
عنوان  يدّق  الآب��اء(،  م�ساعدة  من  بّد  )ل   -
هل  اخل��ط��ر،  ناقو�س  اجل��دي��د  كتابك 

تبدو الأمور بهذا ال�سوء؟
�إنه  �لللكللام،  �أنللا مللن يقول هللذ�  - ل�ست 
�ملجتمع  على  ي�سيطر  بال�سيق  �ل�سعور 

�سحيته  �لأطفال  ويقع  جميًعا  فنعانيه 
�لأدب  بقلة  ي�سمى  مللا  �سعود  �ساهم  �لأ�سا�سية. 

�ل�سلطة  �أ�للسللكللال  وغلليللاب �لحلللر�م يف رفلل�للض خمتلف 
حتى  �لأب  �سخ�سية  يف  �لأ�للسللرة  يف  ومتثلت  �سبق  �لتي 
جت�سدت هذه �لفكرة يف �ملجتمع و�ملدر�سة ومر�كز فر�ض 
�لعد�لة ومر�كز �ل�سرطة. فالأب هو من يبني �ملجتمع، 
هو من ياأذن ومينع وي�سع �حلدود. �إل �أن هذ� �لأب فقد 
جزئًيا دور ممثل �لقانون وبقدر ما تكت�سب عاقة �لأم 
بالطفل �لقوة بقدر ما �أ�سبح دور �لأب م�سو�ًسا. هنا ل 
بّد من �أن نطرح �ل�سوؤ�ل: من �لذي يج�سد �لقانون يف 

حياة �لطفل �إن مل يكن �لأب؟

- ما هي الأمور التي متنع الأب اليوم من اأداء دور 
ال�سلطة والقانون يف العائلة؟

- يبقى �ملانع �لأ�سا�سي عدم �عر�ف �ملجتمع بدور �لأب. 
يف �لو�قع، �نتقلنا تدريًجا من منظمة هرمية عمودية 
�إىل منظمة �أفقية، وهو �أمر حتمي مع تطور �حل�سار�ت 
�إل �أنه �أدى يف �لوقت عينه �إىل �ختاط �لأدو�ر و�ملعايري 
�لهرم م�سدر  �أعلى  �لأ�للسللرة. مل يعد  �سكٍل و��سٍح يف  يف 
مع  بع�سهم  مللتلل�للسللاويللن  �جلللملليللع  �أ�للسللبللح  بللل  �ل�سلطة 
مبهًما  �ملجتمعات  بن  �لتفريق  و�أ�سبح  �لآخللر  بع�سهم 
�أكرث فاأكرث. يف ما م�سى، ج�ّسد �لأب �ل�سلطة و�لقوة يف 
�لأ�سرة و�ملجتمع لأنه ��ستفاد من هالة �لقوة و�حلماية 
�لتي �أحاطت بكبار �سخ�سيات �ل�سلطة. بات مكان هذه 
�ل�سلطة �ساغًر� �ليوم، �إل �أننا نحتاج �إىل من مياأ هذ� 
�ملكان علًما �أن �أًيا كان من �سيحاول ذلك لن يتمكن من 

تلبية متطلباته مبفرده.

ال�سلطة  ق��وة  اإىل  ال��ع��ودة  ال�سروري  من  هل   -
الأبوية يف العائلة؟

�لطفل  �إن  نف�سية  كمحللة  قوله  �أريلللد  مللا  ل!  طبًعا   -
يحتاج �إىل �أن يتمكن من بناء �سخ�سيته من روؤية و�لده 
�لنموذج  بهذ�  �لطفل  حظي  �إن  وقلللادر.  قللوي  ك�سخ�ٍض 
�ملجتمع  ف�سي�ساعده  بلله  يللحللَظ  مل  و�إن  حمللظللوظ  فهو 
من خال �لعر�ف ب�سلطة �لأب وتقديرها على روؤية 
�أنللنللا نفتقد حتى �إىل هللذه �حلللالللة يف  �إل  و�للللده قللوًيللا. 
�أيامنا هذه. فالأب مل يعد يحظى بالحر�م �أو �لتقدير 

وبات يتنازل عن �لأمللور �لتي متّيزه عن �ملللر�أة وير�سى 
�أن ننكر  بللاأن ياأخذ دورهللا. لذلك ل ميكن  �أكللرث فاأكرث 
دور �لأب �لرجويل يف �ملجتمع و�لأ�سرة من دون �أن نلحق 

�ل�سرر بالطفل.

- هل يعني ذلك اأن وجود الرجل يف املنزل يعيق 
بناء �سخ�سية الطفل يف �سكٍل �سوي؟

�إىل �لإعجاب  �أو �سبًيا، يحتاج  - �سو�ء كان �لطفل فتاة 
بو�لده. �إن كان �سبًيا، ل بّد من �أن يحاول �لت�سبه بو�لده 
و�أن يقي�ض نف�سه باملقارنة معه لينمو يف �سكٍل طبيعي. 
لبع�ض  �لللرجللل  �أد�ء  �ملجتمع  قللّدر  لللو  م�سكلة  ل  مللثللًا، 
على هذه  تبدو  ل  �ليوم  حالنا  �أن  �إل  �ملنزلية  �لأعللمللال 
�لذي  �لفنان  �لأب  �ملجتمع  يقّدر  �ملثالية.  من  �لدرجة 
�إىل ما  �لتو�جد يف منزله مثًا، ذلك نظًر�  �إىل  يحتاج 
يقّدمه من �أعمال وبهذ� ميكن �أن ي�سكل حافًز� لطفله 
ومدعاة فخٍر �أو مرجعية له. هنا ل بّد من �أن ن�سدد على 
��ستحالة تبديل �أدو�ر �لأم و�لأب على �ل�سعيد �لرمزي 
�أو عن  تدليل طفله  �لأب عن  �متناع  نعني  �أن  دون  من 

�لهتمام باأمور رعياته �ليومية.

ا�ستعادة  على  الأب  الأم  ت�ساعد  اأن  ميكن  هل   -
�سلطته؟

بللللالحللللر�م  �لأب  يللحللظللى  �أن  �للللل�للللسللللروري  مللللن   -
�لأوىل  بالدرجة  زوجللتلله  ومللن  منزله  يف  و�لتقدير 
�أو يف  �أطفالها يف �سكٍل  فاأفكارها و�آر�وؤهللا توؤثر على 
خال  مللن  �أ�سا�سًيا  دوًر�  �لأم  تلللوؤدي  هنا،  مللن  �آخلللر. 
دوره  �أد�ء  �لأب على  ت�سجيع  و�أقو�لها يف  ت�سرفاتها 
كر�ٍع للقانون يف �سكٍل فاعل. عاوًة على ذلك ل بّد 
ا �أنه ل  من �أن ترف�ض �أد�ء �لأدو�ر كافًة. �أعتقد �أي�سً
بّد من �لتفريق بن دور �لأم و�لأب د�خل �لعائلة من 
�لعرقن وحق  �مل�ساو�ة بن  على  ذلك  يوؤثر  �أن  دون 
�لأ�سرة تكمن  �إطللار  �لرجل خللارج  �ملللر�أة يف م�ساهاة 
�أنها  �سيما  ل  �لنطاق،  ونقاط  �لتفكري  �أ�س�ض  هنا 
�ستكون يف �سدد �خر�ع �لأب �جلديد وهو من دون 

�سّك حتٍد ر�ئع.
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معبد فرعوين يف قلب مدريد 
من �ملوؤكد �أنه مل يخطر ببال بناة معبد ديبود �لفرعوين على �أر�ض 
على  مللا  يوما  �سي�ستقر  �ل�سرح  هللذ�  �أن  �لنيل  بللجللو�ر  م�سر  جنوب 
مدريد  قلب  يف  ربللوة  على  �لآن  يقوم  فاملعبد  �لأوروبللليلللة،  �لأر��للسللي 
�أكرب ميادين  �أحد   ، �إ�سبانيا  �ساحة  �مللكي وخلف  �لق�سر  تقع بجو�ر 
هذ�  �إىل  �لفرعوين  �ملعبد  و�سل  كيف  ولكن  �لإ�سبانية،  �لعا�سمة 

�ملكان؟
كان �ملعبد يقع يف �لأ�سل مبنطقة �لنوبة �ل�سفلى قرب �ل�سال �لأول 
�لإلهة  لعبادة  �ملكر�ض  �لديني  �ملركز  من  وكذلك  �أ�للسللو�ن  يف  بالنيل 
�ملياد على  قبل  �لثاين  �لقرن  بناوؤه يف  وبللد�أ  فيلة،  �إيزي�ض بجزيرة 
يدي �مللك �أدخاليماين من مملكة مروي -�لتي تناف�ست مع �حلكام 
�لللفللر�عللنللة علللللى �للسلليللادة تلللللك �ملللنللطللقللة- عللنللدمللا �أقللللام مللعللبللد� �سغري� 

خم�س�سا لاإله �آمون و�لإلهة �إيزي�ض.
يقارب  ما  �إىل  و�سوله  حتى  �ملعبد  بتو�سيع  �لبطاملة  �مللوك  قللام  ثم 
�أنهى  �لرومانية  �لإمرب�طورية  �إىل  وبعد �سم م�سر  �حلللايل،  �سكله 

�لإمرب�طور�ن �أوغ�سط�ض وطيباريو�ض �أعمال بناء وتزين �ملعبد.
و�أهدت �حلكومة �مل�سرية يف عهد �لرئي�ض �لر�حل جمال عبد �لنا�سر 
هذ� �ملعبد لإ�سبانيا تقدير� جلهودها يف �حلفاظ على �لآثار �مل�سرية، 
معابد  لإنللقللاذ  �ليون�سكو  منظمة  �أطلقته  �لللذي  �لعاملي  �لللنللد�ء  بعد 
منطقة  يف  �لنيل  مياه  من�سوب  لرتفاع  نتيجة  �لندثار  من  �لنوبة 

�أ�سو�ن بعد بناء �ل�سد �لعايل.

الليمون يقتل خاليا ال�سرطان 
�لليمون   �أن  باأمريكا   �ل�سحة  علوم  ن�سرها معهد  در��سة حديثة  �أكللدت 
مللرة من  �آلف  �أقلللوى مبللقللد�ر  10   �أنلله  �ل�سرطان   حيث  يقتل خايا 
�أمر��ض  �سد  �لعاج  فعالية  �أثبتت  �لنبتة  فهذه  �لكيميائي.    �لعاج 

�ل�سرطان �إذ تلُحطم �خلايا �خلبيثة يف12 نوعاً من هذ� �لد�ء.
 ومن �ملثري �أن �لعاج بالليمون يحطم خايا �ل�سرطان �خلبيثة فقط 

ول يوؤثر علي �خلايا �ل�سليمة.

نق�ص النوم يوؤثر يف كيميائية اجل�سم 
حذرت در��سة بريطانية حديثة من �أن نق�ض �لنوم له تاأثري جوهري 
على عمل �أجهزة �جل�سم �لد�خلية، و�أكدت �لدر��سة �لتي ن�سرت موؤخر�ً 
حتوله  يتم  �جل�سم  جينات  من  مئات  ن�ساط  �أن   PNAS ب�سحيفة 

عندما تقل فر�ت نوم �ل�سخ�ض عن �ست �ساعات باليوم ملدة �أ�سبوع.
�أن  كيف  تف�سري  يف  ت�ساعد  �لدر��سة  هللذه  نتائج  �إن  �لباحثون  ويقول 
نق�ض �لنوم يدمر �ل�سحة، فاأمر��ض �لقلب و�لبول �ل�سكري و�لبد�نة 

و�سعف وظائف �ملخ جميعها ترتبط ب�سعف �لنوم.
نق�ض  تللاأثللري  كيفية  عللن  �لك�سف  مللن  بعد  يتمكنو�  مل  �لعلماء  �أن  �إل 
 Surrey بجامعة  �لباحثون  قللام  لهذ�  �ل�سحة،  على  �لنوم  �ساعات 
�ساعات  ق�سائهم  بعد  �سخ�ض   26 دم  عينات من  بتحليل  �لربيطانية 
طويلة من �لنوم ت�سل �إىل 10 �ساعات كل ليلة ملدة �أ�سبوع، ثم قارنو� 
نتائج �لتحاليل بعينات �أخرى �أخذت من نف�ض �لأ�سخا�ض بعد نومهم 

�ساعات تقل عن �ست �ساعات بالليلة.
و�أبانت �لنتائج �أن �أكرث من 700 جن قد تغري من خال هذ� �لتحول 
�أو�مللر لبناء نوع  يف �ساعات �لنوم، فكل من هذه �جلينات حتتوي على 
�سارت  ن�ساطاً،  �أكللرث  �أ�سبحت  �لتي  �جلينات  فللاإن  لهذ�  �لربوتن،  من 
�جل�سم،  كيميائية  من  يغري  ب�سكل  �لربوتينات  من  �أعلى  كميات  تنتج 
و�إنه عند تعطيل �ل�ساعة �لبيولوجية للج�سم فاإن بع�ض �جلينات يتغري 
�لتاأثري  �أن هذ�  �إل  �ليوم،  �أثناء  ب�سكل طبيعي  زيادة ونق�ساناً  ن�ساطها 
كولن  بوف�سور  �لدر��سة  كاتب  وقال  �لنوم.  ي�سعف مع �حلرمان من 
�سميث: كان هناك تغري جذري يف ن�ساط �لعديد من �جلينات �ملختلفة، 
وقد �أثر ذلك �أي�ساً على �جلهاز �ملناعي وكيفية ��ستجابة �جل�سم للعطب 
و�ل�سغوط .  و�أ�ساف �لباحث �أن �لنوم ميثل عن�سر�ً �أ�سا�سياً لإعادة بناء 

�جل�سم و�حلفاظ على وظائف �أع�ساء �جل�سم �ملختلفة .

كيف تتجنبني ال�سكري خالل احلمل
ميكن ملر�ض �ل�سكري �أن ي�سيبك خال فرة �حلمل يطلق عليها ��سم 
�ل�سكر  من  طبيعية  وغري  كبرية  كمية  بوجود  وتتمثل  �حلمل  �سكري 
يف دم �لأم وحتدث عادة بن�سبة 1 �إىل %2 من حالت �حلمل، وتظهر 
يف �ل�سهور �لثاثة �لأخللرية �إذ يجب على �جل�سم �إفللر�ز كمية �إ�سافية 
من �لأن�سولن لتلبية �حتياجات طفلك، كما ميكن �أن ترتفع م�ستويات 
�ل�سكر يف �لدم ب�سبب �لتغري�ت �لهرمونية يف هذه �لفرة، �لتي توؤثر 

على وظيفة �لأن�سولن.
يعرب  �ل�سكر  لأن  �ل�سهل  بللالأمللر  لي�ض  �حلللمللل  خللال  �ل�سكري  لكن 
يجعل  مللا  كللثللري�ً،  ينمو  قللد  �أنلله  يعني  مللا  �لطفل،  �إىل  وي�سل  �مل�سيمة 
�لولدة �أ�سعب،كما تزيد فر�ض �إ�سابة طفلك بالريقان �أو مب�ساكل يف 
�إىل وفللاة �جلنن د�خللل �لرحم  �لتنف�ض. وقد يقود يف بع�ض �حلللالت 
ما مل يكت�سف ب�سرعة وتتم �ل�سيطرة عليه عرب �سبط م�ستوى �ل�سكر 
يف �لدم عرب تخفيف ��ستهاك �لأطعمة و�مل�سروبات �لتي حتتوي على 
نظام  �تللبللاع  عللرب  �حلللمللل  خللال  �ل�سكري  جتنب  ميكنك  لكن  �ل�سكر. 
�لللوزن ملحاولة  زيللادة يف  تعانن من  �إذ� كنت  غذ�ئي متو�زن خ�سو�ساً 
�لريا�سة �خلفيفة  نوع من  �ستكت�سبينه وممار�سة  �لللذي  �لللوزن  �سبط 

بانتظام خ�سو�ساً �إذ� كنت معر�سة ور�ثياً لهذ� �ملر�ض.
�لطفل، بخاف  بعد ولدة  �سكري �حلمل يختفي  فللاإن  �بللد�ً  تقلقي  ل 

�أنو�ع مر�ض �ل�سكري �لأخرى.

