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ُن�سي يف ال�سجن فعو�ض بـ 15مليون دوالر
تو�صلت ال�سلطات يف مقاطعة دونا �آنا بوالية نيومك�سيكو الأمريكية،
�إىل ت�سوية ت��دف��ع مبوجبها �أك�ث�ر م��ن  15م��ل��ي��ون دوالر كتعوي�ض
ل�سجني جرى ن�سيانه خلف الق�ضبان لنحو عامني.
وك��ان �ستيفن �سليفن ،ويبلغ م��ن العمر حالياً  59ع��ام��اً ،ق��د اعتقل
يف �أغ�سط�س �آب  2005بتهمة القيادة وهو ثمل ،واحتجز يف زنزانة
ان��ف��رادي��ة مب��زاع��م معاناته م��ن �أم��را���ض نف�سية و�أو���ض��ح��ت الدعوى
الق�ضائية �إن �سلفني ق�ضى من�سياً يف زنزانته نحو عامني ،وخرج منها
�شخ�صاً خمتلفاً يعاين من تقرحات باجل�سد والهزال ال�شديد ،حيث مل
يتعدى وزنه  133باونداً.
وق��ال ماثيو كويت�س ،حمامي احلقوق املدنية ل�سليفن� ،إن موكله مل
يخ�ضع قط للمحاكمة بتهم قيادة �سيارة م�سروقة وه��و حتت ت�أثري
الكحول ،م�ضيفاً :قذف به خلف الق�ضبان ثم مت ن�سيانه  ،حيث تدهور
�صحته النف�سية والبدنية جراء عزله يف زنزانة انفرادية ،وفق وثائق
الدعوى الق�ضائية .وقبل عام ،دعا حملفون فيدراليون �إىل تعوي�ض
�سليفن مبلغ ق��دره  22مليون دوالر ،لكن مفو�ضية املقاطعة قررت
خف�ض املبلغ �إىل  15.5مليون دوالر ،مقابل �إ�سقاط التهم عنه� ،ضمن
ت�سوية للدعوى املقامة �ضدها.

ر�شي حار�س لي�سجل الوزير ً
هدفا

رف�����ض وزي���ر ال��ري��ا���ض��ة ال�ترك��ي ���س��ع��اد ك��ي��ل��ي��ج ،ت�����س��دي��د ���ض��رب��ة جزاء
ا�ستعرا�ضية ع��ل��ى امل��رم��ى ،ب��ع��د �أن تلقى احل��ار���س ر���ش��وة لي�سمح له
بت�سجيل الهدف.
وذكر املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة حرييت �أنه ملنا�سبة انطالق حملة
ال�صداقة هي الرابح الوحيد يف الريا�ضة من تنظيم وزارة الريا�ضة
توجه �شاحنتني
واحتاد النوادي الريا�ضية للهواة� ،أقيم احتفال قبيل ّ
تابعتني للحملة لزيارة  42حمافظة� ،شارك فيه الوزير �سعاد كيليج.
ويف �إط���ار م��ن ال�ترف��ي��ه��� ،ش��ارك كيليج يف ت�سديد �ضربات ج���زاء على
املرمى وبعد �أن �ص ّد احلار�س �أ َول ت�سديدتني له ،عر�ض �صحايف ر�شوة
على احلار�س لي�سمح للوزير بت�سجيل الهدف الثالث ولكن كيليج رف�ض
الت�سديد بعد �أن الحظ ما ح�صل ،ومل يقبل حتى بعد حماوالت عدّة
من ال�صحايف لإقناعه .يذكر �أن ريا�ضة كرة القدم يف تركيا كانت قد
تع ّر�ضت لف�ضيحة ر�شاوى وف�ساد عام � 2010أدّت �إىل �إدانة م�س�ؤولني
والعبني.

اللوز منجم فيتامينات
اللوز منجم فيتامينات ..و�أف�ضل حمية للر�شاقة اللوز يخف�ض الوزن
الزائد ويقلل من م�ستويات الكول�سرتول ال�ضار ،كما �أنه ي�ساعد على
احلد من خماطر الإ�صابة بالأزمات القلبية.
فقد �أظهرت درا�سة علمية بريطانية حديثة �أن تناول حفنة من اللوز
يومياً ي�ساعد على خف�ض الوزن ،لأنه ي�ؤدي �إىل فقدان ال�شهية لبقية
ال��ي��وم .ويعترب اللوز من امل���أك��والت ال�صحية لأن��ه يحتوي على ن�سب
منخف�ضة من ال��ده��ون ،ويخف�ض م�ؤ�شر ن�سبة ال�سكر يف ال��دم ،وهو
امل�س�ؤول عن قيا�س مدى �سرعة ارتفاع م�ستويات ال�سكر يف ال��دم بعد
تناول الطعام .وتعترب الأطعمة املنخف�ضة امل�ؤ�شر� ،أكرث فعالية يف منع
ضال عن كونها خياراً �صحياً
الإن�سان من الإفراط يف تناول الطعام ،ف� ً
ملر�ضى ال�سكر.
ّ
ويف �صراعهم �ض ّد ال��ب��دان��ة وال�سكري و�ضع باحثو جامعة ميزوري
الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا �سالحاً جديداً بني يدَي العامل �أجمع
�بري ،الأمر الذي يُع ّد
ي�أتي على �شكل زيت م�شتقّ من �أ�شجار اللوز ال ّ
هامّ اً يف �سبيل �إنقا�ص ن�سبة تلك الأمرا�ض املدمّ رة بني الب�شر.
و�أكد الباحثون �أن تناول اللوز قد يلعب دوراً �أ�سا�سياً يف اال�ستغناء عن
الإبر املعاجلة لل�سكري بعد تناول الوجبات الغنية بالكربوهيدرات ،كما
يقي من التوتر الناجت عن عملية الت�أك�سد.

�أمل��ان��ي��ا ت ��داه ��م م �ق��ر جت��ار
الأدوي�� � � � � ��ة امل��غ�����ش��و���ش��ة
قام املحققون الأملان مبداهمة مقار كبار
جت���ار الأدوي�����ة يف جميع �أرج����اء البالد
بحثا عن قائمني بعمليات غ�ش جتاري
يف ت�صنيع الأدوي�����ة .وق��ال��ت املتحدثة
با�سم االدعاء العام يف �شتوتغارت جنوب
غرب البالد �إن ال�سلطات قامت الثالثاء
املا�ضي بتفتي�ش �أكرث من ثالثني مقرا
لل�شركات ال��ك�برى امل�صنعة للأدوية،
م�ؤكدة بذلك تقريرا الحتاد اخلدمات
ال�����ص��ي��دل��ي��ة .وت��ع��ل��ق��ت ع��م��ل��ي��ات الغ�ش
ب��ع��ق��ار �أوم���ي�ب�رازول ل��ع�لاج �آالم املعدة
وذك��رت املتحدثة �أن اجلناة املجهولني
ق��ام��وا بطرح ع��ب��وات زائ��ف��ة م��ن العقار
ع�ب�ر جت����ار ج��م��ل��ة .وق���ال���ت جمموعة
رات�����س��ي��وف��ارم ل�ل��أدوي���ة مب��دي��ن��ة �أومل،
وه��ي املخت�صة ب���إن��ت��اج ال��ع��ق��ار الأ�صلي
�أوميربازول �إن الغ�ش �أ�صاب منتجها من
�صنف ع�شرين و�أربعني جراما بالعبوات
املحتوية على مائة قر�ص والتي حتمل
�أرق���ام���ا ت�سويقية ه��ي �إي  008و�إي
 ،018م�شرية �إىل �أن عمليات الغ�ش ال
متثل خطرا على ال�صحة.
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العلكة تزيد م��ن الرتكيز

املكمالت الغذائية..
هل ّ
تعزز الذاكرة؟

يبدو �أن مزايا العلكة ال تقت�صر
على حت�سني رائحة الفم� ،إذ �إن
درا�سة جديدة وجدت �أنها قادرة
على زيادة الرتكيز.
و�أف�������اد م���وق���ع ه��ي��ل��ث داي نيوز
الأم��ي��رك�����ي �أن جم���م���وع���ة من
ال��ب��اح��ث�ين ال�بري��ط��ان��ي�ين �أج���روا
درا�سة على � 38شخ�صاً خل�صوا
من خاللها �إىل �أن م�ضغ العلكة
يزيد من القدرة على الرتكيز.
وق���� ّ���س���م ال���ب���اح���ث���ون املتطوعني
يف ال���درا����س���ة �إىل جمموعتني،
واح��دة م�ضغت العلكة والأخرى
الُ ،
وط���ل���ب م���ن اجل��م��ي��ع القيام
بعمل مدته  30دقيقة يتطلب
الإ�صغاء �إىل الئحة �أعداد من 1
�إىل  9تقر�أ ب�صوت عالٍ بطريقة
ع�شوائية.
وتبينّ �أن املجموعة التي م�ضغت
ع��ل��ك��ة خ�ل�ال ه���ذه امل��ه��م��ة كانت
�أك��ث��ر دق����ة و����س���رع���ة يف حتديد
تراتبية الأرقام التي ُقرئت.
و�أ ّك�������د ال���ب���اح���ث���ون �أن ر ّدة فعل
املتطوعني الذين م�ضغوا العلكة
ك��ان��ت �أ���س��رع والنتائج �أك�ث�ر دقة
وخ�����ص��و���ص��اً ع��ن��د اق��ت�راب نهاية
التجارب.

ال يتوافر بعد دليل موثوق ي�ؤكد فاعلية املكمالت
الغذائية� ،إال �أن املمار�سات الريا�ضية والنظام الغذائي
املتو�سطي يدعمان العقل مع تقد ّم الإن�سان يف ال�سن دعم ًا
�صحي ًا �سليم ًا.
ه��ل مي��ك��ن �أن ي��ح��� ّ��س��ن ت��ن��اول ح��ب��ة م��ك��م�لات غذائية
م��ن وظيفة دم��اغ��ك �أو �أن يحفزها؟ يف احلقيقة ،مل
ي�سبق �أن ُن�شِ رت مقاالت تتناول مو�ضوعاً �صحياً كتلك
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت امل��ك��م�لات ال��غ��ذائ��ي��ة ،م��ن دون �أن ن�أتي
على ذك��ر �شرائها بكميات هائلة عرب الإن�ترن��ت ومن
ال�صيدليات .د .غاد مار�شال م�ساعد بروف�سور يف كلية
درا�سة الأع�صاب يف كلية الطب يف هارفارد وم�ساعد يف
التجارب ال�سريرية لدرا�سة الألزهامير يف م�ست�شفى
الن�ساء يف بريغهام التابع جلامعة ه��ارف��ارد( :يطرح
مر�ضاي و�أف���راد �أ�سرهم �أ�سئل ًة كثرية ح��ول املكمالت
الغذائية و�أحاول �أن �أقدم لهم ما توفر لدينا من دالئل
وبراهني).
ً
ً
و���ض��ع د .م��ار���ش��ال الئ��ح��ة ت�شمل ع���ددا م��ن املكمالت
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي�ستف�سر ال��ن��ا���س ع��ن��ه��ا وت�����ض��م هذه
ال�لائ��ح��ة ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ( Bح��م�����ض ال��ف��ول��ي��كB6 ،
و ،)B12م�����ض��ادات الأك�������س���دة (ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ان  Cو
 Eوالأن����زمي امل�ساعد كيو  )10وامل��ك��م�لات الغذائية
الع�شبية (ه��وب�يرزي��ن  ،Aجنكة بيلوبا) والأغذية
الوظيفية (زيت ال�سمك والكركم وزيت جوز الهند).
حتى الآن ،ميكنك �أن ت�شطب هذه املكمالت الغذائية
م��ن الئ��ح��ة م�����ش�تري��ات��ك ل��غ��ي��اب ال��دل��ي��ل ال���ذي ي�ؤكد
فاعليتها .يقول د .مار�شال( :تتعدد الأ�سباب الكامنة
وراء افتقارنا لبيانات ت�شري �إىل �سالمة هذه املكمالت
�أو �إىل عدم فاعليتها).
�إال �أن ب��ري��ق �أم���ل يلمع يف النهج ال��غ��ذائ��ي ي�شري �إىل
�إم��ك��ان ح��م��اي��ة ال��ع��ق��ل م��ع ال��ت��ق��دم يف ال�����س��ن ويتجلى
ه��ذا ال�بري��ق يف ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال�صحي وممار�سة
التمارين الريا�ضية بانتظام .يقول د .مار�شال يف هذا
ال�صدد�( :أن�صح ب�شدة باعتماد نظام غذائي متو�سطي
ومب��م��ار���س��ة مت��اري��ن ري��ا���ض��ي��ة ب��ان��ت��ظ��ام .ف��ق��د �أ�شارت
الأدل���ة امل�ستقاة م��ن جمموعة م��ن ال��درا���س��ات �إىل �أن
تغريات منط احلياة ميكن �أن جت ّنب الإن�سان االعتالل
الإدراك����ي واخل���رف و�أن تخفف م��ن وت�ي�رة االعتالل
الإدراكي لدى امل�صاب بهذه احلالة).
قلة الرباهني
ت��ت��واف��ر م��ع��ل��وم��ات علمية م��وث��وق��ة ت�شري �إىل قدرة
املكمالت الغذائية على حماية ال��ذاك��رة وغريها من
م���ه���ارات عقلية �أو حت�سينها م��ن جم��م��وع��ة جتارب
�سريرية �شارك فيها �أ�شخا�ص يعانون خطر الإ�صابة

