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امليكروبات يف معدتك ت�ؤثر على عقلك

يف درا�سة جتريبية اأجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا يف الواليات 
للإن�سان  اله�سمي  اجل��ه��از  يف  البكترييا  ع��امل  اأن  وج���دوا  امل��ت��ح��دة 
يوؤثر على مناطق من الدماغ م�سوؤولة عن املزاج وال�سلوك وال�سعور 

باالأمان.
 the journal Psychosomatic جم����ل����ة   وق����ال����ت 
الباحثني  اإج���راء  عند  النف�سي  للطب  االأمريكية   Medicine
ن��وع��ان م��ن ميكروبات  ال��ن�����س��اء، وج���دوا  ب���راز عينة م��ن  درا���س��ة على 

االأمعاء له علقة غري عادية بعمل الدماغ.
الذاكرة  على  توؤثر  والتي  بريفوتيل،  ببكترييا  االأول  النوع  ويتمثل 
واملزاج وبنية الدماغ، وت�سعف منطقة احل�سني، كما ت�سبب حلاملها 

م�ساعر �سلبية عميقة متعلقة باحلزن والقلق.
والنوع الثاين الع�سوانية ويوؤثر على الق�سرة االأمامية وو�سط الدماغ 

واملرتبطة بحل امل�سكلت ومعاجلة املعلومات املعقدة.

تخ�شر ن�شف وزنها بحمية ال�شاي 
متكنت �سيدة بريطانية من خ�سارة اأكرث من ن�سف وزنها، م�ستعينة 
كبرية  كميات  تناول  على  تعتمد  نوعها،  من  غريبة  غذائية  بحمية 
ت�سعر  عاماً(   23( ثورنتون  �سيوبهان  وكانت  االأخ�سر.  ال�ساي  من 
بالياأ�س من اإمكانية خ�سارة الوزن الزائد، عندما قراأت عن اأن ال�ساي 
االأخ�سر، ي�ساعد على تعزيز عمليات التمثيل الغذائي، وبداأت بتجربة 

كيلوغراماً. هذه الطريقة، بعد اأن و�سل وزنها اإىل اأكرث من 120 
وفوجئت �سيوبهان اأن وزنها بداأ بالتناق�س، بعد اأن بداأت بتناول ال�ساي 
االأخ�سر، وهذا ما حفزها على ممار�سة الريا�سة، والتوقف عن تناول 

االأطعمة امل�سببة لزيادة الوزن، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
قيا�سها  ي���راوح  ملب�س  ارت���داء  على  املا�سي  يف  �سيوبهان  واع��ت��ادت 
يزداد  وزنها  ب��داأ  ون�سف،  �سنوات   3 16، لكن قبل نحو  و   14 بني 
ب�سكل كبري، لدرجة اأنها كانت بالكاد قادرة على ارتداء ملب�س قيا�س 
وذلك مع اإدمانها على تناول االأطعمة ال�سريعة، واجللو�س اأمام   ،22
التلفزيون ل�ساعات طويلة، وهي تناول ال�سوكوالتة ورقائق البطاطا.

ومع نهاية 2015، و�سلت اإىل نحو 120 كيلوغراماً، وانف�سلت عن 
�سريك حياتها، نتيجة لذلك، وحذرها االأطباء من اإمكانية االإ�سابة 

بال�سكري، كما كان مظهرها �سبباً ل�سعورها الدائم باالكتئاب. 
وعندما دق االأطباء ناقو�س اخلطر، راحت �سيوبهان تبحث عن اأف�سل 
ال�سبل خل�سارة الوزن، وبداأت باإ�سافة كوبني من ال�ساي االأخ�سر اإىل 
حميتها الغذائية اليومية، وكان االأمر مفاجئاً، عندما الحظت التغري 
الكبري الذي نتج عن ذلك يف حياتها. وبعد اأن دوامت �سيوبهان على 
تناول ال�ساي االأخ�سر، بداأ وزنها ينخف�س ب�سكل تدريجي، وبحلول 
2017، و�سل اإىل نحو 60 كيلوغراماً، لت�ستعيد من جديد ر�ساقتها، 

بعد �سنوات من املعاناة مع البدانة.

الطق�س املاطر م�شر بال�شحة
تو�سل عدد من خرباء ال�سحة اإىل اأن الطق�س الغائم واملاطر يف ف�سل 

ال�سيف، يوؤثر �سلبا على ال�سحة. 
ف�سل  يف  �سيئا  طق�سا  ال�سمالية  ال��ع��امل  ب��ل��دان  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سهد 
حتجب  والتي  والغيوم،  باالأمطار  م�سحوبا  يكون  ما  غالبا  ال�سيف، 
اأ�سعة ال�سم�س الأيام ورمبا اأ�سابيع. فما االآثار النف�سية وال�سحية التي 

يركها مثل هذا الطق�س على االإن�سان؟
وح���ول ه���ذا امل��و���س��وع ق���ال ع���دد م��ن االأط���ب���اء وخ����رباء ال�����س��ح��ة، اإن 
الطق�س املاطر والغائم غالبا ما يجعل الكثريين يعانون من االكتئاب 
اإذا كانت تلك االأمطار م�سحوبة برياح �سديدة،  واحلزن، وخ�سو�سا 
فتلك الرياح قد تت�سبب للبع�س بنوع من اخلوف وعدم الراحة، ما 
وغالبا  والع�سبية.  النف�سية  حالتهم  على  ملحوظ  ب�سكل  يوؤثر  قد 
اأن النا�س الذين يعي�سون يف بلدان ت�ستمر فيها االأمطار  ما نلحظ 

لفرات طويلة يعانون من االكتئاب وعدد من امل�سكلت النف�سية.
بانخفا�س  م�سحوبا  يكون  م��ا  غالبا  املمطر،  الطق�س  اأن  واأ���س��اف��وا 
ال�سغط اجلوي، ما قد يوؤثر على �سغط الدم عند االإن�سان، ويت�سبب 
خطرية  �سحية  م�ساكل  اإىل  ي���وؤدي  ال���ذي  االأم���ر  اأي�����س��ا،  بانخفا�سه 
بال�سكل  اجل�سم  اأع�ساء  اإىل  واالأوك�سيجني  ال��دم  و�سول  عدم  نتيجة 
الكايف، وباالإ�سافة اإىل كل ذلك، فاإن الرطوبة املوجودة يف اجلو اأثناء 

الطق�س املاطر تت�سبب مب�ساكل تنف�سية خطرية ملر�سى الربو.
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اأداة تتنباأ بطريقة وفاتك
ابتكر عامل االإح�ساء ناثان ياو اأداة حماكاة ر�سومية غريبة اأطلق عليها ا�سم 
"كيف �سوف متوت ؟ How You Will Die"، من �ساأنها اأن تخمن 
الوقت التقريبي و�سبب الوفاة على اأ�سا�س اجلن�س والعرق والعمر، وتعترب 
البيانات  هذه االأداة واحدة من �سمن جمموعة خمتلفة من االأدوات ذات 
الب�سرية التي قام ياو باإن�سائها مثل اأحجام ال�سرير يف جميع اأنحاء العامل 

وكمية االأكل التي ناأكلها باملقارنة مع الكمية التي نحتاجها.
وتتواجد يف هذه احلياة حقائق موؤكدة عن املوت هي اأنه �سيء ال مفر منه 
يبحثون  زال��وا  ما  االأ�سخا�س  الكثري من  اأن  اإال  ب��ه،  التنبوؤ  واأن��ه ال ميكن 
ويرغبون مبعرفة اأجوبة لتلك احلقائق اإما ب�سبب الف�سول وحب املعرفة 
اختبارات  وتعد  احلياة،  ه��ذه  يف  اأيامهم  بقية  ق�ساء  كيفية  ليخططوا  اأو 
فيما  دقة  االأك��رث  التنبوؤات  الطبية  واالختبارات  النووي  احلم�س  ت�سل�سل 

يخ�س اأ�سباب الوفاة.
وي�سرح ياو عن عمله قائًل :اأريد جعل البيانات متاحة ومفيدة للأ�سخا�س 
بالبيانات،  خ��رباء  بال�سرورة  لي�سوا  الذين  والأول��ئ��ك  بالبيانات  اخل��رباء 

اأعتقد اأن الت�سور والتخيل يلعب دوراً رئي�سياً يف هذا االأمر.
وقد ا�ستخدم ياو بيانات من قاعدة بيانات ال�سبب الرئي�سي للوفاة املوجودة 
قاعدة  تعمل  بحيث  وال��وق��اي��ة،  االأم���را����س  على  ال�سيطرة  م��راك��ز  �سمن 
م��ات��وا يف  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  ع��دد  ح��ول  بيانات  توفري  على  ه��ذه  البيانات 

الواليات املتحدة بني عامي 1999 و2014.
تتطلب  التي  الوفاة  �سهادات  اإىل  ت�ستند  ال�سجلت  تلك  ف��اإن  ياو  وبح�سب 
اإدخال �سبب وحيد للوفاة، بحيث يجري ت�سنيف تلك االأ�سباب اإىل 113 
واالأ�سباب  االأم��را���س  م��ن  فئة   20 اإىل  اأ�سولها  تعود  وال��ت��ي  فرعية،  فئة 
اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وينبغي  الرئي�سية،  ال��ف��ئ��ات  االأداة  وت��غ��ط��ي  اخل��ارج��ي��ة، 
االأداة تعترب  اأن  اإال  املتحدة،  اأ�سراليا والواليات  االإح�سائيات تختلف بني 

مبثابة تنبوؤ عادل بال�سحة الوطنية.

ال�شمايل"  "املتجمد 
�شي�شبح قريبًا بال جليد 
قال باحثون من اأملانيا اإن جليد املحيط 
اأكرب  ب�سرعة  يتغري  ال�سمايل  املتجمد 
اأقوى  واإن  االآن،  حتى  يعتَقد  ك��ان  مما 
ت���ط���راأ ع��ل��ى املحيط  ال���ت���ي  ال���ت���غ���ريات 
الع�سر  ال�سنوات  غ�سون  يف  �ستحدث 

املقبلة.
ووفقاً ملا ر�سده باحثو مركز ِهلمهولت�س 
الأبحاث املحيطات يف كيل و باحثون يف 
يف  االأمريكية  هوبكينز  جونز  جامعة 
بالتيمور فاإن هناك حتواًل مت�سارعاً يف 
ال�سمايل، من حميط  املحيط املتجمد 
يغطيه اجلليد طوال العام اإىل حميط 
تخلو م�ساحات وا�سعة منه من اجلليد 

يف ال�سيف.
ال��ب��اح��ث��ون يف درا���س��ت��ه��م التي  وت��وق��ع 
جملة  يف  االأرب�������ع�������اء  ال�����ي�����وم  ن�������س���رت 
"�ساينتفيك ريبورت�س" اأن يحدث ذلك 

خلل عقود قليلة.

