  ومللدى  الللري  نظام 
مت  وقللد   ، احلديقة  يف  متميزة  اإبداعية  فكرة  واأف�سل 
ر�سد  جوائز قيمه موزعة على املراكز الثاثة االأوىل 
عدد  امل�سابقة  يف  وت�سارك  وداخلية.  خارجية  فئة  لكل 
كالقدرة  املجال  بهذا  واملهتمة  الداعمة  املوؤ�س�سات  من 
امل�سعود لل�سيارات وادنوك للتوزيع و  القاب�سة و�سركة 
املظهر  تعزيز  ي�ساهمون يف  جللاردن فهم  توليب  �سركة 
، والتاأكيد  اأبوظبي و مدنها املختلفة  اجلمايل الإمللارة 
علللللى ملل�للسللوؤوللليللتللهللم االجللتللمللاعلليللة الللتللي تللتللمللا�للسللي مع 

اهدافهم اال�سراتيجية و روؤية امارة ابوظبي.

اإعالن النتائج يف 14 مار�ض اجلاري

م�سابقة اأجمل حديقة منزلية تنهي تقييم 169 حديقة يف العني وابوظبي والغربية
حقوق املراأة العاملة فى ندوة تنظمها جامعة االمارات

•• العني - الفجر:

اعلنت  الدكتورة حبيبة �سيف �سامل ال�سام�سي امني �سر جمل�س ادارة جامعة 
عقد  الكلية  عللزم  الطالبات  للل�للسللوؤون  الللقللانللون  كلية  م�ساعدعميد  االمللللارات 
االإماراتي  العمل االحتللادي  العاملة يف �سوء قانون  املللراأة  نللدوة حول حقوق 
اأهمية واأهللداف الندوة حيث ُيعد االهتمام  واالإتفاقيات الدولية م�سرية اىل 
بعد  ما  اأهللم مو�سوعات  العاملة من  املللراأة  ثم حقوق  ومللن  االإن�سان  بحقوق 
احلداثة على ال�سعيد الدويل، وك�سفت الدكتورة حبيبة ال�سام�سي ان حماور 
الدولية.  العمل االحتللادي واالتفاقيات  املللراأة يف قانون  الندوة ت�سمل حقوق 
املللراأة يف العمل يف ال�سريعة االإ�سامية.و دور هيئات املجتمع املدين  وحقوق 
يف حماية حق املراأة يف العمل. وقالت الدكتورة حبيبة ونحن نحتفل باليوم 
اإجنازات  من  االإماراتية  املللراأة  ماحققته  فخر  وبكل  ن�ستذكر  للمراأة  العاملي 
نوعية وجناحات كربى ما كانت لتتحقق لوال الدعم الكبري والرعاية التي 
اأولتها قيادتنا الر�سيدة للمراأة يف كل مناحي احلياة وقد بداأت م�سرية دعم 
املراأة مع املغفور له املوؤ�س�س الباين ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اأن تكون املللراأة جللزءا فاعا يف بناء املجتمع و�سريكا  ثللراه الللذي حر�س على 
حقيقيا يف م�سرية التنمية وا�ستمرت هذه امل�سرية مع �ساحب ال�سمو الوالد 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�للسللد  بللن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخلليلله  اهلل 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لتتبواأ املراأة اأعلى املنا�سب يف احلياة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية واالجتماعية .
واأكدت الدكتورة حبيبة اأن املراأة يف االإمارات اأ�سبحت ركنا اأ�سا�سيا �سمن معادلة 
واالقت�سادي  والللربللوي  االجتماعي  قللراره  �سنع  يف  وامل�ساركة  الوطن  بناء 
اأن الدعم  اإىل  والريا�سي واالإعامي والثقايف وغريها من املجاالت ..الفتة 
التي  التحديات  التغلب على خمتلف  االإماراتية من  املللراأة  القيادة مكن  من 
تللواجللهللهللا وتللبللووؤ مللواقللع قلليللاديللة مللرمللوقللة يف اجلللهللات احلللكللوملليللة والقطاع 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  جهود  على  ال�سام�سي  واأثنت  �سواء.  حد  على  اخلا�س 
لامومة  االعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  االحتللاد  رئي�سة  مبارك  بنت 
الف�سل  لها  كان  التي  اال�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االعلى  الرئي�سة  والطفولة 
االأكرب والدور الرائد الداعم للحركة الن�سائية واملراأة وقد اأثمر هذا الدعم 
الللذات والتفاعل  املللراأة واالأخللذ بيدها للتقدم والتطور وحتقيق  عن ت�سجيع 
مع االأحداث. وقالت الدكتورة حبيبة نحن يف كلية القانون بجامعة االمارات 
نفخر بالقيام بدور حموري يف متكني املراأة وتعزيز دورها لت�سارك جنباً اإىل 

جنب مع الرجل يف بناء دولتنا احلديثة وتر�سيخ مكانتها اقليميا ودوليا. 



منافع منتظرة
• اإ�سفاء مل�سة �سفافة وطبيعية وقريبة من تركيبة الب�سرة كما لو كان املاكياج غري 

موجود. يجب اأال يرك املنتج اأي اأثر واأال يخّلف طبقة �سميكة على الب�سرة.
للب�سرة بالتنف�س، ما يعني عدم �سد امل�سام. • ال�سماح 

واإخفاء العيوب والتجاعيد واخلطوط الرفيعة. الب�سرة  حبيبات  • متلي�س 
عرب تعزيز اإ�سراقة الوجه وكاأن الب�سرة  الب�سرة  عن  التعب  اآثار  • حمو 

�سحية طبيعياً!

حمتوى فاعل
على  عموماً  يحتوي  م�ستحلب  عللن  عللبللارة  هللي  املنتجات  هللذه  امللللاء:   •

%20 من املاء، لكن قد ت�سل هذه الن�سبة اأحياناً اإىل 40%.
االأكريات  منتجات  ت�سمل  وقللد  رقيقة  مللواد  اإنها  �سفافة:  اأ�سباغ   •

هي  للب�سرة.  الطبيعي  اللللللون  وُتلللربز  احلبيبات  تخفي  وهللي  والللنلليلللللون، 
توّحد لون الب�سرة ومتنحها اإ�سراقة جميلة من دون اأن تتخذ �سكل بودرة 

�سميكة.
اأو طبيعية وهي تتبخر ب�سرعة  • زيوت متقلبة: تكون هذه الزيوت مركبة 

خمتلفة وت�سمن تركيبة خفيفة وتلّطف الب�سرة.
الب�سرة  متا�سك  االأنواع  هذه  ت�سمن  بال�سيليكون:  هام  اأو  • بوليمريات 

وثبات كرمي االأ�سا�س ف�سًا عن توزيع متجان�س للم�ستح�سر.
ملّونة: ت�سّكل هذه املواد بني 10 و%15 من الركيبة. ال تتغري  • اأ�سباغ 
اأك�سيد التيتانيوم، واأ�سباغ  اأك�سيد احلديد االأحمر واالأ�سود، وثاين  املكونات: 

اأو  التجاعيد  لتغطية  االأ�سباغ  من  اأخللرى  اأنللواع  اإ�سافة  ميكن  مركبة. 
امل�سام الظاهرة.

اإ�سراقته. وزيادة  الوجه  �سوء  عك�س  ي�سمن  • ال�سدف: 
• عنا�سر خا�سة )للعناية(: نذكر منها الغلي�سريين للرطيب، 

واملواد امل�سادة لل�سيخوخة، وم�سادات االأك�سدة، وماء الزهر...

عنا�سر يجب احلذر منها
�سماكة  تزيد  الثقيلة جللداً:  النباتية  اأو  املعدنية  الزيوت   •

املنتج الذي يفقد مرونته.
�سماكة  زيادة  اإىل  مييان  الكاولني:  اأو  الطلق  • معدن 

طبقة الب�سرة وتراجع �سفافيتها.

يحمل  ما  مع  ال�ستاء،  ف�سل  ي�سيء  ال�سبت 26 يناير 2013 
من برد ورياح واأمطار، معاملة �سعرنا الذي ال يلبث اأن يتمرد 
بع�س  اإليِك  ال�سعر  تلف  لتفادي  ب�سعة.  جتاعيد  عليه  وتظهر 

احللول واملنتجات لرطيب ال�سعر وت�سريحه ب�سهولة.

ق�سات خا�سة ملحاربة التجعيد
ت�سيطر الرطوبة على االأجواء �سواء كان الطق�س بارداً اأو حاراً، 

وتبقى على الدوام عدو ال�سعر االأمل�س اأو املجعد.
اخلرباء: • ن�سائح 

- جتبني ا�ستعمال اأدوات التملي�س الأن ال�سعر مييل يف ال�ستاء 
اإىل اجلفاف.