الرمان ي�ساعد على فقد الدهون
مما ال �شك فيه �أن هناك ان��واع كثرية من الفاكهة والتي ت�ساعدنا على فقد الدهون �أو �سهولة
عملية اله�ضم بالإ�ضافة �إىل الوقاية من الكثري من الأمرا�ض ،ولكن ما ي�شغل بالنا هذه الأيام هي
الأ�شياء التي ت�ساعدنا على فقدان الوزن ومن �أهم هذه الأنواع هو فاكهة الرمان.
تو�صل باحثون �إىل �أن تناول ع�صري الرمان يومياً تخفف الطبقة ال�شحمية يف البطن املرتافق مع
مرحلة متو�سط العمر .وي�ؤمن العلماء ب�أن تلك الفاكهة الفائقة الأهمية والتي �أطلقوا عليها ا�سم
�سوبر فروت �أو ال�سوبر فاكهة متتلك القدرة علي تقلي�ص ال�شحم املخزن حول املعدة والذي يعتربه
البع�ض العجلة الإ�ضافية للرجل وقمة الكعكة لدى امل��ر�أة .فبعد �شهر واحد من تناول
عدد من املتطوعني زجاجة من ع�صري الرمان يوميا لكل منهم �أثبتوا �أنهم �أقل
احتما ًال لأن تنمو خاليا �شحمية حول بطونهم .كما متتعوا ب�ضغط دم منخف�ض
وبذلك قللوا من احتمال الإ�صابة باجللطات القلبية والدماغية و�أمرا�ض الكلية.
و�أثبت الباحثني يف هذا املجال ب�أن ع�صري الرمان قد ي�ساعد على تخفي�ض احلم�ض
ال�شحمي يف الدم واملعروف با�سم نيفا ،كما �أن ا�ستهالك ع�صري الرمان قد ي�ساعد يف
الت�أثري على �شحم البطن و�أك��د العلماء هذه الك�شوف الأولية ت�ستحق درا�سة �أكرث
تف�صيلية .فالأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف التجربة يتمتعون ب�صحة
ج��ي��دة وه���ذا م��ا يجعل ر���ص��د الت�أثري
�صعباً .لذلك تري �أنه من ال�ضروري
�أن ي�ترك��ز ال��ب��ح��ث م�����س��ت��ق��ب�ل ً
ا على
�أ�شخا�ص يعانون من ال�سمنة وهذا ما
�سي�ساعد على مالحظة التغيريات.

ب��اع��ت�لال عقلي �أو الذين
�أُ���ص��ي��ب��وا بالألزهامير.
يف ه�������ذه ال�����درا������س�����ات،
ُط���� ِل����ب ع�������ش���وائ���ي���اً من
بع�ض الأ�شخا�ص تناول
م���ك���م�ل�ات غ���ذائ���ي���ة �أو
احلبوب املوهمة.
ي�����ق�����ول د .م������ار�������ش������ال �إن
ال��درا���س��ات ال�سريرية املو�سعة
واملنظمة �أ���ش��ارت �إىل �أن جرعات
ال��ف��ي��ت��ام�ين  Eال��ع��ال��ي��ة ���س��اع��دت يف
�شكلٍ طفيف الأ�شخا�ص الذين يعانون
خرفاً متو�سطاً .يف املقابل ،ف�شل عدد كبري
من التجارب ال�سريرية يف �إثبات فائدة املكمل
ال��غ��ذائ��ي الع�شبي (ج��ن��ك��ة ب��ي��ل��وب��ا) ع��ل��ى العقل
وال��ذاك��رة .و�أخ�ي�راً ،وج��دت املجلة الطبية الن�سيت
نيورولوجي  Lancet Neurologyيف عددها
ال�����ص��ادر يف �أوك���ت���وب���ر � 2012أن م�����س��ت��خ��رج �شجرة
اجلنكة ال يخفف من وت�يرة تدهور حالة الرا�شدين
الكبار يف ال�سنّ و�إمكان حت ّولها �إىل خرف.

ما يعني �أن تناول ه��ذه املكمالت الغذائية �إىل جانب
الأدوي��ة امل�ضادة للتخرث كالوارفارين (كومادين) قد
ي�سبب النزيف �أو الكدمات.

خماوف مت�صلة بال�سالمة
�أث��ارت املكمالت الغذائية اعتقاداً لدى النا�س ب�أثرها
املفيد على ال���ذاك���رة ،رغ��م �أن��ه��ا تتعلق مب��خ��اوف ذات
�صلة بال�سالمة .يقول د .مار�شال( :ت�سبب جرعات
الفيتامني  Eالتي تزيد عن  400وحدة دولية يومياً
خطراً على الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض قلب و�أوعية
دموية �أو املعر�ضني لها� .أ�شار عدد كبري من الدرا�سات
�إىل �أن هذه اجلرعات العالية تزيد بع�ض ال�شيء من
معدل الوفيات).
ً
وق���د وج���دت الأب���ح���اث �أي�����ض��ا �أن ت��ن��اول  400وحدة
دولية من الفيتامني � Eأو �أكرث يومياً قد يزيد خطر
الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستات .للأ�سف ،مل تقدّم �إال
درا�سة واحدة دلي ً
ال مقنعاً ي�شري �إىل فائدة الفيتامني
( Eلدى الأ�شخا�ص امل�صابني ب�ألزهامير متو�سط)،
علماً �أن ه��ذه ال��درا���س��ة فر�ضت على امل�شاركني فيها
تناول جرعات عالية ن�سبياً من هذا الفيتامني ت�صل
�إىل  2000وحدة دولية يومياً.
وال ب ّد من الإ�شارة �إىل �أن الفيتامني  Eوجنكة بيلوبا
ومكمالت زيت ال�سمك الغذائية قد تكبح تخرث الدم،

كن حذر ًا
ال ب ّد من �أن تتذكر دائماً القول (ليكن ال�شاري على
ح���ذر) عند التفكري ب��ت��ن��اول مكمالت غ��ذائ��ي��ة لدعم
ال��ذاك��رة والعقل .فمن الناحية القانونية ،مل تنجح
املكمالت الغذائية يف اختبار �إدارة الأدوي���ة والأغذية
ال�����ص��ارم ل�ضمان �سالمتها وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا ،م��ا يعني �أن
معظم ه��ذه املنتجات التي تزعم �أن��ه��ا تدعم الذاكرة
وت�����س��اع��ده��ا جت��د لنف�سها م��ك��ان��اً ع��ل��ى رف����وف املحال
التجارية وال�صيدليات ب�سبب ثغر ٍة يف القانون ولي�س
ب�سبب وجود دليل قوي ي�ؤكد �صحة تلك املزاعم.
رغم �أن بع�ض امل�ؤ�شرات الأولية ي�شري �إىل �أن املكمالت
الغذائية قد تفيد العقل وال��ذاك��رة ،ال ن��زال نفتقر يف
�شكلٍ عام �إىل �أدل��ة جديرة بالثقة م�ستقاة من جتارب
�سريرية علمية منظمة تنظيماً عالياً وتبقى التجارب
ال�سريرية الع�شوائية الوا�سعة واملنظمة امل�صدر الوحيد
للح�صول ع��ل��ى دل��ي��ل ي��ح��دد فاعلية بع�ض املكمالت
الغذائية كالفيتامني  Eوقدرتها على م�ساعدة الإن�سان
على جت ّنب ح��االت االعتالل العقلي املرتبط بالتقدم
بالعمر �أو مر�ض الألزهامير ومعاجلتها.

ال � �� � �س � �م � �ن� ��ة ت� �ع ��ر� ��ض
ل�� �ل� ��والدات ال �ق �ي �� �ص��ري��ة
وج���������دت درا�������س������ة ج�����دي�����دة �أن
احل���وام���ل ال��ل��وات��ي ي��ع��ان�ين من
ال��� ُ��س��م��ن��ة ،ي���زي���د ل��دي��ه��ن خطر
ال���والدة القي�صرية وذك��ر موقع
ه��ل��ث داي ن��ي��وز الأم��ي�رك����ي� ،أن
ال��ب��اح��ث�ين يف ج��ام��ع��ة بريغني
ن���ظ���روا يف ب��ي��ان��ات ت��ع��ود لأكرث
من � 50أل��ف ام���ر�أة يف الرنويج
�أجننب ولداً واحداً.
وت��ب�ّي�نّ �أن ال��ل��وات��ي ك��ن يعانني
وال�سمنة،
م���ن ال������وزن ال����زائ����د ُ
زادت ل��دي��ه��ن �أرج��ح��ي��ة ال���والدة
ال���ق���ي�������ص���ري���ة ،وك���������ان اخلطر
�أق���وى عند ال��ل��وات��ي يعانني من
ال�سمنة.
ُ
ووج��د العلماء �أي�ضاً �أن الن�ساء
ال����ل����وات����ي زاد وزن����ه����ن 15.8
ك��ي��ل��وغ��ارام��ات �أو �أك��ث��ر خالل
احل�����م�����ل ،زاد ل���دي���ه���ن ب�شكل
ملحوظ خطر التوليد بامللقط
�أو بال�شفط �أو قي�صرياً.

كيف و�َّسعت التكنولوجيا مداركنا العقلية؟
�صحيح �أن ال�شبكة العنكبوتية الإن�ترن��ت ال ت�شكل يف واق��ع الأم��ر جز ًء
م��ن ال��دم��اغ الب�شري .لكن ال��ف��وارق الوظيفية ب�ين املعرفة املو�سوعية
واحل�صول على معلومات موثوق بها من �أدوات الإنرتنت املتحركة لي�ست
بتلك الأهمية التي يظنها البع�ض .فالأجهزة املو�صولة بالإنرتنت قد
متنحنا ق��درات خارقة من حيث تقوية ال��ذاك��رة ويف جم��ال االت�صاالت
وحتليل البيانات .على �أن جوقة متزايدة م��ن النقاد ي��ح��ذرون م��ن �أن
الإنرتنت جعلنا ُك�ساىل ،و�أغبياء ،ومنعزلني �أو معتوهني .بيد �أن �أدوات
البحث الإلكرتونية مثل غوغل وفي�سبوك و�إيفرنوت حتمل يف طياتها
كثريا من القدرات التي ال تكتفي بجعلنا �أكرث �إدراك��اً و�إنتاجا ،بل �أذكى
يف الواقع مما كنا عليه من قبل� .إن حقيقة �أن ب�إمكاننا اخرتاع �أدوات من
غي من قدراتنا املعرفية قد تبدو فكرة غريبة ،لكنها متثل
�ش�أنها �أن ُت رِّ
فعلياً عالمة فارقة يف م�سرية التطور الإن�ساين.
��غ�ِّي ر يف طريقة
فعندما ط��� َّور �أج���دادن���ا اللغة ك��ان��ت املح�صلة �أن��ه��ا مل ُت رِّ
و�سعت الريا�ضيات
تخاطبهم وح�سب ،بل يف منط تفكريهم �أي�ضاً .وقد َّ
والطباعة والعلوم من مدارك العقل الب�شري ،وبحلول القرن الع�شرين
�سهَّلت اخرتاعات مثل الهواتف والآالت احلا�سبة واملو�سوعة الربيطانية
على النا�س احل�صول على مزيد من املعرفة عن العامل �أكرث مما كان يف
مقدورهم ا�ستيعابه طوال حياتهم .ولعله من قبيل املبالغة القول هذه
املعلومات ت�شكل جز ًء من مقدرات الب�شر العقلية .ثمة فارق يظل قائما
بني بني ما نعرفه وبني ما ن�ستطيع اكت�شافه �إذا رغبنا يف ذلك .وقد بد�أ
الإنرتنت والتكنولوجيا ال�س َّيارة يف تغيري هذا الفهم بالفعل� .إن كثريين
منا يحملون معهم حاليا هواتف ذكية �أينما ح ّلوا ،و�شبكات البيانات فائقة
ال�سرعة تغطي �أرجاء العامل املتقدم.
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يوم مفتوح مب�شاركة طالب جامعتي
الإمارات وال�سلطان قابو�س
•• العني  -الفجر:

يف اطار االتفاقية امل�شرتكة بني جامعتى االمارات وال�سلطان قابو�س �شارك
جمموعة من طلبة جامعة االمارات باليوم الريا�ضي املفتوح والذي نظمته
جامعة ال�سلطان قابو�س مبقرها يف م�سقط والذي ت�ضمن فعاليات ريا�ضية
خمتلفة حيث �شهد ال��ي��وم ال��ري��ا���ض��ي امل��ف��ت��وح م�شاركة ك��ب�يرة م��ن طلبة
اجلامعات العمانية احلكومية واخلا�صة وو�صل عدد الطلبة امل�شاركون نحو
 500طالب .واف��اد ابراهيم خمتار مدير االن�شطة الريا�ضية يف جامعة
االم���ارات ورئي�س الوفد الريا�ضي م�شاركة اجلامعة يف اليوم الريا�ضي
املفتوح جلامعة ال�سلطان قابو�س ي�أتي يف اطار عالقات التعاون امل�شرتك
ب�ين اجلامعتني وال��ت��ي متتد اىل اك�ثر م��ن خم�سة وع�شرين ع��ام فنحن
نت�شارك يف كثري من الفعاليات  ،واالن�شطة الريا�ضية جزء من التعاون
امل�شرتك بني اجلامعتني  ،هذا وقد مثل جامعة االمارات يف هذا اليوم 12
طالب ريا�ضي متثلت م�شاركتهم يف انواع خمتلفة من ال�سباقات الريا�ضية
ككرة القدم والطائرة وال�سلة وال�سباحة والتن�س والعاب القوى وغريها.
وح��ول جممل امل�شاركة ق��ال ال�سيد خمتار �سعدنا كثريا مب�شاركة �سعادة
الدكتور علي بن �سعود البيماين رئي�س جامعة ال�سلطان قابو�س يف فعاليات
اليوم الريا�ضي وتكرميه لوفد جامعة االم��ارات وعلى ح�سن اال�ستقبال
وال�ضيافة وال��ت��ي كانت يف ج��و م��ن املحبة وال�صداقة وال��ت��ي ت���أت��ي �ضمن
اال�سرتاتيجية ال�ساعية لتفعيل دور الن�شاط الريا�ضي يف مثل هذه املنا�سبات
والتي تندرج حتت �أحد الأهداف االتفاقية املربمة بني اجلامعتني.
من جانبهم اكد الطلبة على مدى اهمية مثل هذه امل�شاركات والتي تنمي
املهارات الريا�ضية لديهم وتعزز العالقات الطالبية بني طالب اجلامعات
امل�����ش��ارك��ة ح��ي��ث ق���ال ال��ط��ال��ب ي��و���س��ف حم��م��د امل��ن�����ص��وري م��ن كلية تقنية
املعلومات اقامة �شبكة جيدة من العالقات واالطالع على جتارب اجلامعات
االخرى وتنمية مهاراتنا الريا�ضية كلها امور مكت�سبة من خالل امل�شاركة
يف مثل هذه االن�شطة الريا�ضية.