بالكبريي تطلق اأول حتديث 
Blackberry 10���������������ل
�أعلللللنللت بللاكللبللريي �ملل�للض عللن �أول 
حتلللديلللث للللنلللظلللام بلللاكلللبلللريي 10 
 ،10.0.10.85 رقلللللللم  حتلللللت 
ملاك  ملليللغللابللايللت   150 وبللحللجللم 

.Blackberry Z10 هو�تف
�أن  �إىل  بللللاكللللبللللريي  و�أ�للللللللسللللللللارت 
�لللتللحللديللث �جللللديلللد يللحلل�للسللن من 
مع  �لثالث  �لطرف  تطبيقات  �أد�ء 
حت�سينات  �إىل  بالإ�سافة  �لللنللظللام، 
�سجل  و  جيميل  تطبيقات  �أد�ء  يف 
�لتحديث  ميللنللح  حلليللث  �للللهلللاتلللف، 
تنزيل  ملليللزة  للم�ستخدم  �جلللديللد 
ملللن �خلدمات  �لللهللاتللفلليللة  �لأرقللللللام 
�لتحديث  وحللللمللللل  �لللل�لللسلللحلللابللليلللة. 
�جلديد حت�سينات يف �أد�ء �لكامري� 
خا�سة عند �لتقاط �ل�سور يف ظل 
�إ�ساءة منخف�سة، و�لتقاط �ل�سور 

بدون تفعيل �لفا�ض �ل�سوئي.
و�أ�للللللسللللللافللللللت بلللللاكلللللبلللللريي كلللذللللك 
�لنظام  مت�سفح  �أد�ء  يف  حت�سينات 
�لللفلليللديللوهللات، وذلللللك بجانب  مللع 
حت�سينات يف �أد�ء �لبطارية لكي تدوم 
�إعادة  �أن تتطلب  �أطللول قبل  فللرة 
�لتحديث  حتميل  وميللكللن  �سحن. 
�جلديد عرب �لهو�ء باملو�فقة على 
�لقيام بالتحديث عن و�سول تنبيه 
بذلك على �لهاتف، �أو �لقيام بذلك 
قائمة  �إىل  �للللذهلللاب  علللرب  يلللدويلللاً 
�لإعد�د�ت Settings ثم �ختيار 
 Software �لللنللظللام  حتللديللثللات 
على  و�لللل�لللسلللغلللط   Updates
 Check لللبللحللث عللن حتللديللثللات�

.  For Updates

جن��م��ة ل���رت���ون ب��ج��ان��ب 
ه���ول���ي���وود  يف  ت����اي����ل����ور 
خّلد ��سم �ملمثل �لربيطاين �لر�حل 
ريت�سارد برتون بنجمة على ر�سيف 
جنمة  بجو�ر  هوليوود  يف  �ل�سهرة 
تايلور  �إليز�بيث  �ل�سابقة  زوجللتلله 
�خلم�سن  �لللذكللرى  مللع  بالتز�من 
�لإثنان  قام  �لذي  كليوباتر�  لفيلم 
�بنة  وقبلت  فيه.  �لبطولة  بللدوري 
برتون،  مللاريللا  بللالللتللبللنللي،  �لللثللنللائللي 
�سارع  يف  جللرت  مر��سم  يف  �لنجمة 
هليوود �ل�سهري �سارك فيها �ملمثل 
رقم  �لنجمة  لتكون  �للسللن،  مايكل 
وقلللال  �لللر�للسلليللف.  علللللى   2491
لريون غوبلر، رئي�ض غرفة جتارة 
يكّرم  �أن  ي�سعدنا  بيان  هوليوود يف 
ريت�سارد  �لعظيم  �لللر�حللل  �ملللمللثللل 
برتون بنجمة على ر�سيف �ل�سهرة 
�ستكون  جنمته  لأن  �أي�ساً  و�سعد�ء 

�إىل جانب �إليز�بيث تايلور .

م���ع���دة م��ل��ك��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا 
مت����ن����ع����ه����ا م�������ن زي���������ارة
�لثانية  �لللليلللز�بللليلللث  �مللللللكللة  �أللللغلللت 
�إىل  ر�سمية  زيللارة  �م�ض  عاماً   86
يف  بالتهاب  ��سابتها  ب�سبب  ويلللللز 
�لأمعاء و�ملعدة على ما �أعلن ق�سر 

باكينغهام.
ويفر�ض �أن تتوجه �مللكة وزوجها 
�لأربلللعلللاء  علللاملللاً   91 �دنلللللربه  دوق 
و�خلللملليلل�للض �إىل روملللا بللدعللوة من 
جورجيو  �لإيللللللطللللللايل  �للللرئللليللل�لللض 

نابوليتانو.
باكينغهام  با�سم ق�سر  ناطق  وقال 
لللوكللالللة فللر�نلل�للض بللر�للض �مللللللكللة لن 
تللتللوجلله �للل�للسللبللت �إىل �للسللو�نلل�للسللي يف 
جنوب ويلز حيث كان يفر�ض �أن 
مبنا�سبة  ع�سكرية  مر��سم  حت�سر 

�لعيد �لوطني �لويلزي.
و�أ�ساف: تعاين من عو�ر�ض �لتهاب 
يف �ملعدة و�لأمعاء و�ستم�سي عطلة 
نهاية �لأ�للسللبللوع كما هللي �لللعللادة يف 
ويند�سور مقر �قامتها غرب لندن 
تو�سيحات  �أي  يعطي  �أن  دون  من 

�إ�سافية.

تناول الآي�ص كرمي ب�سكل �سريع 
يوؤدي اإىل جتمد الدماغ

مز�ج  حت�سن  يف  و�ملثلجات  كللرمي  �لآيلل�للض  فعالية  �سر  عن  جديدة  در��للسللة  ك�سفت 
�ل�سرور  �أنه ين�سط مر�كز  �أن ثبت  �لإن�سان وزيادة �سعوره بال�سرور و�لن�سوة، بعد 

و�ل�سعادة يف �لدماغ.
�لنف�سي يف  �لطب  �لع�سبي مبعهد  �لت�سوير  علوم  �لباحثون يف مركز  فقد وجد 
�أن �حللويات �ملثلجة تثري �ملناطق �لدماغية �مل�سوؤولة عن م�ساعر �ل�سرور  لندن، 

و�لبهجة، وتوؤثر ب�سورة فورية ومبا�سرة على �أجز�ء �لدماغ �مل�سيطرة على �ملز�ج.
ولكن در��سة �خرى �أجر�ها باحثون يف جامعة �إيرلند� �لوطنية يف غالو�ي �أظهرت 
�أن �ل�سد�ع �ملوؤمل �لذي ينجم عن تناول �لآي�ض كرمي ب�سكل �سريع، و�لذي يعرف 
با�سم جتمد �لدماغ، يرجع �إىل زيادة �سريعة يف تدفق �لدم خال وعاء دموي رئي�ض 
يف �لدماغ يدعى �ل�سريان �ملخي �لأمامي ووجد �لباحثون، �لذين طلبو� من 13 
�سخ�ساً �سليما �سرب مياها مثلجة، �أن �ل�سريان �ملخي �لأمامي متدد ب�سرعة وغمر 
�لدماغ بالدم يف �لوقت �لذي �سعر �مل�ساركون يف �لدر��سة بالأمل وبعد فرة ق�سرية 
وياأمل  �مللل�للسللاركللن.  �آلم  وتا�ست  �ملللذكللور  �ل�سريان  تقل�ض  �لللتللمللدد،  حلللدوث  مللن 
لل�سد�ع  جللديللدة  عللاجللات  لتطوير  �لللدر��للسللة  هللذه  نتائج  ��ستخد�م  يف  �لباحثون 

�لن�سفي.

غياب الأب.. الأطفال ال�سحية الأوىل
اأن تعرتف  ينبغي  اأنه  روبان  الفرن�سية غابريال  النف�سية  املحللة  تعتقد 

فهو  ال�سروري،  الدعم  له  يقّدما  واأن  الأب  بجميل  واملجتمع  العائلة 
الطفل  بناء  يف  ي�ساهم  اأ�سا�سي  عن�سٌر 

وبالتايل م�ستقبل الب�سرية.



•• العني - الفجر:

�ل�سيخ نهيان  حتت رعاية وح�سور معايل 
�لعايل  �لتعليم  وزيللللر  نللهلليللان  �آل  مللبللارك 
�أمناء  �لللعلللللمللي رئلليلل�للض جمللللل�للض  و�لللبللحللث 
�لتمر،  لللنللخلليللل  �لللدوللليللة  جلللائلللزة خللللليللفللة 
تكرم �لأمانة �لعامة للجائزة �سباح �ليوم 
�لأحد �لفائزين بفئات �جلائزة يف دورتها 
�خلام�سة، �سمن حفل كبري يقام يف متام 
�ل�ساعة �لعا�سرة من �سباح �ليوم يف ق�سر 
�بللوظللبللي بح�سور  بللالللعللا�للسللمللة  �لإمللللللار�ت 
بالإمار�ت  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  �أعلل�للسللاء 
م�ستوى  على  �ملخت�سة  �ل�سخ�سيات  وكبار 

�ملنطقة و�لعامل.
ز�يد  �لللوهللاب  عبد  �لدكتور  �سعادة  و�أ�للسللار 
�أنه بناء على توجيهات  �أمن عام �جلائزة 
نهيان  �آل  ملللبلللارك  نللهلليللان  �للل�للسلليللخ  �للسللمللو 
�للللعلللايل و�لللبللحللث �لعلمي  �لللتللعللللليللم  وزيللللر 
فاإن  ر�عللي �حلفل  �لأمللنللاء،  رئي�ض جمل�ض 
يتميز  �لللعللام  لهذ�  �لفائزين  تكرمي  حفل 
�لتي ترقى  �لطيبة  �ملفاجاآت  بالعديد من 
�إىل م�ستوى �ل�سخ�سيات �ملكرمة و�لفائزة 
يف دورتها �خلام�سة. بالإ�سافة �إىل ح�سور 
دويل وعربي رفيع �مل�ستوى ممثًا مبعايل 
وليد ع�ساف وزير �لزر�عة بدولة فل�سطن، 
�لزر�عة  وزيللر  �لعريف  عياد  �أحمد  ومعايل 
�لليبية  �حلكومة  يف  �حليو�نية  و�للللرثوة 
�لنتقالية، وعدد كبري من �أع�ساء �ل�سلك 
�لللدبلللللومللا�للسللي �ملللقلليللم يف دولللللة �لإمللللللار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
و�أ�للللسللللاف �للسللعللادة �أمللللن عللللام �جللللائلللزة �أن 
بكلمة ر�عي �حلفل  �ستبد�أ  مر��سم �حلفل 
نهيان  �آل  مللبللارك  نللهلليللان  �للل�للسلليللخ  مللعللايل 
�للللعلللايل و�لللبللحللث �لعلمي  �لللتللعللللليللم  وزيللللر 
رئي�ض جمل�ض �لأمناء، بعدها يلقي معايل 
�لدكتور طارق بن مو�سى �لزدجايل مدير 
ثم  �لللزر�علليللة،  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة 
�ل�سخ�سيات  من  كل  تكرمي  مر��سم  تبد�أ 
وعظيم  �لأثلللر  كبري  لها  كللان  �لللتللي  �ملهمة 
يف  �ساهمت  �لتي  �ملباركة  لل�سجرة  �لدعم 
�مل�ستوى  على  �لتمر  نخيل  قللطللاع  خللدمللة 

�ملحلي و�لدويل وهي:

�لفاحة  وزيلللللر  �آخلللنلللو�لللض  علللزيلللز  ملللعلللايل 
�ملغربية،  �ملللملللللكللة  يف  �لللبللحللري  و�للل�للسلليللد 
مو�سى  بلللللن  طلللللللارق  �لللللدكللللتللللور  وملللللعلللللايل 
�لعربية  �ملللنللظللمللة  علللام  مللديللر  �للللزدجلللايل 
م�سطفى  علي  و�سعادة  �لللزر�عللة،  للتنمية 
حممد �لتجلي مدير عام م�ساتل �ل�ساحل 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإمللللار�ت  مللن  �لأخ�سر 
�لفائزين  بللتللكللرمي  مللعللاللليلله  �للسلليللقللوم  كللمللا 

بفئات �جلائزة وهم على �لنحو �لتايل: 
�ملتميزة  و�للللدر��لللسلللات  �لللبللحللوث  فللئللة  علللن 
�سيكرم �لفائز باملركز �لأول جهاز �بوظبي 
للللللرقللابللة �لللغللذ�ئلليللة ملللن دولللللة �لإمللللللار�ت 
�لثاين  باملركز  و�لفائز  �ملتحدة.  �لعربية 
�ملعهد �لوطني للبحث �لزر�عي يف �ململكة 

�ملغربية. 
وعن فئة �ملنتجون �ملتميزون �سيكرم �لفائز 
جا�سم  مللهلللللهللل  �ملللهللنللد�للض  �لأول  بللاملللركللز 

�إبر�هيم �مل�سف من دولة �لكويت. 
�سيكرم  متميزة  تقنية  �أفلل�للسللل  فللئللة  وعلللن 
بللاملللركللز �لأول �لللدكللتللور عللبللد �هلل  �لللفللائللز 
�لعربية  �ملللملللللكللة  ملللن  �حلللللمللللد�ن  حمللمللد 
�ل�سعودية. و�لفائز باملركز �لثاين �ملهند�ض 

�أمن زوبة من �جلمهورية �لتون�سية.
�سيكرم  تنموي  م�سروع  �أف�سل  فئة  وعللن 
�لفائز باملركز �لأول �لهيئة �لعامة للنخيل 
�لعر�قية.  �جلمهورية  يف  �لللزر�عللة  بللوز�رة 
و�لللفللائللز بللاملللركللز �لللثللاين �لللدكللتللور حامد 

�إبللر�هلليللم �ملللو�للسلللللي مللن جللمللهللوريللة م�سر 
�ملوؤثرة  �ل�سخ�سية  فللئللة  وعلللن  �لللعللربلليللة. 

�للللدكلللتلللور حمللمللد �سعيد  �للسللعللادة  �للسلليللكللرم 
�لها�سمية،  �لأردنلللليللللة  �ملللملللللكللة  ملللن  مللكللي 

لدوره �لبارز يف خدمة قطاع نخيل �لتمر 
و�سناعة �لتمور على �مل�ستوى �لعربي. 