تعاطفك مع االخرين.. 
يفيد �شحتك ويجّمل حياتك �ص 23

�ش�رة عمالقة 
لب�تني يف حقل ذرة 
اإي��ط��ايل بتحويل حقل  ق��ام م��زارع 
للرئي�س  عملقة  ���س��ورة  اإىل  ذرة 
ال�����رو������س�����ي، ف�����لدمي�����ري ب����وت����ني، 
على  معتمدا  ج����راره،  ب��ا���س��ت��خ��دام 
مهاراته الفنية املثرية للإعجاب. 

اإنه  املزارع، داريو غامبارين،  وقال 
يبلغ طولها  ال��ت��ي  ال�����س��ورة  اأن�����س��اأ 
135 مرا، اأمل يف اأن تنجح قمة 

جمموعة الع�سرين املقبلة.
وال��ت��ق��ط��ت ط��ائ��رة م��ن دون طيار 
حقل  يف  الرائعة  غامبارين  �سورة 
ب��ب��ل��دة ك��ا���س��ت��اغ��ن��ارو ب��ال��ق��رب من 
ف���ريون���ا، ح��ي��ث ك��ت��ب ا���س��م بوتني 
باالإ�سافة  ال�سرييلية،  ب��االأح��رف 
 G20" ال�����������س�����ورة  ا������س�����م  اإىل 

."2017
ت�سريح  يف  غ����ام����ب����اري����ن  وق��������ال 
ل�سحيفة "L’Arena" اإن �سبب 
هذا العمل اجلديد وا�سح، اإذ ياأمل 
الع�سرين  جم��م��وع��ة  ت��ق��دم  اأن  يف 
وق��ت الح��ق من  �ستنعقد يف  ال��ت��ي 
ه��ذا االأ���س��ب��وع يف ه��ام��ب��ورغ، حلوال 
والهجرة  االق��ت�����س��ادي��ة  للم�ساكل 

التي تواجه العامل.
وا�ستخدم غامبارين، العام املا�سي، 
عملقة  �����س����ورة  حل���ف���ر  ج��������راره 
لهيلري كلينتون ودونالد ترامب 
يف احل���ق���ول، ح��ي��ث راف��ق��ت �سورة 
 "Ciao" اآن���ذاك، عبارة  ت��رام��ب، 
باللغة  "مرحبا"  ت��ع��ن��ي  ال���ت���ي 

االإيطالية.

ينج�ان من 
هج�م الثريان

ثاين  يف  للنطح  �سخ�سان  تعر�س 
الذي  �سان فريمني  اأي��ام مهرجان 
اإ�سبانيا  ب�سمال  اأ���س��ب��وع��ا  ي�ستمر 
اأ�سخا�سا  الثريان  خلله  وتطارد 
يرتدون اأو�سحة حمراء ويرك�سون 

يف �سوارع مدينة بامبلونا.
وت����ع����ر�����س اأح����ده����م����ا ل���ل���ن���ط���ح يف 
الثريان  نطحت  بينما  م��وؤخ��رت��ه 
االآخ��ر يف ذراع��ه. وا�ستمر الرك�س 
مل����دة اأرب������ع دق���ائ���ق و����س���ارك���ت فيه 
���س��ت��ة ث����ريان م��ن م��زرع��ة خو�سيه 

اإي�سكوالر.
وي����ب����داأ ال���رك�������س ال���ي���وم���ي اأث���ن���اء 
�سباحا   0800 ال�ساعة  املهرجان 
بالتوقيت املحلي )0600 بتوقيت 
بني  م��ا  ع���ادة  وي�ستمر  جرينت�س( 
ويتكرر  دق����ائ����ق.  وخ��م�����س  ث����لث 
ال��رك�����س ث��م��اين م���رات يف املجمل 

اأثناء املهرجان.

كيف يعمل الفلوريد؟
انتهاء  مبجرد  االأ�سنان  حماية  يف  الفلوريد  دور  وي��ب��داأ 
عملية اله�سم، حيث ُتق�سم البكترييا ال�سكر والن�سويات 
ُي��ه��اج��م االأ�سنان  امل��رك��ب��ة م���ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه ت��ك��ون ح��م�����س 
ال��ك��ال�����س��ي��وم وال��ف�����س��ف��ور امل��وج��ودي��ن فيها.  وخ�����س��و���س��اً 
وقف  على  يعمل  حيث  البكترييا  اإىل  الفلوريد  ويدخل 
اإفراز اأي حم�س ُيهاجم االأ�سنان. ويعمل على اإعادة بناء 
املعادة املت�سررة يف االأ�سنان وهو ما ميكنها من ا�ستعادة 

و�سعها ال�سحي وملعانها كذلك.

فوائد الفلوريد
ويوؤكد العديد من االأطباء اأن مادة الفلوريد لها فوائد 
ك��ث��رية ع��ل��ى  االأ���س��ن��ان. ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ي��ق��ول طبيب 
للمر�سى  "مفيد  الفلوريد  اأن  �سولت  اأندريا�س  االأ�سنان 
الفجوات  ُيعانون  مل��ن  خا�سة  ���س��روري  لكنه  ع��ام  ب�سكل 
�سن  يف  ب��اأخ��ذه  االأط���ب���اء  ين�سح  ال�سعف" ك��م��ا  ون��ق��اط 

مبكرة حال متكن الطفل من الب�سق.
اجلزر وبع�س االأطعمة تقوم بعمل فر�ساة االأ�سنان!

لي�ست كل االأطعمة م�سوؤولة عن ت�سو�س االأ�سنان. بل اإن 
االأ�سنان  تنظيف  على  القدرة  لها  االأطعمة  بع�س  هناك 
وكيف  االأطعمة  ه��ذه  هي  فما  الت�سو�س.  من  وحمايتها 

ميكن لها اأن حتمي الأ�سنان من الت�سو�س؟
من املعروف اأن تناول ال�سكاكر وال�سوكوالتة م�سر جداً 
باالأ�سنان واأن بع�س االأطعمة التي تعترب مفيدة للج�سم 
اأن ت�سر االأ�سنان، ومن بينها الفواكه والع�سائر،  ميكن 
اإىل تلف االأ�سنان.  العالية قد توؤدي  اأن حمو�ستها  ذلك 
لكن ذلك ال ينطبق على جميع االأطعمة املفيدة. فهناك 
بع�س االأطعمة التي حتمي االأ�سنان من الت�سو�س، وهو ما 
توؤكده طبيبة االأ�سنان يف مدينة بون كاترين خالدي يف 
حديثها ملوقع DW عربية. وتوؤكد خالدي اأن االأطعمة 
التي حتتوي على كمية عالية من الكال�سيوم مفيدة جداً 
للأ�سنان، وت�سيف بالقول: "هذه االأطعمة ت�ساعد على 

اإعادة متعدن مينا االأ�سنان وتقويته".
كما اأن م�سغ بع�س اأنواع اخل�سروات ب�سكل مكثف مفيد 
فيها  ن�سبة احلمو�سة  ك��ان��ت  ل��و  ل��لأ���س��ن��ان، حتى  اأي�����س��اً 
يحفز  امل�سغ  اأن  اإىل  ال�سبب  خالدي  وترجع  منخف�سة. 
للأ�سنان،  الواقي  ال��درع  يعد مبثابة  الذي  اللعاب  اإنتاج 
اأف�سل  ب��ني  ال�����س��ارة. وم���ن  ف��ال��ل��ع��اب يحيد االأح��م��ا���س 
االأطعمة التي تن�سح الطبيبة خالدي بتناولها االأجبان 
وم��ن��ت��ج��ات احل��ل��ي��ب، اإذ حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة من 
وحمايتها  االأ�سنان  تقوية  على  ت�ساعد  التي  الكال�سيوم 
من فقدان املواد املكونة للأ�سنان. فاالأجبان حتتوي على 

ت�سكل  االأج��ب��ان  تناول  وعند  ال��ده��ون،  من  عالية  ن�سبة 
الدهون املوجودة بداخلها طبقة رقيقة حول االأ�سنان، ما 
للت�سو�س.  امل�سببة  االأحما�س  من  حمايتها  على  ي�ساعد 
احلليب،  منتجات  جت��اه  احل�سا�سية  من  يعاين  من  اأم��ا 
تن�سحه الطبيبة خالدي باال�ستعا�سة عنها ب�سرب املياه 
الفلوريد  من  عالية  كميات  على  حتتوي  فهي  املعدنية، 

والكال�سيوم التي ت�ساعد على تقوية االأ�سنان.

هذه الأطعمة اأي�سًا مفيدة للأ�سنان
املفيدة  االأط��ع��م��ة  م��ن  ال��ق��م��ح  منتجات  ت��ع��د  ذل���ك،  اإىل 
للأ�سنان اأي�ساً. وللح�سول على فوائدها ينبغي م�سغها 
بقوة، وهذا ي�ساعد على تنظيف االأ�سنان ب�سكل تلقائي. 
وت�سري الطبيبة خالدي اإىل �سرورة مراعاة خلو منتجات 

القمح من املحليات التي قد تتلف االأ�سنان.
ويعد العد�س والبازالء والفا�سولياء من االأطعمة الغنية 
للمينا،  ج��داً  مفيدة  يجعلها  ما  والكال�سيوم،  بالفلوريد 
ع��ل��م��اً ب���اأن ال��ف��ل��وري��د ي��ع��زز اإع����ادة ال��ت��م��ع��دن، م��ا يحمي 
يقلل من  وبالتايل  ال�سارة  البكترييا  االأ�سنان من  مينا 
خماطر ت�سو�س االأ�سنان، ف�سًل عن اأن الفلوريد ي�سبب 
ا�سطراب عملية االأي�س لدى البكترييا املوجودة يف الفم، 

ما يخف�س من اإنتاجها للأحما�س امل�سببة للت�سو�س.

اختاري مكياج العي�ن 
املنا�شب لل�ن ب�شرتك 

اأب�سار  ت��خ��ط��ف  امل�����س��رق��ة  ال��ع��ي��ون  اأن  ���س��ك  ال 
عن  متباعدة  اأو  �سيقة  كانت  �سواء  الناظرين، 
العيون  م��ك��ي��اج  خ���لل  وم���ن  ال��ب��ع�����س،  بع�سها 
جمال  ت��ربز  اأن  ام����راأة  ك��ل  ت�ستطيع  ال�سحيح 

عينيها وتاأ�سر اأمن ينظر اإليها.
وغالبية ال�سيدات يتبعن املو�سة يف املكياج ولي�س 
فقط يف االأزياء، ولكن على ال�سيدات اأن يعلمن 
باأن االألوان قد ال تنا�سب جميع اأنواع الب�سرات،  
عن  يختلف  ل��ون  بها  يليق  ب�سرة  ك��ل  اأن  حيث 
االأخ���ر، واأل���وان ال�سيف ال��دارج��ة ع��ام 2014 

هي االألوان النارية والفاقعة اجلريئة.
مع  يتنا�سب  مبا  املكياج  واأل���وان  اأ�سكال  وتتنوع 
فيما  ف��ت��اة، خا�سة  ك��ل  ب�سرة  ول���ون  وج��ه  �سكل 
العن�سر  يعترب  ال���ذي  ال��ع��ي��ون  مب��ك��ي��اج  يتعلق 
العديد من  التجميل. وهناك  االأ�سا�سي يف فن 

اأ�سكال فن ر�سم االألوان وتطبيقها، فمثًل:
الربونزي  امل��ك��ي��اج  بها  يليق  ال�����س��م��راء  الب�سرة 
ال�سفاه  واأح��م��ر  الفاحت  االأزرق  العيون  ومكياج 
االأحمر الفاقع. اأما الب�سرة البي�ساء فيليق بها 
لون امليك اب الفاحت مع لون اأحمر �سفاه فاحت 

بلون الزهري اأو الوردي.
عزيزتي حواء لت�سيفي لعيونك جمااًل وبريقاً 
ال��ت��ي تتميز  ال��ق��ط��ة  اإت��ب��اع ر���س��م��ة ع��ني  فعليك 
العني  ر�سمة  اإط��لل��ة  ب�سحر خا�س من خ��لل 
اأ����س���ود ف��اق��ع، بينما  ب��ل��ون  اإىل خ����ارج ح���دوده���ا 
ال�سموكي  العيون  الفتيات مكياج  تف�سل بع�س 
ال��ذي ي��ربز جمال العني بقوة وج���راأة، يف حني 
متيل اآخريات اإىل تطبيق مكياج العيون بظلل 
اجلفون ذو اللون اخلفيف الذي يبدو اأقرب اإىل 

الطبيعة.