تتحمل امللوحة وتتمتع بقيمة غذائية عالية

مزارعو منطقة الفقع بالعني ينجحون يف زراعة ٧
�أعالف بديلة للرود�س توفر  ٪٢٥من ا�ستهالك املياه
•• العني  -الفجر:

جنح مركز خدمات املزارعني ب�أبوظبي يف
زراعة � 7أنواع جديدة بديلة لعلف الرود�س
ال����ذي ي�����س��ت��ن��زف ك��م��ي��ات ك��ب�يرة م���ن املياه
ويت�سبب يف م�ضاعفة ملوحة الرتبة ،والذي
مت �إيقاف ت�سويقه من قبل حكومة �أبوظبي
م�سبقاً ،ون�صحت املزارعني با�ستبدال زراعته
ب���أن��واع �أخ��رى من الأع�ل�اف ..حيث تتميز
هذه الأع�لاف بقدرتها على حتمل ملوحة
الرتبة كما �أن بع�ضها ي�ستهلك مياه مبعدل
يقل ب�أكرث من  ٪٢٥من ا�ستهالك الرود�س
التي اعتاد امل��زارع��ون على زراع��ت��ه ويعترب
من �أكرث احل�شائ�ش ا�ستنزافا للمياه.
وق��د مت تطبيق ه��ذه ال��ت��ج��ارب يف املزرعة
الإر���ش��ادي��ة مبنطقة الفقع بالعني خالل
امل��و���س��م ال�����ش��ت��وي ل��ع��ام  2012ويف بع�ض
م���زارع الغربية �أي�����ض��اً ،كما �ستكون هناك
جتارب �أخ��رى يف املو�سم ال�صيفي ،2013
حيث جاءت هذه التجارب بعد جناح جتربة
زراعة ح�شائ�ش الليبيد يف العديد من املزارع
عرب �إم��ارة �أبوظبي� ،إذ كثف املركز جتاربه
ل��زراع��ة �أن����وا ٍع �أخ���رى م��ن الأع�ل�اف ت�سهم
يف �سد حاجة ال�سوق املحلية من الأعالف
البديلة للرود�س والرب�سيم ،واملتعارف عليه
حملياً با�سم (اجلت).
ومن املتوقع �أن ينظم املركز حملة ترويجية
لهذه الأعالف ملا لها من مزايا متعددة كما
�أنها م�ست�ساغة من قبل احليوانات ومفيدة
لهم.
ويف كلمة له قال كري�ستوفر هري�ست املدير

التنفيذي للمركز� :إن حكومة �أبوظبي من الوقوف على نتائج �سليمة ذات دقة عالية..
خ�لال مركز خدمات امل��زارع�ين تعمل على وه���ا ه��و امل��رك��ز ال��ي��وم يح�صل ع��ل��ى نتائج
�إي���ج���اد احل��ل��ول ال��ب��دي��ل��ة ل�ل��أع�ل�ااف التي مب�شرة وجيدة ،حيث �أقر اخلرباء � 7أنواع
�سجلت ا�ستهالكاً كبرياً للمياه �أو �إحداث من الأعالف ذات نفع وفائدة للحيوانات..
���ض��رر ب��ال�ترب��ة م��ث��ل ال���رود����س والرب�سيم وق����درة ع��ل��ى حت��م��ل م��ل��وح��ة امل��ي��اه العالية
(اجلت) حيث يعمل مركز خدمات املزارعني وجفاف الرتبة ..حيث ي�سعى مركز خدمات
على تويل هذه املهمة وجتربة �أن��وا ٍع كثرية امل���زارع�ي�ن ب��وا���س��ط��ة ال��ت��ج��ارب الإر�شادية،
م��ن الأع��ل�اف يف ع���دد م��ن امل����زارع املحلية والأيام احلقلية ،وور�ش العمل ،وغريها من
لنتمكن م��ن ال��و���ص��ول �إىل �أف�ضل النتائج الو�سائل ،ل�سد الفجوة التكنولوجية ونقل
و�أك�ث�ره���ا دق����ة ،ح��ي��ث ت��ع��اين ال��ع��دي��د من املعرفة وامل��ه��ارة الفنية للمزارعني لزيادة
امل���زارع املحلية م��ن امللوحة العالية والتي قدراتهم املهنية يف الزراعة.
تتعدى  20.000درج���ة يف امل��ل��ي��ون وهي يقف حم�صول ال��رود���س على ر�أ����س قائمة
املحا�صيل التي ت���ؤث��ر ب�صورة �سلبية على
ن�سبة عالية جداً.
و�أ���ض��اف :لقد مت �إ���ش��راك بع�ض امل���زارع يف امل����وارد امل��ائ��ي��ة وخم���زون���ات امل��ي��اه اجلوفية
املنطقة الغربية والعني والتي تعاين ارتفاع يف ب��اط��ن الأر������ض ،ح��ي��ث ت�ستنزف زراعته
ن�سبة ملوحة املياه يف جتاربنا لنتمكن من يف الإم�������ارة �أك��ث�ر م���ن  90م��ل��ي��ار جالون

حقوق املر�أة العاملة فى ندوة تنظمها جامعة االمارات
•• العني  -الفجر:

اعلنت الدكتورة حبيبة �سيف �سامل ال�شام�سي امني �سر جمل�س ادارة جامعة
االم����ارات م�ساعدعميد كلية ال��ق��ان��ون ل�����ش���ؤون الطالبات ع��زم الكلية عقد
ن��دوة حول حقوق امل��ر�أة العاملة يف �ضوء قانون العمل االحت��ادي الإماراتي
والإتفاقيات الدولية م�شرية اىل �أهمية و�أه��داف الندوة حيث يُعد االهتمام
بحقوق الإن�سان وم��ن ثم حقوق امل��ر�أة العاملة من �أه��م مو�ضوعات ما بعد
احلداثة على ال�صعيد الدويل ،وك�شفت الدكتورة حبيبة ال�شام�سي ان حماور
الندوة ت�شمل حقوق امل��ر�أة يف قانون العمل االحت��ادي واالتفاقيات الدولية.
وحقوق امل��ر�أة يف العمل يف ال�شريعة الإ�سالمية.و دور هيئات املجتمع املدين
يف حماية حق املر�أة يف العمل .وقالت الدكتورة حبيبة ونحن نحتفل باليوم
العاملي للمر�أة ن�ستذكر وبكل فخر ماحققته امل��ر�أة الإماراتية من �إجنازات
نوعية وجناحات كربى ما كانت لتتحقق لوال الدعم الكبري والرعاية التي
�أولتها قيادتنا الر�شيدة للمر�أة يف كل مناحي احلياة وقد بد�أت م�سرية دعم
املر�أة مع املغفور له امل�ؤ�س�س الباين ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ث��راه ال��ذي حر�ص على �أن تكون امل��ر�أة ج��زءا فاعال يف بناء املجتمع و�شريكا
حقيقيا يف م�سرية التنمية وا�ستمرت هذه امل�سرية مع �صاحب ال�سمو الوالد
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة حفظه
اهلل و�أخ��ي��ه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را���ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي لتتبو�أ املر�أة �أعلى املنا�صب يف احلياة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية .
و�أكدت الدكتورة حبيبة �أن املر�أة يف الإمارات �أ�صبحت ركنا �أ�سا�سيا �ضمن معادلة
بناء الوطن وامل�شاركة يف �صنع ق��راره االجتماعي وال�ترب��وي واالقت�صادي
والريا�ضي والإعالمي والثقايف وغريها من املجاالت ..الفتة �إىل �أن الدعم
من القيادة مكن امل��ر�أة الإماراتية من التغلب على خمتلف التحديات التي
ت��واج��ه��ه��ا وت��ب��و�ؤ م��واق��ع ق��ي��ادي��ة م��رم��وق��ة يف اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة والقطاع
اخلا�ص على حد �سواء .و�أثنت ال�شام�سي على جهود �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االعلى لالمومة
والطفولة الرئي�سة االعلى مل�ؤ�س�سة التنمية اال�سرية التي كان لها الف�ضل
الأكرب والدور الرائد الداعم للحركة الن�سائية واملر�أة وقد �أثمر هذا الدعم
عن ت�شجيع امل��ر�أة والأخ��ذ بيدها للتقدم والتطور وحتقيق ال��ذات والتفاعل
مع الأحداث .وقالت الدكتورة حبيبة نحن يف كلية القانون بجامعة االمارات
نفخر بالقيام بدور حموري يف متكني املر�أة وتعزيز دورها لت�شارك جنباً �إىل
جنب مع الرجل يف بناء دولتنا احلديثة وتر�سيخ مكانتها اقليميا ودوليا.

�أمريكي من املياه �سنوياً� ،أو ما يزيد على
 150مليون مرت مكعب من املياه تقريباً،
حيث ي�ستهلك الطن الواحد من الرود�س
الأخ�ضر حوايل  260مرتا مكعبا تقريباً
وتبلغ انتاجية الرود�س  5ـ  6ح�شات �سنويا،
وتتم زراعة بذوره ملدة عام واحد فقط ،لذا
�سعى مركز خدمات املزارعني لإيجاد بدائل

وح��ل��ول تلبي اح��ت��ي��اج��ات ال�����س��وق والطلب
املتزايدة من الأعالف ،وخل�ص �إىل � 7أنواع
�أخ����رى م��ن االع�����ش��اب ت�شمل ع�شب باجرا
نابيري الهجني وال����ذرة العلفية والدُّ خن
ال��ع��ل��ف��ي وال������ذرة ال��رف��ي��ع��ة وال�����س��ي�����س��ب��ان و
الأ����ش���ج���ار ال��ع��ل��ف��ي��ة ال�����ص��ب��ار الال�شوكي
والدخن الإ�صبعي الرفيع.

�إعالن النتائج يف  14مار�س اجلاري

م�سابقة �أجمل حديقة منزلية تنهي تقييم  169حديقة يف العني وابوظبي والغربية
•• العني  -الفجر:

انهت جلنة التحكيم املحايدة مل�سابقة اجمل حديقة
منزلية التي اطلقتها دائ��رة ال�ش�ؤون البلدية( بلدية
مدينة ابوظبي – بلدية مدينة العني – بلدية املنطقة
الغربية ) يف دورتها االوىل على م�ستوى امارة ابوظبي
حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن �سمو ال�شيخة ف��اط��م��ة بنت
مبارك جوالتها امليدانية يف مناطق البلديات الثالث
لتقييم احل��دائ��ق امل�ؤهلة للم�شاركة يف امل�سابقة على
م�ستوى امارة ابوظبي بفئتها الداخلية و اخلارجية.
وبلغ اجمايل احلدائق امل�شاركة يف املناطق الثالث 169
حديقة منزلية بواقع  39حديقة داخلية و  36حديقة
خارجية يف املنطقة الغربية و 35حديقة داخلية و 20
حديقة خارجية يف مدينة العني و  25حديقة داخلية
و  14حديقة خارجية يف مدينة ابوظبي  .ويتم اعالن
الفائزين يف حفل التكرمي النهائي املزمع تنظيمه يف
الرابع ع�شر من مار�س اجل��اري بح�ضور �سمو ال�شيخ
ه����زاع ب���ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان م�����س��ت�����ش��ار الأم�����ن الوطني
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي بق�صر
االمارات.
و�ضمت جلنة التحكيم امل��ح��اي��دة التي امتد تقييمها
للحدائق من الثاين حتى ال�سابع من مار�س اجلاري
�سبعة اع�����ض��اء م��ن ذوي االخ��ت�����ص��ا���ص و اخل��ب�رة هم
امل��ه��ن��د���س ����ص�ل�اح احل���م�ي�ري م���ن ب��ل��دي��ة اب���وظ���ب���ي و
املهند�سة ناهد ال��ظ��اه��ري م��ن بلدية مدينة العني و
م�سيعد املن�صوري من بلدية الغربية وعائ�شة اليماحي
و موزة الذباحي من بلدية الفجرية واملهند�س ابراهيم
الزرعوين و املهند�س على ب�شري من بلدية عجمان.
وا���ش��اد اع�����ض��اء جلنة التحكيم امل��ح��اي��دة مب��دى و عي