جامعة الإمارات تطلق اأول برنامج 
ماج�ستري يف املحا�سبة املهنية

•• العني - الفجر:

�أعلنت جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن �إطاق �أول برنامج ماج�ستري يف 
�ملحا�سبة �ملهنية �ملعتمد لدى �لهيئة �لعاملية لاعتماد �لأكادميي يف �ملنطقة 

وذلك ��ستجابة لاحتياجات �مللحة ملمار�سي �ملهنة و�ملدر�ء على حد �سو�ء.
نائب مدير �جلامعة مدير  يا�ض،  بنى  يو�سف ح�سن  �لدكتور حممد  وقللال 
�ل�سئون �لأكادميية �أن هذ� �لربنامج يتما�سى مع برنامج ماج�ستري �ملحا�سبة 
10 جللامللعللات يف �لللوليللات �ملتحدة  �أفلل�للسللل  �لللعللامللة و�للللذي يللدر�للض �لآن يف 
�لأمريكية، و�سيتيح هذ� �لربنامج فر�ساً و��سعة �أمام �لد�ر�سن و�لر�غبن 
باللتحاق بق�سم �ملحا�سبة بكلية �لإد�رة و�لقت�ساد، وجامعة �لإمار�ت �لتي 
ح�سلت على �لعر�ف �لأكادميي تعترب ر�ئدة يف تعليم �ملحا�سبة يف �ملنطقة 
وتر�سخت �سمعتها بالتفوق يف قطاع �لتعليم و�أ�سار �إىل �أن هذه �ملكانة �لتي 
معايل  روؤى  جت�سد  حقيقية  وترجمة  �نعكا�ض  هي  �جلامعة  �إليها  و�سلت 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزيللر  نهيان  �آيل  مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ 
�لتعليم  خمللرجللات  جللودة  على  يحر�ض  و�للللذي  للجامعة  �لأعلللللى  �لرئي�ض 
�أن  �جلامعي و�إعللد�د �خلريجن لأ�سو�ق �لعمل بكل كفاءة و�قتد�ر و�أ�ساف 
هذ� �لربنامج من �ساأنه �أن يعزز تاأهيل �ملحا�سبن �ملهنين �خلريجن لقيادة 
�لعمل �ملحا�سبي طبقا لأحدث �لنظم �لعلمية يف �ملمار�سات �ملهنية و�لأخاقية 
. وو�سف بني يا�ض طرح هذ� �لربنامج باأنه جاء تلبية لحتياجات �ملهتمن 
خال  در��سته  ��ستكمال  �سي�ستغرق  �لربنامج  �أن  مو�سحا  �لقطاع،  هذ�  يف 

ثاث ف�سول در��سية ويف دور�ت م�سائية. 
من جانبه �أ�ساد �لأ�ستاذ �لدكتور ر�ديباوغ )جامعة بريغهام يونغ، �لوليات 
جامعة  بللاأن  �لربنامج  لهذ�  �ملَقّيمننِ  �أحللد  كللان  �لللذي  �لأمريكية(  �ملتحدة 
�لإمار�ت هي �أول جامعة يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا حت�سل 
على �عتماد �ملحا�سبة لدى �لهيئة �لعاملية لاعتماد �لأكادميي، مو�سحا باأن 
خطط جامعة �لإمار�ت تندرج يف جمملها يف �سياق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 

يف جميع �أنحاء �لعامل.
ومن ناحيته �أفاد �لأ�ستاذ �لدكتور ديفيد جر�ف، عميد كلية �إد�رة �لأعمال 
و�لقت�ساد، بجامعة �لإمار�ت ، �أن برنامج �ملاج�ستري يف �ملحا�سبة �ملهنية �سمم 
لتزويد �لطاب بتدريب دقيق ومتعدد �لتخ�س�سات يف �ملحا�سبة، وتكملها 
�لوحد�ت �لختيارية، لإعد�دهم حلياة مهنية تت�سل  و��سعة من  جمموعة 
�لتجارية. و�لربنامج ميكن �خلريجن من �حل�سول  و�لأعمال  باملحا�سبة 
�ملحا�سبة و�لتي تفوق  �لكفاءة �لوظيفية و�لفنية يف  على م�ستوى عال من 
�لعديد من جو�نب  �أي�سا  يغطي  ما  وهو  �لعمل.  ب�سوق  �ملوجودة  �لكفاء�ت 
�أخرى  �أي �سهاد�ت حما�سبة مهنية  �ملحا�سبة وعليه فاإنه يعترب �ف�سل من 
و�لتي تكون حمددة �لتخ�س�ض. ف�سا عن ذلك فاأن �لربنامج يهدف �ىل 
�لتقنية( خلريجي  )�لتقنية وغري  و�لتجارية  �ل�سخ�سية  �لكفاء�ت  تطوير 
�لربنامج ويوفر لهم �أ�سا�سا ممتاز� حلياة مهنية ناجحة. و�إن �حل�سول على 
�سهادة �ملاج�ستري يف �ملحا�سبة �ملهنية هي �لطريق �لطبيعي ل�ستكمال �سهادة 

�لدكتور�ه يف �إد�رة �لأعمال.
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نهيان بن مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر اليوم فى دورتها اخلام�سة

افتتاح معر�ص راأ�ص اخليمة للتعليم 
والتدريب والتوظيف الثالثاء املقبل

ر�أ�ض  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر  بللن  �سعود  بللن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  يفتتح 
�خليمة �لثاثاء �ملقبل �لدورة �خلام�سة من معر�ض وموؤمتر ر�أ�ض �خليمة 
حتت  يقام  �لللذي  �ملعار�ض  �أر�للض  مركز  يف  و�لتوظيف  و�لتدريب  للتعليم 
�ملقبل.  يوم �خلمي�ض  ..وي�ستمر حتى   2013 �لتوطن  ..عللام  �أب�سر  �سعار 
و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�ض  لتنظيم  روؤيللة  عام  مدير  �لذهب  �لنا�سر  عبد  و�أ�سار 
�إىل �ن�سمام د�ئرة �خلدمة �ملدنية بر��ض �خليمة لل�سركاء �ل�سر�تيجين 
تنمية  �لتعليمية ومكتب هيئة  ر�أ�للض �خليمة  �إىل جانب منطقة  للمعر�ض 
خمتلف  عللن  ممثلة  �خليمة  بللر�أ�للض  �لوطنية  �لب�سرية  �ملللللو�رد  وتللوظلليللف 
�لدو�ئر �حلكومية �ملحلية بالإمارة ..لفتا �إىل �رتفاع عدد �جلهات �مل�ساركة 
يف �ملعر�ض �لذي يحظى برعاية قيادة حر�ض �لرئا�سة وبنك ر�أ�ض �خليمة 
�لدو�ئية  لل�سناعات  �خلليج  و�سركة  �للللدويل  �لتجاري  و�لبنك  �لوطني 
و�لأكادميية و�خلا�سة من  31 من �جلهات �حلكومية  �إىل  ��سافة  جلفار 
للمو�طنن  جيدة  فر�سة  �سي�سكل  مما  �لأوىل  للمرة  ت�سارك  جهات  بينها 
و�ملو�طنات �لباحثن عن فر�ض تعليمية �أو تدريبية �أو توظيفية للح�سول 

على �أهد�فهم باأقل جهد ووقت. 



�ل�سنو�ت  عللدد  �أمللريكلليللة حديثة  در��للسللة   حلللددت 
�إز�لتها عقب �خل�سوع  �لتي قد ينجح �جلر�ح يف 
كو�سيلة  �لللتللجللاعلليللد  و�إز�للللللة  وجللله  �للسللد  لعمليات 

للح�سول على مظهر �أكرث �سبابا.
ويلجاأ معظم �لنا�ض �إىل جر�حات �لتجميل �سعياً 
ور�ء �ل�سباب و�إعادة عقارب �ل�ساعة للور�ء، ومبا 
�ل�سعوبة  فللاأن من  ن�سبي  �أمللر  �ل�سباب  تقدير  �أن 
حتديد جناح هذ� �لنوع من �جلر�حات ومقد�ره. 
»�أر�سيف  دوريللللة  نلل�للسللرت يف  �لللتللي  �للللدر��لللسلللة،  ويف 
جر�حة جتميل �لوجه« ونقلها موقع قناة »�سي �ن 
�لتجميل  �ن« �لمريية، عمل فريق من جر�حي 
�أن  ل�سخ�ض  ميكن  �لتي  �ل�سنو�ت  عللدد  لتحديد 

يتوقع �إز�لتها من خال �جلر�حة.
لتقدير  �لللطللب  كلية  مللن  بللطللاب  وبللال�للسللتللعللانللة 
�أعمار مر�سى قبل وبعد �لإجر�ء، خل�ض �لأطباء 
�إىل �أن عمليات �سد �لوجه تظهر �ل�سخ�ض �أ�سغر 
ثمانية  �إىل  �ستة  بللن  مبللا  �حلقيقي  عللمللره  مللن 

�أعو�م، ويتوقف ذلك نطاق �لعملية ذ�تها. 
54 �مللللر�أة و�للسللتللة رجال،  و�للسللاركللت يف �لللدر��للسللة 
عاماً،   72-45 �للسللن  بلللن  �أعلللملللارهلللم  تللللللر�وح 
لهم  �لتقطت  للوجه،  جتميل  لعمليات  خ�سعو� 
�سور قبل وبعد �جلر�حة، وُطلب من 40 طالب 
وبد�  �للسللورة.  كل  يف  �ل�سخ�ض  عمر  تخمن  طب 
�مل�ساركون من قامو� بعمليات �سد للوجه و�لعنق 
�أ�سغر �سناً بو�قع 5.7 �أعو�م يف �ملتو�سط، �زد�دت 
بتجميل  �آخلللر  وبللعللام  �جلللفللون،  �سد  بعد  بعامن 
�جلبهة. وظهر �مل�ساركون �لذين خ�سعو� لعمليات 
عن  �أعلللو�م   8.4 بنحو  �أ�سغر  �لأربللعللة  �لتجميل 

�أعمارهم �حلقيقية. 

تورونتو(  )جللامللعللة  يف  �لللتللجللملليللل  جللللر�ح  وقللللال 
و�ملوؤلف �لرئي�سي للدر��سة �لدكتور نتن �سوهان 
�إنها �سممت ل�سد �لفجوة يف �ملعلومات �ملتاحة يف 
و�أ�للسللاف: من �جليد وجللود مقيا�ض  �ل�ساأن.  هللذ� 
مو�سوعي. بع�ض �ملر�سى يرغبون �لنظر يف �أرقام 

�لقر�ر.  �سنع  عملية  مللن  ي�سهل  وهلللذ�  حملللددة 
و�أردف: ل نقوم باأعمال �سحرية. ياأتينا �أ�سخا�ض 
يف �لعقد �ل�ساد�ض يرغبون �أن يبدو مظهرهم كما 
عندما  �سي�ساعدنا  هللذ�  �لعمر،  مللن  �لأربللعللن  يف 

نناق�ض �لتوقعات.

�لإقبال على عمليات �لتجميل يزد�د، خ�سو�ساً عند 
�ملو�سة  �سيحات  مو�كبة  تع�سق  �لتي  �لعربية  �ملللر�أة 

وحتّب �أن تظهر دوماً يف �أجمل �سورة. 
و�أبرز عمليات �لتجميل �لتي تلقى رو�جاً بن �لن�ساء 
�لعربيات هي عملية جتميل �لأنف �لتي تعترب �سهلة 
وذ�ت نتائج �سريعة.  هذ� ما بّينه ��ستطاع �سفحة 
�أظهرت  �إذ  �ملا�سي.  �لأ�سبوع  زهللرة  �أنللا  �ل�سحة على 
�لنتائج �أّن حو�يل 41 يف �ملئة من �لن�ساء يف �لعامل 
يلللللجللاأن �ىل عللمللللليللة جتميل  قلللد  �أو  �لللعللربللي جلللللاأن 
لاأنف. هذه �لعملية تعترب م�سمونة �لنتائج نوعاً 

ما وحتمل �لقليل من رد�ت �لفعل �ل�سلبية. 
مللن جللهللة ثللانلليللة، �أظللهللرت نللتللائللج هلللذ� �لإ�ستطاع 
�أو قد يلجاأن �ىل  �لن�ساء جلللاأن  �ملئة من  39 يف  �أّن 
وتكّد�ض  �لللوزن  زيللادة  ب�سبب  �لدهون  �سفط  عملية 
�ملر�أة  لللدى  �جل�سم  مللن  معينة  مناطق  يف  �لللدهللون 
�لعربية. لكّن هذه �لعملية تعترب �أكرث خطورة من 
�لر�حة  مللن  �ملللزيللد  تتطلب  �لأنللللف،  جتميل  عملية 
�أو  خ�سعن  �للو�تي  �لن�ساء  ن�سبة  �أما  �إجر�ئها.  بعد 
�سيخ�سعن لعملية تكبري �ل�سفاه فهي 15 يف �ملئة، 
5 يف �ملئة  فيما �قت�سرت ن�سبة تكبري �خلللدود على 

فقط من �لن�ساء. 
لكن مهما كان نوع �لعملية �لتي �ستخ�سعن لها، ل 

بّد من �لإنتباه �ىل �لنقاط �لتالية: 
- �ختيار طبيب ماهر ذي خربة و��سعة. 

- �لتحري جيد�ً عن خماطر هذه �لعملية. 
�لفنانات  تلل�للسللبلله  جتللملليللللليللة  نللتللائللج  تلللوّقلللع  عللللدم   -

و�ل�سهري�ت. 
- �لتحدث ملياً مع �لطبيب وطرح كل �لأ�سئلة �لتي 

تفكرين فيها قبل �إجر�ء �لعملية.

�لب�سرة،  تللتللغللري  �لللعللمللر  ملللن  �للل�للسللتللن  بللالللتللاأكلليللد، يف 
خلل�للسللو�للسللاً بللعللد مللللرور وقلللت علللللى �نللقللطللاع �لطمث. 
جتديد  ويللخللف  �خللللايلللا  بلللن  �لتللل�لللسلللالت  فتتعطل 
�لب�سرة ويتعرث دور�ن �لأوعية �لدقيقة. للحفاظ على 
جمالك، حتتاج �لب�سرة �إىل عنا�سر حمددة: �لدهون 
وغللريهللا مللن مللغللذيللات )�لللفلليللتللاملليللنللات...( �ست�سمح 
للخايا باإنتاج كل �لعنا�سر �لتي تر�جع مع �لتقدم 
�إىل �جللليللل �جلللديللد مللن كرميات  تللعللريف  �للل�للسللن.  يف 
حتتاجن  ما  كل  على  حتتوي  �لتي  بالب�سرة  �لعناية 

�إليه ل�ستعادة ن�سارتك وجمالك.
 

م�سادات الرتهل: بروتينات ت�سد الب�سرة
�ملتنا�سق وت�سبح ماحمه  �سكله  �لوجه  يفقد  عندما 
�نخفا�ض  مللن  للحد  �سريعاً  نتحرك  و��للسللحللة،  غللري 
�لربوتينات  �للللو�قلللع،  يف  �لللكللولجللن.  �أنللللو�ع  خمتلف 
و�لفا�سوليا...(  �للل�للسللويللا  )م�ستخل�سات  �لللنللبللاتلليللة 
ن�ساط  تللعللزز  خللا�للض(  ب�سكل  )�لأرغللللللان  و�لللبللبللتلليللد�ت 
�لكولجن.  تكوين  بالتايل  وتزيد  �لليفية،  �خلايا 
نف�سها  هيكلة  �لب�سرة  تعيد  �ملللغللذيللات،  هللذه  بف�سل 
يف  �ملكونات  هذه  تتو�فر  بالن�سارة.  متمتعة  تدريجاً، 

كرميات �لليل و�لنهار.
و�لن�سارة،  �حليوية  من  فورية  مل�سة  على  للح�سول 
�ل�سباح.  يف  ��ستخد�مها  رمبللا،  لاهتمام  �ملثري  مللن 

فهي ت�سد �لأدمة فور�ً.