- جربي التملي�س الربازيلي: يعالج االأطراف من خال ملء 
مرونة  ال�سعر  متنح  اأ�سا�سية  مللادة  وهللي  بالكرياتني،  اخل�سل 
ا�ستعمال  اأ�سهر �سرط  في�سهل متلي�سه، ويبقى مفعوله ثاثة 
الكرياتني  يلتهم  اللللذي  الللكلللللوريللد  �للسللديللوم  مللن  خلللاٍل  �سامبو 

ويق�سي عليه.
ال�سحيحة: • الو�سفة 

للتجعيد  واملللل�لللسلللادة  الللتللمللللليلل�للس  �للسللعللرك مبللنللتللجللات  مللللل�للسللي   -

التقليدية: �سامبو، ما�سكات، زيوت وم�سل...
ومثبتة  لا�ستاتيكية  م�سادة  مادة  فهو  الورني�س،  ا�ستعملي   -

يف الوقت عينه.
عاجات ُين�سح باتباعها:

- الزيت املنعم )زيت اإل�سيف من لوريال(: متنح قطرات عدة 
مللن خليط االأعلل�للسللاب )اللللللوتلل�للس والللبللابللوجن والللللورد والكتان( 
يف  االأللليللاف  وتغذي  التجعد  من  خالياً  اأمل�ساً  مظهراً  ال�سعر 

الوقت عينه. 
- الرذاذ املمّل�س )فيفال دوب فا�سون �ستايل(: ر�سي بع�ساً منه 
على الفر�ساة و�ستدوم فاعلية املواد املثبتة امل�سادة للمياه التي 

يحتوي عليها ملدة 24 �ساعة.
مع  جللاف  بخار   :)1 رقللم  املثبت  )الورني�س  املثبت  الللو�للسللاح   -
ومتلي�ساً  جافاً  خفيفاً  اإ�سهاباً  مينح  الللدافللع  الغاز  من  جرعة 

رائعاً.
عادية  فللر�للسللاة  ت�سبه  فيليب�س(:  )فللر�للسللاة  اخلللبللري  فللر�للسللاة   -
م�سطحة تقليدية ُتخِرج الهواء ال�ساخن بحرارة ثابتة لتملي�س 

ال�سعر على املدى الطويل.

عالجات مغذية لل�سعر اجلاف
ويفقد  فيتك�ّسر  اجلفاف  من  ملزيد  ال�ستاء  يف  ال�سعر  يتعر�س 

ملعانه وي�سعب ت�سريحه.
اخلبري • ن�سائح 

- ال تخرجي واأنت مبللة ال�سعر لتجنبيه اجلفاف بفعل الربد 
والرياح.

اأ�سهر  ثاثة  كللّل  الغذائية  املكّمات  من  عاجات  ا�ستعملي   -
B ومعادن لتحفيز �سعرك واحلللّد من  تعتمد على الفيتامني 

اآثار التعب التي ي�سببها ف�سل ال�ستاء وال�سغط.
ال�سحيحة • الو�سفة 

الدهنية ولّفيه مبن�سفة  بالدهون واالأحما�س  �سعرك  - غذي 
اإىل  الفاعلة  املللواد  ت�سرب  لت�سمني  دقيقة   30 �ساخنة حواىل 
اأ�سابيع على  كللّل ثاثة  مللرات  ثللاث  اأو  راأ�للسللك، مرتني  فللروة 

االأقل.
- جددي ملعان �سعرك عرب ا�ستعمال منتجات ممتازة من بينها 
مادة تلميع بني كّل �سبغة �سعر واأخرى الإنعا�س لون �سعرك، اأو 

اأنواع معينة من ال�سامبو للحفاظ على بريق ال�سعر.
باتباعها: ُين�سح  • عاجات 

كثيفة  تغذية  ريللكللو،  بيار  )د.  ال�سعر  لتك�سر  م�ساد  غ�سول   -
لل�سعر(: مواد مغذية تعيد ال�سحة اإىل اأطراف ال�سعر الدهنية، 

والربوفيتامني B5 لتقوية مقاومة فروة الراأ�س.
- رذاذ للمعان )لو بوتي مار�سييه(: م�ستخرج من زهرة القطن 

وخّل الفاكهة لزيادة ملعان ال�سعر.
من  م�ستخرج  نهار  كللرمي  )كلللللوران،  ال�سعر  لتجديد  كللرمي   -
الذي  الللقللمللح  وبللروتللني  الللبلللللح  بللني م�ستخرح  الللبلللللح(: يجمع 

يتفاعل مع كرياتني ال�سعر لتجديده من االأعماق.
على  يحتوي  مغذية(:  مبللواد  غني  قناع  )في�سي،  مغٍذ  قناع   -
واالأحما�س  النباتي  الزيت  من  وكثري  ال�سيليكون  من  قليل 

االأمينية لتغذية ال�سعر التالف.

نعومة لل�سعر املكهرب
ال�سعر  ال�سعر بعوامل كهربائية، ال �سيما  اأنواع  تتاأثر خمتلف 

الناعم.
اخلبري: • ن�سائح 

جتفيف  خللال  مللن  الكهربائي  التجفيف  وقللت  مللن  خففي   -
بفعل  تللزداد  التي  العوامل  لهذه  تفادياً  جافة  مبن�سفة  ال�سعر 

احلرارة واالحتكاك بالفر�ساة.
�لللسلللعلللرك، وابتاعي  عللنللد جتللفلليللف  نللاعللمللة  اخللللتللللاري حللللللرارة   -
م�سط  وا�ستبديل  الكهربائية  ال�سحنات  يخفف  اأيونياً  جمففاً 

ال�سرياميك اأو الكربون اأو اخل�سب مب�سط با�ستيكي.
ال�سحيحة: • الو�سفة 

- �سعي قليًا من الرغوة لزيادة حجم ال�سعر قبل جتفيفه.
- ا�ستعملي امل�سل اأو منتجات خا�سة لت�سريح �سعرك.

عاجات ُين�سح باتباعها:

ال�سعر  لتلميع  بروفي�سنل(  )�سيبا�ستيان  للمعان:  م�سل   -
وال�سيطرة على ال�سحنات الكهربائية.

وحتتوي  اال�ستعمال  �سهلة  لوريال(:  )من  ا�ستاتيكية  رغللوة   -
على األياف قطن ونظام م�ساد لاحتكاك مينح مظهراً ناعماً 

طبيعياً. 
اأوجني بريما(: ي�سكل بروتني احلرير  - و�ساح احلماية )من 

والربوفيتامني B5 غ�ساًء فائق النعومة يحمي ال�سعر.
ال�سحنات  من  االأيونية  تقنيته  تخفف  خبري:  �سعر  جمفف   -

الكهربائية ومتّل�س ال�سعر وت�سّرع عملية التجفيف.
يزيد  �للسللعللرك.  ل�سحة  �للسللروريللة  فهي  راأ�للسللك  فلللروة  تن�سي  ال 
ارتداء القبعات يف ال�ستاء والتدفئة مادة الزهم والق�سرة، لذلك 
نن�سحك با�ستعمال �سامبو غني بزنك برييتيون وجتنب غ�سل 
ما�سكات  ا�ستعملي  كذلك  بقوة،  وفركه  �ساخنة  مبياه  ال�سعر 

مغذية تنا�سب نوعية �سعرك.

مــــــــــــــر�أة
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اإخفاء  اإىل  تهدف  الب�سرة  يف  )ت��ذوب(  التي  املنتجات  هذه 
يكمن  للوجه.  جميلة  اإ�سراقة  ومنح  ال�سغرية  العيوب 

�سرها يف جتميل لون الب�سرة ب�سكل طبيعي من دون 
زيادة �سماكتها.

�سعرِك �سعب الت�سريح؟ ن�سائح اخلرباء ملعاجلته 

يكمن �سرها يف جتميل لون الب�سرة ب�سكل طبيعي

اختاري كرمي االأ�سا�ض املفيد 

لي�ض  والفواكه  اخل�سار  تناول 
كافيًا للتخل�ض من الوزن الزائد

ان  لندن  امللكية يف  الكلية  اإ�سراف  اأجريت حتت  اأوروبية  اأبحاث علمية  اأثبتت 
تناول اخل�سروات والفواكه بكرثة ال يعترب عامًا كافياً للتخل�س من الوزن 

الزائد الذي يتعر�س له االإن�سان، خا�سة مع تقدمه يف ال�سن.
وقد خ�سع للدرا�سة حوال 374 األف �سخ�س من 10 بلدان اأوروبية يف غ�سون 
5 �سنوات، خل�ست نتائجها اىل ان االإكثار من تناول اخل�سروات والفواكه ال 
اأخرى ذات تاأثري مهم  يحول دون زيادة الوزن، �سريطة االلتفات اىل عوامل 
مثل ال�سعرات احلرارية التي يتناولها االإن�سان يف وجباته الغذائية، باالإ�سافة 

اىل ممار�سته للتمارين الريا�سية.
من جانب اآخر يوؤكد الفريق القائم على الدرا�سة برئا�سة اآين كاري فريغناود 
ان زيادة الوزن لي�ست حجة لعدم تناول الفواكه، اذ ان االأطعمة النباتية مليئة 
وعدد  القلب  اأمللرا�للس  �سد  طبيعية  وقللايللة  ت�سكل  التي  الغذائية  بالعنا�سر 
اأنللواع ال�سرطان. كما ي�سدد العلماء على انه على الرغم من ان املنتجات  من 
النباتية ال ت�سهم ب�سكل مبا�سر يف التخل�س من الوزن الزائد، اإال انها ت�سهل 

هذه العملية.
وت�سري الدرا�سة اىل ان اتباع نظام غذائي حمدد قد ال يوؤدي اىل فقدان الوزن 
الزائد، انطاقاً من تغيريات قد تطراأ على االإن�سان كاإقاعه عن التدخني، 

االأمر الذي يوؤدي اىل زيادة الوزن.
العلماء  ين�سح  اللللوزن  على  والللفللواكلله  اخللل�للسللروات  تللاأثللري  عللن  النظر  وبغ�س 
املرتفع  الللدم  ملا حتمله من فوائد جمة كتعديل �سغط  تناولها،  باالإكثار من 