امل�شاركني مبعايري اال�ستدامة وتر�شيد ا�ستهالك موارد
الطبيعة كمياه الري واال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية
مثنني على الدقة التي متيز بها امل�شاركني يف اختيار
الزراعات والعنا�صر النباتية وغري النباتية املتوافقة
مت��ام��ا م��ع ���ش��روط امل�����س��اب��ق��ة وم��ع��اي�ير اال���س��ت��دام��ة و
اهتمامهم بال�صيانة ال���دوري���ة واملنتظمة للحدائق
واملحافظة عليها.
وا�شار اع�ضاء اللجنة اىل حر�صهم على اتباع معايري
التقييم بكل �شفافية و م�صداقية وت��ع��اون فاعل مع
ا���ص��ح��اب احل���دائ���ق م�ضيفني ب���ان التقييم ق��د متيز
با�ستخدام كافة الو�سائل والتقنيات التي من �شانها
احل�صول على تقييم دقيق و�سهل حيث مت ا�ستخدام
اجهزة االي باد يف التقييم وحتديد احلدائق الفائزة.
جدير بالذكر ان امل�سابقة القت اقباال كبريا و اهتماما
كبريا من امل�شاركني مع التزامهم و تقيدهم بال�شروط
و امل��ع��اي�ير ال��ت��ي و�ضعتها البلديات ال��ث�لاث وق��د كان
وعي ال�سكان ملحوظا يف جمال الزارعة امل�ستدامة و
ذلك نظرا خلربتهم التي اكت�سبوها من خالل احلملة
الإعالنية والإعالمية التي �أطلقت للرتويج للم�سابقة
وتعميم ثقافة املحافظة على البيئة واملظهر احل�ضاري
للمدينة وزيادة امل�ساحات اخل�ضراء واملناظر اجلمالية
 ,االم�����ر ال�����ذي ���س��ه��ل ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير ع��ل��ى امل�شرتكني
ا�ستيعاب فكرة امل�سابقة و التناغم معها .هذا و كانت
دائرة ال�ش�ؤون البلدية املنظمة للم�سابقة ممثلة ببلدية
مدينة ابوظبي و مدينة العني واملنطقة الغربية قد
حر�صت على التوا�صل مع جميع ال�سكان  ،من خالل
املواقع االلكرتونية و مراكز خدمة العمالء و املراكز
ال��ت��ج��اري��ة و�إر����س���ال ال��ر���س��ائ��ل الن�صية الق�صرية عرب
الهواتف املتحركة ،والو�سائل االعالمية و االعالنية

املختلفة  ،و�إتاحة الفر�صة �أمام �أكرب عدد من الأهايل
املهتمني بالت�شجري وتن�سيق حدائق منازل للم�شاركة .
وتهدف م�سابقة �أجمل حديقة منزلية �إىل احلفاظ
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وت���وف�ي�ر ب��ي��ئ��ة ���ص��ح��ي��ة لأف������راد املجتمع
وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ال��ري وال��زراع��ة ،كما
ت�سهم يف تعزيز املنظر اجلمايل مل��دن الإم���ارة و�إثراء
ال�شراكة املجتمعية من جانب وتنمية اجلانب املعريف
اخلا�ص بالزراعة من جانب �آخر بالإ�ضافة لدورها يف
تعزيز جانب امل�س�ؤولية االجتماعية وتوعية املجتمع
بالأ�ساليب الزراعية والتجميلية ال�صحية من خالل
�شروط امل�شاركة التي ت�ضمنت ت�سعة معايري رئي�سة هي
املنظر العام للحديقة ،و تنوع العنا�صر النباتية ،و تنوع

العنا�صر غري النباتية ،والبيئة واال�ستدامة ،والأمان
وال�����س�لام��ة ،وال��ع��ن��اي��ة وال��ن��ظ��اف��ة ،وج���ودة الإ����ض���اءة ،و
نظام ال��ري وم��دى ا�ستخدام �شبكات ال��ري احلديثة،
و�أف�ضل فكرة �إبداعية متميزة يف احلديقة  ,وق��د مت
ر�صد جوائز قيمه موزعة على املراكز الثالثة الأوىل
لكل فئة خارجية وداخلية .وت�شارك يف امل�سابقة عدد
من امل�ؤ�س�سات الداعمة واملهتمة بهذا املجال كالقدرة
القاب�ضة و�شركة امل�سعود لل�سيارات وادنوك للتوزيع و
�شركة توليب ج��اردن فهم ي�ساهمون يف تعزيز املظهر
اجلمايل لإم��ارة �أبوظبي و مدنها املختلفة  ،والت�أكيد
ع��ل��ى م�����س���ؤول��ي��ت��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ا���ش��ي مع
اهدافهم اال�سرتاتيجية و ر�ؤية امارة ابوظبي.
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يكمن �سرها يف جتميل لون الب�شرة ب�شكل طبيعي

اختاري كرمي الأ�سا�س املفيد
هذه املنتجات التي (ت��ذوب) يف الب�شرة تهدف �إىل �إخفاء
العيوب ال�صغرية ومنح �إ�شراقة جميلة للوجه .يكمن
�سرها يف جتميل لون الب�شرة ب�شكل طبيعي من دون
زيادة �سماكتها.

23

منافع منتظرة
• �إ�ضفاء مل�سة �شفافة وطبيعية وقريبة من تركيبة الب�شرة كما لو كان املاكياج غري
موجود .يجب �أال يرتك املنتج �أي �أثر و�أال يخ ّلف طبقة �سميكة على الب�شرة.
• ال�سماح للب�شرة بالتنف�س ،ما يعني عدم �سد امل�سام.
• متلي�س حبيبات الب�شرة و�إخفاء العيوب والتجاعيد واخلطوط الرفيعة.
• حمو �آثار التعب عن الب�شرة عرب تعزيز �إ�شراقة الوجه وك�أن الب�شرة
�صحية طبيعياً!
حمتوى فاعل
• امل���اء :ه��ذه املنتجات ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م�ستحلب يحتوي عموماً على
 20%من املاء ،لكن قد ت�صل هذه الن�سبة �أحياناً �إىل .40%
• �أ�صباغ �شفافة� :إنها م��واد رقيقة وق��د ت�شمل منتجات الأكريالت
وال��ن��ي��ل��ون ،وه��ي تخفي احلبيبات وتُ�ب�رز ال��ل��ون الطبيعي للب�شرة .هي
توحد لون الب�شرة ومتنحها �إ�شراقة جميلة من دون �أن تتخذ �شكل بودرة
ّ
�سميكة.
• زيوت متقلبة :تكون هذه الزيوت مركبة �أو طبيعية وهي تتبخر ب�سرعة
خمتلفة وت�ضمن تركيبة خفيفة ّ
وتلطف الب�شرة.
• بوليمريات �أو هالم بال�سيليكون :ت�ضمن هذه الأنواع متا�سك الب�شرة
وثبات كرمي الأ�سا�س ف� ً
ضال عن توزيع متجان�س للم�ستح�ضر.
• �أ�صباغ مل ّونة :ت�شكّل هذه املواد بني  10و 15%من الرتكيبة .ال تتغري
املكونات� :أك�سيد احلديد الأحمر والأ�سود ،وثاين �أك�سيد التيتانيوم ،و�أ�صباغ
مركبة .ميكن �إ�ضافة �أن��واع �أخ��رى من الأ�صباغ لتغطية التجاعيد �أو
امل�سام الظاهرة.
• ال�صدف :ي�ضمن عك�س �ضوء الوجه وزيادة �إ�شراقته.
• عنا�صر خا�صة (للعناية) :نذكر منها الغلي�سريين للرتطيب،
واملواد امل�ضادة لل�شيخوخة ،وم�ضادات الأك�سدة ،وماء الزهر...

تناول اخل�صار والفواكه لي�س
ً
كافيا للتخل�ص من الوزن الزائد
�أثبتت �أبحاث علمية �أوروبية �أجريت حتت �إ�شراف الكلية امللكية يف لندن ان
تناول اخل�ضروات والفواكه بكرثة ال يعترب عام ً
ال كافياً للتخل�ص من الوزن
الزائد الذي يتعر�ض له الإن�سان ،خا�صة مع تقدمه يف ال�سن.
وقد خ�ضع للدرا�سة حوال � 374ألف �شخ�ص من  10بلدان �أوروبية يف غ�ضون
� 5سنوات ،خل�صت نتائجها اىل ان الإكثار من تناول اخل�ضروات والفواكه ال
يحول دون زيادة الوزن� ،شريطة االلتفات اىل عوامل �أخرى ذات ت�أثري مهم
مثل ال�سعرات احلرارية التي يتناولها الإن�سان يف وجباته الغذائية ،بالإ�ضافة
اىل ممار�سته للتمارين الريا�ضية.
من جانب �آخر ي�ؤكد الفريق القائم على الدرا�سة برئا�سة �آين كالري فريغناود
ان زيادة الوزن لي�ست حجة لعدم تناول الفواكه ،اذ ان الأطعمة النباتية مليئة
بالعنا�صر الغذائية التي ت�شكل وق��اي��ة طبيعية �ضد �أم��را���ض القلب وعدد
من �أن��واع ال�سرطان .كما ي�شدد العلماء على انه على الرغم من ان املنتجات
النباتية ال ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف التخل�ص من الوزن الزائد� ،إال انها ت�سهل
هذه العملية.
وت�شري الدرا�سة اىل ان اتباع نظام غذائي حمدد قد ال ي�ؤدي اىل فقدان الوزن
الزائد ،انطالقاً من تغيريات قد تطر�أ على الإن�سان ك�إقالعه عن التدخني،
الأمر الذي ي�ؤدي اىل زيادة الوزن.
وبغ�ض النظر ع��ن ت���أث�ير اخل�����ض��روات وال��ف��واك��ه على ال���وزن ين�صح العلماء
بالإكثار من تناولها ،ملا حتمله من فوائد جمة كتعديل �ضغط ال��دم املرتفع
وتخفي�ض معدل الكولي�سرتول.

عنا�صر يجب احلذر منها
• الزيوت املعدنية �أو النباتية الثقيلة ج��داً :تزيد �سماكة
املنتج الذي يفقد مرونته.
• معدن الطلق �أو الكاولني :مييالن �إىل زيادة �سماكة
طبقة الب�شرة وتراجع �شفافيتها.

�شعرك �صعب الت�سريح؟ ن�صائح اخلرباء ملعاجلته
ِ
ال�سبت  26يناير  2013ي�سيء ف�صل ال�شتاء ،مع ما يحمل
من برد ورياح و�أمطار ،معاملة �شعرنا الذي ال يلبث �أن يتمرد
وتظهر عليه جتاعيد ب�شعة .لتفادي تلف ال�شعر �إليكِ بع�ض
احللول واملنتجات لرتطيب ال�شعر وت�سريحه ب�سهولة.
ق�صات خا�صة ملحاربة التجعيد
ت�سيطر الرطوبة على الأجواء �سواء كان الطق�س بارداً �أو حاراً،
وتبقى على الدوام عدو ال�شعر الأمل�س �أو املجعد.
• ن�صائح اخلرباء:

 جتبني ا�ستعمال �أدوات التملي�س لأن ال�شعر مييل يف ال�شتاء�إىل اجلفاف.
 جربي التملي�س الربازيلي :يعالج الأطراف من خالل ملءاخل�صل بالكرياتني ،وه��ي م��ادة �أ�سا�سية متنح ال�شعر مرونة
في�سهل متلي�سه ،ويبقى مفعوله ثالثة �أ�شهر �شرط ا�ستعمال
�شامبو خ���الٍ م��ن ���ص��دي��وم ال��ك��ل��وري��د ال���ذي يلتهم الكرياتني
ويق�ضي عليه.
• الو�صفة ال�صحيحة:
 -م��ل�����س��ي ���ش��ع��رك مب��ن��ت��ج��ات ال��ت��م��ل��ي�����س وامل�������ض���ادة للتجعيد

التقليدية� :شامبو ،ما�سكات ،زيوت وم�صل...
 ا�ستعملي الورني�ش ،فهو مادة م�ضادة لال�ستاتيكية ومثبتةيف الوقت عينه.
عالجات يُن�صح باتباعها:
 الزيت املنعم (زيت �إل�سيف من لوريال) :متنح قطرات عدةم��ن خليط الأع�����ش��اب (ال��ل��وت�����س وال��ب��اب��وجن وال����ورد والكتان)
ال�شعر مظهراً �أمل�ساً خالياً من التجعد وتغذي الأل��ي��اف يف
الوقت عينه.
 الرذاذ املم ّل�س (فيفال دوب فا�شون �ستايل) :ر�شي بع�ضاً منهعلى الفر�شاة و�ستدوم فاعلية املواد املثبتة امل�ضادة للمياه التي
يحتوي عليها ملدة � 24ساعة.
 ال��و���ش��اح املثبت (الورني�ش املثبت رق��م  :)1بخار ج��اف معجرعة من الغاز ال��داف��ع مينح �إ�سهاباً خفيفاً جافاً ومتلي�ساً
رائعاً.
 ف��ر���ش��اة اخل��ب�ير (ف��ر���ش��اة فيليب�س) :ت�شبه ف��ر���ش��اة عاديةم�سطحة تقليدية ُتخرِج الهواء ال�ساخن بحرارة ثابتة لتملي�س
ال�شعر على املدى الطويل.
عالجات مغذية لل�شعر اجلاف
فيتك�سر ويفقد
يتعر�ض ال�شعر يف ال�شتاء ملزيد من اجلفاف
ّ
ملعانه وي�صعب ت�سريحه.
• ن�صائح اخلبري
 ال تخرجي و�أنت مبللة ال�شعر لتجنبيه اجلفاف بفعل الربدوالرياح.
 ا�ستعملي عالجات من املك ّمالت الغذائية ك�� ّل ثالثة �أ�شهرتعتمد على الفيتامني  Bومعادن لتحفيز �شعرك واحل�� ّد من
�آثار التعب التي ي�سببها ف�صل ال�شتاء وال�ضغط.
• الو�صفة ال�صحيحة
 غذي �شعرك بالدهون والأحما�ض الدهنية ول ّفيه مبن�شفة�ساخنة حواىل  30دقيقة لت�ضمني ت�سرب امل��واد الفاعلة �إىل
ف��روة ر�أ���س��ك ،مرتني �أو ث�لاث م��رات ك�� ّل ثالثة �أ�سابيع على
الأقل.
 جددي ملعان �شعرك عرب ا�ستعمال منتجات ممتازة من بينهامادة تلميع بني ك ّل �صبغة �شعر و�أخرى لإنعا�ش لون �شعرك� ،أو
�أنواع معينة من ال�شامبو للحفاظ على بريق ال�شعر.
• عالجات يُن�صح باتباعها:
 غ�سول م�ضاد لتك�سر ال�شعر (د .بيار ري��ك��و ،تغذية كثيفةلل�شعر) :مواد مغذية تعيد ال�صحة �إىل �أطراف ال�شعر الدهنية،
والربوفيتامني  B5لتقوية مقاومة فروة الر�أ�س.
 رذاذ للمعان (لو بوتي مار�سييه) :م�ستخرج من زهرة القطنوخ ّل الفاكهة لزيادة ملعان ال�شعر.
 ك��رمي لتجديد ال�شعر (ك��ل��وران ،ك��رمي نهار م�ستخرج منال��ب��ل��ح) :يجمع ب�ين م�ستخرح ال��ب��ل��ح وب��روت�ين ال��ق��م��ح الذي
يتفاعل مع كرياتني ال�شعر لتجديده من الأعماق.
 قناع مغذٍ (في�شي ،قناع غني مب��واد مغذية) :يحتوي علىقليل من ال�سيليكون وكثري من الزيت النباتي والأحما�ض
الأمينية لتغذية ال�شعر التالف.