مرئية  غري  مادة  من  الأ�سنان  معجون  اأنبوب  يخلو  يكاد  ل 
قدرة  الدرا�سات  من  العديد  اأتبث  وبينما  الفلوريد.  ُتدعى 
مواقع  بع�س  تتحدث  الت�سو�س،  مقاومة  على  امل��ادة  ه��ذه 
النرتنيت موؤخرًا عن خطورة هذه املادة عن �سحة الإن�سان. 

فما �سحة ذلك؟
ل �سك اأن ابت�سامة م�سرقة باأ�سنان نا�سعة البيا�س دليل على 
املتخ�س�سة  الإلكرتونية  املواقع  بع�س  لكن  الإن�سان،  �سحة 
طفل  يقتل  اأن  ميكن  واحد  اأ�سنان  معجون  اأنبوب  اإن  تقول 
�سغريًا اإذا ما مت ابتلعه دفعة واحدة. خماوف ُيعللها ايدموند 
الفلور  بني  فكري  التبا�س  بوجود  ال�سموم  اأخ�سائي  ما�سر 
احل�سول  ميكن  ول  و�سام  جدًا  قوي  "الفلور  الفلوريد  ومادة 
كل  ويدمر  ال�سفر  حتت  مئوية  درجة   180 عند  اإل  عليه 
املواد املوجودة يف طريقه". وي�سيف: لكن الفلوريد يختلف 

عند  التحامه مع ال�سود يوم وي�سبح غري �سار.
ويرى نف�س املتحدث اأن غ�سل الأ�سنان يوميًا مرتني اأو ثلث 
الكمية  لأن  الإن�سان  �سحة  على  خطر  اأي  ُي�سكل  ل  م��رات 
اأو �سحية. ويف هذا  اإذا كانت املادة �سارة  هي التي حتدد ما 
الفلوريد  اإن  بلت�سر  اأور�سول  الأ�سنان  طبيبة  تقول  ال�سدد 
يف معجون الأ�سنان كان نعمة كبرية على طب الأ�سنان لأن له 

ف�سل كبري يف تراجع اإ�سابة الأ�سنان بالت�سو�س.

ف�ائد الفل�ريد لالأ�شنان... مفاهيم خاطئة اأم خماوف مربرة؟
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�ش�ؤون حملية

خلل ندوة الوعي الأمني وحماية املجتمع مبجل�س  امل�سرف  يف  اأبوظبي    

الرميثي  يثمن  جه�د  القيادة الر�شيدة  يف تعزيز  االأمن والطماأنينة 
ال�سريفي:  �سرطة اأبوظبي  ت�سخر اأحدث التقنيات خلدمة  اجلمهور 

والطماأنينة  االأمن  بتعزيز  الكبري 
يف اإمارة اأبوظبي، من خلل تبني 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة ���س��ام��ل��ة وم���ب���ادرات 
متميزة  لتطوير العمل ال�سرطي، 
للنهو�س   ج���دي���دة  اأدوات  وت��ب��ن��ي 
لل�سرطة  يف  العامة  القيادة  ب��دور 
تعزيز م�ساركة اجلمهور مبجاالت  
ال��وق��اي��ة  م��ن اجل���رمي���ة  حلماية 
واحلا�سر  املا�سي  يف  مكت�سباتهم 
م�سوؤولياتهم  وحتمل   وامل�ستقبل، 
اأح����ي����ائ����ه����م  يف  امل����ج����ت����م����ع  جت��������اه 
ليكون  ال�����س��ك��ن��ي��ة،  وجت��م��ع��ات��ه��م 

دورهم مكمًل لدور ال�سرطة.
الوعي   ن���������دوات   اإن   : واأ������س�����اف 
التعريف  يف  اأ���س��ه��م��ت   ، االأم����ن����ي 
اإ�سراك  بروؤية ور�سالة ال�سرطة يف 
املجتمع مبختلف اأطيافه، وحتقيق 
املهام االأ�سا�سية ، والتي يقع االأمن 
اأولوياتها،   اأب����رز  ���س��م��ن  واالأم�����ان 
م�سيداً   بدورها الكبري يف مناق�سة 
والو�سول  احل���ي���وي���ة،  ال��ق�����س��اي��ا 
اإىل م��ق��رح��ات ه��ادف��ة، ت��ع��زز من 

اجلهود التطويرية يف املجتمع.   
وا�ستعر�ست  الندوة   اأهم  املبادرات 

اإىل اأنه ياأتي يف اإطار  احلر�س على 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  جت�سيد 
ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��ع��ادة يف جم��ت��م��ع��ن��ا ، 
تعزيز  ب�سكل م�ستمر على  والعمل 
ث��ق��ة اجل��م��ه��ور مب�����س��ت��وى وج���ودة 
ت��ق��دم��ه��ا �سرطة  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 
اأبوظبي.    ويف ال�سياق ذاته ، تناول 
�سعادة اللواء مكتوم علي ال�سريفي 
مدير عام �سرطة اأبوظبي ،عدد من 
اإىل  م�سرياً   ، وامل��ب��ادرات  املوا�سيع 
ل�سرطة  الذكية  اخلدمات  مبادرة 
ابوظبي و دوره��ا يف توفري الوقت 
و اجل��ه��د ل��ل��ج��م��ه��ور و  م���ب���ادرة " 
اإىل  ت��ه��دف  �سرطة"،والتي   كلنا 
تر�سيخ مفهوم االأم��ن واالأم���ان يف 
املجتمع" ، اإىل جانب  اهميتها يف 
مبجاالت  التطوير   م�سرية  دع��م 
العمل ال�سرطي واالأمني  وتر�سيخ  

مفهوم  ال�سعادة  لدى املراجعني.
واكد حر�س  �سرطة  اأبوظبي  على  
اأجل  التقنيات من  اأح��دث  ت�سخري 
والتوا�سل  االإت�سال  عملية  تعزيز 
م��ع اجل��م��ه��ور ب��ك��اف��ة ق��ط��اع��ات��ه و 
اإىل   الفتاً   االإت�سال،  اآليات  تفعيل 

اأبوظبي  ���س��رط��ة  اط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ل��ت��ع��زي��ز ال���وع���ي االأم����ن����ي الأف�����راد 
املجتمع ،  حيث اكد معاليه اهمية 
الدور املاأمول من  افراد املجتمع  يف 
تعزيز  الوعي  املجتمعي  واحلفاظ 
واالأم����ان  االأم����ن  ع��ل��ى  مكت�سبات  
القيادة  ورع�����اي�����ة   دع�����م  ظ����ل  يف 
االمكانات   وف��رت   والتي  الر�سيدة 
ك��اف��ة   ل��لرت��ق��اء مب�����س��رية العمل  
اأف�سل  اإىل   واالأم����ن����ي  ال�����س��رط��ي 
جمال�س   ب��دور  م�سيداً   امل�ستويات 
املواطنني  يف  العمل على  حتقيق  
الر�سيدة    القيادة  وتطلعات   روؤي��ة 

لتعزيز  امن وامان املجتمع.
وا�سار معايل اللواء الرميثي،  اإىل 
م���ب���ادرة ���س��رط��ة اخل��ي��ال��ة ودوره����ا 
الوحدات  م��ه��ام  واإ����س���ن���اد  دع���م  يف 
ال�سرطية يف امل��ي��دان  م��وؤك��داً  انها 
اإ����س���اف���ة  مم��ي��زة ملنظومة  ت�����س��ك��ل 
العمل ال�سرطي واالأمني  يف اإمارة 
ال�سعور باالأمن يف  اأبوظبي وزيادة 

بلدنا .
دوري��������ات  م�����ب�����ادرة  اأن  واأ�������س������اف 
ال����دراج����ات ال���ن���اري���ة، ت���ه���دف اإىل 

وق��ال اإن  م��ب��ادرة  دوري���ة ال�سعادة  
ا�سهمت يف   جعل الطرق اأكرث اأمناً 
و�سلمة ،   من خلل ن�سر ثقافة 
و  وامل���رور  ال�سري  االل��ت��زام بقواعد 
من  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي  اإ���س��ع��اد 
�سعادة  ب�ق�سيمة  مكافاأتهم  خ��لل 
ت�سليمها  ي��ت��م  ���س��ف��راء  ب��ط��اق��ة  اأو 
ب�سكل  ال�سعادة  دوري���ة  طريق  ع��ن 
مبادرة   ان   اإىل   واأ����س���ار  م��ب��ا���س��ر. 
اأعيدت  وال���ت���ي  ���س��رط��ة اخل���ي���ال���ة  
اأبوظبي  اإم�����ارة  واأح���ي���اء  ل�����س��وارع 
منذ  �سنوات   ع�سر  دام  توقف  بعد 
انطلقها   يف العام 1974 باإمارة 
اأبوظبي   جاءت خلدمة منظومة 
م���ن اجلرمية  وال���وق���اي���ة  االأم������ن 
ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة، وب�����داأت العمل  وب���ث 
يف ن��ط��اق م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ب60 
فار�سا لتعزيز ال�سعور باالأمن لدى 
اجلمهور.. موؤكدا ا�ستعداد فر�سان 
ال�سرطة لتقدمي العون وامل�ساعدة 
م���ت���ى م����ا ت��ط��ل��ب االأم�������ر ذل�����ك يف 

املواقع كافة  .
وحتدث معاليه  عن  مبادرة مركز 
ال�سرطة املتنقل وخدماته ، م�سرياً 

االأمنية  ال��دوري��ات  و���س��ول  تفعيل 
احل���دث  م���وق���ع  اإىل  وال�����س��رط��ي��ة 
وق���ت مم��ك��ن، وحتقيق  اأق�����س��ر  يف 
اأجل  من  اال�ستجابة  درج��ات  اأعلى 
اأف�����س��ل اخل����دم����ات، التي  ت���ق���دمي 
تعزز احل�سور ال�سرطي يف امليدان 
اجلمهور  ثقة  وتعزز  اأك��رب،  ب�سكل 

ياأتي يف  ال��ذي  ال�سرطي،  االأداء  يف 
اإط����ار ���س��ع��ي ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي اإىل 
موا�سلة البحث عن فر�س العمل، 
والتح�سني امل�ستمر، واعتماد اأف�سل 
االبتكارية،  وامل�سروعات  امل��ب��ادرات 
وو���س��ع��ه��ا م��و���س��ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وفق 

اخلطط والربامج املو�سوعة.