مالمح جذابة: مع تاأثري حم�س الهيالورونيك
كي ت�ستعيد �لب�سرة �سبابها وحجمها، حتتوي كرميات 
كالغلي�سريين  تقليدي  مللكللون  على  �لليل  �أو  �لللنللهللار 
�سطح  على  يعمل  �لللذي  �لهيالورونيك  حم�ض  وهللو 
�لب�سرة �أو يف عمقها على ح�سب حجمه. هذ�ن �ملكونان 
�لب�سرة.  يف  فاعل  ب�سكل  باملاء  بالحتفاظ  ي�سمحان 

بالتايل ت�سبح �أكرث ن�سارة.
م�سًا  ��ستخدمي  م�ساعفة،  نتيجة  على  للح�سول 
يتغلغل  �لن�سطة،  باملو�د  مركز�ً  لل�سيخوخة  مكافحاً 
و�مل�ساء  �ل�سباح  يومياً، يف  ��ستخد�مه  ب�سرعة وميكن 

قبل ��ستعمال كرمي �لنهار.

مكافحة اجلفاف: اأحما�س دهنية اأ�سا�سية 
للتغذية

حتتاج �لب�سرة �إىل ��ستعادة رونقها ونعومتها، ل �سيما 
و�لزيوت  �لثاثية  �لللدهللون  كللثللري�ً.  جللافللة  كللانللت  �إذ� 
�لأ�سا�سية  �لللدهللنلليللة  بللالأحللمللا�للض  �لللغللنلليللة  �لللنللبللاتلليللة 
�إليها.  حتتاج  �لتي  �ملغذيات  لها  توفر  )�لأرغلللللان...( 
�إنها و�سيلة ت�سمح بتعوي�ض فقد�ن �ملاء و�إعادة ت�سكيل 

�لأدمة.
�لتي  �لنهار  ب�سكل خا�ض يف كرميات  حت�سلن عليها 
كللذلللك يف  �لب�سرة جللافللة.  تللكللون غنية لأن  مللا  غللالللبللاً 
كرميات �لليل �لتي حتتوي على مو�د كالكافين �لتي 
�أو �لنتفاخ ب�سبب ��سطر�ب  حتد من ظهور �جليوب 

دور�ن �لأوعية �لدموية خال �لنوم.

حيوية اأكرث: مع الكال�سيوم املجدد للب�سرة
ح�سا�سية  �أكرث  و�أ�سبحت  حيويتها  �لب�سرة  فقدت  �إذ� 
�أ�سبح  �لللدفللع.  بع�ض  �إعللطللاوؤهللا  �أ�للسللعللف(، يجب  )�أي 
�أ�سا�سياً لتقوية �لب�سرة، �إذ يتدخل  �لكال�سيوم عن�سر�ً 
�لأدمة.  خايا  كتجديد  �حليوية  �لب�سرة  وظائف  يف 
مو�د  من  غللريه  مع  و�لليل  �لنهار  كرميات  يف  جنللده 
ن�سطة )�لأحما�ض �لدهنية، وم�ساد�ت �لأك�سدة ...(.

مبحيط  �لعناية  كرميات  يف  �لكال�سيوم  جند  كذلك 
لآثار  تتعر�ض  �سعيفة  مناطق  �إنها  و�ل�سفاه.  �لعن 
�ل�سيخوخة قبل غريها من مناطق �لوجه. �إنه �سبب 
وجيه يدفعنا �إىل �حلفاظ عليها لأطول وقت ممكن 

و�ختيار ما ينا�سب �ملنطقتن.
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جديدة  كرميات  وجدنا  وحيويتها،  ن�سارتها  على  واحلفاظ  الب�سرة  ترهل  جتنب  مع  ال�سن  يف  نتقدم  اأن  يف  نرغب  لأننا 
للعناية بالب�سرة، ت�ساعدنا على مواجهة اآثار ال�سيخوخة. ل باأ�س بالتجاعيد، مع احلفاظ على جمالنا!

60 عامًا... وقت تغيري الكرميات 

معرفة نوع الب�سرة
 بداية لالعتناء بها

 
هي  �لب�سرة  و�نللللو�ع  ب�سرتهن،  نللوع  معرفة  �لفتيات  مللن  �لللعللديللد  جتللاهللل 
تت�سف  �لب�سر�ت وهى  �أنللو�ع  �أف�سل  �لعادية وهى  �لب�سرة  �لأول هى  �لنوع 
باأنها ب�سرة متو�زنة وناعمة �مللم�ض خالية من �حلبوب و�لدهون و�لبقع، 
و�لللبلل�للسللرة �جلللافللة وهلللى ملل�للسللدودة ويللظللهللر بللهللا جمللمللوعللة مللن �خلطوط 
و�لتق�سف و�لتجاعيد و�لتى تظهر حول منطقة �لعن فى �سن مبكر، كما 
تتاأثر �لب�سرة �جلافة بالعو�مل �خلارجية ب�سكل كبري كال�سم�ض و�لربودة 

وتقلبات �لأجو�ء. 
وتبدو  حمر�ء  عللروق  بها  يظهر  و�لتى  �حل�سا�سة  �لرقيقة  �لب�سرة  وهناك 
�لللبللقللع نتيجة  �إىل �لحلللملللر�ر وظللهللور  تللتللحللول  �للسللرعللان مللا  �سافية ولللكللن 

�لإفر�ط فى م�ستح�سر�ت �لتجميل. 
�أما �لب�سرة �لدهنية فهى تت�سف بامل�سام �لو��سعة كما ينت�سر بها حب �ل�سباب 
ذ�ت �لروؤو�ض �ل�سود�ء، ولكنها تتميز مبقاومتها للتجاعيد وباملرونة لفرة 
�أنو�ع  �أف�سل  باأنها  �لزيوت و�لدهون بها، علما  ن�سبة  طويلة نظر� لرتفاع 

�لب�سر�ت طبيا لأنها حتتفظ ب�سابها طو�ل �لوقت. 
عن  عبارة  �لب�سرة  وهللذه  و�ملللزدوجللة  �ملركبة  �أو  �ملختلطة  �لب�سرة  وهناك 
�لدهنية عادة  �ملنطقة  �لدهنية و�جلافة، حيث تركز  �لب�سرة  خليط بن 
فى و�سط �لوجه »�جلبهة و�لأنف و�لذقن« بينما �لوجنتن وجو�نب �لوجه 

ومنطقة ما حول �لعينن و�لرقبة هى �ملناطق �جلافة.

جتميل الأنف الأكرث رواجًا بني الن�ساء العربياتكم تزيل عمليات التجميل من �سنوات العمر؟
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العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/2205  جتاري كلي                         
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  و�لت�سدير   لا�ستري�د  رمللال  �سركة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
خللادم بطي  �حلللاج  �حمد  �لعتيبي وميثله:  �لع�سيمي  �سويد  عبا�ض  / ماجد  �ملدعي  �ن 
بللالللز�م �ملدعى عليها  �لللدعللوى ومو�سوعها �ملطالبة  �قللام عليك  �ملللهللريي    قد  �مللليللدور 
�لغر�مة  قيمة  �ىل  بال�سافة  درهللم(   2673000( وقللدره  مببلغ  �لب�ساعة  قيمة  ب�سد�د 
�لبالغة )137866( ريال �سعودي �و ما يعاله بالدرهم �لمار�تي مبلغ وقدره )137866 
درهم( و�لز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )200000 درهم( كتعوي�ض عن �ل�سر�ر 
�ملادية و�ملعنوية و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثاثاء 
�ملو�فق 2013/3/12 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/942  عقاري كلي                         
�نرنا�سيونال  �ب  لينك   -2 ت�سودهاري  م�ستاق  طللارق  عليهما/1-  �ملدعى  �ىل 
للو�ساطة �لعقارية �خل�سم �ملدخل/3- ب�سا باتيل باركر جمهويل حمل �لقامة 
�لغبار  ر��سد  �سعيد  �سيف  وميثله:  باركر  دوجللا�للض  توبيا�ض   / �ملدعي  �ن  مبا 
�ل�سام�سي قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�س�ض 
مع �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة   وحددت لها جل�سة 
ch1.B.8 لذ�  يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/21 �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
من  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �و  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1870  جتاري كلي                         
�سيفينا  �سركة   -2 �للسللروف  نيكيومال  كللومللار  �للسللانللدر  عليهما/1-  �ملللدعللى  �ىل 
�سيكري  مللادو   / �ملللدعللي  �ن  �لقللامللة مبللا  ذ.م.م  جمهويل حمللل  لالكرونيات 
بهاند�ري  قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بندب خبري متخ�س�ض 
�حلكم    و�سمول  �ملحاماة  و�تللعللاب  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليه  �ملللدعللي  �للللز�م  مللع 
�ملو�فق 2013/3/10  �ملعجل باكفالة.   وحللددت لها جل�سة يوم �لحد  بالنفاذ 
�ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن متظلم �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2012/310  تظلم جتاري                           
�ىل �ملتظلم �للسللده/1- ردونللفللو فوري�ض مللوبللال  جمهول حمل �لقللامللة مبا �ن 
�ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �ض  م ع  قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاه 
 2012/475 رقللم  عري�سة  على  �لمللر  يف  �ل�سادر  �لللقللر�ر  من  تظلم  ومو�سوعه 
يلللوم �لثللنللن �ملو�فق  لللهللا جل�سة  جتللللاري و�لللر�للسللوم و�مللل�للسللاريللف .    وحللللددت 
2013/3/4 �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1192  جتاري كلي                         
عبا�ض  مللهللدي   -2 �لللللض.ذ.م.م  �لللعللامللة  للتجارة  كيا�سا  عليهما/1-  �ملللدعللى  �ىل 
�حتادية    جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �سادر�ت �ير�ن فرع �سارع 
�ملكتوم وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم   قد �قام عليك �لدعوى 
و�لت�سامن مببلغ  بالتكافل   )2  ،1( عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
وقدره )544810 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية 
.  وحللددت لها  �لتام  �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق يف 2012/5/19 وحتى  15% من 
 ch2.E.21 جل�سة يوم �لثنن �ملو�فق 2013/3/18 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/38  جتاري جزئي                         
�ملللدعللى عليه/1- دونللالللد تثان �سيو  جمهول حمللل �لقللامللة مبللا �ن  �ىل 
�لدعوى ومو�سوعها  �قللام عليك  �لوطني قد  �لقيوين  �م  بنك   / �ملدعي 
درهم(   19.064.16( وقلللدره  مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملللدعللي  بللالللز�م  �ملطالبة 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/24 
�و  باحل�سور  فانت مكلف  لذ�   ch2.D.19 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1595  جتاري كلي                         
�ل�سيخة  �ملللدخللل/2-  �خل�سم   - جللرنللال   �سينغ  �سنديب  عللللليلله/1-  �ملللدعللى  �ىل 
�سركة   / �ملدعي  �ن  مبا  �لقللامللة  حمل  جمهويل  �جللللرو�ن  �سيف  ر��سد  عائ�سة 
�حلللللو�ي للللاطلللار�ت وميللثللللله: عللبللا�للض م�ستت فللنللدي �ملللالللكللي   قللد �قلللام عليك 
وقدره  مببلغ  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
)246700 درهم ( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 
�ملو�فق  يللوم �لحلللد  �لللتللام.   وحلللددت لها جل�سة  �للل�للسللد�د  2009/10/20 وحللتللى 
2013/3/24 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  مللذكللر�ت  مللن  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. . 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/856  عقاري كلي                         
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م    للعقار�ت  �لفارعة  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �سنوبر �سليم �سليم �خر وميثله: �سمرية عبد�هلل علي قرقا�ض   قد 
بالز�م   2007/9/6 �ملللوؤرخ  �لعقد  بف�سخ  �لدعوى ومو�سوعها �حلكم  عليك  �قللام 
�ملدعي عليه برد مببلغ وقدره ) 1.315.960 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة 
�ملللو�فللق 2013/3/17 �ل�ساعة 9.30 �ض  �لللتللام.   وحللددت لها جل�سة يللوم �لحللد 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام 

على �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/1247 تنفيذ جتاري
بول�ض  2-جللورج  ذ.م.م  �لتجارية  دومينو  �سركة  �سدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
�حلاج  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �مل�سرق �ض م ع 
وميثله: ر��سد حممد �سعيد بوج�سيم  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وقدره ) 190178( درهم  �ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فللان  وعليه   . �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
مذكرةاعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/18  ا�ستئناف عمايل
وب�سفته  نف�سه  عن  ح�سن  علي  �حمد  -جمال   1  / �سده  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول  ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  وبللدر  �لفقية  ل�سركة  وممثل  �سريك 
��ستاأنف  قد  بللدر   �سليم  بدر  �مل�ستاأنف /م�سطفى  �ن  �لقامة مبا  حمل 
بتاريخ  كلي  عمايل   2012/950 رقللم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لللقللر�ر/ 
�ل�ساعة  2013/1/6 وحددت لها جل�سه يوم �لثنن �ملو�فق 2013/3/11 
10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/68  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�ستاأنف �سده / 1 -بللي.�آر. يف. 2- و�سطاء عقاريون جمهول حمل 
�للسللكللري وميثله:  عللبللري حمللمللد م�سطفى  �مللل�للسللتللاأنللف /  �ن  �لقللامللة مبللا 
حبيب حممد �سريف عبد�هلل �ملا  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر 
لها  بتاريخ 2013/1/29 وحددت  كلي  رقم 2011/471 عقاري  بالدعوى 
بالقاعة  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  �ملو�فق 2013/3/25  �لثنن  يوم  جل�سه 
قانونيا ويف  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1C.11 رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/684  ا�ستئناف عقاري
�ىل �مل�ستاأنف �سدهما / 1 �سونيل لل ت�ساند مان�سوخاين 2- د�ر �لمار�ت 
للعقار�ت جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / ر�ميز �لدين حممود 
وميثله: �سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي   قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
 2012/12/10 بتاريخ  كلي  عللقللاري   2011/337 رقللم  بالدعوى  �ل�سادر 
 10.00 �ل�ساعة   2013/3/20 �ملللو�فللق  �لربللعللاء  يللوم  جل�سه  لها  وحلللددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1C.11 رقللم  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2009/468  عقاري كلي                  
)ذ.م.م(    �لعقارية  للو�ساطة  ��سبايري  �سركة   -1/ �ملللدخللل   �خل�سم  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / توما�ض �سريان بن �سرييان كانو 
بتاريخ  �ملللنللعللقللدة   بجل�ستها  قلللررت  �ملحكمة  بللان  نعلنكم  تللومللا�للض   كلللوزي 
�ل�سيد  تقرير  بللورود  �خطاركم  �عللاه.  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2013/2/21
�ملو�فق  يللوم �خلمي�ض  �لللدعللوى وقللد حتلللددت جل�سة  �ملللنللتللدب يف  �خلللبللري 
على  للتعقيب   ch1A.1 بالقاعة  �سباحا   9.30 �ل�ساعة   2013/4/11

�لتقرير. علما بانه مت تقدمي طلب �دخال خ�سم جديد يف �لدعوى.
ق�سم  الدعاو ي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/1334  جتاري كلي                  