وتخفي�س معدل الكولي�سرول.
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العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٢013/90  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/خان اف�سل ايان �سري اف�سل اجلن�سية: باك�ستان  مدعى عليه: �سركة 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الزاهرة 
عمالية املطلوب اعانه/�سركة الزاهرة للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  بل  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ٢/٢٥/٢013

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم٢013/٥6٢  عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�سر  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�سية:  غاناباتي  �سيفاجي  مدعي/غاناباتي 
مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  االلكروميكانيكية  لاعمال  االمارات 
لاعمال  االمارات  ا�سر  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
االلكروميكانيكية اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق ٢013/3/17 موعدا 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  االوىل 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 

٢013/3/03

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٢013/40٢  عم جز- م ع- ب- اأظ

بيور  �سفار علي اجلن�سية: بنغادي�س مدعى عليه:  مدعي/حممد علي اليت 
اير ل�سيانة التكييف املركزي اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعانه/بيور اير ل�سيانة التكييف املركزي اجلن�سية: االمارات   
عنوانه: بالن�سر )اعان املدعى عليها بعري�سة الدعوى( حيث ان املدعي اقام 
 ٢013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  االوىل  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ ٢013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٥٧و٢013/٥8  عم جز- م ع- ب- اأظ

٢-حممد  باك�ستان  اجلن�سية:  بخ�س  حممد  حنيف  حممد  مدعيان/1- 
العامة  للنقليات  الراقي  عليه:  مدعى  باك�ستان  اجلن�سية:  حممد  مري  رفيق 
اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 
املدعي  ان  بالن�سر حيث  االمارات عنوانه:  العامة اجلن�سية:  للنقليات  الراقي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق ٢013/3/18 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثالثة بل حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة 
حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ ٢013/3/03

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )٢01٢/3343 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
التنفيذ/ رادهاكري�سنا بياي جوباال كري�سنا بياي اجلن�سية: الهند    طالب 
اجلن�سية:  ايه  بيه  ا�س  موامبيانتي  تري  ا�سو�سيت  ا�سر  �سركة   : �سده  املنفذ 
االمارات املطلوب اعانه: �سركة ا�سر تري ا�سو�سيت موامبيانتي ا�س بيه ايه 
اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم ٢01٢/٢981 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ.  املوافق ٢013/3/٢1 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�سة يوم اخلمي�س 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الدائرة االوىل  امام  فانت مكلف باحل�سور 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء
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العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: عبدالغفار حاجى حممد للتجارة )�ض.ذ.م.م(.
ال�سكل  املللرر    العنوان: مكتب رقم 103 ملك عبيد حممد عبداهلل العري- ديللرة- 
بال�سجل  القيد  رقللم    63٥776 الرخ�سة:  رقللم  حمللدودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 10٥٥٥٥0 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ ٢013/٢/1٢ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعللرا�للس  اأي  لديه  مللن  وعلى   ٢013/٢/1٢
مركز  ملك   1001 مكتب  الللعللنللوان:   ، قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
فللاكلل�للس/3٢1٥3٥6 04 م�سطحباً معه كافة  دبللي-   هاتف: 3٢1٥3٥٥ 04  مزايا- بر 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )4٥( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان.

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
، العنوان: مكتب  الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  ا�سم امل�سفي: 
1001 ملك مركز مزايا- بر دبي-   هاتف: 3٢1٥3٥٥ 04 فاك�س/3٢1٥3٥6 04 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي 
املذكور اأعاه لت�سفية عبدالغفار حاجى حممد للتجارة)�ض.ذ.م.م( 
كاتب  لللدى  واملللوثللق  بتاريخ 1٢/٢/٢013  دبللي  قللرار حماكم  وذلللك مبوجب 
اأو  اعللرا�للس  اأي  لديه  مللن  وعلى    ٢013/٢/1٢ بتاريخ  دبللي  حماكم  الللعللدل 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )4٥( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٢01٢/3٥81  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/حممد رفيق حممد منري اجلن�سية: باك�ستان مدعى عليه: ا�سام اباد 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  والرخام  الباط  العمال 
اجلن�سية:  والرخام  الباط  العمال  اباد  ا�سام  اعانه/  املطلوب  عمالية 
االمارات عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢013/3/17 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة االوىل بل حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ٢013/3/0٥
قلم املحكمة                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٢013/٢0٧  عم جز- م ع- ب- اأظ

احلقول  عرب  عليه:  مدعى  بنغادي�س  اجلن�سية:  مترب  وهاب  مدعي/وبيدور 
للطاقة واالن�ساءات اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات عمالية 
املطلوب اعانه/عرب احلقول للطاقة واالن�ساءات اجلن�سية: االمارات عنوانه: 
يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر 
الثاثاء املوافق ٢013/3/19 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
 - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة 
بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى 

بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ٢/٢4/٢013

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٢013/90  عم جز- م ع- ب- اأظ

مدعي/خان اف�سل ايان �سري اف�سل اجلن�سية: باك�ستان  مدعى عليه: �سركة 
م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية:  العامة  للمقاوالت  الزاهرة 
عمالية املطلوب اعانه/�سركة الزاهرة للمقاوالت العامة اجلن�سية: االمارات 
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   ٢013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم 
ابوظبي  حمكمة  بل  الرابعة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
املحددة   اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ ٢/٢٥/٢013

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم٢013/٥6٢  عم جز- م ع- ب- اأظ

ا�سر  عليه:  مدعى  الهند  اجلن�سية:  غاناباتي  �سيفاجي  مدعي/غاناباتي 
مو�سوع  االمارات   اجلن�سية:  االلكروميكانيكية  لاعمال  االمارات 
لاعمال  االمارات  ا�سر  اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى: 
االلكروميكانيكية اجلن�سية: االمارات  عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام 
الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االحد املوافق ٢013/3/17 موعدا 
الدائرة  امام  ال�ساعة 8.30 �سباحاً  لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  االوىل 
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على االقل. �سدر بتاريخ 

٢013/3/03

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٢013/40٢  عم جز- م ع- ب- اأظ

بيور  �سفار علي اجلن�سية: بنغادي�س مدعى عليه:  مدعي/حممد علي اليت 
اير ل�سيانة التكييف املركزي اجلن�سية: االمارات  مو�سوع الدعوى: م�ستحقات 
عمالية املطلوب اعانه/بيور اير ل�سيانة التكييف املركزي اجلن�سية: االمارات   
عنوانه: بالن�سر )اعان املدعى عليها بعري�سة الدعوى( حيث ان املدعي اقام 
 ٢013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم  املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  بل  االوىل  الدائرة 
و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة ايام على 

االقل. �سدر بتاريخ ٢013/3/04

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم ٥٧و٢013/٥8  عم جز- م ع- ب- اأظ

٢-حممد  باك�ستان  اجلن�سية:  بخ�س  حممد  حنيف  حممد  مدعيان/1- 
العامة  للنقليات  الراقي  عليه:  مدعى  باك�ستان  اجلن�سية:  حممد  مري  رفيق 
اعانه/  املطلوب  عمالية  م�ستحقات  الدعوى:  مو�سوع  االمارات  اجلن�سية: 
املدعي  ان  بالن�سر حيث  االمارات عنوانه:  العامة اجلن�سية:  للنقليات  الراقي 
اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق ٢013/3/18 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الثالثة بل حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية مدينة 
حممد بن زايد �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة  لنظر الدعوى بثاثة  و�سورا 

ايام على االقل. �سدر بتاريخ ٢013/3/03

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
    حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
  اخطار دفع يف الق�سية التنفيذية - رقم ٢01٢/1٧18  تنفيذ عمايل 

م�سل�سل عام:8496/٢01٢
اىل املحكوم عليه /موؤ�س�سة بيور العمال البا�سر وال�سرياميك - االمارات    عنوانه: 
املدعي/)�سليم  ل�سالح  رقم 94٢/٢01٢  الق�سية  - قد �سدر �سدك حكم يف  بالن�سر 
مياه �سابجو مياه- بنغالدي�ض (   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
املذكور ، ودفع الر�سم املحدد لذلك ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالتي: مطالبة 
مالية+تذكرة ال�سفر+ جواز ال�سفر   1- املبلغ املطلوب حت�سيله:٥.٥44 درهم  -٢-ر�سم 
الت�سريح بالتنفيذ: -3- املجموع: ٥.٥44 درهم اماراتي  لذا فانت مكلف باحل�سور 
يللوم  ٢1/٢013/3   ال�ساعة )9.00( من �سباح  املحددة يف  املحكمة للجل�سة  امللام هذه 
بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فلللان  ذللللك  عللن  تخلفك  حلللال  ويف  اعللللاه،  ذكلللر  مللا  لتنفيذ 

االجراءات القانونية املنا�سبة. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ ٢013/3/0٥ م .
القا�سي/ جمال الدين وداعة       

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
   حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )٢01٢/3343 ت   عمل- م ع- ت  -اأظ)
التنفيذ/ رادهاكري�سنا بياي جوباال كري�سنا بياي اجلن�سية: الهند    طالب 
اجلن�سية:  ايه  بيه  ا�س  موامبيانتي  تري  ا�سو�سيت  ا�سر  �سركة   : �سده  املنفذ 
االمارات املطلوب اعانه: �سركة ا�سر تري ا�سو�سيت موامبيانتي ا�س بيه ايه 
اجلن�سية: االمارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ 
ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم ٢01٢/٢981 عم جز- م ع-ب- اأظ وحدد 
التنفيذ.  املوافق ٢013/3/٢1 موعدا لنظر طلب  لنظره جل�سة يوم اخلمي�س 
باملحكمة  الكائنة  التنفيذ-  بادارة  الدائرة االوىل  امام  فانت مكلف باحل�سور 
العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه، تفاديا التخاذ 