••  ابوظبى - الفجر

ال��ع��ام��ة ل�سرطة   ال���ق���ي���ادة   اأك�����دت 
اأبوظبي ،  يف " ندوة  الوعي االأمني  
" وال��ت��ي عقدت   املجتمع  وح��م��اي��ة 
اأبوظبي  يف   امل�������س���رف   مب��ج��ل�����س  
، احل���ر����س ع���ل���ى  ت��ع��زي��ز  االأم����ن 
ال�سعادة  بقيم  واالرت��ق��اء  واالأم���ان 
نهج  على  املجتمع  يف  واالإي��ج��اب��ي��ة 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س، امل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
�سلطان  ب����ن  زاي������د  ال�����س��ي��خ  اهلل، 
 ، ثراه"  اهلل   " ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  و�ساحب 
الدولة"  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 
ال�سمو  و���س��اح��ب   ، اهلل"  ح��ف��ظ��ه 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

االأعلى للقوات امل�سلحة .
ال�سيخ    ، الندوة  وح�سر فعاليات  
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
�سوؤون  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�سهداء  اأ�سر 
اأب��وظ��ب��ي، و م��ع��ايل ال��ل��واء حممد 
العام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان 
املجل�س   ع�سو    ، اأبوظبي  ل�سرطة 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ، و�����س����ع����ادة  ال����ل����واء 
عام  مدير  ال�سريفي،  علي  مكتوم 
اأب��وظ��ب��ي ، و���س��ع��ادة �سيف  ���س��رط��ة 
ع��ل��ي ال��ق��ب��ي�����س��ي،  وال��ع��ق��ي��د م�سلم 
ن��ائ��ب م���دي���ر  مديرية  ال��ع��ام��ري 
والرائد خليفة   ، العا�سمة  �سرطة 
التخطيط  ادارة  مدير  احلمريي 
وال��رائ��د فلح   ، الب�سرية  وامل���وارد 
املكتب  ادارة  م���دي���ر  ال��ق��ح��ط��اين 
وعدد  ابوظبي،  ب�سرطة  التنفيذي 
"�سيفنا  امل��واط��ن��ني  وط���لب  م��ن 

مميز ". 
العام  ال��ق��ائ��د   م��ع��ايل    وH�ساد  
ل�سرطة  اأبوظبي  بجهود  القيادة 
اأول�����ت  االهتمام   ال��ر���س��ي��دة  ال��ت��ي 

ان ا�ستخدام االأنظمة الذكية �سهد 
وا���س��ع��اً يف االآون����ة االأخرية  ت��ط��وراً 

والبد من مواكبة تلك التقنيات.
الوطني  امل���رك���ز  ب�����دور  واأ�����س����اد  ، 
الهادفة  وا�سراتيجيته  للتاأهيل 
وال����ت����ي نفذ  ال���ت���وع���ي���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
املبادرات  م��ن  ال��ع��دي��د  اط��اره��ا  يف 
برامج  ت��ق��دمي  يف  وا���س��ه��ام��ات��ه    ،
الوقاية والعلج والتاأهيل للوقاية 
املخدرات  ب���راث���ن  يف  ال���وق���وع  م���ن 
لي�سبحوا   ، امل��ر���س��ى  وم�����س��اع��دة   ،
 ع���ن���ا����س���ر ف���اع���ل���ني يف امل���ج���ت���م���ع .  
العامة  ال����ق����ي����ادة  ح����ر�����س  واك�������د 
�سع  و  ل�����س��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي  على 
�ساأنها  من  التي  الكفيلة  اخلطط 
اأف�������س���ل  ت����ق����دمي  يف  ت�������س���ه���م  اأن 
اخل���دم���ات الأف������راد امل��ج��ت��م��ع، من 
خ�����لل ال��ت��ن�����س��ي��ق امل�������س���رك بني 
كافة االإدارات ال�سرطية يف حتقيق 
ال��ت��ي ت�سهم  االأه������داف واخل��ط��ط 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  روؤي����ة  حتقيق  يف 
اأبوظبي  اإم��ارة  ا�ستمرار  �سمان  يف 
كمجتمع ينعم باالأمن وال�سلمة.

واأ������س�����اد ب���ت���ع���اون امل����واط����ن����ني مع 
ايجابياً  ينعك�س  وال���ذي  ال�سرطة 
باخلدمات  ال�سرطية  االرت��ق��اء  يف 
موؤكداً   املجتمع  واالأمنية  الأفراد 
���س��رط��ة  اأبوظبي  على  ح���ر����س  
ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل���دم���ات الأف���راد 
التن�سيق  خ�����لل  م����ن  امل���ج���ت���م���ع، 
االإدارات  ك����اف����ة  ب����ني  امل���������س����رك 
ال�����س��رط��ي��ة يف حت��ق��ي��ق االأه������داف 

والتطلعات  املن�سودة  .
من  ال���ن���دوة  جو  فعاليات   و���س��اد 
واالح�سا�س  وال�سفافية  ال�سراحة 
واال�ستجابة  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��ايل 
�سرطة  م���ع  االإي���ج���اب���ي  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
خدمات  م��ن  تقدمه  وم��ا  اأبوظبي 
متطورة ، وحر�س امل�ساركون  على 

الت�سجيل يف مبادرة كلنا �سرطة .

الرميثي يوؤكد اأهمية 
العتزاز  بقيمنا  الأ�سيلة

التقى معايل  اللواء  حممد خلفان الرميثي  القائد العام ل�سرطة اأبوظبي  
على  هام�س  جمل�س امل�سرف  حول الوعي  االأمني  وحماية املجتمع  يف 
اأبوظبي ، جمموعة من طلب جمل�س اأبوظبي للتعليم الذين ح�سروا 
برنامج  �سمن  "هويتي"  برنامج  اأن�سطة  اإط���ار  يف  املجل�س  مناق�سات 
   .2017 يوليو   20 2 حتى  الفرة من  يقام يف  ال��ذي   �سيفنا مميز 
وحث معاليه  الطلب  يف  حوار  اأبوي على االهتمام بالهوية الوطنية  
والراثية واالعتزاز  بقيم وتقاليد  جمتمع  االمارات.  ويهدف برنامج  
"هويتي" اإىل تعريف الطلبة مبفهوم الهوية الوطنية والراثية املتمثلة 
يف القيم والعادات والتقاليد االأ�سيلة  يف جمتمع االمارات وتنمية الوالء 
�ساعات خدمة  م��ن خ��لل  وذل��ك  الر�سيدة  وال��ق��ي��ادة  للوطن  واالن��ت��م��اء 

جمتمعية وتطوعية وفق روؤية عام اخلري 2017.

لأول مرة

جلنة حك�مية حمايدة تت�ج 6 م�اطنني يف "اأب�ظبي التقني" بجائزة الرثيا للتميز
•• اأبوظبي - الفجر

�ستة موظفني  توجت جلنة حكومية متخ�س�سة وحمايدة، 
مواطنني مبركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني 
للتميز  ال��رثي��ا  بجائزة  ل��ه،  التابعة  التعليمية  واملوؤ�س�سات 
املوظفني  املركز لدعم وت�سجيع  اإ�ستحدثها  التي  الوظيفي، 
�ستة جم���االت وهي  واالإب��ت��ك��ار يف عملهم، يف  االإرت��ق��اء  على 
التخ�س�سي،  وامل��ج��ال  االإداري،  وال��دع��م  االإداري،  االإ���س��راف 
واملجال التقني والفني، وخدمة املتعاملني، وجمال املوظف 
اجلديد، وذلك خلل االإحتفال الذي نظمه املركز يف مقره 
الرئي�سي يف اأبوظبي، بح�سور �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي 
مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
وعلي حممد املرزوقي رئي�س مهارات االإمارات يف "اأبوظبي 
املر�سحني  لتقييم  امل�سّكلة   احلكومية  واللجنة  التقني" 
التميز  م�ست�سار  عبداملنعم  اأحمد  الدكتور  برئا�سة  للجائزة 
من  ونخبة  باأبوظبي،  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة  يف  املوؤ�س�سي 

امل�سوؤولني يف خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية يف اأبوظبي.
ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  ل�سعادة  بكلمة  االإحتفال  ب��داأ  وق��د 
قال فيها اأن اجلائزة تاأتي يف اإطار توجيهات �ساحب ال�سمو 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
الداخلية  التميز  جوائز  برنامج  ب��اإط��لق  اأبوظبي،  الإم���ارة 

للموؤ�س�سات احلكومية باالإمارة يف اإطار ال�سعي نحو االرتقاء 
عمد"اأبوظبي  ف��ق��د  ث��م  وم���ن  امل��وؤ���س�����س��ات،  اأداء  مب�����س��ت��وى 
حتت  ب��امل��رك��ز  الداخلية  اجل��ائ��زة  اإ���س��ت��ح��داث  التقني" على 
خللها  م��ن  يعمل  وال��ت��ي  للتميز،  »ال��رثّي��ا«  ج��ائ��زة  م�سمى 
على تعزيز روح االبتكار واالإبداع لدى موظفي املركز وكافة 
التكنولوجيا  معهد  وه��ي  ل��ه  التابعة  التعليمية  املوؤ�س�سات 
املهني،  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وم��ع��ه��د  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ة، 
وكلية فاطمة للعلوم ال�سحية، وبوليتكنك اأبوظبي، ومركز 
التعليم والتطوير املهني، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية 
والثانويات الفنية، وذلك بهدف حثهم ومتكينهم الدائم من 
العمل يف بيئة تناف�سية تقودهم نحو االإرتقاء  مب�ستوياتهم 
نحو اأعلى االآفاق العاملية، وهو االأمر الذي يوؤدي بالتايل اىل 
الوظيفية  مهامهم  اأداء  من  ميكنهم  مبا  قدراتهم  تطوير 
على الوجه االأكمل، ومن ثم تطبيق اأف�سل املعايري املحلية 
الذي تتحقق  االأمر  التخ�س�سات، وهو  والعاملية يف خمتلف 
من خلله كافة االأهداف االإ�سراتيجية للمركز مبا يتوافق 
القيادة  وتوجيهات  وطموحات   2030 اأبوظبي  روؤي���ة  م��ع 
تلبية  على  ال��ق��ادرة  الوطنية  الكفاءات  �سناعة  يف  الر�سيدة 
يف  ال��دول��ة  تعي�سها  ال��ت��ي  االإق��ت�����س��ادي��ة  النه�سة  متطلبات 