نعومة لل�شعر املكهرب
تت�أثر خمتلف �أنواع ال�شعر بعوامل كهربائية ،ال �سيما ال�شعر
الناعم.
• ن�صائح اخلبري:
 خففي م��ن وق��ت التجفيف الكهربائي م��ن خ�لال جتفيفال�شعر مبن�شفة جافة تفادياً لهذه العوامل التي ت��زداد بفعل
احلرارة واالحتكاك بالفر�شاة.
 اخ����ت����اري ح������رارة ن��اع��م��ة ع��ن��د جت��ف��ي��ف ����ش���ع���رك ،وابتاعيجمففاً �أيونياً يخفف ال�شحنات الكهربائية وا�ستبديل م�شط
ال�سرياميك �أو الكربون �أو اخل�شب مب�شط بال�ستيكي.
• الو�صفة ال�صحيحة:
 �ضعي قلي ًال من الرغوة لزيادة حجم ال�شعر قبل جتفيفه.
 ا�ستعملي امل�صل �أو منتجات خا�صة لت�سريح �شعرك.عالجات يُن�صح باتباعها:

 م�صل للمعان�( :سيبا�ستيان بروفي�شنل) لتلميع ال�شعروال�سيطرة على ال�شحنات الكهربائية.
 رغ��وة ا�ستاتيكية (من لوريال)� :سهلة اال�ستعمال وحتتويعلى �ألياف قطن ونظام م�ضاد لالحتكاك مينح مظهراً ناعماً
طبيعياً.
 و�شاح احلماية (من �أوجني بريما) :ي�شكل بروتني احلريروالربوفيتامني  B5غ�شا ًء فائق النعومة يحمي ال�شعر.
 جمفف �شعر خبري :تخفف تقنيته الأيونية من ال�شحناتالكهربائية ومت ّل�س ال�شعر وت�س ّرع عملية التجفيف.
ال تن�سي ف���روة ر�أ���س��ك فهي ���ض��روري��ة ل�صحة ���ش��ع��رك .يزيد
ارتداء القبعات يف ال�شتاء والتدفئة مادة الزهم والق�شرة ،لذلك
نن�صحك با�ستعمال �شامبو غني بزنك برييتيون وجتنب غ�سل
ال�شعر مبياه �ساخنة وفركه بقوة ،كذلك ا�ستعملي ما�سكات
مغذية تنا�سب نوعية �شعرك.

األحد  10 -مارس  2013م  -العـدد 10736
2013 - Issue No 10736

March

Sunday 10

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

24
امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/402عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم57و 2013/58عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/562عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعادة اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2012/3581عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/حممد علي اليت �سفار علي اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :بيور
اير ل�صيانة التكييف املركزي اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه/بيور اير ل�صيانة التكييف املركزي اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر (اعالن املدعى عليها بعري�ضة الدعوى) حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/19
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا
امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على
االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/04

مدعيان -1/حممد حنيف حممد بخ�ش اجلن�سية :باك�ستان -2حممد
رفيق مري حممد اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :الراقي للنقليات العامة
اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه/
الراقي للنقليات العامة اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/3/18
موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام
الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية مدينة
حممد بن زايد �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك
و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة
ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/03

مدعي/غاناباتي �سيفاجي غاناباتي اجلن�سية :الهند مدعى عليه :ا�سرت
االمارات لالعمال االلكرتوميكانيكية اجلن�سية :االمارات مو�ضوع
الدعوى :م�ستحقات عمالية املطلوب اعالنه /ا�سرت االمارات لالعمال
االلكرتوميكانيكية اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا
لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة
االوىل بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او
بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ
2013/3/03

مدعي/حممد رفيق حممد منري اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه :ا�سالم اباد
العمال البالط والرخام اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه /ا�سالم اباد العمال البالط والرخام اجلن�سية:
االمارات عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت
املحكمة يوم االحد املوافق  2013/3/17موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت
مكلف باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة االوىل بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/3/05
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حمكمة ابوظبي االبتدائية

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية

امـــــــارة ابـــــوظبــي
دائــــــرة الق�ضـــــاء
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

اعالن للح�ضور امام ادارة التنفيذ
يف التنفيذ رقم ( 2012/3343ت عمل -م ع -ت �-أظ)
طالب التنفيذ /رادهاكري�شنا بيالي جوباال كري�شنا بيالي اجلن�سية :الهند
املنفذ �ضده � :شركة ا�سرت ا�سو�شيت تري موامبيانتي ا�س بيه ايه اجلن�سية:
االمارات املطلوب اعالنه� :شركة ا�سرت تري ا�سو�شيت موامبيانتي ا�س بيه ايه
اجلن�سية :االمارات عنوانه :بالن�شر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ
ال�سند التنفيذ ال�صادر يف الدعوى رقم  2012/2981عم جز -م ع-ب� -أظ وحدد
لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2013/3/21موعدا لنظر طلب التنفيذ.
فانت مكلف باحل�ضور امام الدائرة االوىل بادارة التنفيذ -الكائنة باملحكمة
العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله ,تفاديا التخاذ
اجراءات التنفيذ اجلربي.
القلم العمايل

حماكم دبي

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
حمكمة ابوظبي االبتدائية
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

اخطار دفع يف الق�ضية التنفيذية  -رقم  2012/1718تنفيذ عمايل
م�سل�سل عام2012/8496:

اىل املحكوم عليه /م�ؤ�س�سة بيور العمال البال�سرت وال�سرياميك  -االمارات عنوانه:
بالن�شر  -قد �صدر �ضدك حكم يف الق�ضية رقم  2012/942ل�صالح املدعي�(/سليم
مياه �سابجو مياه -بنغالدي�ش ) 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  -1املبلغ املطلوب حت�صيله 5.544:درهم -2-ر�سم
الت�صريح بالتنفيذ -3- :املجموع 5.544 :درهم اماراتي لذا فانت مكلف باحل�ضور
ام��ام هذه املحكمة للجل�سة املحددة يف ال�ساعة ( )9.00من �صباح ي��وم 2013/3/21
لتنفيذ م��ا ذك���ر اع��ل�اه ,ويف ح���ال تخلفك ع��ن ذل���ك ف���ان املحكمة �ستتخذ بحقك
االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ  2013/3/05م .
القا�ضي /جمال الدين وداعة

حماكم دبي

حماكماال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2012/1122ا�ستئناف جتاري

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1266جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/جيه اي تيك اليكرتوميكانيكال �سريف�س ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /رخ��اء اخلليج ال��دول��ي��ة ذ.م.م وميثله :حممد ح�سن حممد
البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره
( 212693.58دره���م) وال��ر���س��وم وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة وال��ف��ائ��دة  %12م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/3/12
ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل�ست�أنف �ضده  - 1 /ر�سكوم هولدينجز ليمتد rescom holding

 limitedمجهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة انرتنا�شيونال
ف��اون��دي�����ش��ن ج���روب ذ.م.م ومي��ث��ل��ه :حم��م��د ح�سن حم��م��د ال��ب��ح��ر قد
ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2010/762جتاري كلي
بتاريخ  2012/7/30وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2013/3/13
ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة  ch2D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

ق�سم الق�ضايا التجارية

ق�سم الطعون

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
الكاتب العدل -عجمان

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

اعـــــــالن

املرجع 2013/178:
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات -عجمان:ال�سيد/
ال�شيخ�/سلطان علي را�شد النعيمي اجلن�سية :االمارات دالل حممد �سعد الدين
اجلن�سية :لبنان وطلب الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�ضمن  :ف�سخ عقد
�شراكة وت�صفية يف اال�سم التجاري (الطريقة لتجارة املفرو�شات /ذ.م.م
) واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ()541030
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان اىل /ليكن معلوما للجميع بان
الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�صديق على ذوي ال�ش�أن يف املحرر املذكور بعد
انق�ضاء ا�سبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
الكاتب العدل
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان

حماكم دبي

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/90عم جز -م ع -ب� -أظ

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعال ن للح�ضور امام املحكمة يف الدعوى رقم 2013/207عم جز -م ع -ب� -أظ

مدعي/خان اف�ضل ايان �شري اف�ضل اجلن�سية :باك�ستان مدعى عليه� :شركة
الزاهرة للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات
عمالية املطلوب اعالنه�/شركة الزاهرة للمقاوالت العامة اجلن�سية :االمارات
عنوانه :بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة
يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف
باحل�ضور ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الرابعة بـ حمكمة ابوظبي
االبتدائية  -الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة
لنظر الدعوى بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/25

مدعي/وبيدور وهاب مترب اجلن�سية :بنغالدي�ش مدعى عليه :عرب احلقول
للطاقة واالن�شاءات اجلن�سية :االمارات مو�ضوع الدعوى :م�ستحقات عمالية
املطلوب اعالنه/عرب احلقول للطاقة واالن�شاءات اجلن�سية :االمارات عنوانه:
بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم
الثالثاء املوافق  2013/3/19موعدا لنظر الدعوى ,لذا فانت مكلف باحل�ضور
ال�ساعة � 8.30صباحاً امام الدائرة الثالثة بـ حمكمة ابوظبي االبتدائية -
الكائنة املحكمة العمالية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة
بدفاعك و�صورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى
بثالثة ايام على االقل� .صدر بتاريخ 2013/2/24

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ( 2012/979مدين كلي) بوا�سطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه� /سوبوت

اعادة اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى ( 2012/974مدين كلي) بوا�سطة الن�شر
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية اىل املدعى عليه� /سوبوت القاب�ضة
املحدودة  -اقام املدعي/خور�شيد نور� -سويديه عنوانها :مكتب الكمايل للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية بدبي� -شارع ال مكتوم -بناية املكتوم -الطابق االول -مكتب
رقم  102هاتف رقم  042222288الدعوى برقم - 2012/974مدين  -كلي -عجمان-
ومو�ضوعها املطالبة مببلغ  148.622درهم بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف مقابل اتعاب املحاماة .فانت مكلف باحل�ضور
امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف
ال�ساعة  11.00امل��واف��ق ي��وم  12من �شهر مار�س ل�سنة  2013وذل��ك للنظر يف الق�ضية
بو�صفك مدعى عليه .حتريرا يف 2013/2/6

القاب�ضة امل��ح��دودة  -اق��ام املدعي/كرميه ن��ور -بريطانية عنوانها :مكتب
الكمايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية بدبي� -شارع ال مكتوم -بناية املكتوم-
الطابق االول -مكتب رقم  102هاتف رقم  042222288الدعوى برقم 2012/979
م��دين  -كلي -عجمان -ومو�ضوعها املطالبة مببلغ  156.342دره���م فانتمكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة  11.00املوافق يوم  12من �شهر مار�س ل�سنة 2013
وذلك للنظر يف الق�ضية بو�صفك مدعى عليه .حتريرا يف 2013/2/6
قلم الكتاب

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10

العدد  10736بتاريخ2013/3/10

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
العدد  10736بتاريخ2013/3/10

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي :الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون  ،العنوان :مكتب
 1001ملك مركز مزايا -بر دبي -هاتف 04 3215355 :فاك�س04 3215356/
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي
املذكور �أعاله لت�صفية عبدالغفار حاجى حممد للتجارة(�ش.ذ.م.م)
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/12وامل��وث��ق ل��دى كاتب
ال��ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ  2013/2/12وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

قلم املحكمة

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :عبدالغفار حاجى حممد للتجارة (�ش.ذ.م.م).
العنوان :مكتب رقم  103ملك عبيد حممد عبداهلل العري -دي��رة -امل��رر ال�شكل
القانوين :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رق��م الرخ�صة 635776 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري 1055550 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2013/2/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2013/2/12وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون  ،ال��ع��ن��وان :مكتب  1001ملك مركز
مزايا -بر دب��ي -هاتف 04 3215355 :ف��اك�����س 04 3215356/م�صطحباً معه كافة
امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