اجراءات التنفيذ اجلربي.
  القلم العمايل                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10٧36 بتاريخ   ٢013/3/10     
 اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�سية التنفيذية  رقم ٢01٢/134٢ )تنفيذ جتاري )

اىل املنفذ �سده/ ماهيندران كانا كانان   عنوانه : بالن�سر  قد �سدر �سدك من حمكمة ابوظبي 
االبتدائية حكم رقم ٢011/1376 ل�سالح/�سركة االمارات للتاأمني  وق�سى حكم املحكمة بالزام 
املدعى عليهما ماهيندران كانان كانان ورابط الطاقة للمقاوالت العامة بان يدفعا بالت�سامن 
 ٪9 بن�سبة  والفائدة  درهللم   66000 وقللدره  مبلغ  للتاأمني  االملللارات  �سركة  للمدعية  والتكافل 
ور�سوم  والزامهما مب�سروفات  التام  ال�سداد  الدعوى يف ٢010/1٢/9 وحتى  اقامة  تاريخ  من 
الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة،   ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
يوما  بتنفيذ احلكم خال خم�سة ع�سر  القيام  لذا عليك  املحدد لذلك،  الر�سم  ودفع  املذكور 
بادارة  بانه حتديد جل�سة ٢013/4/7 حل�سورك  كما نخطرك  االعللان.  ن�سر هذا  تاريخ  من 
يف  ف�ستتخذ  احل�سور  عن  تخلفك  حالة  ويف  التنفيذ،  يف  للنظر  �س   )8.30( ال�ساعة  التنفيذ 

حقك االجراءات القانونية املنا�سبة.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 7/٢/٢013
القا�سي/ غالب م�سطفى الرباعي     

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
       ادارة التنفيذ

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10    
 اعـــــــالن       

 املرجع :٢013/178  
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

ال�سيخ/�سلطان علي را�سد النعيمي اجلن�سية: االمارات دالل حممد �سعد الدين 
اجلن�سية: لبنان    وطلب الت�سديق على التوقيع  يف حمرر يت�سمن : ف�سخ عقد 
التجاري )الطريقة لتجارة املفرو�سات /ذ.م.م  �سراكة وت�سفية يف اال�سم 
بال�سارقة برخ�سة رقم )٥41030(  التنمية االقت�سادية  دائرة  واملرخ�سة من   )
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل/ ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعان.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة  البلدية والتخطيط يف عجمان                                       

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/1٢٥٥  مدين جزئي                             
اىل املدعى عليه/1- ادوارد وونغ الي�سنا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
800 بيتزا- �س ذ.م.م وميثله: مبارك عبداهلل القيطي امل�سعبني  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ 
وقدره )٥0000درهم( تعوي�سا عن اال�سرار املادية واالدبية والر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة   ٢013/3/19 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  لها  وحللددت  املحاماة.  واتعاب 
8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/1٧٥3  جتاري كلي                               
اىل املدعى عليه/1- اوج�ست �ستورك كي جي   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / 
ال�سركة العربية االمريكية للتكنولوجيا )ارامتك(  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املدعى عليها مببلغ وقدره )183.301.٢9٥ درهم( والر�سوم وامل�ساريف  بالزام  املطالبة 
وحددت  التام.   ال�سداد  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
لها جل�سة يوم االثنني املوافق ٢013/3/٢٥ ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/913  مدين جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1- �سركة باك داون انرنا�سيونال لتجميل ال�ساحات ذ.م.م جمهول 
لهدم  الر�سيد  موؤ�س�سة  مالك  حممد-  حممود  حممد   / املدعي  ان  مبا  االقللامللة  حمل 
ومو�سوعها  الللدعللوى  عليك  اقللام  قللد  ال�سابري  ح�سن  �سلمان  حممد  وميثله:  املللبللاين 
املطالبة بالزام املتنازع �سدها بان تدفع للمتنازع مببلغ وقدره )46.3٥0 درهم ( والر�سوم 
املبلغ يف  ا�ستحقاق  تاريخ  القانونية بواقع 9٪ من  املحاماة والفائدة  وامل�ساريف واتعاب 
 ٢013/3/٢٥ املللوافللق  االثنني  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت  الللتللام.  ال�سداد  وحتى   ٢01٢/1/٢
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/1093  عقاري كلي                                   
اىل املدعى عليه/1- �سركة ادمنتون ادماير جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ يو�سف ها�سم عي�سى ها�سم العزيزي وميثله: حممد �سلمان ح�سن ال�سابري   
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع املوؤرخ ٢008/11/8 
والزام املدعى عليها مببلغ وقدره )37٥000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
٢013/3/٢1 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
  ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/٧4٢  عقاري كلي                                   
اىل املدعى عليه/1- جمموعة ار�س �سم�س االمارات ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / كوميل �سيفال وميثله مبوجب توكيل عام ال�سيد/ ا�سلم �سيفال 
وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها االوىل والثانية بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره 
)494٢080 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية ٪1٢ 
من تاريخ التعاقد يف ٢007/1٢/18 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
ch1.B.8 لذا فانت  بالقاعة  ال�ساعة 11.00 �س  املوافق ٢013/4/10  االربعاء 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢013/٧8  عقاري كلي                               
ان  العطار  جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعى عليه/1- عقارات احمد عبدالرحيم 
املدعي / م�سعود علي خان حممد علي وميثله: عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بف�سخ عقد بيع الوحدة رقم 3601 يف مبنى �سكاي 
�سكرابر مببلغ وقدره )1.967.88٥ درهم( واملحرر بينها وبني املدعي والزام املدعى عليها 
املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  للمدعى مبلغ وقدره 7871٥4  ت�سديد  بان 
 ch1.A.1 وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق ٢013/4/1 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 بثاثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى٢01٢/91٢ جتاري كلي                                    
اىل املدعى عليهما/1- كيميا هاو�س العاملية ٢- يو�سف حممود خطيب  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد عو�س �سوي�س الفدعاين العنزي- مالك مركز ت�سويق 
عليك  اقللام  قللد  حممد  ح�سني  عبدالهادي  عللوين  وميثله:  ال�سعودي  االنللابلليللب  انظمة 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�سامن بف�سخ االتفاق 
بينهما وبني املدعي مببلغ وقدره )36803٥ درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
ال�سداد  القانون التجاري من تاريخ االدعاء وحتى  القانونية بواقع 1٢٪ وفق  والفائدة 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املللوافللق٢8/٢013/3  التام.  وحللددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
االقل.)ونعلمكم  على  ايللام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن 

باحالة الدعوى للدائرة التجارية الكلية الثالثة(
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/1٢٧٥ مدين جزئي                                      
اىل املدعى عليهما/1- حممد ح�سن حامد مو�سى ٢- �سركة دار االدهم لان�ساءات 
ذ.م.م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / عمار حافظ حممد عبدالفتاح 
الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  الكبان قد  ريا�س عبداملجيد حممود  وميثله: 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )33000 درهم( والر�سوم 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
وحللتللى اللل�للسللداد الللتللام.   وحلللددت لها جل�سة يللوم الللثللاثللاء املللوافللق ٢6/٢013/3 
من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لللذا   ch2.D.17 بالقاعة  �للس   8.30 ال�ساعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/11٢٢  ا�ستئناف جتاري
 rescom holding اىل امل�ستاأنف �سده / 1 - ر�سكوم هولدينجز ليمتد
مجهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة انرنا�سيونال   limited
فللاونللديلل�للسللن جلللروب ذ.م.م وميللثللللله: حمللمللد ح�سن حمللمللد الللبللحللر  قد 
كلي  جتاري   ٢010/76٢ رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف 
بتاريخ ٢01٢/7/30 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق ٢013/3/13 
وعليه يقت�سي ح�سوركم   ch2D.19 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم اال�ستئناف

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى ٢01٢/1٢66  جتاري كلي                               
حمل  جمهول  ذ.م.م   �سريف�س  اليكروميكانيكال  تيك  اي  جيه  عليه/1-  املدعى  اىل 
ذ.م.م وميثله: حممد ح�سن حممد  الللدوللليللة  اخلليج  رخللاء   / املللدعللي  ان  االقللامللة مبللا 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره  البحر  قد 
تاريخ  مللن   ٪1٢ والللفللائللدة  املحاماة  واتللعللاب  وامل�ساريف  والللر�للسللوم  درهلللم(   ٢1٢693.٥8(
 ٢013/3/1٢ املوافق  الثاثاء  يوم  جل�سة  لها  وحللددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10    

اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ٢01٢/9٧4 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه/ �سوبوت القاب�سة 
للمحاماة  الكمايل  عنوانها: مكتب  �سويديه   نور-  املدعي/خور�سيد  اقام   - املحدودة   
مكتب  االول-  الطابق  املكتوم-  بناية  مكتوم-  ال  �سارع  بدبي-  القانونية  واال�ست�سارات 
رقم 10٢ هاتف رقم 04٢٢٢٢٢88   الدعوى برقم ٢01٢/974 -مدين - كلي- عجمان- 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ 148.6٢٢ درهم بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف مقابل اتعاب املحاماة.  فانت مكلف باحل�سور 
او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف  امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا 
الق�سية  يف  للنظر  وذلللك   ٢013 ل�سنة  مار�س  �سهر  من   1٢ يللوم  املللوافللق   11.00 ال�ساعة 

بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 6/٢/٢013
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

العدد  10٧36 بتاريخ ٢013/3/10    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى ٢01٢/9٧9 )مدين كلي) بوا�سطة الن�سر
�سوبوت  عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  بناء على طلب حمكمة عجمان 
عنوانها: مكتب  بريطانية    نللور-  املدعي/كرميه  اقللام   - املللحللدودة    القاب�سة 
الكمايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية بدبي- �سارع ال مكتوم- بناية املكتوم- 
الطابق االول- مكتب رقم 10٢ هاتف رقم 04٢٢٢٢٢88   الدعوى برقم 979/٢01٢ 
فانت  درهلللم     1٥6.34٢ مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها  عجمان-  كلي-   - -مللدين 
مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 11.00 املوافق يوم 1٢ من �سهر مار�س ل�سنة ٢013 

وذلك للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 6/٢/٢013
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
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•• عجمان –الفجر:

وتنمية  واللل�للسللبللاب  الللثللقللافللة  وزارة  حللر�للس  اإطللللار  يف 
يف  ملوظفيها  الللثللقللايف  امللل�للسللتللوى  رفلللع  علللللى  املجتمع 
املجتمعي  والتوا�سل  العامة  الثقافة  مناحي  كافة 
خا�س،  ب�سكل  امل�سرحي  املجال  ويف  عامة  والفنون 
نظم ق�سم التدريب والتعليم امل�ستمر لكافة موظفي 
يف  امل�سرح  )اأهمية  بعنوان  تدريبية  ور�للسللة  اللللوزارة 

ثقافتنا(.
الثقايف  الللوعللي  م�ستوى  رفللع  اإىل  الور�سة  وتللهللدف 
واملللجللتللمللعللي وامللل�للسللرحللي لللللدى مللنللتلل�للسللبللي الللللللوزارة 
للفنون،  اأبللا  يعد  الللذي  امل�سرح  على  ال�سوء  واإلللقللاء 
ب�سفة خا�سة مبا  االإماراتي  امل�سرح  على  واالإ�ساءة 
له من خ�سو�سية متيزه �سواء على م�ستوى املنطقة 

اخلليج اأو على امل�ستوى العربي.
150 �سخ�ساً من  الور�سة ما يزيد عن  و�سارك يف 
 ، املجتمعية  التنمية  و   ، والفنون  الثقافة  قطاعات 
الثقافية  املللراكللز  وموظفو   ، امل�ساندة  اخلللدمللات  و 

املنت�سرة يف ربوع الدولة. وتناولت الور�سة التدريبية 
امل�سرح كرا�سد لتاريخ الثقافة االإماراتية مبا حتمله 
من قيم اأخاقية وعادات تراثية وبيئة متميزة على 
غريها، اإ�سافة اإىل دوره كمعلم وكا�سف لل�سخ�سية 

االإماراتية يف �ستي جوانب احلياة.
وركلللللزت الللور�للسللة الللتللي نللظللمللت علللللى مللللدار يومني 
متتاليني يف مقر الوزارة باأبو ظبي ومركز عجمان 
النقاط من  مللن  عللدد  على  حلللدة،  على  كللل  الثقايف 
اإىل  يلللوؤدي  الثقايف  الللوعللي  م�ستوى  رفللع  اأن  اأهمها 
اأكرث  اأي موقع مبا يجعله  ارتفاع كفاءة املوظف يف 
وينعك�س  بها  يعمل  التي  املنظومة  فاعلية يف جناح 

بالتايل على مزيد من الرقي للمجتمع ككل. 
الثقافة  اإدراة  مللديللر  غلللللوم  حبيب  الللدكللتللور  وقلللال 
الللور�للسللة حتقق روؤية  اإن  الللور�للسللة  والللفللنللون ومللديللر 
وا�سراتيجية الوزارة )2011-2013( وما يتعلق 
منها بهدف االرتقاء باحلركة الفنية واحلفاظ على 
الراث االإماراتي غري املادي، اإ�سافة لروؤية الوزارة 

يف الريادة يف التنمية الثقافية الإمارات مزدهرة. 

على  يدل  الور�سة  على  املوظفني  اإقبال  اأن  واأو�سح 
احلللر�للس واالهللتللمللامللهللم بللاال�للسللتللفللادة مبللا تطرحه 
الوزارة من برامج تدريبية من خال ق�سم التدريب 
والتعليم امل�ستمر ل�سقل معارفهم باعتبارهم واجهة 
وفعالياتها،  اأن�سطتها  كافة  وامل�سوؤولني عن  الوزارة 
واالأكرث ات�ساال باجلمهور وال�سركاء، موؤكدا اأن تلك 
على  اإيجابيا  تنعك�س  التدريبية  واللللدورات  الور�س 
الثقافة  وزراة  داخللل  العمل  وبيئة  املوظفني  كفاءة 

وال�سباب وتنمية املجتمع. 
ملفهوم  �سرح  اإىل  الور�سة تطرقت  اأن  غلوم  واأ�ساف 
مهمني  رافللديللن  باعتبارهما  واالنللتللمللاء  الللوطللنلليللة 
لل�سخ�سية االإماراتية، واأن دليل الوطنية ال يتوقف 
واإمنا  فقط  بالوطن  التغني  اأو  الللرايللات  رفللع  على 
العمل  العمل لرفع م�ستوى  االإبللداع يف  اإىل  يتعداه 
الللثللقللايف واملللجللتللمللعللي، وملللن هللنللا تللطللرقللت الور�سة 
االإماراتية  ال�سخ�سية  لتطور  كرا�سد  امل�سرح  اإىل 
واملجتمع ب�سفة عامة ومعلم لاأجيال عرب جتاربه 
امل�سرح  هي عمر  عاماً  مللدار خم�سني  على  الللرائللدة 

اللللوجلللود يف جتارب  اإىل  انللطلللللق  الللللذي  االإمللللاراتللللي 
م�سرحية موثقة يف العام 1963.

الثقافة  اإدراة  مللديللر  غلللللوم  حبيب  الللدكللتللور  واأكللللد 
اأن لدى  اأثللبللتللت  الللتللدريللبلليللة  الللور�للسللة  اأن  والللفللنللون 
املجتمع  وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  موظفي 
ر�سيداً ثقافياً رائعاً، واأن جناح الدورة يثبت اأهمية 
الثقافة  وزارة  تتبناه  اللللذي  املللعللرفللة  نقل  ملل�للسللروع 
رائدا  برناجما  باعتباره  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
املوظفني  بني  امل�ستمر  والتوا�سل  املعرفة،  لتبادل 
مثالية  عمل  بيئة  خللق  اجلميع  كللفللاءة  يرفع  مبللا 

لاإجناز واالإبداع يف اآن واحد.
فلليللمللا علللرّب املللوظللفللون امللل�للسللاركللون يف الللور�للسللة عن 
تقديرهم مل�سروع نقل املعرفة وما يتمخ�س عنه من 
ور�س تدريبية يف كافة املجاالت؛ مما يعزز الثقافة 
املنا�سبة  الفر�سة  املوظفني  ويعطي  لديهم  العامة 
للللللتللوا�للسللل اخلللللاق وتلللبلللادل املللللعللللارف، مبلللا يحقق 
للروؤية  طبقا  للللللللوزارة،  اال�للسللراتلليللجلليللة  االأهلللللداف 

الثاقبة حلكومتنا الر�سيدة.

بح�سور نحو 80 �سخ�سًا بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة

الدبلوما�سيون املقيمون يف الدولة يزورون متحف ال�سارقة لالآثار

ثقافة وفن�ن

26
يف اإطار برنامج )نقل املعرفة(

الثقافة تنظم ور�سة تدريبية بعنوان)اأهمية امل�سرح يف ثقافتنا(

ملناق�سة اأدب الطفل مبنطقة اآ�سيا الو�سطى و�سمال افريقيا 

ال�سارقة ت�ست�سيف موؤمتر املجل�ض الدويل لكتب اليافعني االأول يف املنطقة

ال�سارقة للوثائق والبحوث يختتم 
دورة تدريبية يف االأر�سيف احلكومي 
نظمت  التي  التدريبية  اللللدورة  والبحوث  للوثائق  ال�سارقة  مركز  اختتم 
ومبادئ  اأ�س�س  حللول  واللللراث  للثقافة  املللاجللد  جمعة  مركز  مللع  بالتعاون 
وهيئات  دوائللر  خمتلف  من  امل�ساركني  اإك�ساب  بهدف  احلكومي  االأر�سيف 
حكومة ال�سارقة االأ�ساليب واالأ�س�س التي ميكن تطبيقها لاإرتقاء باالأداء 
االأر�سيفي والتوثيقي يف خمتلف املجاالت. وا�ستعر�ست الدورة خال فرة 
و�سناعة  جتللارة  غرفة  مبقر  متوا�سلة  اأيللام  اأربعة  ا�ستمرت  التي  انعقادها 
ال�سارقة ا�س�س ومبادئ االأر�سيف. وناق�س املحا�سرون مع امل�ساركني كيفية 
اجلهة  اأعمال  وحتليل  االأوىل  التدقيق  حيث  من  اجلللاري  االأر�سيف  اإدارة 
يف  وتناولت  الوثائق  اإدارة  نظام  وبللنللاء  املللوجللودة  االأنظمة  بتقييم  ملللرورا 
حماورها متارين حول عمليات جرد الوثائق واإجناز خطة حفظ الوثائق 
االإلكروين  االأر�سيف  اإىل  للتحويل  والتخطيط  االإلكرونية  واالأر�سفة 
املحمود  �سامل  �ساح  واأكلللد  املللجللال.  هللذا  يف  املت�سارعة  الللتللطللورات  ملواكبة 
والدورات  الللور�للس  خمتلف  بللاأن  والبحوث  للوثائق  ال�سارقة  مركز  مدير 
بالن�سبة  والفني  املعريف  التاأهيل  تعد مرحلة هامة يف  املركز  ينفذها  التي 
وهيئات  دوائلللر  مبختلف  االأر�للسلليللف  يف  املتخ�س�سة  الللكللوادر  مللن  ملن�سبيها 
هذا  واملمار�سات يف  اخلللربات  اأرقللى  على  بللاالإطللاع  �سواء  ال�سارقة  حكومة 
الللدورة يف م�ستوى طموحهم  املجال متمنيا ان تكون فائدة امل�ساركني من 
. واأ�ساف املحمود اإن مركز جمعه املاجد للثقافة والراث ومبا ميتلكه من 
خربات طويلة يف جمال االر�سيف عزز من توجهاتنا لتنظيم هذه الدورات 
االر�سفة  اإدارات  خمتلف  يف  العاملني  خلدمة  اجلهود  ت�سافر  منطلق  من 
انطاقا من التوجيهات ال�سامية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االعلى حاكم ال�سارقة وا�سر�سادا بروؤاه 