حا�سرها وم�ستقبلها خا�سة خلل مرحلة ما بعد النفط.
واأ�ساف �سعادة مبارك ال�سام�سي يف كلمته االإفتتاحية فقال: 
الكل يعلم مدى اإهتمام القيادة الر�سيدة بالعن�سر الب�سري 

وهو االأمر الذي اأدى لت�سدر االمارات للعديد من املوؤ�سرات 
العاملية املتخ�س�سة يف ال�سعادة، والتميز ، واالإبتكار، وغريها 
كان  ال��دول��ة، حيث  لي�س بجديد على  وه���ذا  امل��ج��االت،  م��ن 
القائد املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه، مينح املواطن جل االإهتمام والرعاية، 
موؤكداً على اأن "الرجال تبنى امل�سانع"، واأن م�ساعفة العمل 
تعني م�ساعفة ال�سعادة، وهو االأمر الذي تتحقق به وله ومن 
االأ�سا�س  ه��ذا  وعلى  االإ�سراتيجية،  اخلطط  كافة  خلله 
الوظيفي  التميز  ب�سرورة  التقني"  اإميان"اأبوظبي  ي��اأت��ي 
وكافة  املركز  يف  الفعلي  الواقع  وهو  املوظفني،  جميع  لدى 
موؤ�س�ساته امل�سار اليها، والدليل على ذلك اأن خريجي املركز 
الفنية،هم  والثانويات  التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات  يف 
املا�سية  ال�����س��ن��وات  ط���وال  ال���دول���ة،  م�ستوى  ع��ل��ى  االأف�����س��ل 
والكليات  اجلامعات  من  م�ستهدفون  اإنهم  بل  االآن،  وحتى 

املرموقة.
قائل:  التقني" كلمته  "اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  واأختتم 
وي�ستحقون  متميزون،  جميعهم  موظف  الفى  نحو  لدينا 
ملوا�سلة  وندعوهم  للجميع  نبارك  فاننا  ثم  ومن  اجلائزة، 
الوطن  خدمة  هو  االأ�سمى  الهدف  اأن  اإذ   االأداء  يف  التميز 
الغايل، وحتقيق طموحات القيادة الر�سيدة وفق اآفاق عاملية 

تتوافق مع املكانة الرائدة لدولة االإمارات العربية املتحدة.
ت�سرفت  "لقد  عبداملنعم  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جهته  وم��ن 

املتناف�سني يف جائزة  اأك��ون رئي�ًسا للجنة تقييم االأف��راد  باأن 
"مركز اأبوظبي التقني" للتميز والتي عك�ست اإميان االإدارة 
القادة  اأداة  هو  �سبيل غريه  وال  التميز  ب��اأن  املركز  العليا يف 
املوارد  دعم  خلل  من  الريادة  نحو  مبوؤ�س�ساتهم  للنهو�س 
الب�سرية وتدريبها، ومتكينها وحتفيزها لتقدمي كل االبداع 
الوطن  طموحات  يحقق  مبا  باملركز  الوظيفية  مهامهم  يف 
اجلائزة عن مدى  ك�سفت مراحل  ولقد  الر�سيدة،  والقيادة 
جناح "اأبوظبي التقني" يف االإرتقاء الفعلي مبت�سويات االأداء 
كان  حيث  فح�سب  الفائزين  ولي�س  املوظفني  جميع  ل��دى 
تقاربت  و  جماله  يف  ك��ٌل  امل�ساركني  كافة  منهاج  هو  التميز 
درجات التقييم، وحمل الفائزون راية التقدم والتميز قوال 
واملتميزة  املهمة  العنا�سر  م��ن  الكثري  ب���رزت  كما  وع��م��ًل، 
بوادر  الكثري من  ولكنها قدمت  احل��ظ،  والتي مل يحالفها 

التميز والريادة التي ت�ستحق ال�سكر والتقدير والثناء نظًرا 
للتميز  جهدهم  اأق�����س��ى  ب��ذل  على  وحر�سهم  مل�ساركاتهم 
اجلوائز  يف  التقني"للم�ساركة  جهود"اأبوظبي  دع��م  بهدف 

املحلية والعاملية عن جدارة واإ�ستحقاق".
بتكرمي  ال�سام�سي  م��ب��ارك  �سعادة  ق��ام  االإح��ت��ف��ال  ختام  ويف 
ل��ل��ت��م��ي��ز وجميهم  ال���رثي���ا  ب���ج���ائ���زة  ال���ف���ائ���زي���ن  امل���وظ���ف���ني 
العمليات  اإدارة  العلوي مدير  �سامل  مواطنون وهم حممود 
يف معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني التابع ل"اأبوظبي 
التقني"، يف جمال االإ�سراف االإداري، و عادل العو�سي من�سق 
عبداهلل  ومنال  االإداري،  الدعم  جم��ال  يف  الب�سرية،  امل��وارد 
احلب�سي،  را�سد  ومريفت  التخ�س�سي،  املجال  يف  اجلابري، 
يف امل��ج��ال التقني وال��ف��ن��ي، وم��ه��ا امل��ه��ري، يف جم��ال خدمة 
املتعاملني، ومنال يحي الها�سمي يف جمال املوظف اجلديد.

يف "بوادي مول" مبدينة العني

الت�ايل على  الثاين  العامل" للعام  من  "م�اهب  فعالية  اأب�ظبي" ينظم  �شيف  "م��شم 
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 "2017 اأبوظبي  �سيف  "مو�سم  فعاليات  برنامج  من  كجزء 
احل���اف���ل، ت��ق��ي��م ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة فعالية 
بوادي  يف  التوايل  على  الثاين  للعام  العامل"  من  "مواهب 
مول مبدينة العني، لتقّدم للجماهري جتربة م�ساهدة عرو�س 

راق�سة ا�ستثنائيةال ميكن تفويتها. 
من  بعدد  ف��ازت  التي  للمواهب  عرو�ساً  الفعالية  ت�سمل  حيث 
الن�سخ العاملية لربنامج جوت تالنت، وغريه من برامج املواهب 
حول العامل، وتت�سمن فقرات رق�س عرب اأربعة عرو�س يومية 
من ال�ساعة 5 م�ساًء ولغاية 10 م�ساًء ابتداًء من 9 يوليو ولغاية 
31 اأغ�سط�س خلل فعاليات مو�سم �سيف اأبوظبي لهذا العام. 

وت�سلط فعالية "مواهب من العامل" ال�سوء على جمموعة من 
املواهب العاملية النا�سئة واملبدعة التي ت�سدرت عرو�س االأداء 
والراق�سة  البهلوانية  اللوحات  من  باقة  خ��لل  من  العاملية، 
اأنحاء  ال��ه��واة امل��ح��رف��ني م��ن خمتلف  ال��ت��ي جتمع ب��ني ف��رق 
العائلة  اأف��راد  العامل على خ�سبة واح��دة، ويعي�س من خللها 
على اختلف اأعمارهم جتربة ترفيهية وحما�سية مذهلة، من 
والرق�س  الركيبية  واحلركات  البهلوانية،  الرق�سات  خلل 
با�ستخدام  احلديث  للرق�س  باالإ�سافة  االإي��رل��ن��دي،  النقري 
�سوء االأ�سعة فوق البنف�سجية. وت�سم قائمة املواهب امل�ساركة 
يف هذه الفعالية، فرقة رق�س الهيب هوب اإك�س اآي اإك�س، اإىل 
جانب فريقي هابا�سا �سريك�س جروب وخوالن �سريك�س جروب 
ي�سارك فريق  كما  بهلوانية ممتعة،  �سيقدمان عرو�ساً  اللذان 

ال�سوئية  العرو�س  وفرقة  نارنيا  االإيرلندي  النقري  الرق�س 
عرو�س  فريبا  فريق  و�سيقدم  مذهلة،  برق�سات  "ميلجن" 
الذي  الراق�س  الق�س�سي  بنمطها  تتميز  التي  الظل،  م�سرح 
�سيوفر للجمهور جتربة فريدة وممتعة. وتنظم هيئة اأبوظبي 
اأبرز  مع  بالتعاون  ال�سيفي  املهرجان  هذا  والثقافة  لل�سياحة 
ال�سركات الرائدة على م�ستوى الدولة، اأبرزها جمموعة اإم بي 
واأوبريوي  الفعاليات،  لتنظيم  وياك  بروجكت،  واألكيمي  �سي، 
والزوار  املقيمني  ال�ستقطاب  وي�سعى  اإيفنت�س،  اإي�ست  ميدل 
وامل�سرحية  الرفيهية  بالفعاليات  الغني  برناجمه  خلل  من 
العرو�س  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��ائ��ل��ة،  اأف������راد  جل��م��ي��ع  واالأن�����س��ط��ة 
الرويجية واجلوائز املقّدمة من اأبرز الفنادق ومراكز الت�سوق 

وغريها من معامل اجلذب ال�سياحي يف اإمارة اأبوظبي.



�سع قواعد حمددة
مييل النا�س بطبيعتهم اإىل التحدث عن االآخرين يف غيابهم 
فينتقدون اأذواقهم الغريبة اأو خياراتهم امل�سبوهة وعيوبهم 
ال�سغرية... لكن يوّلد فينا هذا امليل الطبيعي اإىل النميمة 
�سعوراً باالنزعاج. لتجنب هذه العادة ال�سيئة، تق�سي اأف�سل 
طريقة باأن نتخيل ال�سخ�س الذي نتكلم عنه اأمامنا. ال متنع 
هذه املقاربة توجيه االنتقادات لكنها جتعلها بّناءة وتفر�س 
علينا ا�ستعمال مفردات حمرمة. باخت�سار، �ستتمّكن بهذه 
باأنك  و�ست�سعر  االآخرين  باإن�ساف عن  التكلم  الطريقة من 
خا�س  تعاطف  بتطوير  ل��ك  ي�سمح  م��ا  معهم،  وويّف  ���س��ادق 

جتاه نف�سك اأي�ساً.

ت�سالح مع نف�سك
كيف ميكن اأن تتعاطف مع االآخرين وترى اأف�سل ما لديهم 
اإذا كنت مت�سي الوقت بتحقري نف�سك وت�سعر بذنب متوا�سل 
تبداأ  اأن  يجب  ك��اف��ة؟  املوا�سيع  يف  خاطئة  اأح��ك��ام��اً  وتطلق 

بالتعاطف مع نف�سك بقدر ما تريد التعاطف مع االآخرين. 
�س خم�س دقائق  الإ�سكات �سوتك الداخلي اال�ستبدادي، خ�سّ
اإمتامها  يف  جنحت  ال��ت��ي  الن�ساطات  لتدوين  م�ساء  ك��ل  يف 
اإنه مترين مفيد كي تت�ساهل  اإجن��از حققته.  وا�ستمتع بكل 
الداخلي،  ت�ساحلك  م�ستوى  زاد  كلما  ه��ك��ذا  نف�سك.  م��ع 

�ستتمكن من التعاطف مع غريك و�ستفتخر بنف�سك.