حماكم دبي

قلم الكتاب

امارة ابوظبي (دائرة الق�ضاء(
ادارة التنفيذ
العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
اعالن بال�سند التنفيذي يف الق�ضية التنفيذية رقم ( 2012/1342تنفيذ جتاري )
اىل املنفذ �ضده /ماهيندران كانا كانان عنوانه  :بالن�شر قد �صدر �ضدك من حمكمة ابوظبي
االبتدائية حكم رقم  2011/1376ل�صالح�/شركة االمارات للت�أمني وق�ضى حكم املحكمة بالزام
املدعى عليهما ماهيندران كانان كانان ورابط الطاقة للمقاوالت العامة بان يدفعا بالت�ضامن
والتكافل للمدعية �شركة االم���ارات للت�أمني مبلغ وق��دره  66000دره��م والفائدة بن�سبة %9
من تاريخ اقامة الدعوى يف  2010/12/9وحتى ال�سداد التام والزامهما مب�صروفات ور�سوم
الدعوى ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ,ومبا ان املحكوم له قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم
املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ,لذا عليك القيام بتنفيذ احلكم خالل خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ ن�شر هذا االع�لان .كما نخطرك بانه حتديد جل�سة  2013/4/7حل�ضورك بادارة
التنفيذ ال�ساعة (� )8.30ص للنظر يف التنفيذ ,ويف حالة تخلفك عن احل�ضور ف�ستتخذ يف
حقك االجراءات القانونية املنا�سبة� .صدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/2/7
القا�ضي /غالب م�صطفى الرباعي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1275مدين جزئي

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى 2012/912جتاري كلي
اىل املدعى عليهما -1/كيميا هاو�س العاملية  -2يو�سف حممود خطيب جمهويل حمل
االقامة مبا ان املدعي  /حممد عو�ض �شوي�ش الفدعاين العنزي -مالك مركز ت�سويق
انظمة االن��اب��ي��ب ال�سعودي وميثله :ع��وين عبدالهادي ح�سني حممد ق��د اق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل والت�ضامن بف�سخ االتفاق
بينهما وبني املدعي مببلغ وقدره ( 368035درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة القانونية بواقع  %12وفق القانون التجاري من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد
التام .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س امل��واف��ق 2013/3/28ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 ch2.E.22لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
م��ن م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي��ام على االقل(.ونعلمكم
باحالة الدعوى للدائرة التجارية الكلية الثالثة)

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2013/78عقاري كلي
اىل املدعى عليه -1/عقارات احمد عبدالرحيم العطار جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي  /م�سعود علي خان حممد علي وميثله :عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد
اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بف�سخ عقد بيع الوحدة رقم  3601يف مبنى �سكاي
�سكرابر مببلغ وقدره ( 1.967.885درهم) واملحرر بينها وبني املدعي والزام املدعى عليها
بان ت�سديد للمدعى مبلغ وقدره  787154درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/4/1ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة ch1.A.1
لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1255مدين جزئي

اىل املدعى عليهما -1/حممد ح�سن حامد مو�سى � -2شركة دار االدهم لالن�شاءات
ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي  /عمار حافظ حممد عبدالفتاح
وميثله :ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره ( 33000درهم) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام .وح���ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث�لاث��اء امل��واف��ق 2013/3/26
ال�ساعة ��� 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17ل��ذا فانت مكلف باحل�ضور او من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.
ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

ق�سم الق�ضايا العقارية

ق�سم الق�ضايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي

اىل املدعى عليه -1/ادوارد وونغ الي�سنا جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
 800بيتزا� -ش ذ.م.م وميثله :مبارك عبداهلل القيطي امل�صعبني قد اقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ
وقدره (50000درهم) تعوي�ضا عن اال�ضرار املادية واالدبية والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2013/3/19ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
ق�سم الق�ضايا املدنية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/742عقاري كلي

العدد  10736بتاريخ 2013/3/10
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1093عقاري كلي

اىل املدعى عليه -1/جمموعة ار�ض �شم�س االمارات ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي  /كوميل �شيفال وميثله مبوجب توكيل عام ال�سيد /ا�سلم �شيفال
وميثله� :سيف �سعيد را�شد الغبار ال�شام�سي قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها االوىل والثانية بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره
( 4942080درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %12
من تاريخ التعاقد يف  2007/12/18وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم
االربعاء املوافق  2013/4/10ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت
مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

اىل املدعى عليه� -1/شركة ادمنتون ادماير جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
 /يو�سف ها�شم عي�سى ها�شم العزيزي وميثله :حممد �سلمان ح�سن ال�صابري
قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ عقد البيع امل�ؤرخ 2008/11/8
والزام املدعى عليها مببلغ وقدره ( 375000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة  .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2013/3/21ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  ch1.B.8لذا فانت مكلف باحل�ضور او
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/913مدين جزئي
اىل املدعى عليه� -1/شركة بالك داون انرتنا�شيونال لتجميل ال�ساحات ذ.م.م جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /حممد حممود حممد -مالك م�ؤ�س�سة الر�شيد لهدم
امل��ب��اين وميثله :حممد �سلمان ح�سن ال�صابري ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املتنازع �ضدها بان تدفع للمتنازع مببلغ وقدره ( 46.350درهم ) والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ ا�ستحقاق املبلغ يف
 2012/1/2وحتى ال�سداد ال��ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني امل��واف��ق 2013/3/25
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  ch2.D.17لذا فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام
على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

العدد  10736بتاريخ2013/3/10
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2012/1753جتاري كلي
اىل املدعى عليه -1/اوج�ست �ستورك كي جي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
ال�شركة العربية االمريكية للتكنولوجيا (ارامتك) قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره ( 183.301.295درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2013/3/25ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا
فانت مكلف باحل�ضور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل .ويف حالة تخلفك فان احلكم
�سيكون مبثابة ح�ضوري.
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يف �إطار برنامج (نقل املعرفة)

الثقافة تنظم ور�شة تدريبية بعنوان(�أهمية امل�سرح يف ثقافتنا)
•• عجمان –الفجر:

يف �إط����ار ح��ر���ص وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ب��اب وتنمية
املجتمع ع��ل��ى رف���ع امل�����س��ت��وى ال��ث��ق��ايف ملوظفيها يف
كافة مناحي الثقافة العامة والتوا�صل املجتمعي
والفنون عامة ويف املجال امل�سرحي ب�شكل خا�ص،
نظم ق�سم التدريب والتعليم امل�ستمر لكافة موظفي
ال���وزارة ور���ش��ة تدريبية بعنوان (�أهمية امل�سرح يف
ثقافتنا).
وت��ه��دف الور�شة �إىل رف��ع م�ستوى ال��وع��ي الثقايف
وامل��ج��ت��م��ع��ي وامل�����س��رح��ي ل����دى م��ن��ت�����س��ب��ي ال������وزارة
و�إل��ق��اء ال�ضوء على امل�سرح ال��ذي يعد �أب��ا للفنون،
والإ�ضاءة على امل�سرح الإماراتي ب�صفة خا�صة مبا
له من خ�صو�صية متيزه �سواء على م�ستوى املنطقة
اخلليج �أو على امل�ستوى العربي.
ً
و�شارك يف الور�شة ما يزيد عن � 150شخ�صا من
قطاعات الثقافة والفنون  ،و التنمية املجتمعية ،
و اخل��دم��ات امل�ساندة  ،وموظفو امل��راك��ز الثقافية

ال�شارقة للوثائق والبحوث يختتم
دورة تدريبية يف الأر�شيف احلكومي

املنت�شرة يف ربوع الدولة .وتناولت الور�شة التدريبية
امل�سرح كرا�صد لتاريخ الثقافة الإماراتية مبا حتمله
من قيم �أخالقية وعادات تراثية وبيئة متميزة على
غريها� ،إ�ضافة �إىل دوره كمعلم وكا�شف لل�شخ�صية
الإماراتية يف �شتي جوانب احلياة.
ورك�����زت ال��ور���ش��ة ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ع��ل��ى م����دار يومني
متتاليني يف مقر الوزارة ب�أبو ظبي ومركز عجمان
الثقايف ك��ل على ح���دة ،على ع��دد م��ن النقاط من
�أهمها �أن رف��ع م�ستوى ال��وع��ي الثقايف ي����ؤدي �إىل
ارتفاع كفاءة املوظف يف �أي موقع مبا يجعله �أكرث
فاعلية يف جناح املنظومة التي يعمل بها وينعك�س
بالتايل على مزيد من الرقي للمجتمع ككل.
وق���ال ال��دك��ت��ور حبيب غ��ل��وم م��دي��ر �إدراة الثقافة
وال��ف��ن��ون وم��دي��ر ال��ور���ش��ة �إن ال��ور���ش��ة حتقق ر�ؤية
وا�سرتاتيجية الوزارة ( )2013-2011وما يتعلق
منها بهدف االرتقاء باحلركة الفنية واحلفاظ على
الرتاث الإماراتي غري املادي� ،إ�ضافة لر�ؤية الوزارة
يف الريادة يف التنمية الثقافية لإمارات مزدهرة.

و�أو�ضح �أن �إقبال املوظفني على الور�شة يدل على
احل��ر���ص وااله��ت��م��ام��ه��م ب��اال���س��ت��ف��ادة مب��ا تطرحه
الوزارة من برامج تدريبية من خالل ق�سم التدريب
والتعليم امل�ستمر ل�صقل معارفهم باعتبارهم واجهة
الوزارة وامل�س�ؤولني عن كافة �أن�شطتها وفعالياتها،
والأكرث ات�صاال باجلمهور وال�شركاء ،م�ؤكدا �أن تلك
الور�ش وال���دورات التدريبية تنعك�س �إيجابيا على
كفاءة املوظفني وبيئة العمل داخ��ل وزراة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع.
و�أ�ضاف غلوم �أن الور�شة تطرقت �إىل �شرح ملفهوم
ال��وط��ن��ي��ة واالن��ت��م��اء باعتبارهما راف��دي��ن مهمني
لل�شخ�صية الإماراتية ،و�أن دليل الوطنية ال يتوقف
على رف��ع ال��راي��ات �أو التغني بالوطن فقط و�إمنا
يتعداه �إىل الإب��داع يف العمل لرفع م�ستوى العمل
ال��ث��ق��ايف وامل��ج��ت��م��ع��ي ،وم���ن ه��ن��ا ت��ط��رق��ت الور�شة
�إىل امل�سرح كرا�صد لتطور ال�شخ�صية الإماراتية
واملجتمع ب�صفة عامة ومعلم للأجيال عرب جتاربه
ال��رائ��دة على م��دار خم�سني عاماً هي عمر امل�سرح

الإم����ارات����ي ال����ذي ان��ط��ل��ق �إىل ال���وج���ود يف جتارب
م�سرحية موثقة يف العام .1963
و�أك����د ال��دك��ت��ور حبيب غ��ل��وم م��دي��ر �إدراة الثقافة
وال��ف��ن��ون �أن ال��ور���ش��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة �أث��ب��ت��ت �أن لدى
موظفي وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
ر�صيداً ثقافياً رائعاً ،و�أن جناح الدورة يثبت �أهمية
م�����ش��روع نقل امل��ع��رف��ة ال���ذي تتبناه وزارة الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع باعتباره برناجما رائدا
لتبادل املعرفة ،والتوا�صل امل�ستمر بني املوظفني
مب��ا يرفع ك��ف��اءة اجلميع خللق بيئة عمل مثالية
للإجناز والإبداع يف �آن واحد.
ف��ي��م��ا ع�ّب�رّ امل��وظ��ف��ون امل�����ش��ارك��ون يف ال��ور���ش��ة عن
تقديرهم مل�شروع نقل املعرفة وما يتمخ�ض عنه من
ور�ش تدريبية يف كافة املجاالت؛ مما يعزز الثقافة
العامة لديهم ويعطي املوظفني الفر�صة املنا�سبة
ل��ل��ت��وا���ص��ل اخل��ل�اق وت���ب���ادل امل����ع����ارف ،مب���ا يحقق
الأه�����داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل���ل���وزارة ،طبقا للر�ؤية
الثاقبة حلكومتنا الر�شيدة.

ملناق�شة �أدب الطفل مبنطقة �آ�سيا الو�سطى و�شمال افريقيا

ال�شارقة ت�ست�ضيف م�ؤمتر املجل�س الدويل لكتب اليافعني الأول يف املنطقة

اختتم مركز ال�شارقة للوثائق والبحوث ال���دورة التدريبية التي نظمت
بالتعاون م��ع مركز جمعة امل��اج��د للثقافة وال�ت�راث ح��ول �أ�س�س ومبادئ
الأر�شيف احلكومي بهدف �إك�ساب امل�شاركني من خمتلف دوائ��ر وهيئات
حكومة ال�شارقة الأ�ساليب والأ�س�س التي ميكن تطبيقها للإرتقاء بالأداء
الأر�شيفي والتوثيقي يف خمتلف املجاالت .وا�ستعر�ضت الدورة خالل فرتة
انعقادها التي ا�ستمرت �أربعة �أي��ام متوا�صلة مبقر غرفة جت��ارة و�صناعة
ال�شارقة ا�س�س ومبادئ الأر�شيف .وناق�ش املحا�ضرون مع امل�شاركني كيفية
�إدارة الأر�شيف اجل��اري من حيث التدقيق الأوىل وحتليل �أعمال اجلهة
م���رورا بتقييم الأنظمة امل��وج��ودة وب��ن��اء نظام �إدارة الوثائق وتناولت يف
حماورها متارين حول عمليات جرد الوثائق و�إجناز خطة حفظ الوثائق
والأر�شفة الإلكرتونية والتخطيط للتحويل �إىل الأر�شيف الإلكرتوين
ملواكبة ال��ت��ط��ورات املت�سارعة يف ه��ذا امل��ج��ال .و�أك���د �صالح �سامل املحمود
مدير مركز ال�شارقة للوثائق والبحوث ب���أن خمتلف ال��ور���ش والدورات
التي ينفذها املركز تعد مرحلة هامة يف الت�أهيل املعريف والفني بالن�سبة
ملن�سبيها م��ن ال��ك��وادر املتخ�ص�صة يف الأر���ش��ي��ف مبختلف دوائ���ر وهيئات
حكومة ال�شارقة �سواء ب��الإط�لاع على �أرق��ى اخل�برات واملمار�سات يف هذا
املجال متمنيا ان تكون فائدة امل�شاركني من ال��دورة يف م�ستوى طموحهم
 .و�أ�ضاف املحمود �إن مركز جمعه املاجد للثقافة والرتاث ومبا ميتلكه من
خربات طويلة يف جمال االر�شيف عزز من توجهاتنا لتنظيم هذه الدورات
من منطلق ت�ضافر اجلهود خلدمة العاملني يف خمتلف �إدارات االر�شفة
انطالقا من التوجيهات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة وا�سرت�شادا بر�ؤاه
ال�سديدة نحو تطوير �آليات حفظ الوثائق.