ال�سديدة نحو تطوير اآليات حفظ الوثائق.

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  ملللتلللاحلللف  اإدارة  اإ�للسللتللقللبلللللت 
روؤو�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  من  جمموعة 
واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي والقن�سلي 
االإملللارات  دولللة  يف  املقيمني  وقريناتهم 
ال�سارقة  مللتللحللف  يف  املللتللحللدة  الللعللربلليللة 
نحو  الللزائللريللن  قائمة  و�سملت  لللاآثللار، 
عربية وخليجية  دول  من  �سخ�ساً   80
اإىل  للتعرف  جللللاوؤوا  وعللامللليللة  واإقليمية 
مقتنيات املتحف الذي ي�سم �سواهد من 
االإمارات  دولللة  وح�سارة  وثقافة  تللاأريللخ 
تنظيم  ومت  وال�سارقة،  املتحدة  العربية 
الللللزيللللارة بلللاللللتلللعلللاون ملللع غلللرفلللة جتلللارة 

و�سناعة ال�سارقة.
وكان يف ا�ستقبال ال�سيوف، اأمني متحف 
الدرمكي  نا�سر  ال�سيد  لاآثار  ال�سارقة 
اإدارة متاحف  امللل�للسللوؤولللني يف  مللن  وعلللدد 
داخل  ال�سيوف  جللولللة  وللللدى  ال�سارقة 
اإ�ستمعوا  لاآثار  ال�سارقة  متحف  اأروقللة 
عللللللدد من  قللللدملللله  ملللفللل�لللسلللل  �للللسللللرح  اىل 
املر�سدين ال�سياحني يف متحف ال�سارقة 
لاآثار، رافقه ا�ستعرا�س الأبرز املقتنيات 
اأبرز  حول  وال�سرح  املتحف،  يف  املوجودة 
الفنية  وقلليللمللتللهللا  املللعللرو�للسللة  املللقللتللنلليللات 
االإمارات  لدولة  ومامتثله  والتاأريخية 

العربية املتحدة.
ومن بني اأهم القطع واملكت�سفات االأثرية 
اأثناء  الللدبلللللومللا�للسلليللني  �للسللاهللدهللا  الللتللي 
اأروقللة املتحف هيكل عظمى  جتولهم يف 
مت  والللذي  �سنة   2000 عمره  حل�سان 
كامل  ذهبي  جلللام  مع  مدفونا  اإكت�سافه 

، من بني اآثللار كثرية وجللدت يف منطقة 
بثمن  تقدر  ال  باآثار  تزخر  التي  مليحة 

ولي�س لها مثيا يف املنطقة.
اأثرية يف متحف  هذا وحتكي كل قطعة 
ال�سارقة لاآثار ق�سة حقبة ما�سية من 
الراث  يف  اأ�سهمت  التي  احلياة  ق�س�س 

االإن�ساين امل�سرك، حيث كل قطعة من 
املللعللرو�للسللة يف �ساالت  االأثلللريلللة  الللقللطللع 
الأقوام  ق�س�س  حتكي  االأربللعللة  املتحف 
اإ�للسللتللوطللنللوا يف هلللذه املللنللطللقللة ملللن قبل 
تارخ ال�سارقة،  لتوؤرخ  �سنة   125،000
منذ الع�سر احلجري اإىل فرة ق�سرية 

قبل فجر االإ�سام.
وقريناتهم  اللل�للسللعللادة  ا�للسللحللاب  وثللمللن 
حجم التطور الكبري الذي ت�سهده دولة 
املجاالت  يف  املتحدة  العربية  االإمللللارات 
حازته  وما  ال�سارقة،  اإمللارة  ومنها  كافة 

املحيطني  علللللللى  الفللللتللللة  ا�لللللسلللللداء  مللللن 
االإقليمي والدويل ب�سكل عززمن مكانتها 
احللل�للسللاريللة، كللمللا ثللمللنللوا حللجللم الدعم 
الكبري الذي تتمتع به متاحف ال�سارقة، 
والذي انعك�س على م�ستوى ماتتميز به 

من مرافق مهمة، ومات�سمه بني اأروقتها 
من مقتنيات متنوعة جتعل منها وجهة 
وتعزز  واللل�للسللائللحللني،  للللللدار�للسللني  مهمة 
ال�سعوب،  بللني  االإنلل�للسللاين  الللتللقللارب  مللن 
والرحيب  احلفاوة  بحجم  اأ�للسللادوا  كما 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلن املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني عن ا�ست�سافة وتنظيم موؤمتر 
و�سمال  الو�سطى  اآ�سيا  ملنطقة  االأول  اليافعني  لكتب  الدويل  املجل�س 
افريقيا– اأحد اأكرب املوؤمترات الدولية التي تعنى ب�سوؤون اأدب وثقافة 
يف  االأوىل  للمرة  يعقد  الللذي  املوؤمتر  اإقامة  و�سيتم  الطفل-،  وكتاب 
املنطقة يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة خال الفرة من 21-22 
االأدباء  من  كبرية  الأ�سماء  وا�سع  بح�سور   2013 القادم  ابريل  من 

والكتاب والنا�سرين واملعنيني باأدب وثقافة الطفل حول العامل.
وتربز اأهمية اإقامة هذا املوؤمتر -الذي ينعقد حتت �سعار نحو تقارب 
التي تواجه  التحديات اجلمة  الطفل والكتاب - يف خ�سم  اأكللرث بني 
لدى  الللقللراءة  ثقافة  وتعزيز  املنطقة  يف  الطفل  كتاب  ترويج  عملية 
االأطفال ب�سبب النزاعات، والفقر، وارتفاع معدالت االأمية يف منطقة 
التجارب  ا�ستعرا�س  اإىل  باالإ�سافة  اإفريقيا،  و�سمال  الو�سطى  اآ�سيا 
الناجحة واملكا�سب املتحققة التي قامت بها موؤ�س�سات واأفراد عديدون 
بهدف حتقيق التقارب بني الطفل والكتاب، والعديد من املو�سوعات 
على  الطفل  اأدب  يف  امل�ستجدات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سلة،  ذات  االأخللرى 

امل�ستوى االإقليمي والدويل.
املجل�س  ادارة  جمل�س  رئي�س  العقروبي  مللروة  قالت  ال�سدد  هللذا  ويف 
جتمع  مهمة  من�سة  املللوؤمتللر  هللذا  ي�سكل  اليافعني  لكتب  االإمللاراتللي 

ال�سارقة  اإمارة  املذكورة للمرة االأوىل يف  املناطق  املعنيني بالقطاع يف 
لتوفر لهم فر�سة مراجعة نقدية لتجاربهم واأخذ الدرو�س امل�ستفادة 
منها، ومعرفة التحديات التي تعر�سها، وذلك لدعم تبادل االأفكار، 
والعمل على و�سع حجر اأ�سا�س لّلقاءات امل�ستقبلية والتعاون امل�سرك، 
كما ي�سعدنا اأن ميثل املوؤمتر فر�سة حقيقية الإلتقاء االأفراد واملوؤ�س�سات 

التي تعمل ب�سكل اأو باآخر لتحقيق التقارب بني الطفل والكتاب .
واأ�سافت العقروبي يقام هذا املوؤمتر اأي�ساً لتعزيز مكانة اأدب الطفل 
التاريخ  ما�سي  الإحياء  جللادة  حماولة  ور�سم  وامل�ستقبل،  احلا�سر  يف 
االأدبي للمنطقة، وحث كل من االأدبللاء، والر�سامني، واأمناء املكتبات، 
وغريهم  والربوية،  الثقافية  واملوؤ�س�سات  والربويني،  والنا�سرين، 
كتب  الإنتاج  االأطللفللال  مبا�سر مع  ب�سكل  يعملون  الذين  اخلللرباء  من 
تتناول موا�سيع جدية، من �ساأنها اأن تعمل على ر�سم مامح جديدة 
تطلعاته  وحتقيق  االأدبية،  رغباته  اإ�سباع  لتحقيق  الطفل  بيد  تاأخذ 
اأنه  املختلفة، والنظر اإىل امل�ستقبل بعني واثقة مطمئنة، منوهة اإىل 
�سيتم االإعان عن تفا�سيل املوؤمتر كافة خال موؤمتر �سحفي خا�س 