افتح عينيك
اإىل حاجات  اأن تتنبه جيداً  التعاطف، يجب  الكت�ساب �سفة 
االآخ�����ري�����ن. راق�����ب حم��ي��ط��ك ب���دق���ة ورك�����ز ع��ل��ى اجلوانب 
االإيجابية يف النا�س. اإذا الحظَت وجود خطب ما يف الطرف 
و�سعه.  عن  لل�ستف�سار  اإيجابي  باأ�سلوب  معه  تكلم  االآخ��ر، 
باأنه وحيد  حتى لو رف�س االإف�ساح عن م�سكلته، لن ي�سعر 

و�سيعرف اأنه ي�ستطيع االتكال عليك.

كن متطلبًا يف علقاتك

روؤية ال�سفات احل�سنة يف النا�س مقاربة اإيجابية طبعاً لكنها 
اأن  اأو يفعلونه. يجب  املوافقة على كل ما يقولونه  ال تعني 
تتخذ موقفاً �سادقاً وعاداًل مع ال�سريك واالأ�سدقاء وتتجراأ 
على التعبري عن م�ساعرك لتجنب �سوء التفاهم واالأحقاد. 
عرّب بكل هدوء عن ال�سلوك الذي ال يعجبك وحدد يف الوقت 
نف�سه اجلوانب االإيجابية والنقاط التي تطرح م�سكلة. بهذه 
الطريقة �ست�سمح له بتطوير نف�سه وحت�سني و�سعه ولن تقع 

�سحية علقة �سائبة تخلو من امل�ساركة احلقيقية.

اعتد بع�س التمارين
تزعجنا.  ال��ت��ي  امل�سائل  ع��ن  ال��ت��ح��دث  اإىل  بطبيعتنا  منيل 
اأي  النزعة جهداً حقيقياً: ال تفّوت  لذا يتطّلب تغيري هذه 
فر�سة ل�سكر االآخرين وجماملة املحيطني بك. اإنه �سكل من 
اإىل تبني  التعاطف املُْعدي الأنه يبث ال�سعادة ويدفع النا�س 
املقربني  م��ن  تطلب  اأن  ميكنك  نف�سه.  االإي��ج��اب��ي  ال�سلوك 
منك على الع�ساء اأن يعرّبوا عن االإجن��ازات التي يفتخرون 

التمرين يف  ه��ذا  ي�ساهم  االآخ��ري��ن.  اإيجابيات  وي��ذك��روا  بها 
النتيجة  �ستكون  االآخ��ري��ن.  واإىل  ال��ذات  اإىل  النظرة  تغيري 

مده�سة على نحو مفاجئ!

اأَِقْم علقات يف حّيك
ت��ت��ق��رب من  اأن  ك��ب��رية، ال مي��ك��ن  م��دي��ن��ة  تقيم يف  ك��ن��ت  اإذا 
جميع النا�س الذين ت�سادفهم! لكن ميكنك اأن تبداأ باإقامة 
ال��ذي ت�سكن فيه عرب توزيع  النا�س يف احل��ي  ال��رواب��ط مع 
اللطيفة  الكلمات  وبع�س  ال�سغرية  واخلدمات  االبت�سامات 

اأو املناق�سة معهم يف موا�سيع مثرية للهتمام.

انزل عن عر�سك
بح�سب  �ساعده  عاطفية،  اأو  مالية  م�ساكل  ج��ارك  واج��ه  اإذا 
قدرتك واقرح عليه بع�س الن�ساطات مثًل كي ال يغرق يف 
عليه  تطلق  اأو  الدرو�س  تعّلمه  اأن  لك  يحق  ال  لكن  الكاآبة. 
على  اأولوياتك  تنطبق  ال  حياته.  اأ�سلوب  تنتقد  اأو  االأحكام 

جميع النا�س. جتّنب ال�سلوكيات التي تنم عن ازدراء باالآخر 
الأنها �ستن�سف اأي مبادرة لطيفة تتخذها.

التعاطف مرادف للوثوق بالآخرين
يعني التعاطف اأن حتمل نوايا ح�سنة جتاه االآخرين. ت�سمح 
هذه العملية بتخفيف الركيز على الذات واحرام حاجات 
االآخرين. حني ُت�سِقط رغباتك على النا�س، تظن اأنك تعطف 

عليهم لكنك جتربهم فعلياً على قبول قيمك.
واعتبار  االآخ��ري��ن  راأي  على  االنفتاح  م��ن  دوم���اً  �ست�ستفيد   

قيمك ن�سبية.
ال��ت��ي تختلف عن  ال��ن��ا���س   ك��ي تتمّكن م��ن اح����رام رغ��ب��ات 
رغباتك، يجب اأن متّر مب�سرية �ساقة لكنها �سُتغنيك وتزيد 
التي  ال��درو���س  ت��رّق��ب  االآخ��ري��ن وجتعلك  ف�سولك جت��اه 
جتاه  املبادرات  اأخذ  اأي�ساً  التعاطف  يعني  منهم.  �ستتعّلمها 
باالنفتاح على  املوقف  ه��ذا  ي�سمح  بهم.  وال��وث��وق  االآخ��ري��ن 

�سكٍل فاعل من التفاوؤل.

�سّحح و�سعية ج�سمك
ب���ني و�سعية  وث���ي���ق  راب�����ط  ب����رز 
اجل�سم وبني احلالة الداخلية. 
ج�سمك  و���س��ع��ي��ة  غ�����رّيَت  اإذا 
�سيتاأثر  مثًل،  �سّححتها  اأو 
ترتبط  ال��ع��اط��ف��ي.  و���س��ع��ك 
النظر  ب��غ�����س  ع��اط��ف��ة،  ك���ل 
راحة،  )ف���رح،  طبيعتها  ع��ن 
توتر،  ق���ل���ق،  خ�����وف، 
غ�����������������س��������ب...(، 
ع�سلي  بت�سّنج 

معنّي.
ت�ساهد   ح��ني 
������س�����خ�����������س�����اً 
ك�������ئ�������ي�������ب�������اً، 
����س���ت���لح���ظ 
نظرته  اأن 

منخف�سة 
وك������ت������ف������ي������ه 
ه����اب����ط����ت����ان 
واإي�������������ق�������������اع 
ق�سري.  تنّف�سه 
اأم�����������ا ال�������س���خ�������س 
نف�سه  م�����ن  ال�����واث�����ق 
عالياً  راأ�����س����ه  ف��ي��ك��ون 
م�ستقيَمتني  وك��ت��ف��اه 
وتنّف�سه  اخل��ل��ف  ن��ح��و 
حيوية.  ونظرته  هادئاً 
ل��������ذا ت������وؤث������ر ط���ري���ق���ة 
ال����������وق����������وف وم������لم������ح 

الوجه، بدرجة معّينة، يف ال�سحة النف�سية 
والعقلية.

ج�سمك  و�سعية  ت�سحيح  جتيد  اأن  يجب 
كي حُت�ّسن حالتك النف�سية. 

الهدف  كلهم هذا  النا�س  اأن يحقق  ميكن 
ملعاجلة  مُتّهد  اجل�سم  �سكل  معاجلة  الأن 
امل�ستقيمة  اجل�سم  و�سعية  ت�سمح  ال��روح. 
الدماغ  اإىل  االأوك�سجني  و�سول  بتح�سني 

واجل�سم.
 �ست�ستعيد بهذه الطريقة الهدوء وت�سبح 

قادراً على التحكم بنف�سك.
 تبدو الو�سعية ال�سليمة ب�سيطة و�سهلة: 
قليًل،  ق��دم��ي��ك  وت��ف��ت��ح  ت��ق��ف  اأن  ي��ك��ف��ي 
دون  راأ���س��ك من  وترفع  ال��ورك��ني،  ِبَعر�س 

املبالغة يف اإرجاعه اإىل الوراء.
ي��رت��ف��ع قف�س  ك��ي  اأي�����س��اً  اأرج����ع كتفيك   
ا�ستقامة  ع��ل��ى  وح���اف���ظ  ق��ل��ي��ًل  ����س���درك 
وتنّف�س  اأم���ام���ك  ب��ع��ي��داً  وان���ظ���ر  ظ��ه��رك 

بهدوء وابت�سم.

حّدد مكانتك ال�سحيحة
حني تّتخذ و�سعية ج�سم �سليمة، �ستتمكن 
م����ن ط�����رد االأف�����ك�����ار ال���������س����وداء وف���ر����س 
املعارك  خلو�س  واال���س��ت��ع��داد  �سخ�سيتك 
املنافع عند هذا  والفوز بها. لكن ال تقف 
احلد. ت�سري الو�سعية ال�سحيحة يف املقام 
االأول اإىل اأنك تعطي نف�سك احلق باإيجاد 
م��ك��ان��ت��ك يف ال����ع����امل، و����س���ط االآخ����ري����ن. 
اإىل  بالن�سبة  ب�سيطة  لي�ست  امل�ساألة  ه��ذه 
بقدراتهم  ي�����س��ك��ك��ون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س 

وبحقهم يف العي�س. ت�سمح الو�سعية التي 
الوجود  ب��اإث��ب��ات  االن��ف��ت��اح  م��ع��ن��ى  تعك�س 
ب��ط��ري��ق��ة ���س��ل�����س��ة و���س��م��ن��ي��ة اأم�����ام ال����ذات 
واالآخرين. ويعني اإثبات الوجود اأن تدرك 
اأف���ك���ارك احل��ق��ي��ق��ي��ة وم�����س��اع��رك وقيمك 
وق����درات����ك وت��ت��م��ّك��ن م���ن ال��ت��ع��ب��ري عنها 

ب�سهولة.
 يف خ�����س��ّم ب��ح��ث��ك ع���ن م��ع��ن��ى وج�����ودك، 
ال�سادق  الرابط  ذل��ك  عن  فعلياً  �ستبحث 

والقوي الذي تقيمه داخلياً مع ذاتك. 
ال يتعّلق الهدف احلقيقي بفر�س االأفكار 
ال�سادق  بالتعبري  بل  االآخرين  اأو ترهيب 

عن الذات.
 تعرّب )و�سعيات القوة( عن درجة االنفتاح 
وتق�سي  امل�ساحات  احتلل  على  وال��ق��درة 

مبّد الذراعني فوق الراأ�س.
 يف املقابل تعك�س موؤ�سرات االنغلق على 

الذات )و�سعيات العجز(.
واختباراتهم  جتاربهم  الباحثون  �ساعف 
)و�سعيات  اأن  وا���س��ت��ن��ت��ج��وا  ال��ه��رم��ون��ي��ة 

القوة( ُتر�ّسخ الثقة بالنف�س.
م�ساعرنا  اجل�����س��م  و���س��ع��ي��ة  حت����دد  وال   
نحملها  ال��ت��ي  االأف��ك��ار  تر�سم  ب��ل  فح�سب 
عن نف�سنا علماً باأن هذه االأفكار ت�ستطيع 
ذاتنا  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  على  ق��درت��ن��ا  ت�سهيل 

وعي�س احلا�سر اأو ميكن اأن تعيقها.
 اإذا غرّيَت و�سعية ج�سمك، �ستغرّي نظرتك 
تن�ّسط  القوة(  )و�سعيات  الأن  نف�سك  اإىل 
اإثبات  اإىل  يدفعنا  الذي  ال�سلوكي  النظام 
نف�سنا واقتنا�س الفر�س واأخذ املجازفات 

واملثابرة.