�ىل �ملدعى عليه    /1- �سي ��ض �ي لان�ساء�ت �لهند�سية �ض.ذ.م.م   جمهول 
�لعقاري  و�لتطوير  لا�ستثمار  تنميات   / �ملللدعللي  �ن  مبللا  �لقللامللة  حمللل 
�ض.ذ.م.م  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�ستها �ملنعقدة  بتاريخ 2013/2/25 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. �خطاركم بورود تقرير �ل�سيد �خلبري �ملنتدب 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2013/3/18  �لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �لثنن  يف 

9.30 �سباحا بالقاعة ch2E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الدعاو ي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/47  جتاري جزئي                    
)�للللض.ذ.م.م(2-  للتجارة  كر�ستال  بيور  �سركة   -1/ عليهما     �ملدعى  �ىل 
�للل�للسلليللد حلل�للسللن حمللمللد عللبلليللد �للللعلللاين  جمللهللويل حمللل �لقلللاملللة مبللا �ن 
�ملنعقدة   بجل�ستها  �ملحكمة قررت  بان  نعلنكم  كاظم  د�ود ح�سن   / �ملدعي 
تقرير  بللورود  �خطاركم  �عللاه.  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2013/2/24 يف 
�ل�سيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
على  للتعقيب   ch2D.19 بالقاعة  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2013/3/10

�لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ  2013/3/3      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2011/76  عقاري كلي                  
ذ.م.م   كانو�ر  جموهر�ت   -2 ذ.م.م  �ل�سهباء  جموهر�ت   -1/ عليهم  �ملدعى  �ىل 
3-كلللانلللو�ر لللاملللا�للض �للض م ح 4- كلللانلللو�ر للللللمللجللوهللر�ت )وكلليللل خللدمللات جتارية 
�لذهب )�سركة �عمال( 6- ماجنيت �سينغ كانو�ر �مريك  (5-رم�سي�ض ل�سياغة 
�سينغ 7- كنو�ر �سيمر�ن جيت 8- جرجنيت �سينغ كنو�ر   جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / بنك �لمار�ت دبي �لوطني   نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�ستها 
�ملنعقدة  بتاريخ 2013/2/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عاه. �خطاركم بورود تقرير 
�ل�سيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 
على  للتعقيب   ch2E.21 بالقاعة  �سباحا   9.30 �ل�ساعة   2013/3/14

�لتقرير. 
ق�سم الق�سايا التجارية  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/714   جتاري كلي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- �لعميد للمقاولت �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �سركة �لربيق لعمال �ل�سباغ )ذ.م.م( وميثلها- حممد 
ر�للسللول قا�سمي وميللثللللله: خللالللد �حللمللد عللبللد�هلل �حللمللد   قللد �قلللام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
وقللدره )23.400 درهللم( و�لر�سوم و�مل�ساريف.   وحللددت لها جل�سة يوم 
ch1.A.1 لذ�  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  �لثنن �ملو�فق 2013/3/18 
فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/778   عمايل كلي                         
�ىل �ملدعى عليهما/1- �ل�سرق �لو�سط ��ستون مارتن )�ض م ح ( 2- مريتامي �سوليو�سنز 
ميدل �ي�ست- ملالكها/ علي هامل خادم �آل غيث �لقبي�سي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / توما�ض كا�سجن     قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لفائدة  �ملللحللامللاة  و�تللعللاب  و�مل�ساريف  و�لللر�للسللوم  درهلللم(   1035474( وقللدرهللا  عمالية 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
�ملعجل باكفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2013/3/10 �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1559    جتاري كلي                         
�لقامة  حمل  جمهول  ح    م  �ض  تريدجن  جينري�ل  يونن  �ي�ست  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / بنك �سادر�ت �ير�ن فرع �ملكتوم وميثله: �بر�هيم حممد �حمد حممد 
�لقا�سم قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم ) 4، 3، 2 1( 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(   2763988.78( وقدره  مببلغ  و�لت�سامن  بالتكافل 
وحتى   2012/8/11 يف  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %15 بو�قع  �لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة 
متام �ل�سد�د.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/21 �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1914    جتاري كلي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- فتحي خريي �حمد �سالح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / فرهاد قهرمان بختيار بختياري وميثله: عبد�لرحمن عمر عبد�هلل 
ح�سابي  م�سفي  بتعين  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لللدعللوى  عليك  �قللام  قد  خمري 
�ل�سركاء  من  كل  ح�سة  وبيان  ترخي�سها  و�لغاء  �ل�سركة  وت�سفية  حل  ليتويل 
يوم  لها جل�سة  وحلللددت  �ملللحللامللاة.  �تللعللاب  و�مللل�للسللاريللف ومقابل  و�لللر�للسللوم  فيها 
�لثاثاء �ملو�فق 2013/3/19 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت 
مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/569    جتاري كلي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- �سيخة حرقو�ض ن�سيب حممد �لفا�سي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / بنك �م �لقيوين �لوطني �ض م ع قد �قام عليك �لدعوى 
)103891.10درهللللم(  وقللدره  مببلغ  عليها  �ملدعى   بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وفائدة �لتفاقية بو�قع 15% و�لتاأخريية 
بو�قع 2% �سنويا من تاريخ �ل�ستحقاق �حلا�سل يف 2010/12/16 وحتى �ل�سد�د 
9.30 �ض  �ل�ساعة  �ملو�فق 2013/3/21  يوم �خلمي�ض  لها جل�سة  وحللددت  �لتام. 
بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/798    مدين كلي                         
�ىل �ملدعى عليه/1-حممد غامن حممد م�سهى �لحبابي  جمهول حمل �لقامة 
�ملدعي / مبارك �سحمي جابر �لحبابي وميثله: عبد�لرحمن عبد�هلل  �ن  مبا 
ح�سن �مل�سرب قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم 
بالت�سامن مببلغ وقدره )150000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها 
 ch2.D.18 جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2013/3/7 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �يام على �لقل. ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
   اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2010/1595    جتاري كلي                         
�ىل �ملدعى عليه/1- �سركة �سرنت ��ض ��ض بي �ي لنقل �ملو�د �لعامة بال�ساحنات 
�لثقيلة جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �سركة �حلو�ي لاطار�ت وميثله: 
عبا�ض م�ستت فندي �ملالكي قد �قام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعى عليهما بالت�سامن مببلغ وقدره )246700 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�لتام.    �ل�سد�د  وحتى   2009/10/20 تللاريللخ  مللن   %9 و�لللفللائللدة  �ملحاماة  و�تللعللاب 
بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة   2013/3/24 �ملو�فق  �لحللد  يوم  جل�سة  لها  وحللددت 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �يللام  بثاثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10730 بتاريخ 2013/3/3     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/199  ا�ستئناف تظلم جتاري
�ن  �لقللامللة مبللا  -ز�نلللا ما�سلي جمللهللول حمللل   1  / �للسللده  �مل�ستاأنف  �ىل 
غريب  خمي�ض  عللبللد�هلل  وميللثللللله:  �لللتللجللاري  �بللوظللبللي  بنك   / �مل�ستاأنف 
�لللنللاخللي �آل علي قللد ��للسللتللاأنللف �لللقللر�ر/ �حلللكللم �للل�للسللادر بللالللدعللوى رقم 
جل�سه  لللهللا  وحللللددت   2012/12/13 بللتللاريللخ  جتلللاري  تظلم   2012/300
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة   2013/3/6 �ملللو�فللق  �لربللعللاء  يللوم 
قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2E.21

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا  . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:149255                         بتاريخ : 2010/11/10 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م
با�سللم:�سعد فتح �هلل �سعيد حممد

وعنو�نه : دبي ، جبل علي ، �ض.ب:17331 ، هاتف: 04/8817737 ، فاك�ض: 04/8817518
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملدخنن )غري  لللو�زم  �لولعات  و�لكربيت  �لثقاب  عيد�ن  �لتنباك  �مل�سنع  �و  �خلام  �لتبغ  �ل�سيجار  �ل�سجائر 
�لو�ردة �سمن فئات �خرى(

�لو�قلعة بالفئة: 34
و�سف �لعامة: كتبت �لعبارة عن كلمة DELMARE SLIMS �حرف �لاتينية باللون �ل�سود

�ل�سللر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة    �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:   170148                             بتاريخ :2012/3/5  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:  �سركة جو�سي �ساند للتجارة �لعامة )ذ م م(
وعنو�نه : دبي/ديرة /�ل�سبخة  �ض. ب: 13374  هاتف:04/3536367 فاك�ض: 04/3530452

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملن�سوجات و�لقم�سه، ومنتجات �لن�سيج )�لغري و�ردة يف �لفئاآت �لأخرى( ، �أغطية �لأ�سّره و�ملو�ئد

�لو�قلعة بالفئة: 24
و�سف �لعامة: �لعباره �سكروتا ��سليه كلمة منها مدونة بحروف عربية بلون ذهبي ، وجميعها على خلفية 

بي�ساء م�ستطليه . 
�ل�سللر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة    �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:170850                       بتاريخ :2012/3/21  
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:  جلوبال توباكو �ض م ح
وعنو�نه : دبي   / ديرة  �ض. ب: 17331   هاتف:04/8817737      فاك�ض:  04/8817518

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لثقاب و�لكربيت، �لولعات، لو�زم �ملدخنن     ، عيد�ن  �لتنباك   ، �أو �مل�سنع  �لتبغ �خلام   ، �ل�سيجار   ، �ل�سجائر 

)غري �لو�ردة �سمن فئات �خري(
�لو�قلعة بالفئة: 34

2012 كتبت بد�خل �إطار بي�ساوي باللون بتدرجات من �لألو�ن  و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن �رقام 
�لذهبي ، �حمر د�كن و ��سود. وعلى �خللفية �لأرقام �ملكونة للرقم 2012  مبعرثة على غري ترتيب .وفوقها 
ر�سم لأ�سدين يحمان بينهما تاج باإطار مذهب باللون �لبني ود�خله حرف G باللون �لبني. �لعامة على 

خلفية جميعها ب�سكل ت�سميم متميزة
�ل�سللر�طات: 

فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة    �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم:   171283                             بتاريخ :  2012/3/29
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م
با�سللم:  كمبيوتر ديبوت �ض ذ م م

وعنو�نه : دبي/بردبي /  �ض. ب: 30061  هاتف:04/3551515 فاك�ض: 04/3529559
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حا�سب �ليل ، �دو�ت حا�سب �ليل ، طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة �حلا�سوب ، لوحات مفاتيح لأجهزة حا�سوب 
 ، بر�مج م�سجلة م�سجلة   ، باحلا�سوب  �أجهزة ملحق   ، لت�سغيل �حلا�سوب  بر�مج م�سجلة   ، ذ�كللر�ت حا�سوب   ،
�أجهزة   ، حا�سوب  �لعاب  بر�مج  )م�سجلة(،  حا�سوبية  برجميات   ،) للتنزيل  قابلة  )برجميات  حا�سوب  بر�مج 

�حلا�سباليل ولو�زمه،)غري �لو�ردة �سمن فئات �خري ( ، م�ستلزمات �حلا�سب �ليل ومعاجلة �لبيانات
�لو�قلعة بالفئة: 9

و�سف �لعامة: كتبت �لعبارة COMPUTER DEPOT  �حرف �لاتينية باللون �لأزرق وفوقها مبا�سرة 
ر�سم لهرم مثلث على جانبه �لأي�سر  خط ر��سي برتقايل �للون ، و�ل�سكل �لهرمي �ملثلث يحدده �إطار برتقايل

�ل�سللر�طات: 
فعلى من لديه �عر��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة    �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  3  مار�س 2013 العدد 10730



عللر�للض نللللادي �أبللوظللبللي للللاأفلللام �لللوثللائللقلليللة �لتابع 
ملوؤ�س�سة �أنا�سي لاإنتاج �لإعامي �خلمي�ض �ملا�سي يف 
�لذي  �لرئي�ض  �لوثائقي جزيرة  �لفيلم  ز�يد  جامعة 
�ملالديف  تعر�ض جزر  �ملناخي وخطر  �لتغري  يتناول 
رعاية  �لفيلم حتت  �لبحر. ومت عر�ض  للغرق مبياه 
معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لتعليم 
�لللعللايل و�لللبللحللث �لللعلللللمللي وبللالللتللعللاون مللع �جلامعة 
و�سهد   . �ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة  ووز�رة 
�لفيلم �ل�سيخ �سخبوط بن نهيان �آل نهيان و�لدكتور 
�سليمان �جلا�سم مدير �جلامعة ووزير�ن �سابقان يف 
�لوزير  ��سلم  حممد  معايل  هما  �ملالديف  جمهورية 

ن�سيم  �حمد  ومللعللايل  و�لبيئة  للمو��سات  �ل�سابق 
وزير �خلارجية ..و�لعامي جورج قرد�حي. وفيلم 
�سينك وحائز على  جللان  �خللر�ج  �لرئي�ض من  جزيرة 
جائزة �أف�سل فيلم وثائقي للعام 2011 يف مهرجان 
�لفيلم  عللر�للض  وبللعللد  �لللللدويل.  �ل�سينمائي  تللورونللتللو 
��ستمع �حل�سور �ىل كلمة م�سجلة من حممد نا�سد 
�ملناخي  �لو�سع  فيها  تناول  �ل�سابق  �ملالديف  رئي�ض 
�للللدول منخف�سة  �لللتللي تعترب و�حلللدة مللن  بلللاده  يف 
بحو�يل  �لللبللحللر  من�سوب  �رتللفللاع  وخللطللورة  �ل�سطح 
1200 جللزيللرة من  �أقللللد�م مبللا يكفي لللغللرق  ثللاثللة 
��سلم  �لللوزيللر حممد  قللدم معايل  ثم  �ملالديف.  جللزر 

�لتي  �ملناق�سة  خللال  �لفيلم  مو�سوع  حللول  مد�خلة 
�ل�سينما  �أ�ستاذ م�ساعد  �أنللد�ري  نللز�ر  �لدكتور  �د�رهللا 
�ل�ست�سارية  �للجنة  رئي�ض  ز�يللد  جامعة  يف  و�لأدب 
�سلم  �ملناق�سة  خللتللام  . ويف  لللاأفللام  �أبللوظللبللي  لللنللادي 
�ملالديفين  �لللوزيللريللن  نهيان  بللن  �سخبوط  �ل�سيخ 
�ملالديفي  للرئي�ض  هللديللة  تللذكللاريللا  درعلللا  �ل�سابقن 
و�قناع  بلللاده  ق�سية  حلليللال  ملوقفه  تللقللديللر�  �ل�سابق 
كوبنهاجن  قللمللة  خلللال  حلها  يف  بامل�ساهمة  �لللعللامل 
�لذي  �ل�سابق  �ملالديفي  �لرئي�ض  وكللان   . �ملناخ  حللول 
2008 ��ستقال من من�سبه  �نتخب دميقر�طيا عام 
يف 7 فرب�ير 2012 �ثر مظاهر�ت �حتجاجية و�سلم 

لنائبه حممد وحيد ح�سن مانيك.  �ل�سلطة  مقاليد 
وقد و�جه �ثناء حكمه �أعظم م�سكلة يو�جهها رئي�ض 
�آخر على م�ستوى �لعامل ..ومتثلت �مل�سكلة يف �لإنقاذ 
�لفعلي لدولته و�سعبه و��ستغال قوة و�سائل �لإعام 
�لوحدة مع  �لأزملللات من خللال طلب  و�لتغلب على 
حينما  بر�عته  وظللهللرت  �لأخلللرى.  �لنامية  �ل�سعوب 
تا�سى �لأمل يف �لتوقيع على مو�فقة مكتوبة �ثناء 
لنقاذ  حما�سي  خطاب  باإلقاء  فقام  كوبنهاجن  قمة 
�لر�ئدة  �لأ�سو�ت  من  و�حللد�  بذلك  و�أ�سبح  �لتفاق 
�إجللر�ء�ت عاجلة  على م�ستوى �لعامل �ملنادية باتخاذ 

ب�ساأن �لتغري �ملناخي. 