يف �سهر مار�س اجلاري .
هذا ويركز املوؤمتر على الرويج للقراءة، و�سناعة كتب االأطفال التي 
اأخرى  وكتباً  الكا�سيكية،  والق�س�س  اجلميلة،  الفنية  الكتب  ت�سمل 
لهذه  اإيجابية  �للسللوراً  تت�سمن  االإعللاقللة  ذوي  اإحتياجات  مع  تتنا�سب 
يف  جديدة  اآفاقاً  تفتح  وكتباً  للت�سلية،  واأخللرى  تثقيفية  وكتباً  الفئة، 

عامل �سناعة الكتاب، واأي كتب تخاطب االأطفال ب�سكل اأو باآخر، ودعم 
خربات املعنيني يف االإفادة من خرباتهم لرويج القراءة بني االأطفال 
مللن خمتلف االأعللمللار واحلللاجللات والللظللروف، كما يللهللدف املللوؤمتللر يف 
التي  امللللبلللادرات  علللللى  اللل�للسللوء  مللن  املللزيللد  ت�سليط  اإىل  نف�سه  الللوقللت 
جترى يف املنطقة لرويج القراءة - ال�سيما بني الفئات املحرومة-، 
الن�سر  قطاع  يف  وال�سابقة  احلالية  واالإجتللاهللات  اجلهود  وا�ستعرا�س 

لاأطفال يف املنطقة.
و�سيت�سمن املوؤمتر جمموعة اجلل�سات احلوارية التي ت�ستعر�س عدداً 
من اأوراق االأعمال، وجل�سات التوا�سل واالإجتماعات املهنية- للخروج 
باقراحات وخطوات عملية للتعاون والتوا�سل على امل�ستويات املحلية 
الللدول غري  يف  وطنية  تاأ�سي�س جمال�س  ودعم  والدولية،  واالإقليمية 
يف  جتللربللتلله  جنلللاح  بللعللد  اللليللافللعللني  لكتب  الللللدويل  للمجل�س  املن�سمة 
االإمللاراتللي لكتب  املتحدة من خللال املجل�س  العربية  االإملللارات  دولللة 

اليافعني.
يذكر اأن املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني يعد اأحد االأق�سام الوطنية 
التابعة للمجل�س الدويل لكتب اليافعني واملنت�سرة يف 77 بلداً حول 
االأم  املنظمة  اليافعني،  لكتب  الدويل  املجل�س  تاأ�سي�س  ويعود  العامل. 
التي تتخذ من �سوي�سرا مقراً، اإىل العام 1953 وميثل املجل�س �سبكة 
دولية من املوؤ�س�سات واالأفراد من كافة اأنحاء العامل، يجمعهم االإلتزام 

بت�سجيع ثقافة القراءة وحتقيق تقارب اأكرث بني الطفل والكتاب.
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 Anna نللللللادراً ملللا تللنللتللقللل احللللركلللة يف الللعللمللل املللبللهللر
Karenina اإىل خارج حميط امل�سرح الذي ُي�ستعمل 
نتيجًة  امل�ساهد.  بع�س  يف  وا�ستعارة  لاأحداث  كخلفية 
يف  غنية  لكن  م�سغرة  فنية  لوحة  اأملللام  ن�سبح  لللذلللك، 
اللل�للسللاحللر يف  امللل�للسللهللد االفللتللتللاحللي  قيمتها: خلللال ذللللك 
اأن  مع  قطار،  ب�سكل  لعبة  على  الكامريا  تركز  امل�سرح، 
يكون  لللن  الق�سة  هللذه  يف  القطار  اأن  يعلمون  اجلميع 

جمرد لعبة.
كما فعل رايت حني اقتب�س اأعمااًل اأدبية مبهرة اأخرى، 
 ،Atonementو Pride & Prejudice مثل
اختار هذا املخرج كريا نايتلي جمدداً الأداء دور البطلة 
املللعللقللدة، وهلللي يف هلللذه احلللالللة زوجلللة مللرمللوقللة تنقلب 
التا�سع  القرن  يف  بير�سبورغ  �سانت  يف  املرفة  حياتها 
)يلللوؤدي  املللنللدفللع  فرون�سكي  الللكللونللت  تقابل  حللني  ع�سر 
على  االعللتلليللاد  مللن  بللد  وال  جون�سون  تايلور  اآرون  دوره 
�سكله الغريب يف الفيلم حيث يظهر ب�سارب رفيع و�سعر 

اأ�سقر(.
الرا�سدة  املللراأة  نايتلي باجلاذبية يف دور  تت�سم  بقدر ما 
اجلميلة التي ت�ست�سلم ل�سغفها العاطفي، تنجم عبقرية 
هذا العمل اأ�سا�ساً عن اأداء رايت وقرار كاتب ال�سيناريو 
توم �ستوبارد بالركيز على الثنائيات االأخرى يف ق�سة 
والروحية  االأخاقية  ال�سراعات  اأن  علماً  تول�ستوي، 
وال�سيا�سية التي تعي�سها تلك ال�سخ�سيات مل تاأخذ حيزاً 
الركيز  عللن  االأخللللرى. ف�سًا  االأفلللام  ن�سخ  يف  كللبللرياً 
اآنللا، كارنني  اآنللا وفرون�سكي وزوج  على مثلث احلب بني 
امل�ساهدون  يح�سل  لللو(،  جللود  براعة  بكل  دوره  )يلللوؤدي 
على اإ�سافة رائعة اإذ تت�سنى لهم مقابلة الثنائي ال�ساب 
واألي�سيا  غللللليلل�للسللون  وكلليللتللي )دوملللنلللول  للليللفللني  وامللللثلللايل 
فيكاندر(، ف�سًا عن �سخ�سية دويل املعّذبة منذ فرة 
اأوبلون�سكي  املخادع  وزوجها  ماكدونالد(  )كيلي  طويلة 
)ماثيو ماكفادين(. من خال تقدمي حوارات غنية من 
ابتكار �ستوبارد، اإىل جانب خلفية متغرّية جتعل مواقع 
الت�سوير تتنّقل بلمح الب�سر بني مكتب ومقهى وق�سر 

 Anna Karenina وحلبة خيل، يقدم رايت ق�سة
لوحة  �سكل  على  ملحوظ  و�سغف  الفتة  و�سقاوة  بدقة 
اأبرز  )ت�سمل  املاأ�ساوية.  لللاأحللداث  تدريجاً  متهد  حية 
خيل  و�سباق  اأوبلون�سكي  مكتب  يف  ذكية  لقطة  امل�ساهد 
رايت هذه  ليفني وكيتي، ويقدم  وحمادثة �سمنية بني 

امل�ساهد بطريقة عذبة وب�سيطة(.

نفحات جمالية
اأ�سلوب  اجلمالية  ونفحاته  امل�سرحية  رايللت  روؤيللة  ت�سبه 
على هذين  يتفوق  لكنه  اأنللدر�للسللون،  ووي�س  لورمان  بللاز 

حتى  والن�سج.  االأخللاقللي  الُبعد  ناحية  من  املخرجني 
التفا�سيل  واأدق  اجلمالية  النواحي  على  الركيز  عند 
)مثل الو�ساح الذي ترتديه اآنا يف مرحلة متقدمة من 
عالقة يف فخ من �سنعها(، ال  امللراأة  يج�ّسد  ما  الفيلم، 

ي�سبح العمل مبتذاًل اأو خفيفاً باأي �سكل.
اأبرز  على  املخرج  يركز  احلذقة،  �ستوبارد  اأفكار  بف�سل 
الر�سائل الرومان�سية والفل�سفية يف ق�سة )اآنا كارنينا( 
االإن�سانية  وامل�ساعر  )اإنلله تقييم وا�سح حلللاالت اخلللداع 
االأخاقية(، ما  االقتناع باجلوانب  لها ومدى  املرافقة 

يو�سل ال�سخ�سيات اإىل حياة متوترة وم�سّوقة.

الفيلم  منها  ا�ستوحى  التي  االأدبية  التحفة  مثل  متاماً 
بع�س   Anna Karenina فيلم  يللطللرح  ق�سته، 
وال�سر  اللل�للسللعللبللة يف احلللليلللاة )حلللللول اخلللللري  االأ�للسللئلللللة 
بع�س  على  الركيز  مع  لكن  بينهما(،  االختيار  وكلفة 
اجلوانب املغايرة واالأحا�سي�س ال�سادقة، ما يجعل اأعمق 
اخليال  م�ستويات  اأعلى  اإىل  ترتقي  املطروحة  احلقائق 
رايت،  املللخللرج  فيلم  يف  ال�سافية.  وال�ساعرية  الللراقللي 
والتحليق  والرق�س  بالغناء  كارنينا  اآنللا  �سخ�سية  تقوم 
يف  تغو�س  االأ�سطورية  البطلة  هللذه  اأن  مع  النهاية،  يف 

اأق�سى اأعماقها ويكون هذا االأمر كفيًا بتدمريها.