•• ال�شارقة-الفجر:

�أعلن املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني عن ا�ست�ضافة وتنظيم م�ؤمتر
املجل�س الدويل لكتب اليافعني الأول ملنطقة �آ�سيا الو�سطى و�شمال
افريقيا– �أحد �أكرب امل�ؤمترات الدولية التي تعنى ب�ش�ؤون �أدب وثقافة
وكتاب الطفل ،-و�سيتم �إقامة امل�ؤمتر ال��ذي يعقد للمرة الأوىل يف
املنطقة يف غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة خالل الفرتة من 21-22
من ابريل القادم  2013بح�ضور وا�سع لأ�سماء كبرية من الأدباء
والكتاب والنا�شرين واملعنيني ب�أدب وثقافة الطفل حول العامل.
وتربز �أهمية �إقامة هذا امل�ؤمتر -الذي ينعقد حتت �شعار نحو تقارب
�أك�ثر بني الطفل والكتاب  -يف خ�ضم التحديات اجلمة التي تواجه
عملية ترويج كتاب الطفل يف املنطقة وتعزيز ثقافة ال��ق��راءة لدى
الأطفال ب�سبب النزاعات ،والفقر ،وارتفاع معدالت الأمية يف منطقة
�آ�سيا الو�سطى و�شمال �إفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض التجارب
الناجحة واملكا�سب املتحققة التي قامت بها م�ؤ�س�سات و�أفراد عديدون
بهدف حتقيق التقارب بني الطفل والكتاب ،والعديد من املو�ضوعات
الأخ��رى ذات ال�صلة ،بالإ�ضافة �إىل امل�ستجدات يف �أدب الطفل على
امل�ستوى الإقليمي والدويل.
ويف ه��ذا ال�صدد قالت م��روة العقروبي رئي�س جمل�س ادارة املجل�س
الإم��ارات��ي لكتب اليافعني ي�شكل ه��ذا امل���ؤمت��ر من�صة مهمة جتمع

املعنيني بالقطاع يف املناطق املذكورة للمرة الأوىل يف �إمارة ال�شارقة
لتوفر لهم فر�صة مراجعة نقدية لتجاربهم و�أخذ الدرو�س امل�ستفادة
منها ،ومعرفة التحديات التي تعرت�ضها ،وذلك لدعم تبادل الأفكار،
والعمل على و�ضع حجر �أ�سا�س ل ّلقاءات امل�ستقبلية والتعاون امل�شرتك،
كما ي�سعدنا �أن ميثل امل�ؤمتر فر�صة حقيقية لإلتقاء الأفراد وامل�ؤ�س�سات
التي تعمل ب�شكل �أو ب�آخر لتحقيق التقارب بني الطفل والكتاب .
و�أ�ضافت العقروبي يقام هذا امل�ؤمتر �أي�ضاً لتعزيز مكانة �أدب الطفل
يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،ور�سم حماولة ج��ادة لإحياء ما�ضي التاريخ
الأدبي للمنطقة ،وحث كل من الأدب��اء ،والر�سامني ،و�أمناء املكتبات،
والنا�شرين ،والرتبويني ،وامل�ؤ�س�سات الثقافية والرتبوية ،وغريهم
من اخل�براء الذين يعملون ب�شكل مبا�شر مع الأط��ف��ال لإنتاج كتب
تتناول موا�ضيع جدية ،من �ش�أنها �أن تعمل على ر�سم مالمح جديدة
ت�أخذ بيد الطفل لتحقيق �إ�شباع رغباته الأدبية ،وحتقيق تطلعاته
املختلفة ،والنظر �إىل امل�ستقبل بعني واثقة مطمئنة ،منوهة �إىل �أنه
�سيتم الإعالن عن تفا�صيل امل�ؤمتر كافة خالل م�ؤمتر �صحفي خا�ص
يف �شهر مار�س اجلاري .
هذا ويركز امل�ؤمتر على الرتويج للقراءة ،و�صناعة كتب الأطفال التي
ت�شمل الكتب الفنية اجلميلة ،والق�ص�ص الكال�سيكية ،وكتباً �أخرى
تتنا�سب مع �إحتياجات ذوي الإع��اق��ة تت�ضمن ���ص��وراً �إيجابية لهذه
الفئة ،وكتباً تثقيفية و�أخ��رى للت�سلية ،وكتباً تفتح �آفاقاً جديدة يف

عامل �صناعة الكتاب ،و�أي كتب تخاطب الأطفال ب�شكل �أو ب�آخر ،ودعم
خربات املعنيني يف الإفادة من خرباتهم لرتويج القراءة بني الأطفال
م��ن خمتلف الأع��م��ار واحل��اج��ات وال��ظ��روف ،كما ي��ه��دف امل���ؤمت��ر يف
ال��وق��ت نف�سه �إىل ت�سليط امل��زي��د م��ن ال�����ض��وء ع��ل��ى امل���ب���ادرات التي
جترى يف املنطقة لرتويج القراءة  -ال�سيما بني الفئات املحرومة،-
وا�ستعرا�ض اجلهود والإجت��اه��ات احلالية وال�سابقة يف قطاع الن�شر
للأطفال يف املنطقة.
و�سيت�ضمن امل�ؤمتر جمموعة اجلل�سات احلوارية التي ت�ستعر�ض عدداً
من �أوراق الأعمال ،وجل�سات التوا�صل والإجتماعات املهنية -للخروج
باقرتاحات وخطوات عملية للتعاون والتوا�صل على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والدولية ،ودعم ت�أ�سي�س جمال�س وطنية يف ال��دول غري
املن�ضمة للمجل�س ال����دويل لكتب ال��ي��اف��ع�ين ب��ع��د جن���اح جت��رب��ت��ه يف
دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة من خ�لال املجل�س الإم��ارات��ي لكتب
اليافعني.
يذكر �أن املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني يعد �أحد الأق�سام الوطنية
التابعة للمجل�س الدويل لكتب اليافعني واملنت�شرة يف  77بلداً حول
العامل .ويعود ت�أ�سي�س املجل�س الدويل لكتب اليافعني ،املنظمة الأم
التي تتخذ من �سوي�سرا مقراً� ،إىل العام  1953وميثل املجل�س �شبكة
دولية من امل�ؤ�س�سات والأفراد من كافة �أنحاء العامل ،يجمعهم الإلتزام
بت�شجيع ثقافة القراءة وحتقيق تقارب �أكرث بني الطفل والكتاب.

بح�ضور نحو � 80شخ�ص ًا بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة

الدبلوما�سيون املقيمون يف الدولة يزورون متحف ال�شارقة للآثار
•• ال�شارقة-الفجر:

�إ���س��ت��ق��ب��ل��ت �إدارة م���ت���اح���ف ال�شارقة
جمموعة من �أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤو�ساء
و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي
وقريناتهم املقيمني يف دول��ة الإم���ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف م��ت��ح��ف ال�شارقة
ل�ل�آث��ار ،و�شملت قائمة ال��زائ��ري��ن نحو
� 80شخ�صاً من دول عربية وخليجية
و�إقليمية وع��امل��ي��ة ج����ا�ؤوا للتعرف �إىل
مقتنيات املتحف الذي ي�ضم �شواهد من
ت���أري��خ وثقافة وح�ضارة دول��ة الإمارات
العربية املتحدة وال�شارقة ،ومت تنظيم
ال����زي����ارة ب���ال���ت���ع���اون م���ع غ���رف���ة جت���ارة
و�صناعة ال�شارقة.
وكان يف ا�ستقبال ال�ضيوف� ،أمني متحف
ال�شارقة للآثار ال�سيد نا�صر الدرمكي
وع���دد م��ن امل�����س���ؤول�ين يف �إدارة متاحف
ال�شارقة ول���دى ج��ول��ة ال�ضيوف داخل
�أروق��ة متحف ال�شارقة للآثار �إ�ستمعوا
اىل �����ش����رح م���ف�������ص���ل ق����دم����ه ع������دد من
املر�شدين ال�سياحني يف متحف ال�شارقة
للآثار ،رافقه ا�ستعرا�ض لأبرز املقتنيات
املوجودة يف املتحف ،وال�شرح حول �أبرز
امل��ق��ت��ن��ي��ات امل��ع��رو���ض��ة وق��ي��م��ت��ه��ا الفنية
والت�أريخية ومامتثله لدولة الإمارات

العربية املتحدة.
ومن بني �أهم القطع واملكت�شفات الأثرية
ال��ت��ي ���ش��اه��ده��ا ال��دب��ل��وم��ا���س��ي�ين �أثناء
جتولهم يف �أروق��ة املتحف هيكل عظمى
حل�صان عمره � 2000سنة وال��ذي مت
�إكت�شافه مدفونا مع جل��ام ذهبي كامل

 ،من بني �آث��ار كثرية وج��دت يف منطقة
مليحة التي تزخر ب�آثار ال تقدر بثمن
ولي�س لها مثيال يف املنطقة.
هذا وحتكي كل قطعة �أثرية يف متحف
ال�شارقة للآثار ق�صة حقبة ما�ضية من
ق�ص�ص احلياة التي �أ�سهمت يف الرتاث

الإن�ساين امل�شرتك ،حيث كل قطعة من
ال��ق��ط��ع الأث���ري���ة امل��ع��رو���ض��ة يف �صاالت
املتحف الأرب��ع��ة حتكي ق�ص�ص لأقوام
�إ���س��ت��وط��ن��وا يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن قبل
� 125,000سنة لت�ؤرخ تارخ ال�شارقة،
منذ الع�صر احلجري �إىل فرتة ق�صرية

قبل فجر الإ�سالم.
وث��م��ن ا���ص��ح��اب ال�����س��ع��ادة وقريناتهم
حجم التطور الكبري الذي ت�شهده دولة
الإم����ارات العربية املتحدة يف املجاالت
كافة ومنها �إم��ارة ال�شارقة ،وما حازته

م����ن ا������ص�����داء الف����ت����ة ع���ل���ى املحيطني
الإقليمي والدويل ب�شكل عززمن مكانتها
احل�����ض��اري��ة ،ك��م��ا ث��م��ن��وا ح��ج��م الدعم
الكبري الذي تتمتع به متاحف ال�شارقة،
والذي انعك�س على م�ستوى ماتتميز به

من مرافق مهمة ،ومات�ضمه بني �أروقتها
من مقتنيات متنوعة جتعل منها وجهة
مهمة ل��ل��دار���س�ين وال�����س��ائ��ح�ين ،وتعزز
م��ن ال��ت��ق��ارب الإن�����س��اين ب�ين ال�شعوب،
كما �أ���ش��ادوا بحجم احلفاوة والرتحيب
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اقتب�سها جو رايت من رواية ليو تول�ستوي

 ...Anna Kareninaفيلم مو�سيقي مبتكر
يبد�أ كل �شيء يف م�سرح مكتظ ،فريتفع ال�ستار وت�صدح املو�سيقى ويبتهج امل�صورون تلقائي ًا حني ي�أخذ املمثلون مواقعهم يف فيلم Anna
�(( Kareninaآنا كارنينا)) ،الن�سخة املبتكرة وال�ساحرة التي اقتب�سها جو رايت من رواية ليو تول�ستوي ،حيث مت حتويل ق�صة
احلب العنيفة والف�سق وال�سيا�سة واحلياة الأر�ستقراطية ب�شكل المع �إىل فيلم مو�سيقي مبتكر.
ن������ادراً م���ا ت��ن��ت��ق��ل احل���رك���ة يف ال��ع��م��ل امل��ب��ه��ر Anna
� Kareninaإىل خارج حميط امل�سرح الذي يُ�ستعمل
كخلفية للأحداث وا�ستعارة يف بع�ض امل�شاهد .نتيج ًة
ل��ذل��ك ،ن�صبح �أم���ام لوحة فنية م�صغرة لكن غنية يف
قيمتها :خ�ل�ال ذل���ك امل�����ش��ه��د االف��ت��ت��اح��ي ال�����س��اح��ر يف
امل�سرح ،تركز الكامريا على لعبة ب�شكل قطار ،مع �أن
اجلميع يعلمون �أن القطار يف ه��ذه الق�صة ل��ن يكون
جمرد لعبة.
كما فعل رايت حني اقتب�س �أعما ًال �أدبية مبهرة �أخرى،
مثل  Pride & Prejudiceو،Atonement
اختار هذا املخرج كريا نايتلي جمدداً لأداء دور البطلة
امل��ع��ق��دة ،وه���ي يف ه���ذه احل��ال��ة زوج���ة م��رم��وق��ة تنقلب
حياتها املرتفة يف �سانت بيرت�سبورغ يف القرن التا�سع
ع�شر ح�ين تقابل ال��ك��ون��ت فرون�سكي امل��ن��دف��ع (ي����ؤدي
دوره �آرون تايلور جون�سون وال ب��د م��ن االع��ت��ي��اد على
�شكله الغريب يف الفيلم حيث يظهر ب�شارب رفيع و�شعر
�أ�شقر).
بقدر ما تت�سم نايتلي باجلاذبية يف دور امل��ر�أة الرا�شدة
اجلميلة التي ت�ست�سلم ل�شغفها العاطفي ،تنجم عبقرية
هذا العمل �أ�سا�ساً عن �أداء رايت وقرار كاتب ال�سيناريو
توم �ستوبارد بالرتكيز على الثنائيات الأخرى يف ق�صة
تول�ستوي ،علماً �أن ال�صراعات الأخالقية والروحية
وال�سيا�سية التي تعي�شها تلك ال�شخ�صيات مل ت�أخذ حيزاً
ك��ب�يراً يف ن�سخ الأف�ل�ام الأخ����رى .ف� ً
ضال ع��ن الرتكيز
على مثلث احلب بني �آن��ا وفرون�سكي وزوج �آن��ا ،كارنني
(ي����ؤدي دوره بكل براعة ج��ود ل��و) ،يح�صل امل�شاهدون
على �إ�ضافة رائعة �إذ تت�سنى لهم مقابلة الثنائي ال�شاب
وامل���ث���ايل ل��ي��ف�ين وك��ي��ت��ي (دوم���ن���ول غ��ل��ي�����س��ون و�ألي�سيا
فيكاندر) ،ف� ً
ضال عن �شخ�صية دويل املع ّذبة منذ فرتة
طويلة (كيلي ماكدونالد) وزوجها املخادع �أوبلون�سكي
(ماثيو ماكفادين) .من خالل تقدمي حوارات غنية من
ابتكار �ستوبارد� ،إىل جانب خلفية متغيرّ ة جتعل مواقع
الت�صوير تتن ّقل بلمح الب�صر بني مكتب ومقهى وق�صر