ثقافة وفن�ن

�سخبوط بن نهيان ي�سهد فيلم جزيرة الرئي�ص يف جامعة زايد26

وزارة )الثقافة( تكرم الفائزين يف م�سابقة ال�سياحة الثقافية

مهرجان ابوظبي 2013 يقدم 
جمموعة من العرو�ص الفنية 

حتت  يقام  �لللذي   2013 �أبوظبي  مهرجان  مللن  �لأول  �لأ�للسللبللوع  يقدم 
�لعايل  �لتعليم  وزيلللر  نللهلليللان  �آل  مللبللارك  نللهلليللان  �ل�سيخ  مللعللايل  رعللايللة 
و�لللبللحللث �لللعلللللمللي ويللحللتللفللل هلللذ� �لللعللام بللالللذكللرى �للل�للسللنللويللة �لعا�سرة 
يف  �لللفللنللون  وحمللبللي  لع�ساق  �لفنية  �لللعللرو�للض  مللن  جمموعة  لتاأ�سي�سه 
�ملهرجان  �لثالث من مار�ض �جلللاري. ويقدم برنامج  �لدولة بد�ية من 
�أرجاء  100 فعالية تقام يف جميع  29 �نتاجا فنيا و�أكللرث من  ل  �ملتنوع 
�جلديدة  دورتلله  يف  �ملهرجان  وي�سهد  يوما.   28 طيلة  وت�ستمر  �لدولة 
و�لتمتع  تللذ�كللر �حللل�للسللور  مللن �جلللمللهللور للح�سول على  و��للسللعللا  �قللبللال 
مبجموعة من �أروع �لرب�مج �لفنية و�لثقافية على مدى ثاثة �أ�سابيع 
مب�ساركة كوكبة لمعة من كبار �لفنانن و�ملو�سيقين �ملبدعن وي�ستمل 
و�للقاء�ت  �ملتميزة  �لفنية  �لعرو�ض  من  �لعديد  على  �ملهرجان  برنامج 
�لثقافية و�لندو�ت �حلو�رية و�أم�سيات �لباليه و�جلاز ومعار�ض �لفنون 
�أبرز فعاليات �لأ�سبوع �لأول للمهرجان قالت هدى  �لت�سكيلية.. وحول 
�خلمي�ض كانو�ملوؤ�س�ض و�ملدير �لفني ملهرجان �أبوظبي: نو��سل يف �لدورة 
بتقدمي  �لر��سخ  �لتز�منا  وفللق  �مل�سي  �أبوظبي  مهرجان  من  �جلللديللدة 
�إثر�ء �لروؤية  �إ�سهاما يف  فعاليات وبر�مج مبهرة جلميع فئات �جلمهور 
يف  �لر�سيدة  �لقيادة  روؤيللة  مع  يتما�سى  مبا  �أبوظبي  للعا�سمة  �لثقافية 
تر�سيخ مكانة �لإمار�ت كحا�سنة للثقافات و�ملبدعن ومركز جذب ثقايف 
لاأفكار وملتقى للعقول ومنارة للت�سامح و�حلو�ر �لإن�ساين . و��سارت �إىل 
�أن �ملهرجان يقدم هذ� �لعام جمموعة متميزة من �لفعاليات �ملجتمعية 
�لتي ت�ستهدف جميع �سر�ئح �ملجتمع �لإمار�تي تعزيز� لقيم باد �خلري 
�آل  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  باإذن �هلل  �إياها �ملغفور له  �أورثنا  �لتي  �لقيم 
�لعمل  وور�لللض  �خلللالللدة  �ل�سك�سبريية  �لأعللمللال  ..مللن  �هلل  رحمه  نهيان 
وو�سول  �ملميزة  و�لفنية  �ملو�سيقية  بالعرو�ض  مللرور�  �لطلبة  لأبنائنا 
ملعار�ض �لفنون �لت�سكيليةية �لأكرث متيز� و�لتي حتتفي مبنجز ثاثة 

�أجيال من �لفنانن �لإمار�تين. 
مار�ض  مللن  �لللثللالللث  يللوم   2013 �أبللوظللبللي  مللهللرجللان  فعاليات  وتنطلق 
للعام  غلوب  �سك�سبري  يف  �إديوكي�سن  غلوب  ملوؤ�س�سة  �ملتجددة  بامل�ساركة 
�لثالث على �لتو�يل فبعد �لنجاح �ملميز لعرو�ض رو�ئع �سك�سبري ماكبث 
غلوب  تللعللود   2012 يف  �ل�سيف  منت�سف  يف  ليلة  حلللللم  و   2011 يف 
للعمل  جديد  مبهر  بعر�ض  �لللعللام  هللذ�  غلوب  �سك�سبري  يف  �إديوكي�سن 
م�سرح  يف  مار�ض  و4   3 يومي  وجولييت  روميو  �لللر�ئللع  �ل�سيك�سبريي 
�لتعرف  و�ل�سباب  �ملد�ر�ض  يتيح لطلبة  و�لللذي  �لأمللو�ج  بكا�سر  �أبوظبي 
علللللى رو�ئللللع �أعللمللال �للللرو�ئلللي �لإجنللللليللزي �خلللالللد �سك�سبري عللرب عمل 
غنية  م�سرحية  جتربة  معاي�سة  م�ساهديه  مينح  كا�سيكي  م�سرحي 
ومنا�سبة جلميع �لأعمار. كما تقدم غلوب �إديوكي�سن يف �سك�سبري غلوب 
ور�ض عمل للطلبة يف �ملد�ر�ض و�جلامعات بد�ية من �لثالث من مار�ض 
�جلاري لت�سليط �ل�سوء على �لفن �ل�سك�سبريي �لبديع وروحه �حلية يف 

�لر�ث �لفني و�لأدبي �لإن�ساين �ملعا�سر.

•• دبي – الفجر:

�ملجتمع،  وتللنللملليللة  و�للل�للسللبللاب  �لللثللقللافللة  وز�رة  كللرمللت 
�ل�سياحة  مل�سابقة  �لأوىل  �للللدورة  بجائزة  �لفائزين 
)حكاية  عنو�ن  حتت  �للللوز�رة  نظمتها  �لتي  �لثقافية 
مكان( لطلبة �جلامعات و�لكليات من مو�طني �لدولة 

من هو�ة �لت�سوير و�لإخر�ج.
�إمللارة دبي بن  �سياحياً عن  باملركز �لأول فيلماً  وفاز 
�ملللا�للسللي و�حلللا�للسللر قللدمللتلله �ملللتلل�للسللابللقللة حللنللان حممد 
�ل�سياحية  فيلم مادته  �لثاين  باملركز  وفاز  �حلمادي، 
للمت�سابق  �لتاريخية  وقاعها  �لفجرية  �إملللارة  عللن 
خالد �إ�سماعيل �لأمريي، وذهبت جائزة �ملركز �لثالث 
�ملت�سابق  �أعللده  �ل�سندغة  منطقة  عن  �سياحي  لفيلم 
عبد�هلل  و�ملت�سابق  �للسللفللو�ن  بللن  عبد�لرحمن  �سعيد 
جمعة �آل علي، فيما حاز فيلم عن مدينة �لعن جائزة 
�ملركز �لثالث مكرر وقدمته �ملت�سابقتن مرمي حممد 

بن حماد و�أ�سماء علي �أحمد.
ور�سدت �مل�سابقة للفائزين ثاث جو�ئز تبلغ قيمتها 
�ملادية  �جلللو�ئللز  قيمة  بلغت  حيث  درهللم،  �ألللف   45
�ألف  و15  �لأول،  للمركز  درهللم  �ألللف   20 للم�سابقة 
للمركز  درهللللم  �آلف  و10  �للللثلللاين،  للللللمللركللز  درهللللم 

�لثالث.
للهدف  تنفيذ�  �لثقافية  �ل�سياحة  م�سابقة  وتللاأتللي 
�ل�للسللر�تلليللجللي �للللثلللاين ملللن ��للسللر�تلليللجلليللة �للللللوز�رة 
�لهوية  علللللللى  للللللمللحللافللظللة   )2013–  2011(
�لوطنية وتعزيز مقوماتها. وقال �سعادة بال �لبدور 
وكيل �لوز�رة �مل�ساعد لل�سوؤون �لثقافية بوز�رة �لثقافة 

و�للل�للسللبللاب وتللنللملليللة �ملللجللتللمللع �إّن �لللللللوز�رة تللهللدف من 
�مل�سابقة �لك�سف عن �ملو�هب �ل�سابة وتبنيها لت�سهم يف 
�مل�سهد �لثقايف �لإمار�تي، وذلك بتنمية قيمة �لتناف�ض 
�ملو�سوعي يف �لثقافة و�لفنون لل�سباب ليكون �إجناز� 
م�ستمر� وفاعا، وتوزيع �لهتمام �لر�سمي بالثقافة 
على م�ساحة �لوطن ومنح �ل�سباب �لفر�سة للم�ساركة 
�آن  يف  وثللقللايف  �سياحي  جانب  مللن  لوطنهم  بروؤيتهم 
و�حد، وتطوير قدر�تهم �لفنية يف �ملجالت �ملختلفة. 
تاأتي  �لثقافية  �ل�سياحة  م�سابقة  �أن  �لبدور  و�أ�ساف 
�سمن �سل�سلة �جلو�ئز و�مل�سابقات �لتي تتبناها وز�رة 
�ل�سياحة  لت�سجيع  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�سباب  �لثقافة 
�مل�سابقة لتحقيق  �لثقافية، ومن ثم توظيف نتاجات 

مفهوم �لثقافة �ل�ساملة. 
ف�سا عن ت�سليط م�سابقة �ل�سياحة �لثقافية �ل�سوء 
علللللى �لأملللاكلللن �ملللتللنللوعللة يف دوللللة �لإمللللللار�ت �لعربية 
�ملتحدة، حيث توجه �هتمام �ملبدعن يف �ملجال �لفني 
نحو  �لفني  �لإخللللر�ج  وفللنللون  �لللكللامللري�ت  با�ستخد�م 
�لطاع  حاجة  لإ�سباع  �لفنية  �لذ�ئقة  هللذه  �إعللمللال 
باإبد�عات موجهة يف  �لفنية  �ل�ساحة  و�إثللر�ء  و�ملعرفة 
�إطارها. وحول �مل�ساركات يف هذه �لدورة قال �لوكيل 
�مل�ساعد لقطاع �ل�سوؤون �لثقافية �إن �لدورة �لأوىل من 
�مل�سابقة �سهدت م�ساركة معقولة من �سباب �ملو�طنن، 
ونللاأمللل �أن تللكللون هللنللاك ملل�للسللاركللات �أكلللرب يف �للللدور�ت 
دفع  �ساأنه  من  �لإقبال  هذ�  �أن  �إيل  م�سري�ً  �لاحقة، 

�مل�سهد  �مل�ساركة و�لنخر�ط يف  �لدولة على  مو�طني 
�لفائزة  �لوز�رة �ستن�سر �لأعمال  و�أن  �لثقايف، ل�سيما 
يف خمتلف �مللتقيات �لثقافية �لتي ت�سارك فيها ومنها 
معار�ض �لكتب و�لقو�فل �لثقافية عاوة على �إمكانية 

ن�سرها عرب �ملوقع �للكروين للوز�رة.
من  كللل  فيها  �للسللارك  �مل�سابقة  حتكيم  جلنة  �أن  يذكر 
�لأن�سطة  �إد�رة  مدير  �لعطار  غلوم  حبيب  �لدكتور 
�لثقافية و�ملجتمعية بالوز�رة و�ملهند�ض وليد �لزعابي 
و�ملخرج  بللللالللللوز�رة،  و�لللفللنللون  �للللللر�ث  �إد�رة  مللديللر 
�ل�سينمائي �لإمار�تي عبد�هلل ح�سن، بح�سور مقررة 
�مل�سابقة حمدة ح�سن �حلمادي رئي�ض ق�سم �ملوهوبن 

و�ملبدعن.

نظمت جائزة �سمو �ل�سيخ من�سور بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم للت�سوير 
للدورة  تعريفية  حما�سرة  �ل�سوئي 
جمعية  قللاعللة  يف  للجائزة  �جلللديللدة 
�لإمللللللللار�ت للللللتلل�للسللويللر �للل�للسللوئللي يف 
�لرتقاء  �إطلللللار  يف  وذلللللك  �للل�للسللارقللة 
�لروؤية  تبنته  �لتي  و�لفنانن  بالفن 
�نطاقها  مللنللذ  للللللجللائللزة  �لللعللملليللقللة 
�ملحور  ويلللركلللز   .2010 ملللار�لللض  يف 
على  �لللعللام  هلللذ�  للللللجللائللزة  �لرئي�سي 
�ل�سو�حل �لإمار�تية بكل ما تت�سمنه 
ثقافية  قلليللمللة  ذ�ت  مللللفللللرد�ت  مللللن 
�ل�سنة  يف  ركلللللزت  �ن  بللعللد  ووطللنلليللة 
�لأوىل على م�سرية �لإمار�ت ثم على 
على  ثم  ومن  �لفرجان  حياة  توثيق 
�لتي  �ل�سر�تيجية  وهللي  �لأ�للسللو�ق 
لإي�سال  �أثرها �جلائزة  �أطلقت على 
�سورة دولة �لإمللار�ت للعامل و�إن�ساء 

ويتمثل  لللللل�للسللورة.  وطللنللي  �أر�للسلليللف 
جديد هذه �لدورة يف ��ستحد�ث فئة 
“من ز�ويتهم” �لتي حتت�سن �لفئة 
بينما  �سنة   16 �إىل   8 من  �لعمرية 
طبيعة  على  �لفرعية  �ملللحللاور  تركز 
و�حلركة  �ملعماري  و�لفن  �لإملللار�ت 
و�لك�سن وت�سوير �لبورترية. وتبلغ 
جمموع �جلو�ئز �ملخ�س�سة للجائزة 
�جلائزة  وتلللبلللد�أ  درهلللم  �أللللف   360
من  �عتبار�  �مل�ساركة  طلبات  بتلقي 
 20 ولللغللايللة   2013 يللنللايللر   20
ميكن  حللللللن  يف   2013 �بللللللريللللللل 
من  مزيد  على  �لطلللاع  للمهتمن 
�لللتللفللا�للسلليللل و�للل�للسللروط علللللى موقع 
�ملن�سق  �لعو�سي  بدر  و�كللد  �جلائزة. 
�لركائز  �إحللللدى  �ن  للللللجللائللزة  �لللعللام 
مفتوحة  �أنللللهللللا  للللللللجلللائلللزة  �مللللمللليلللزة 
جلميع �ملقيمن على �ر�ض �لإمار�ت 

..موؤكد� �ن �للجنة �ملنظمة ل تبحث 
عن �سور جميلة بقدر ما تبحث عن 
�أو م�سروع يقدمها �ملت�سابقون  ق�سة 
�للل�للسللور من  مللن خللال �سل�سلة مللن 
�لرئي�سي  �لللللهللللدف  حتلللقللليلللق  �جللللللل 

�لإمار�تية  �لبيئة  بتوثيق  �خلللا�للض 
�ل�سورة كونها جللزء� من  من خال 
ذ�كرة �لأوطان ..م�سري� �إىل �إمكانية 
لت�سبح  بللاجلللائللزة  �مللل�للسللاركللة  تو�سيع 

على �مل�ستوى �خلليجي و�لعربي. 