اقتب�سها جو رايت من رواية ليو تول�ستوي

مبتكر مو�سيقي  فيلم   ...Anna Karenina ..هدايا جنوم هوليود
ثروات حقيقية

بللني الللغللريللب والللامللع واملللملليللز واملللفلليللد، هللنللاك قا�سم م�سرك واحلللد بني 
يف  خ�سو�ساً   ،2012 عللام  يف  عامليون  جنللوم  تبادلها  التي  الهدايا  جميع 
عيد الكري�سما�س، وهو ثمنها الباهظ جداً، الذي ي�سكل يف حد ذاته ثروة 

حقيقية تعك�س مدى الرفاهية التي يعي�سها النجوم.
التهادي يف خمتلف  وامل�ساهري عن  الفنانون  يكف  2012، مل  عام  طللوال 
املنا�سبات، ولكن هداياهم تختلف بالتاأكيد عن هدايا غريهم، فقد اأهدى 
�سيارة )رولز روي�س( يبلغ  النجمة ماريا كاري  املغني نيك كانون لزوجته 
�سعرها نحو 400 األف دوالر، بعد اأن اأجنبت تواأمها )مغربي( و)مونرو(.

يف حلللني اأهلللللدت الللنللجللمللة الللعللامللليللة اأجنلليللللليللنللا جللللويل، بللللراد بلليللت �لللسلللااًل يف 
الكري�سما�س، غري طائرة هليوكوبر بلغ �سعرها 1.6 مليون دوالر، واأهدت 
ثمنها  يبلغ  �سيارة  بيكهام  ديفيد  ال�سهري  الاعب  زوجها  بيكهام  فيكتوريا 
428 األف جنيه مبنا�سبة الكري�سما�س، فاأهداها بيكهام ُعقداً مر�سعاً باأكرث 

من 100 قطعة ياقوت المعة، يبلغ ثمنه 1.2 مليون جنيه اإ�سرليني.
ورغم اأن ديونه قد بلغت 38 مليون دوالر، فقد اأهدى مايك تاي�سون جنم 
ثمنه  يبلغ  �سباحة  حمام  جيفنز  روبللني  ال�سابقة  زوجته  ال�سهري  املاكمة 
مليوين دوالر، اأما االإعامية الكبرية اأوبرا وينفري، فقد منحت موظفي 
االأبي�س  البحر  يف  بحرية  رحلللللة  تللذكللرة   Harpo 1700 �سركتها 

املتو�سط، تبلغ تكلفة الواحدة منها 5400 دوالر.

نا�ستازيا كين�سكي:
 والدي كان طاغية

االأملللاين كاو�س كين�سكي  املمثل  نا�ستازيا كين�سكي ان والدها  املمثلة  قالت 
كان طاغية حاول االعتداء عليها جن�سيا يف وقت ك�سفت فيه اختها الكربى 

قبل اأيام ان والدهما اغت�سبها على مدى �سنوات.
ام  )بيلد  �سحيفة  مللع  مقابلة  يف  عللامللا(   51( كين�سكي  نا�ستازيا  واأكلللدت 

ت�سونتاغ(، كان طاغية. اأكاد ال اذكر اننا جل�سنا معا على طاولة واحدة.
وقالت انها لو توافرت لها االمكانية اليوم لبذلت ق�سارى جهدي الإر�ساله 
على  اآ�للسللفللون  انللهللم  االأ�للسللخللا�للس  بع�س  يل  قللال  تللويف  عندما  ال�سجن.  اىل 

خ�سارتي. لكن مل اأكن اآ�سفة.
وبعد 22 عاما على وفاة املمثل االأملاين الذي يعترب ا�سطورة يف هوليوود، 

ك�سفت ابنته الكربى بوال ان والدها اغت�سبها على مدى �سنوات.
ففي كتاب �سدر يف اأملانيا تروي هذه املمثلة البالغة �ستني عاما انها تعر�ست 
ملاأ�ساة مل تكن قد اطلعت عليها اختها  بني �سن اخلام�سة والتا�سعة ع�سرة 

غري ال�سقيقة نا�ستازيا.
واأكدت هذه االأخرية لل�سحيفة ان والدها مل يعتد عليها جن�سيا لكنه حاول 

على الدوام.
واأو�سحت كان يلم�سني كثريا كان ي�سمني كثريا اليه وكنت اأظن اين لن 
اأمتكن من االفات منه. كنت حينها يف الرابعة او اخلام�سة وكنا نقيم يف 

برلني.
وتابعت املمثلة تقول �سعرت ب�سكل غريزي ان االمر ال يتعلق بوالد حمب 
اأكللرث من ذلللك. لكني جنحت يف االفللات. وبعد ذلك كنت  ي�سم ابنته بل 

ارجتف كلما كان موجودا.
تك�سا�س(  و)باري�س  بوالن�سكي  لللرومللان  )تي�س(  مثل  اأفللام  بطلة  وقالت 
لفيم فيندرز: كان غ�سوبا وكان يرهب العائلة. ما كنا نعرف متى �سينفجر 
غ�سبا. اأحيانا الأ�سباب غام�سة كان يرمي كل ما تقع عليه يداه على احلائط 

وي�سرخ عاليا جدا وكان يرعبني كثريا يف كل مرة.
واأكدت: مل يكن والدنا ي�ساألنا كيف حالنا او ان كان �سعيدات او ن�سعر بالربد 
65 عاما وكان يعترب  1991 عن  او احلر. وتويف كاو�س كين�سكي العام 

ممثا موهوبا يتحلى بكاريزما.

 Anna يبداأ كل �سيء يف م�سرح مكتظ، فريتفع ال�ستار وت�سدح املو�سيقى ويبتهج امل�سورون تلقائيًا حني ياأخذ املمثلون مواقعهم يف فيلم
وال�ساحرة التي اقتب�سها جو رايت من رواية ليو تول�ستوي، حيث مت حتويل ق�سة  املبتكرة  الن�سخة  كارنينا((،  ))اآنا   Karenina

احلب العنيفة والف�سق وال�سيا�سة واحلياة االأر�ستقراطية ب�سكل المع اإىل فيلم مو�سيقي مبتكر.

فــن �أجــنبــي
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اإهداء اإىل البطل االإماراتي �سعادة/ خالد عبداهلل القبي�سي 
حل�سوله وفريقه Black Falcons وللعام الثاين على التوايل على املركز االأول

 يف بطولة "دانلوب 24 �ساعة" الدولية.

املركز االأّول

داره الأع������الم  ف��رح��ت��ه  م���ن  رَف�����ع  يل 
ال�������س���دارة اإع����ل����وم  ب���ه  اإال  م��ات��ل��ي��ق 
وال�������س���ب���اق امل���ّت�������س���م ب����ه ب����االإث����ارة
تاره ك��ل  اإف���  �سعب  ات��ف��وز،  �سعب  ه��وب 
�ستاره اأ���س��دل  ي��وم  “الدانوب”  وان�سد 
ع���ام���ه ال����ث����اين، ي����اأّك����د الن��ت�����س��اره
وال��ب��ط��ل م��ع��روف و���س��ف��ه ع��ن ج���داره
م���ا ي���ع���ْرف ال�����س��ْع��ب يف ق��ام��و���ض ن���اره
رْج������ل ل����الأف����ع����ال واإق����ب����ال����ه م���ن���اره
االإدارة يف   .. ال��ري��ا���س��ة  يف  مت��ّي��ز،  ل��ه 
م����ي����زت����ه ل�����و م�����د ل���ل���ق���م���ة ����س���ب���اره
واإن�������س���د االإق���������دام ع���ن���ه وال���ن���ع���اره
وان�����س��د امل�����س��ت��ب�����س��ري��ن اإم����ن ال���زي���اره
وق����اره ب���ه  اهلل  ج���ّم���ل  ال���ت���وا����س���ع  م 
م���داره اإت�����س��ك��ل  ..واإجن����ازات����ه  �سم�ض 
ب�����س��اره ل���ه  ع��دم��ن��ا  ال  و���س��ف��ه،  ذاك 
واالإدارة  ، وال��رج��ول��ة   ، ال��ب��ط��ول��ة  يف 

االأّول م���رك���ْزه  يف  االأل����ق����اب  وث���ّب���ت 
جّمل م��وط��ْن��ه  م���ن  ح����ال  اهلل  ج���ّم���ل 
ح��ّط��م ال��ت��ي��م��ات ق��ب��ل ال���ق���رم ح���ّول!
ت�سّجل ل���و  غ����ريك  ع���ْن���ك  م��اي�����س��ّل��ه 
وارب������ع وع�����س��ري��ن��ه اإب����ف����وز اإي��ت��ك��ل��ل
ف���ال���ه اإب���ك���ل ع����ام ح���ق ف�����وزه مي��ّث��ل
حتّمل! ن��اَف�����ض،  ال  امل��ف��ن��ود  )خ��ال��د(  و 
ي����ق����دح امل�����ي�����دان ل���ل���و����س���ف امل���ب���ّج���ل
وال��ن�����س��ر ل��ل��ط��ّي��ب ال���ط���ْب���ع اإي���ت���دّب���ل
م��ك��ّم��ل م���ع���ن���ى  ول������ه  ال����ك����ام����ل  اهلل 
واي��ت��م��ل��ل ي��ت��ع��ب  دون  م����ن  ح����ازه����ا 
ك����ل م��ن��ه��م ف��ع��ل��ه ال���ب���اه���ي ي�����س��ّك��ل
تهلل اإل���ه���م  وخ����ري  )خ����ال����د(  زاره������م 
ايت�سلل ال��ك��ون  يف  ق��ل��ب  اإب��ك��ل  وح��ّب��ه 
يظلل ج��ن��ح��ان��ه  اإب����ظ����ل  ح�����ر،  ط����ري 
االأّول واي��ت��م  يحفظه  اهلل  )خ���ال���د( 
جّمل م��وط��ن��ه  م���ن  ح���ال  اهلل  وج���ّم���ل 
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