تخّيل نف�سك يف املواقف م�سبقًا
ع���ل���ى طبيعة  ال����دائ����م  ي���ت���وق���ف جن���اح���ك 

م�ساعرك. 
حني تتخذ و�سعية قوية وفاعلة، يجب اأن 
ت�سعر بها بكيانك كله وال تردد يف تخّيل 

املوقف الذي ينتظرك م�سبقاً.
 ن�سخ الو�سعيات اخلارجية لي�س كافياً بل 

يجب اأن تعي�سها من الداخل كي تنجح.
امل���راأة حت��دي��داً الأن  الن�سيحة   تفيد ه��ذه 
معظم الن�ساء يعجزن عن احتلل امل�ساحة 

املحيطة بهّن بطريقة �سحيحة. 
احلتمي،  بف�سلها  مقتنعة  امل���راأة  كانت  اإذا 
اخلارجية  ال��و���س��ع��ي��ة  ت��ت��خ��ذ  اأن  ي��ك��ف��ي 
املنا�سبة وتتذكر انت�ساراً �سخ�سياً حّققته 
�سابقاً، حتى لو كان ب�سيطاً، كي تعي�س تلك 

اللحظات جمدداً.
ذلك  احل��ال��ة  ه���ذه  يف  دم��اغ��ه��ا  �سي�سّجل   
االإيجابية  العواطف  بني  ويربط  احل��دث 

وبني و�سعية اجل�سم. 
�سين�سط هذا الرابط يف املرة املقبلة ب�سكل 

تلقائي.
التم�سك  ن���ح���اول  اأن  ي��ج��ب  ب��اخ��ت�����س��ار، 
باجلوانب االإيجابية والقوية التي نحملها 

يف داخلنا. 
اإذا بدا لك هذا الهدف طموحاً جداً على 
باتخاذ  ت��ب��داأ  اأن  ي��ك��ف��ي  ال��ق�����س��ري،  امل����دى 
ثقة  بكل  وتنظر  م�ستقيمة  ج�سم  و�سعية 

اأمامك كي تلحظ ما �سيح�سل معك.
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تنعك�س على الأفكار والعواطف

و�شعية اجل�شم حتدد ه�يتك احلقيقية!

ت��ك�����س��ف اأح������دث ال���ب���ح���وث عن 
حني  ال��ت��ع��اط��ف  �سفة  اك��ت�����س��اب 
تن�سج �سخ�سيتنا على مر احلياة. 
حان الوقت للعمل على تطويرها! 
املوقف  ه��ذا  تبني  ي�سهل  ل  لكن 
العناء  ت�ستحق  النتيجة  اأن  مع 
لأن العطف يفيد ال�سحة ويجّمل 

احلياة.

الثقة  عن  تعّب  التي  اجل�سم  و�سعية  اأن  املخبية  التجارب  بع�س  اأثبتت 
الت�ستو�ستريون  هرموَن  اإنتاج  على  فُتحّفز  الدماغ،  كيمياء  يف  توؤثر  بالنف�س 

والكورتيزول اللذين يوؤديان دورًا اأ�سا�سيًا يف مواقف اإثبات الذات. 
لذا يعتب علماء النف�س اأن و�سعية اجل�سم تنعك�س على الأفكار والعواطف.

تعاطفك مع االخرين.. يفيد �شحتك ويجّمل حياتك



24
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�صاد 
اإدارة العالمات التجارية

االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر )املنفذ �صده(

فى الدعوى رقم 2016/100  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: م�سرف عجمان �س.م.ع عنوانه :  امارة عجمان ، �س.ب:7770 ، �سلطة منطقة عجمان احلرة الطابق 
13 ، مبنى c طريق امليناء عجمان ، هاتف رقم :067018248 ، املتحرك: 0509100011 ، الفاك�س: 067479990 املنفذ 
�سده :�سفيق باكنهي كينا تينكار عنوانه : امارة دبي ، القرهود - بناية Arcade ، بناية ملك علي حممد �سعيد 
بوجا�سم - مكتب رقم 306 الهاتف 042280025 الفاك�س: 042281114 �سندوق بريد: 84031 . انه يف يوم االأربعاء 
املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www. البيع )�سركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين   بها  انيط  التى  امام اجلهة  ادن��اه  او�سافه 

emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية 
- املنطقة: مر�سى دبي - رقم االر�س: 153 - رقم املبنى: 1 - ا�سم املبنى: WATERFRONT - رقم العقار: 

1901 - امل�ساحة: 546.13 مر مربع - املقدره ب� )5.002.593( درهم.  ملحظة: يدفع املبلغ فوراً
رئي�س ال�صعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

ال�سيد عمار �سعيد حممد عامر   
يرجى العلم باأن بنك االإحتاد الوطني  قد رفع �سدك الدعوى 
ح�سور  اأرجو  لذا  اأبوظبي   جزئي  جتاري   2016/2248 رقم 
اإجتماع خربه  يوم االأحد   2017/7/16  ال�ساعه الواحدة ظهرا  
مرو  حمطة  بجوار  اأبوهيل  دبي  يف  الكائن  اخلبري  مقر  يف 
القياده بناية  اآر كي  اإم  مكتب 5 امليزانني هاتف 0505257979  

لتقدمي ما لديك  من م�ستندات تعزز دفاعك  .
اخلبري امل�سريف : حممد مطر �سليم

 اإعالن خربة بالن�صر 

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
يف الدعوى رقم 2017/214 جتاري جزئي عجمان

بهذا يعلن اخلبري – عدنان حممد اجلابري  املدعي عليه االأول – 
خالد يو�سف جمعه عبدا هلل واملدعي عليه الثاين – عبداهلل يو�سف 
جمعه ، يف الدعوى اأعله املرفوعة  من بنك االحتاد الوطني وذلك 
�سارع  اأبوظبي  التايل.  العنوان  يف  االأول  اخلربة  اجتماع  حل�سور 
ال�سلم – العمارة املجاورة ملطعم ق�سر الهند – مقابل بنك االحتاد 
الوطني- برج باأ�سفله بنك ال�سني املحدود – الطابق 13 مكتب 1324 
وذلك يوم اخلمي�س املوافق 13-7-2017 يف متام ال�ساعة 12:00 �سباحا 

لل�ستف�سار نرجو االت�سال على الرقم 024919872.  0566131615 
اخلبري امل�سريف/عندنان اجلابري

 اإعالن حل�صور
اجتماع اخلربة االأول

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
انذار عديل بالن�صر رقم 2017/4248   

املنذر: م�سرف الهلل �س.م.ع �سد املنذر اإليها : االأ�سم طبقا ملا ورد برخ�سة املركبة �ساجيتا ان   
توما�س اجلن�سية الهند sajitha ann Thomas �سرياين توما�س االأ�سم طبقا ملا ورد باالإقامة والهوية �ساجته اأن 
توما�س ماتاتيل اجلن�سية الهند sajitha ann Thomas ttathilg cherian Thomas  . باالإ�سارة اإىل طلبكم 
�سراء مركبة وعقد يع باملرابحة مركبة موؤرخ يف 30-3-2013 وذلك لتمويل �سراءكم لل�سيارة من نوع ني�سان التيما 
رقم اللوحة H 21855  جهة الرخي�س دبي – �سنف اللوحة : خ�سو�سي – �سنف املركبة : �سالون – لون املركبة 
: اأ�سود – بلد ال�سنع : الواليات املتحدة – �سنة ال�سنع 2013 فاإنكم تخلفتم عن �سداد االأق�ساط ال�سهرية الواجبة 
عليكم ونتجية لذلك فاإنه تر�سد بذمتكم مبلغا وقدره 38.524.95  درهم ثمانية وثلثون الف وخم�سمائة واربع 
وع�سرون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا  حيث امتنعتم عن ال�سداد بالرغم من مطالبات املنذر الودية واملتكررة لكم. 
وعليه فاإن املخطر يخطركم للمبادرة اإىل �سداد املبلغ املر�سد بذمتكم وقدرهم 38.524.95 درهم  ثمانية وثلثون 
الف وخم�سمائة واأربعة وع�سرون درهما وخم�سة وت�سعون فل�سا ، كما يف 18-1-2017 حتت طائلة اتخاذ االإجراءات 
لبيع ال�سيارة املرهونة من نوع ني�سان التيما رقم اللوحة H 21855 جهة الرخي�س دبي �سنف اللوحة : خ�سو�سي: 
�سنف املركبة : �سالون – لون املركبة : اأ�سود – بلد ال�سنع : الواليات املتحدة �سنة ال�سنع 2013 بعد انق�ساء 7 اأيام 

من تاريخ ا�ستلمكم لهذا االإخطار �سندا لن�س املادة 172 من قانون املعاملت التجارية . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
انذار عديل بالن�صر رقم 2017/4195   

ينذر  بارامونت.  نيو  اإليه: مطعم  املنذر   : للعقارات  الزاجل  �سركة  املنذر:   
املنذر ينذر املنذر اإليه ب�سرورة جتديد عقد االيجار  و�سداد املبلغ امل�ستحق عليه من تاريخ 
5-6-2017 مببلغ وقدره 88.000 درهم ثمانية وثمانون الف درهم واخلا�س ببدل ايجار 
�سقة رقم 05 منطقة الكرامة دبي بناية رقم 100 رقم االأر�س 318.1120  ملك ورثة اأحمد 
�سعيد بن �سرور املزروعي وذلك خلل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االإعلن واإال �سوف ي�سطر 
املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ له حقه يف مطالبة املنذر اإليه ب�سداد 
الدعاوى  واإقامة  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل  اللجوء  ذلك  يف  مبا  االيجارية  القيمة  كامل 
الق�سائية ومطالبة املنذر اإليه بالعطل وال�سرر ومطالبته باإخلء العني املوؤجرة وحتميل 

املنذر اإليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
  اعالن

– خورفكان   والت�سديقات  العدل  الكاتب  باإدارة  العدل  الكاتب  اأنا  اإىل  تقدم 
ال�سيد- عبد اهلل حممد �سليمان حممد ، اجلن�سية : االإمارات. وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن تنازل يف ح�سته البالغة 100%  يف االأ�سم التجاري االرجواي 
خلياطة وتطريز العبايات ن�ساط الرخ�سة خياطة العبايات وال�سيل واملرخ�س 
من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم 59769 ال�سادر 
بتاريخ 17-5-1993 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان اإ لى ال�سيد اأمان 
الدين �سودهري اجلن�سية : اأمريكا . ليكن معلوما للجميع باأن الكاتب العدل 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

املذكور بعد انق�ساء اأ�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االإعلن . 
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/03536/2017 جتاري   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/02021/2017  جتاري