كتاب دعما ملهرجان  �ألللف   25 و�لللر�ث  للثقافة  �ملاجد  قدم مركز جمعة 
�لكتاب �مل�ستعمل �خلام�ض �لذي �ختتم �أعماله م�ساء �م�ض �لول بحديقة 
مبد�أ  مللن  �نطاقا  وذللللك  بال�سارقة  خللالللد  بللحللرية  �سفاف  على  �لنخيل 
�لتكامل بن �ملوؤ�س�سات �لثقافية ودعما لر�سالة مدينة �ل�سارقة للخدمات 
�لإن�سانية �لتي تقوم على تنظيم �ملعر�ض. وياأتي هذ� �لتربع �متد�د� لفكرة 
�لكتاب �مل�ستعمل يف دبي �لتي بد�أها �ملركز يف عام 2008 وما �أعقبه من 
تفاعل �جلمهور مع �لفكرة مع مو��سلة �ل�ستمر�ر يف �لتربع بالكتب منذ 
ذلك �حلن ��ستعد�د� لتكر�ر �لتجربة حتى و�سل ما مت جمعه �إىل ع�سر�ت 
�لآلف من �لكتب.  وقدم مركز جمعة �ملاجد بهذه �ملنا�سبة �ل�سكر �جلزيل 
�لتي  �لكتب  �أن  و�أكللد  وموؤ�س�سات  �أفللر�د  �لنبيلة من  �لفكرة  هللذه  دعللم  ملن 

تربعو� بها مت توجيهها �إىل طريقها �ل�سحيح بامل�ساركة يف هذ� �ملهرجان 
�لذي يحمل نف�ض �لأهد�ف و�لتوجهات وذلك على �مل �ن ت�سنح �لفر�سة 
وتتهياأ �لظروف لإقامة �ملهرجان يف دبي م�ستقبا. و�كد �ملركز �ن مدينة 
�ل�سارقة للخدمات �لإن�سانية تو��سل فكرة �ملهرجان للمرة �خلام�سة على 
�لتو�يل حتت �سعار كنز �ملعرفة تاأكيد� على �لفكرة �ملحركة للمهرجان يف 

تبادل �لكتاب ون�سره بن �لنا�ض وتوفريه للجميع. 
وثمن �ملركز جتربة �ملدينة ومتنى �أن يحقق �ملهرجان �أهد�فه �لتي �قيم من 
�أجلها وخ�سو�سا يف جمال دعم �ملعاقن. وكان ممثل �ملركز �نور �لظاهري 
�لفرز و�لت�سعري و�لعر�ض و�لبيع يف  �لكتب مل�سوؤول جلنة  بت�سليم  قد قام 

�ملهرجان عبد�لنا�سر دروي�ض.

جائزة ال�سيخ من�سور بن حممد للت�سوير ال�سوئي 
توثق �سواحل الإمارات

مركز جمعة املاجد يقدم 25 الف كتاب دعما 
ملهرجان الكتاب امل�ستعمل يف ال�سارقة

األحد -    3   مارس    2013 م    -    العـدد   10730
Sunday   3    March    2013  -  Issue No   10730



فــن عــربـــي

27

م�سل�سالت متنوعة قيد التح�سري يعبق بع�سها مبواقف اجتماعية ووطنية تنبثق من واقع العامل العربي اليوم، وبع�سها 
�سمحت  حال  يف  املقبل،  رم�سان  �سهر  خالل  معظمها  يعر�س  اأن  على  ذاتية...  و�سري  وتاريخية  دينية  مبوا�سيع  الآخر 

التطورات على الأر�س بذلك. 

الأعمال الدرامية اجلديدة... تاريخية واجتماعية ودينية 

با�سكال م�سعالين يف )اأحالم البنات(
باإد�رة  �لللبللنللات(،  )�أحلللام  لت�سوير  م�سعاين  با�سكال  �لفنانة  ت�ستعد 
�ملخرج جو بو عيد. �لأغنية من كلمات مرو�ن خوري و�أحلانه، وتوزيع 
ر لألبومها �جلديد �لذي يت�سمن  زوجها ملحم �أبو �سديد. كذلك  حت�سّ
�ألو�ناً غنائية �سبق �أن قدمتها، بالإ�سافة �إىل �أغنيتن: و�حدة عر�قية 
نيتها  عللدم  لها  �أكلللدت يف حديث  �آخللر  �سعيد  على  جللز�ئللريللة.  و�لثانية 

خو�ض جمال �لتمثيل.

�سورت �ملمثلة �لأردنية �سبا مبارك م�ساهد م�سل�سلها �جلديد )زين(، 
�إنللتللاج �سبا مللبللارك، ويلل�للسللارك يف  �لأردين حممد ح�سكي،  �إخللللر�ج   مللن 
من  �لعرب  �لفنانن  من  ونخبة  �سيخ  قي�ض  �ل�سوري  �ملمثل  �لبطولة 
�مل�ساهد  �أخللذت  �سوملي.  تيما  و�لأردنلليللة  كرمي  نيللي  �مل�سرية  بينهم: 
�ملقبل. كذلك ر�سحت �سبا  �لأردن ويتوقع عر�سه يف �سهر رم�سان  يف 
مبارك لبطولة �مل�سل�سل �لتاريخي �لديني )�مللك �لنمرود( مع �لنجم 

عابد فهد .
ت�سارك �لفنانة جومانا مر�د يف بطولة م�سل�سل )�ل�سندوق �لأ�سود( مع 
�لفنان خالد �سالح، �إخر�ج حممد �سامي يف جتربته �لثانية يف �لدر�ما 

بعد م�سل�سل )�لهروب( مع �لفنان كرمي عبد �لعزيز.
�لو�قع  �جتماعي وتر�سد  �إطللار  �لأ�للسللود( يف  )�ل�سندوق  �أحللد�ث  تللدور 
�ل�سيا�سي يف م�سر. من �ملقرر �نتهاء ت�سويره قبل بد�ية �سهر رم�سان 
�ملقبل، لهذه �لغاية �تفق خالد �سالح مع �ملخرج على �لتفرغ للت�سوير 

بعدما �نتهى من ت�سوير دوره يف فيلم )�حلر�مي و�لعبيط(.
�لتي  �لللدر�ملليللة  �لتجربة  بللهللذه  �سعادتها  لللهللا،  ملللر�د، يف حللديللث  �أبلللدت 
و�سفتها بل )�ملختلفة( وبتكر�ر �لتعاون مع �لفنان خالد �سالح بعد فيلم 

)كف �لقمر(،  وتتمنى �أن حتقق �لنجاح.

ق�سايا �سائكة
�سّورت �لفنانة �سلمى �مل�سري م�ساهدها يف ) فل هاو�ض( �إخر�ج فادي 
�سليم. يقع �مل�سل�سل يف 15 ثنائية �ستعر�ض يف �سهر رم�سان، تتناول كل 
لتنتهي  معينة  عائلة  تو�جهها  ومعي�سية  �جتماعية  م�سكات  حلقتن 

�لق�سة يف �ساعتن تلفزيونيتن.
كذلك �سورت �مل�سري م�ساهدها يف م�سل�سل )يا�سمن عتيق( مع �ملخرج 
�لثامن  �لقرن  �أحللد�ثلله يف  �سامي جتللري  بيئي  وهللو عمل  �ملثنى �سبح، 
ع�سر، ويتناول ق�سايا تربز للمرة �لأوىل يف هذ� �لنوع من �مل�سل�سات، 
�لطو�ئف،  بن  �لعاقات  �لعاملة،  �ل�سامية  �مللللر�أة  ق�سايا  بينها:  من 

عاقة �لتجار بال�سبان �لغا�سبن من �سيا�سة �لتجار �لحتكارية...
يج�سد �لفنان �أحمد عزمي �سخ�سّية �ملو�سيقار بليغ حمدي يف م�سل�سل 
)ملللد�ح �لللقللمللر( �للللذي يلللروي �سريته بعد تللر�جللع �لللفللنللان عللمللرو و�كد 
لبدء  �أحمد علي مل يحدد موعد�ً  �ملخرج جمدي  �أن  �إل  بطولته،  عن 
تاأكد خروجه  بعدما  �لإلكرونية،  �ملو�قع  �أحد  ذكر  �لت�سوير، ح�سبما 
�لبحث  ��ستمر�ر  �إىل  �إ�للسللافللة  �ملقبل،  �لرم�ساين  �لعر�ض  �سباق  مللن 
�لتي  �لإعامي  �لإنتاج  مدينة  مع  �لإنتاج  يف  �سريكاً  يدخل  منتج  عن 
من  تخوفاً  �ملقبل  �لدر�مي  �ملو�سم  يف  مبفردها  �أعمال  تقدمي  ترف�ض 

عدم ت�سويقها.
بدورها ت�ستعّد �ملمثلة �إميان �لعا�سي لت�سوير )ر�كن( �لذي �ستخو�ض 
�أو�ئللل مار�ض  �لت�سوير  �ملقرر بدء  �ملقبل، ومن  �لرم�ساين  �ملو�سم  فيه 
و�إخر�جه، وي�سارك يف  تاأليف جمال عبد �حلميد  �مل�سل�سل من  �ملقبل. 
�أحمد  خليل،  كللارولللن  ح�سني،  ح�سن  �ملغني،  عبد  حممود  �لبطولة: 

�سيام وغريهم.
�لثاين  �لد�ية يف �جلزء  �أد�ء �سخ�سية  �لفنانة منى و��سف فتتابع  �أما 
من م�سل�سل )طاحون �ل�سر( مع �ملخرج ناجي طعمي و�لكاتب مرو�ن 
قاووق. وت�ستعد �لنجمة ي�سر� من جانبها لت�سوير م�سل�سلها �جلديد 
مع  مكثفة  جل�سات عمل  حالياً  �خلر�سوف(، وجتري  ياأكلون  ل  )�إنهم 
�ملخرجة غادة �سليم و�ملوؤلف تامر حبيب يف ثالث تعاون بينهم، على �أن 

ينطلق �لت�سوير يف بد�ية مار�ض.  

جتارب جديدة
ك�سفت �ملمثلة ورد �خلال �أنها تدر�ض �إمكان �مل�ساركة يف م�سل�سل م�سري 
م�ساحة  ل�سغر  بعد  �أمرها  حت�سم  مل  لكنها  �لدغيدي،  �إينا�ض  �إخللر�ج 
�أدو�ر �لبطولة وترف�ض دور �سيفة  تللوؤدي �سوى  �أنها ل  �لللدور، موؤكدة 
�ل�سرف. من جانبها، ت�سّور �لفنانة  �ألن حّلود م�سل�سًا جديد�ً بعنو�ن 

)�لروؤية �لثالثة( مع �ملمثل بديع �أبو �سقر� و�ملخرج نبيل لّب�ض.
يف  �ملهنية  م�سريتها  يف  جللديللدة  جتربة  �لكك  باميا  �ملمثلة  تخو�ض 
م�سل�سل )جذور(، جم�ّسدة �سخ�سية فتاة تعود �إىل لبنان بعد 25 عاماً 
�إىل موطنها  �ملهجر  و�لتعقيد�ت من  �مل�ساكل  معها  فتنتقل  فرن�سا،  يف 
�لأ�سلي. يقع �مل�سل�سل يف 60 حلقة، من كتابة كلوديا مر�سليان، �إخر�ج  
فيليب �لأ�سمر، و�إنتاج �سركة )�أم �آر �سفن( ملالكها مفيد �لرفاعي �لذي 

يخو�ض جتربة �لإنتاج �لدر�مي يف لبنان للمرة �لأوىل.

و�مل�سرية،  و�ل�سورية  �للبنانية  �لللدر�مللا  من  وجللوه  �لعمل  يف  ت�سارك   
ر �مل�ساهد بن لبنان وم�سر ودول �أوروبية.    وُت�سوَّ

)يا مالكاً قلبي( �لعمل �لدر�مي �لأول للفنانة �لعر�قية �سذى ح�سون، 
لها  �أكللدت يف حديث  وقللد  �ل�سعيد.  فايز  �لإمللار�تللي  �لفنان  �إىل جانب 
�لفرة  يف  �عتكفت  �أنها  �إىل  م�سرية  �لللدر�مللا،  جتربة  بدخول  تفاوؤلها 
�ملا�سية حلفظ دورها و�مل�ساركة يف ور�ض عمل مكثفة مع طاقم �لعمل، 
عارف  و�ملللخللرج  �جل�سمي  �أحمد  و�ملنتج  �ل�سعيد  فايز  �لفنان  �سيما  ل 
�لطويل... م�سيفة �أن ذلك كله �ساعدها على دخول مرحلة �لت�سوير 
بعمق وتركيز. يتمحور �مل�سل�سل حول �حلب و�لنتقام و�لعد�وة و�لكره 
و�لعائلة و�لزو�ج و�لطاق... وجت�سد فيه �سذى و�قع فتاة تعي�ض يف بلد 
�أن  خليجي و�مل�ساكل �لتي تو�جهها، ل �سيما �لعنف �لأ�سري، مو�سحة 

هذ� �لدور ل يختلف عن �سخ�سيتها لناحية �لتعاطي مع �لأمور...

تنوع يف الأدوار
بعد توقف ت�سوير )�سغط عايل( ب�سبب �ل�سطر�بات �لأمنية، �إذ كان 
من �ملقرر عر�سه يف �إجازة منت�سف �لعام �ملا�سي، �أعلنت �لفنانة هالة 
فاخر ��ستئناف �لعمل فيه و�أنها �ستنتهي من ت�سوير م�ساهدها قريباً.