March

Sunday 10

هدايا جنوم هوليود..
ثروات حقيقية
ب�ين ال��غ��ري��ب وال�لام��ع وامل��م��ي��ز وامل��ف��ي��د ،ه��ن��اك قا�سم م�شرتك واح���د بني
جميع الهدايا التي تبادلها جن��وم عامليون يف ع��ام  ،2012خ�صو�صاً يف
عيد الكري�سما�س ،وهو ثمنها الباهظ جداً ،الذي ي�شكل يف حد ذاته ثروة
حقيقية تعك�س مدى الرفاهية التي يعي�شها النجوم.
ط��وال عام  ،2012مل يكف الفنانون وامل�شاهري عن التهادي يف خمتلف
املنا�سبات ،ولكن هداياهم تختلف بالت�أكيد عن هدايا غريهم ،فقد �أهدى
املغني نيك كانون لزوجته النجمة ماريا كاري �سيارة (رولز روي�س) يبلغ
�سعرها نحو � 400ألف دوالر ،بعد �أن �أجنبت تو�أمها (مغربي) و(مونرو).
يف ح�ي�ن �أه�����دت ال��ن��ج��م��ة ال��ع��امل��ي��ة �أجن��ي��ل��ي��ن��ا ج����ويل ،ب����راد ب��ي��ت ����ش�ل�ا ًال يف
الكري�سما�س ،غري طائرة هليوكوبرت بلغ �سعرها  1.6مليون دوالر ،و�أهدت
فيكتوريا بيكهام زوجها الالعب ال�شهري ديفيد بيكهام �سيارة يبلغ ثمنها
� 428ألف جنيه مبنا�سبة الكري�سما�س ،ف�أهداها بيكهام عُقداً مر�صعاً ب�أكرث
من  100قطعة ياقوت المعة ،يبلغ ثمنه  1.2مليون جنيه �إ�سرتليني.
ورغم �أن ديونه قد بلغت  38مليون دوالر ،فقد �أهدى مايك تاي�سون جنم
املالكمة ال�شهري زوجته ال�سابقة روب�ين جيفنز حمام �سباحة يبلغ ثمنه
مليوين دوالر� ،أما الإعالمية الكبرية �أوبرا وينفري ،فقد منحت موظفي
�شركتها  Harpo 1700ت��ذك��رة رح��ل��ة بحرية يف البحر الأبي�ض
املتو�سط ،تبلغ تكلفة الواحدة منها  5400دوالر.

نا�ستازيا كين�سكي:
والدي كان طاغية
وحلبة خيل ،يقدم رايت ق�صة Anna Karenina
بدقة و�شقاوة الفتة و�شغف ملحوظ على �شكل لوحة
حية متهد تدريجاً ل�ل�أح��داث امل�أ�ساوية( .ت�شمل �أبرز
امل�شاهد لقطة ذكية يف مكتب �أوبلون�سكي و�سباق خيل
وحمادثة �ضمنية بني ليفني وكيتي ،ويقدم رايت هذه
امل�شاهد بطريقة عذبة وب�سيطة).
نفحات جمالية
ت�شبه ر�ؤي��ة راي��ت امل�سرحية ونفحاته اجلمالية �أ�سلوب
ب��از لورمان ووي�س �أن��در���س��ون ،لكنه يتفوق على هذين

املخرجني من ناحية البُعد الأخ�لاق��ي والن�ضج .حتى
عند الرتكيز على النواحي اجلمالية و�أدق التفا�صيل
(مثل الو�شاح الذي ترتديه �آنا يف مرحلة متقدمة من
يج�سد ام��ر�أة عالقة يف فخ من �صنعها) ،ال
الفيلم ،ما ّ
ً
ً
ي�صبح العمل مبتذال �أو خفيفا ب�أي �شكل.
بف�ضل �أفكار �ستوبارد احلذقة ،يركز املخرج على �أبرز
الر�سائل الرومان�سية والفل�سفية يف ق�صة (�آنا كارنينا)
(�إن��ه تقييم وا�ضح حل��االت اخل��داع وامل�شاعر الإن�سانية
املرافقة لها ومدى االقتناع باجلوانب الأخالقية) ،ما
يو�صل ال�شخ�صيات �إىل حياة متوترة وم�شوّقة.

متاماً مثل التحفة الأدبية التي ا�ستوحى منها الفيلم
ق�صته ،ي��ط��رح فيلم  Anna Kareninaبع�ض
الأ���س��ئ��ل��ة ال�����ص��ع��ب��ة يف احل���ي���اة (ح�����ول اخل��ي�ر وال�شر
وكلفة االختيار بينهما) ،لكن مع الرتكيز على بع�ض
اجلوانب املغايرة والأحا�سي�س ال�صادقة ،ما يجعل �أعمق
احلقائق املطروحة ترتقي �إىل �أعلى م�ستويات اخليال
ال��راق��ي وال�شاعرية ال�صافية .يف فيلم امل��خ��رج رايت،
تقوم �شخ�صية �آن��ا كارنينا بالغناء والرق�ص والتحليق
يف النهاية ،مع �أن ه��ذه البطلة الأ�سطورية تغو�ص يف
�أق�صى �أعماقها ويكون هذا الأمر كفي ً
ال بتدمريها.

قالت املمثلة نا�ستازيا كين�سكي ان والدها املمثل الأمل��اين كالو�س كين�سكي
كان طاغية حاول االعتداء عليها جن�سيا يف وقت ك�شفت فيه اختها الكربى
قبل �أيام ان والدهما اغت�صبها على مدى �سنوات.
و�أك���دت نا�ستازيا كين�سكي ( 51ع��ام��ا) يف مقابلة م��ع �صحيفة (بيلد ام
ت�سونتاغ) ،كان طاغية� .أكاد ال اذكر اننا جل�سنا معا على طاولة واحدة.
وقالت انها لو توافرت لها االمكانية اليوم لبذلت ق�صارى جهدي لإر�ساله
اىل ال�سجن .عندما ت��ويف ق��ال يل بع�ض الأ���ش��خ��ا���ص ان��ه��م �آ���س��ف��ون على
خ�سارتي .لكن مل �أكن �آ�سفة.
وبعد  22عاما على وفاة املمثل الأملاين الذي يعترب ا�سطورة يف هوليوود،
ك�شفت ابنته الكربى بوال ان والدها اغت�صبها على مدى �سنوات.
ففي كتاب �صدر يف �أملانيا تروي هذه املمثلة البالغة �ستني عاما انها تعر�ضت
بني �سن اخلام�سة والتا�سعة ع�شرة مل�أ�ساة مل تكن قد اطلعت عليها اختها
غري ال�شقيقة نا�ستازيا.
و�أكدت هذه الأخرية لل�صحيفة ان والدها مل يعتد عليها جن�سيا لكنه حاول
على الدوام.
و�أو�ضحت كان يلم�سني كثريا كان ي�ضمني كثريا اليه وكنت �أظن اين لن
�أمتكن من االفالت منه .كنت حينها يف الرابعة او اخلام�سة وكنا نقيم يف
برلني.
وتابعت املمثلة تقول �شعرت ب�شكل غريزي ان االمر ال يتعلق بوالد حمب
ي�ضم ابنته بل �أك�ثر من ذل��ك .لكني جنحت يف االف�لات .وبعد ذلك كنت
ارجتف كلما كان موجودا.
وقالت بطلة �أف�لام مثل (تي�س) ل��روم��ان بوالن�سكي و(باري�س تك�سا�س)
لفيم فيندرز :كان غ�ضوبا وكان يرهب العائلة .ما كنا نعرف متى �سينفجر
غ�ضبا� .أحيانا لأ�سباب غام�ضة كان يرمي كل ما تقع عليه يداه على احلائط
وي�صرخ عاليا جدا وكان يرعبني كثريا يف كل مرة.
و�أكدت :مل يكن والدنا ي�س�ألنا كيف حالنا او ان كان �سعيدات او ن�شعر بالربد
او احلر .وتويف كالو�س كين�سكي العام  1991عن  65عاما وكان يعترب
ممثال موهوبا يتحلى بكاريزما.

املركز الأ ّول
�إهداء �إىل البطل الإماراتي �سعادة /خالد عبداهلل القبي�سي
حل�صوله وفريقه  Black Falconsوللعام الثاين على التوايل على املركز الأول
يف بطولة "دانلوب � 24ساعة" الدولية.

يل ر َف�����ع م���ن ف��رح��ت��ه لأع���ل��ام داره
م��ات��ل��ي��ق �إال ب���ه �إع����ل����وم ال�������ص���دارة
وال�������س���ب���اق امل��� ّت�������س���م ب����ه ب����الإث����ارة
ه��وب �صعب ات��ف��وز� ،صعب �إف��ـ ك��ل تاره
وان�شد “الدانوب” ي��وم �أ���س��دل �ستاره
ع���ام���ه ال����ث����اين ،ي�����أ ّك����د الن��ت�����ص��اره
وال��ب��ط��ل م��ع��روف و���ص��ف��ه ع��ن ج���داره
م���ا ي���ع��� ْرف ال�����ص � ْع��ب يف ق��ام��و���س ن���اره
رج������ل ل��ل��أف����ع����ال و�إق����ب����ال����ه م���ن���اره
ْ
ل��ه مت � ّي��ز ،يف ال��ري��ا���ض��ة  ..يف الإدارة
م����ي����زت����ه ل�����و م�����د ل���ل���ق���م���ة ����ش���ب���اره
و�إن�������ش���د الإق���������دام ع���ن���ه وال���ن���ع���اره
وان�����ش��د امل�����س��ت��ب�����ش��ري��ن �إم����ن ال���زي���اره
م ال���ت���وا����ض���ع ج��� ّم���ل اهلل ب���ه وق����اره
�شم�س ..و�إجن����ازات����ه �إت�����ش��ك��ل م���داره
ذاك و���ص��ف��ه ،ال ع��دم��ن��ا ل���ه ب�����ش��اره
يف ال��ب��ط��ول��ة  ،وال��رج��ول��ة  ،والإدارة

وث��� ّب���ت الأل����ق����اب يف م���رك��� ْزه الأ ّول
ج��� ّم���ل اهلل ح����ال م���ن م��وط�� ْن��ه ج ّمل
ح� ّ�ط��م ال��ت��ي��م��ات ق��ب��ل ال���ق���رم ح��� ّول!
ت�سجل
م��اي�����ش � ّل��ه ع��� ْن���ك غ��ي�رك ل���و ّ
وارب������ع وع�����ش��ري��ن��ه �إب����ف����وز �إي��ت��ك��ل��ل
ف���ال���ه �إب���ك���ل ع����ام ح���ق ف�����وزه مي � ّث��ل
و (خ��ال��د) امل��ف��ن��ود ال ن��ا َف�����س ،حت ّمل!
��ج���ل
ي����ق����دح امل�����ي�����دان ل���ل���و����ص���ف امل���ب� ّ
وال��ن�����ص��ر ل��ل��ط � ّي��ب ال���ط��� ْب���ع �إي���ت���د ّب���ل
اهلل ال����ك����ام����ل ول������ه م���ع���ن���ى م��ك � ّم��ل
ح����ازه����ا م����ن دون ي��ت��ع��ب واي��ت��م��ل��ل
ك����ل م��ن��ه��م ف��ع��ل��ه ال���ب���اه���ي ي�����ش � ّك��ل
زاره������م (خ����ال����د) وخ��ي�ر �إل���ه���م تهلل
وح � ّب��ه �إب��ك��ل ق��ل��ب يف ال��ك��ون ايت�سلل
ط��ي�ر ح�����ر� ،إب����ظ����ل ج��ن��ح��ان��ه يظلل
(خ���ال���د) اهلل يحفظه واي��ت��م الأ ّول
وج��� ّم���ل اهلل ح���ال م���ن م��وط��ن��ه ج ّمل

عبداهلل العكربي املن�صوري