�لفيلم من تاأليف حممود �سابر، �إخر�ج عبد �لعزيز ح�ساد، �إنتاج ح�سام 
عايدة  بللديللر،  �أحللمللد  عللامللر،  �أيللن  �ل�سافعي،  ن�سال  وبطولة:  حللافللظ، 

ريا�ض، وجمموعة من �لوجوه �ل�سابة.
�نت�سرت حول  �لللتللي  فللاأّكللد عللدم �سحة �لأخللبللار  �أحللمللد عللّز  �لفنان  �أملللا 
�علللتلللذ�ره عللن م�سل�سل )ملللولنلللا( ب�سبب خللوفلله مللن جللمللاعللة �لإخللللو�ن 
�مل�سلمن، مبدياً ��ستغر�به، يف حديث له، هذ� �لكام وقال: )حتم�ست 
للفكرة عندما عر�ست علي و�رتبطت حما�ستي بالن�ض �لأ�سلي للرو�ية 
�أكرث  بوجود  علمت  بعدما  تر�جعت  لكني  عي�سى،  �بر�هيم  كتبها  �لتي 
من م�سروع در�مي يف رم�سان �ملقبل يتناول �سخ�سية رجل دين، فاأبلغت 
�أ�سرة �مل�سل�سل باعتذ�ري، ولو كنت �أخ�سى جماعة �لإخو�ن �مل�سلمن ملا 

و�فقت على �مل�سل�سل من �لبد�ية(.
فللريللق عمل  لي�ست �سمن  �أنللهللا  بللدورهللا  زكلللي  مللنللى  �لنجمة  �أو�للسللحللت 
�أي تفا�سيل  و�أنها جتهل  �ل�سريف  �لنجم  نور  �لتهامي( مع  )من�سور 
�سدد  يف  �أنها  �إل  ر�ئللع،  �ل�سريف  مع  �لعمل  �أن  و�أ�سافت  �مل�سل�سل.  عن 

�لإعد�د مل�سل�سل جديد من بطولتها، مل يتحدد موعد عر�سه بعد.
جمهول،  عللز(  )حفيد  م�سري  �أن  �إىل  �لباقي  عبد  �أ�سرف  �ملمثل  �أ�سار 
�ملا�سية،  �ل�سنة  �لت�سوير منذ توقفه يف  ل�ستئناف  و�أل موعد حمدد�ً 
يقدمه  �سينمائي  �أو  در�ملللي  م�سروع  �أي  على  ي�ستقّر  مل  �أنلله  مو�سحاً 
جلمهوره يف �لفرة �ملقبلة. �مل�سل�سل من تاأليف جوزيف فوزي، �إخر�ج 

مايكل بيوح، وبطولة: مريهان ح�سن، نهال عنرب ولميتا فرجنية.
يوؤدي �لنجم �أحمد �ل�سقا من جهته بطولة �مل�سل�سل �لكارتوين �جلديد 
)�أمري يف رحلة �لأ�ساطري(، على �أن يعر�ض خال �سهر رم�سان �ملقبل. 

ي�سارك يف �لبطولة:  حممد هنيدي، ي�سر�، هند �سربي و�أحمد رزق.

توقف فيلم )توم وجيمي( 
للللللللللفللللنللللان هللللللللاين رمللللللزي 
�لأمنية  �حللللاللللة  بلل�للسللبللب 
غللللللري �مللللل�للللسللللتللللقللللرة �للللتلللي 
خ�سو�ساً  م�سر،  ت�سهدها 
ت�سويره  يللتللم  �لفيلم  �أن 
�لللفلليللات على  �إحللللدى  يف 
�إ�سكندرية  م�سر  طللريللق 

�ل�سحر�وي.
خمللللللللرج �لللللفلللليلللللللللم �أكللللللللرم 
�أخلللذ  �إىل  ��للسللطللر  فلللريلللد 
هلللللذ� �لللللقللللر�ر بلللعلللد قطع 
للطريق،  �لأهللللايل  بع�ض 
�لأمللر �لللذي عر�ض فريق 
�لعمل ملوقف مرعب هدد 
مكان  يف  مبللحللا�للسللرتللهللم 

�لت�سوير.
فللليلللللللم )تلللللللللوم وجللليلللملللي( 
مللن بللطللولللة هلللاين رمزي 
و�لطفلة  ح�سني  وح�سن 
�إخللللر�ج �أكرم  جللنللى، وملللن 
فريد و�إنتاج �سركة )دولر 
ومن  �للللفلللنلللي(  لللللاإنللللتللللاج 
�ملقرر �أن يطرح يف مو�سم 
�للل�للسلليللف �ملللقللبللل حلليللث مل 
�إل علللدد قللللليللل من  يللتللبللق 

�مل�ساهد لت�سويرها.

ك�سفت �لفنانة �مل�سرية �ل�سابة ب�سمة عن �أنها �ست�سارك يف �مل�سل�سل �جلديد )�لد�عية( �إىل جانب �ملمثل هاين �سامة.  �مل�سل�سل من تاأليف مدحت 
�لعدل و�إخر�ج حممد جمال �لعدل �لذي يقوم حالياً باختيار باقي فريق �لعمل، و�ستكون �لفنانة هنا �سيحة من �مل�ساركن يف �لعمل. يذكر �أن ب�سمة 

غابت عن �لدر�ما �لتلفزيونية ل�سنو�ت ب�سبب �ن�سغالها بال�سيا�سة منذ �ندلع ثورة )25( يناير.

توقف )توم وجيمي(

ب�سمة تعود للدراما... بـ )الداعية(
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اعداد
عبد اهلل املن�صوري

بيت الق�صيد

مفرح ال�ضمني

دارن��������ا  ج����ن����ات  م���زروع���ه

ن��وع��ه زخ����ر  يل  وال���ف���واك���ه  

ف��وع��ه ف����اي����ع)ن(  يل  وال���زه���ر 

م��رف��وع��ه ون���ا����س  ع����ز   دار  

خ��ر ع���م  ال�����ش��ع��ب وج��م��وع��ه

ا�شبوعه خ�شب  بالزجنجل  

امل���ن���اظ���ر وال�����رخ�����ا روع����ه

يجنيها وال����ك����ل   ب��ال��ن��خ��ل 

ون��واح��ي��ه��ا االم���������ارات   يف  

راح������ة   ال��ن��ف�����س  وم��ن��اوي��ه��ا

ب����اجل����دا  واك����ت����اب ب��اري��ه��ا

راع��ي��ه��ا خ����ر  يف  و  رخ�����ا  يف 

فيها وال   ه���اي���ف   ب��وخ�����ر 

ن��ع��م��ة)ن( م���ن ع��ن��د  وال��ي��ه��ا

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

من حبني جاين بليا عزميه 

ومن �شد عني مايجي لو عزمته

حكمــــــــة

للتواصل:
E-mail:xhms@hotmail.com

فاكس: 4488436   

يكفي �شهر

ريف الوثبة 

ال�سروق بعد  و���س  امل�سنون  ياقلبي  �سهر  يكفي 

العروق ن�سف  �س��وا  ب��اقي  ول  م��دامعنا  جفت 

تفوق ليلي  على  اللي  ال�سنني  ذك��رى  ول  اهلل 

يفوق الذكرى  عن  حزين  ع�سى  حزين  من  افوق 

يا�ساحبي ماه��زك ال�ت�ن�هيد وال�سوت ال�سفوق !!؟

ت��ت��وق درب��ي  على  ول�س��وف�ك  احبك  واهلل  اي 

تعوق ت��ب�غ�ى  ب�ع�دنا  يف  خ�ب�ر  مات�سدق  النا�س 

م�اع�ندي حقوق ب�ح�ر ذك�راك  تايه يف  ا�سبحت 

ماعندي ال الليل .. والدخان .. والثالث خ��ف�وق

ت��ف��وق ومات��ب�غ�ى  ن��اي��م  متى  اىل  ياو�س�ل�ن�ا 

الفراق  م��سه��رنا  وي��اك  وانا  البارح  ل��يل��ة  م�ن 

العناق وق��ت  وترت�ج�ي  دمعت�ي�ن  ال  م��اباق��ي 

ال�ستياق دافع  باب  من  امل  ذكرى  على  ت�سري 

النطاق و�سط  ويف  ذكرى  مت�سع  داخ�ل  واحل��زن 

وبامل�ساق!! بال�سدور  م�سوي  و�س  ٌبعدك  ما�سفت 

باهلل ماتكفيك كلمة .. �س��اح�ب�ك بال�ح�ي�ل �س��اق

تط�ل�ع وجيه ال�ن�م�ن�م�ه وال�ه�رج ووج�ي�ه النفاق

الن�سقاق ول  الع�سق  اتفاق  درب  على  م��دري 

معاق  معنا  الو�سل  وجم��داف  الذكرى  �ساطى  يف 

اهلل ول )�سيق اخلفوق( و )ذكرياتي( و )الفراق(

كلنا خليفة
م��ن خ��ان اأر����س ال��وط��ن رب ال��وط��ن خ�سمه

اإ�سمه  ت��ع��رف��ون  ل���رج���ل/ن  ولن����ا  ن��ح��ن��ا 
حقايقها ال��ب��اط��ل  تنفي  ال��وط��ن  اأر�����س 

ط��ّوق��ه��ا و  داره  ح��م��ى  ال���ل���ي  خ��ل��ي��ف��ة 
حممد املر بالعبد

جمال اجلابري

ريت�يت
 

جمعت التغريدات : غاية 

اأحمد ال�سانع
  @aL9aNe3

مّليت من : تكَرم مدينه لأجل عني . . . 
�ساعت جميع اأوطان عمري ب�سبتك 

**
م�سبح بن على الكعبي

  @MusabehBinAli
اتهّي�س ال�سرد يوم اتهّي�س اح�سا�سي.. 

واطرق لك القاف مثل اّما متنيته. 
انته وقدرك على عيني وعلى را�سي..

 لو تطلب املوق من لعيون �سليته
**

عبدالعزيز ال�سبيل  
@a_alsbil

اأبياتي اللي عن الفرقا من اح�سا�سي 
لو تعجب النا�س مامينع : ت�سايقها ! 
باأمثل اإن�ي : �سعيد / وطّيب / ونا�سي 

 وباأكتب : اأبيات لكن : ) ل ت�سدقها ( !
**

 فهيد العدمي
 @Fheedal3deem

�سباكها ال�سرقي ي�سد ال�ستاير عجول...
يخاف تربك خطوط ال�سم�س كرا�سها!
 و�سريرها الدايف املرتف بحالة ذهول! 

يه�س عن ال�سحو ويهدهد نعا�سها!
**

م�ساري املري
  @Mshari_Almarri

) كنت نامي ( .. يوم �سايقني املنّبه
 ومنت ، ل متنا�سي ولين ب�سامي

 يف الخّوه يف ال�سداقه يف املحّبه
 اأ�سدق الأعذار دامي ) كنت نامي ( !! 

ق�رص �حل�شن 

احليب م��دى  يف  عال  ق�سر)ن(  احل�سن  ق�سر 

اك�������ر ف����خ����ر ب�����ه ي�������وم �����س����م امل����ع����ازي����ب

ج��ي��ب يل  وال����ن����ع����م   ، ان����ه����ي����ان  ����س���الل���ة 

لري����ب وزود  ����س���ن���ة  ام����ي����ة  ث�����الث  ق���ب���ل 

اه������ل ال�����ك�����رم وات�����ع�����ز ف���ي���ه���م م��ط��ال��ي��ب

اتنيب احل��ل��ق��ة  ع��ل��ى  ل���س��ك��ت   ، ف���ر����س���ان 

ع����ذاري����ب م�����ن  م���اب���ه���م   ، خ���ل���ق���ه���م  اهلل 

ال�����س��ي��ب ذل�����ك  م���ّن���ه���م  يل   ، ف���خ���ر  واك������ر 

ال��ط��ي��ب م���ن���ب���ع  م���ن���ه���م  ف���خ���ر يل  واك�������ر 

ال���ذي���ب ذل������ك  م���ن���ه���م  ف���خ���ر يل  واك��������ر 

وق�����س��ر احل�����س��ن ، ت��ن��دب ع��ل��ي��ه امل��ن��ادي��ب

وامل�����ه�����رج�����ان ال����ل����ي ب������دا ف���ي���ه ت��وج��ي��ب

واح���ن���ا ع��ل��ى ال��ع��ه��د ال�����ذي م���اب���ه اخم��ي��ب

احليب مدى  يف  عال  ق�سر)ن(  احل�سن  وق�سر 

واك�������ر ف���خ���ر ب����ه ي������وم ����س���م امل���ع���ازي���ب

ف����وق ال��ق�����س��ور ال���ل���ي ع��ل��ى الر�������س ع��ايل

ال���رج���ايل ال�����ق�����روم...  ..ع�����ز  ال��ف��خ��ر  اآل 

����س���ي���وخ���ن���ا ا�����س����ي����وخ ال�������س���م���و وامل����ع����ايل

ج�����دايل م����اب����ه   ، م�����ع�����روف  ت���اري���خ���ه���م 

واه������ل ال�������س���ج���اع���ة واجل��������دا وال���ف���ع���ايل

ع����ايل ال���������س����وت  ����س���ي���ح  ل  ات���ن���ي���ب���ه���م 

خ����ايل ل������س�����ك  ال����ع����ي����ب  م  م���ن���ه���م  ك�����ل 

ظ����اليل ل������ه  ج���ن���ت���ه  يف  ع�������س���ى  زاي���������د 

خ���ل���ي���ف���ة ال����ل����ي �����س����دق ق����اي����د م���ث���ايل

ع���ي���ايل ح������ق  ي������ذخ������ره  اهلل  حم����م����د 

اج���م���ل ق�����س��ي��د اه�����ل ال�������س���ع���ر وامل���ق���ايل

ل���ل���م���ا����س���ي ال�����ل�����ي م����ان���������س����اه امل��������وايل

يف ال���ي���اي والم���������س ول�����ذي ع�����س��ر ح��ايل

ف����وق ال��ق�����س��ور ال���ل���ي ع��ل��ى الر�������س ع��ايل

ال���رج���ايل ال�����ق�����روم..  ع���ز  ال���ف���خ���ر..  اآل 

مبنا�سبة انطالق فعاليات ق�سر احل�سن 

�لظنحاين يقر�أ �شعرً� يف الهاي
يحّل �ل�ساعر و�لإعامي �لإمار�تي 
�سرف  �سيف  �لظنحاين  خالد 
�لعربية  �ملر�أة  “مهرجان  على 
�لثالثة  دورته  يف  �ل�سينمائي”، 
“لهاي”  مدينة  ت�ست�سيفها  �لتي 
 8 من  �لفرة  يف  �لهولندية، 
وينظمها  �ملقبل،  مار�ض   10 �إىل 
بهولند�،  �لعربي للفنون”  “�لبيت 
�ملر�أة  يوم  �حتفالت  مبنا�سبة 
عر�ض  �لدورة  وتت�سمن  �لعاملي. 
�لرو�ئية  �لأفام  من  �لعديد 
و�لق�سرية،  �لطويلة  و�لوثائقية 
مع  �سينمائية،  عمل  ور�ض  وعقد 

�أم�سية �سعرية يحييها  عر�ض مو�سيقي، ومعر�ض فني، ف�سا عن تنظيم 
�ل�ساعر �لظنحاين يف ختام �ملهرجان.

كما �سي�سارك �لظنحاين يف “ملتقى ت�سامح �لثقايف” �لذي ينظمه “�ملعهد 
�لثقايف �لعربي” بالتعاون مع م�سرح “تياآتر �آوفباو كرويت�سبريغ” يف �لثالث 
�لظنحاين  �سيكون  حيث  “برلن”،  �لأملانية  بالعا�سمة  �ملقبل  مار�ض  من 
م�سحوبة  �سعرية  �أم�سية  باإحيائه  وذلك  �مللتقى  فعاليات  �فتتاح  باكورة 
كما يت�سمن �مللتقى جمموعة من �لفعاليات �لثقافية  مبو�سيقى “كمان”. 

�ملتنوعة؛ ومنها: عرو�ض م�سرحية ومو�سيقية وندو�ت ثقافية و�أدبية.
يذكر �أن �لظنحاين �أحيا جمموعة من �لأم�سيات �ل�سعرية يف �لعديد من 
�لدول �لأوروبية مثل �لت�سيك و�أملانيا وفرن�سا وذلك �سمن م�سروعه �لثقايف 
خمتلف  يف  و�لعربية  �لإمار�تية  �لثقافة  ن�سر  �إىل  ور�ئه  من  يهدف  �لذي 

�لبلد�ن حول �لعامل، وفتح باب �حلو�ر �لثقايف بن �ل�سرق و�لغرب. 