اإ لى املنفذ �سده – اأو�سن ماب للتجارة العامة وعنوانه دبي – ديره �سارع بني 
 – التنفيذ  اأن طالب  908. مبا  دبي مكتب  بلدية  بجوار  امل�سرف  بناية  يا�س 
ديره  دبي  اإمارة   : وعنوانه  اخلارجية  والتجارة  لل�ستثمار  العربي  امل�سرف 
�سارع بني يا�س بناية امل�سرف بجوار بلدية دبي - دبي قد حت�سل على احلكم 
تقدم طالب  ايجارات فقد  رقم 02.02021.2017 جتاري  الدعوى  ال�سادر يف 
التنفيذ بهذه اللئحة لتنفيذ ما ورد يف منطوق احلكم . ومن ثم فقد تقدم 
طالب التنفيذ بطلب يلتم�س فيه: 1- اإخلء عقار- اإخلء لعدم �سداد االأجرة. 
2- مطالبة مالية : اإلزام بقيمة ايجارية 42.017.00 درهم 3- مطالبة مالية 
واللئحة  للحكم  وفقا  الدعوى.  وم�ساريف  بر�سوم  عليه  املدعي  اإلزام   –
التنفيذية املرفقة بهذا االإخطار. لذلك فاأنكم مكلفون بتنفيذ منطوق احلكم 
 15 خلل  التنفيذ  عن  امتناعكم  حال  ويف  االإخطار  هذا  ت�سلمكم  تاريخ  من 
يوم من  تاريخ ا�ستلمكم لهذا االإعلن �سوف يتم اتخاذ االإجراءات القانونية 

املنا�سبة بحقكم وفقا لطلبات طالب التنفيذ.
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   

  اعالن حكم ن�صر

اعالن حكم غيابي يف الدعوى   02/03269/2017 جتاري ل�صنة 2017 ايجارات
املحكوم له طالب االإعلن- عبد الواحد بن �سبيب العقارية بن �سبيب العقارية �سابقا العنوان 
: اإمارة دبي –ديرة  �سارع ابوبكر ال�سديق  منطقة هور العنز- خلف يونايتد هايرب ماركت – 
البناء هور العنز بلز الطابق الثالث – موؤ�س�سة عبد الواحد �سبيب العقارية . املحكوم عليه 
املطلوب اإعلنه – جواد علي �ساه �سعيد اأحمد �ساه. العنوان : اإمارة دبي – بر دبي – منطقة 
ال�سوق الكبري . مقابل �سوق الفيهيدي بناء م�ساد على االأر�س رقم 1141.312 ال�سوق الكبري 
املحل رقم 13.  حكمت اللجنة  ح�سوريا مبواجهة عليهما االأوىل والثاين ومبثابة احل�سوري 
ي مواجهة املدعي عليه الثالث 1- اإلزام املدعي عليهما االأوىل باإخلء العني املوؤجرة وت�سليمها 
للمدعية خالية من �سواغلها. 2- باإلزام املدعي عليهما االأوىل والثالث بالت�سامن ب�سداد مبلغ 
 000024.000023  .000025 اأرقام  املرجتعة  ال�سيكات  قيمة  درهم  األف  �ستون   60.000 وقدره 
امل�سحوبة على بنك االإمارات دبي الوطني للفرة حتى نهاية العقد يف 15-3-2017. 3- باإلزام 
املدعي عليها االأوىل ب�سداد مبلغ وقدرهم 5.260 خم�سة االف ومائتان و�ستون درهما بدل اإيجار 
للفرة من 15-3-2017 وحتى تاريخ 8-4-2017 ومبا ي�ستجد من اإيجار حتى تاريخ االإخلء 
 .000025 اأرقام:  املرجتعة  ال�سيكات  عن  الغرامة  ب�سداد  االأويل  عليها  املدعي  اإلزام   -4 التام. 
اآالف  000024.000023 امل�سحوبة على بنك االإمارات  دبي الوطني مببلغ وقدره 7.500 �سبعة 
وخم�سمائة درهم واألزمت املدعي عليهم باملنا�سب من امل�سروفات. وحيث اأن القانون قد الزم 
باأن باحلكم متهيدا  نعلنكم  الطعن لذلك  الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من  باإعلن احلكم 

لي�سبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية . 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

ع������دن بتاريخ  ال���������س����ادر م����ن حم���ك���م���ة  ع���ل���ى احل����ك����م  ب����ن����اء 
 17/5/2017 بتاريخ  اليمنية  ال�سفارة  من  4/4/2017وم��وث��ق 
احلاج   �سليمان  عبداهلل  اهلل  ايات  ا�سم  تغيري  مت  ابوظبي  يف 
حتمل ج��واز  �سفر ميني رق��م 04189348 اىل اال�سم اجلديد 
،الرمي عبداهلل �سليمان احلاج  وهذا للعتماد ويعمل به يف كل 

اجلهات احلكومية باليمن ودولة االمارات العربية املتحدة.

اإعــــالن تغيري ا�شم 

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/885  ا�صتئناف جتاري    
جمهول  الكعبي  ���س��امل��ني  ثبيت  �سعيد  جمعة   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
�س.م.ع  اال�سلمي  االم���ارات  م�سرف   / امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2015/1280 جتاري كلي بتاريخ:2016/6/8     
وحددت لها جل�سه يوم االثنني  املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 10.30 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/1454  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  الذهبية  ���س��ده/1-ال��ف��را���س��ة  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ديبو بوزاكال جوفيندان  ان طالب  جمهول حمل االقامة مبا 
امل��ذك��ورة اع��له والزامك  اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية  ب��وزاك��ال  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9   
اعالن بيع  عقار بالن�صر   

فى الدعوى رقم 2016/100  بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: م�سرف عجمان �س.م.ع عنوانه :  امارة عجمان ، �س.ب:7770 ، �سلطة منطقة عجمان احلرة الطابق 
13 ، مبنى c طريق امليناء عجمان ، هاتف رقم :067018248 ، املتحرك: 0509100011 ، الفاك�س: 067479990 املنفذ 
�سده :�سفيق باكنهي كينا تينكار عنوانه : امارة دبي ، القرهود - بناية Arcade ، بناية ملك علي حممد �سعيد 
بوجا�سم - مكتب رقم 306 الهاتف 042280025 الفاك�س: 042281114 �سندوق بريد: 84031 . انه يف يوم االأربعاء 
املوافق 2017/07/19 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف االيام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
www. البيع )�سركة االم��ارات للمزادات وعلى موقعها االلكروين   بها  انيط  التى  امام اجلهة  ادن��اه  او�سافه 

emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة ايداع تاأمني ال يقل عن 20 % من الثمن 
االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
cementra بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: �سمنرا

املودعة حتت رقم: 268874 بتاريخ 2017/02/27  
با�س��م: �سركة الراجحي للإ�سمنت القاب�سة املحدودة 

وعنوانه: وحدة 901، طابق 9، ليربتي هاو�س، مركز دبي املايل العاملي،
 �س.ب 482044، دبي، االإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة 
اأ�سب�ستو�س؛  اأ�سمنت  اجل��ري؛  واال�سطناعية؛  الطبيعية  معدنية؛االأحجار  غري  )جم�سمات(  ن�سب  للنقل، 
ملط اأ�سب�ستو�س؛ اأ�سمنت للأفران العالية احلرارة؛ اإ�سمنت؛ طلءات من االإ�سمنت �سامدة للنار؛ اأعمدة 
للأفران؛  اإ�سمنت  ل�سب اخلر�سانة؛  قوالب غري معدنية  بناء خر�سانية؛  عنا�سر  االإ�سمنت؛ خر�سانة؛  من 
جرانيت؛ ح�سى؛ اإ�سمنت مائع؛ زجاج؛ اإ�سمنت مغني�سي؛ رخام؛ هياكل �سغرية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو 
الرخام؛ خ�سب للبناء؛ عوار�س ا�سمنتية؛ ا�سمنت مائع؛ طني الطوب؛ ملط للبناء؛ حجر جريي؛ اجلب�س؛ 

بلط من اال�سمنت؛ جب�س.
الواق�عة بالفئة: 19

ب�سكل  "cementra" كتبت بحروف التينية  الكلمة  cementra" وهي تتكون من  " �سمنرا  عبارة 
مميز و باللون الرمادي بينما كتب منطوقها اللفظي "�سمنرا" بحروف عربية ب�سكل مميز حتت ي�سارها و 

كتبت نقط احلرفني "ن" و "ت" باللون االأزرق ح�سب ال�سكل املرفق.
 اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
cementra بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: �سمنرا

املودعة حتت رقم: 268875 بتاريخ 2017/02/27  
با�س��م: �سركة الراجحي للإ�سمنت القاب�سة املحدودة 

وعنوانه: وحدة 901، طابق 9، ليربتي هاو�س، مركز دبي املايل العاملي، 
�س.ب 482044، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الدعاية واالإعلن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي؛ عر�س ال�سلع و اخلدمات على 
و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة؛ االإعلن والدعاية املبا�سرة على �سبكات االنرنت؛ خدمات جتميع 
)كاالإ�سمنت  ال�سلع  من  وا�سعة  جمموعة  ت�سم  والتي  نقلها(  ع��دا  )م��ا  االن��رن��ت  عرب  ال�سلع  من  ت�سكيلة 
واملنتجات املتعلقة به( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة، مثل هذه اخلدمات 
اأو  بالربيد  الطلب  كتالوجات  باجلملة وعرب  البيع  ومنافذ  بالتجزئة  البيع  متاجر  بوا�سطة  توفريها  يتم 
بوا�سطة و�سائط االت�سال االلكرونية، على �سبيل املثال عرب املواقع ال�سبكية؛ اال�سترياد والت�سدير؛ تنظيم 
اإعلنية؛ خدمات البيع باجلملة والتجزئة؛ عر�س ال�سلع؛ الت�سويق؛  اأو  املعار�س التجارية لغايات جتارية 

اأبحاث الت�سويق.الواق�عة
 بالفئة: 35

ب�سكل  "cementra" كتبت بحروف التينية  الكلمة  cementra" وهي تتكون من  " �سمنرا  عبارة 
مميز و باللون الرمادي بينما كتب منطوقها اللفظي "�سمنرا" بحروف عربية ب�سكل مميز حتت ي�سارها و 

كتبت نقط احلرفني "ن" و "ت" باللون االأزرق ح�سب ال�سكل املرفق.
 اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
cementra بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: �سمنرا

املودعة حتت رقم: 268876 بتاريخ 2017/02/27  
با�س��م: �سركة الراجحي للإ�سمنت القاب�سة املحدودة 

وعنوانه: وحدة 901، طابق 9، ليربتي هاو�س، مركز دبي املايل العاملي، �س.ب 482044، دبي، االإمارات العربية 
املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
واالأبحاث  ال��ت��ح��ال��ي��ل  خ��دم��ات  ب��ه��ا،  املتعلقة  والت�سميم  ال��ب��ح��ث  وخ��دم��ات  وال��ت��ق��ن��ي��ة  العلمية  اخل��دم��ات 
التنقيب  خدمات  املعمارية؛  اال�ست�سارات  الكمبيوت�ر؛  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدم�ات  ال�سن�اعية، 
والتعدين للمعادن؛ الهند�سة؛ الت�سميم ال�سناعي؛ اال�ستك�ساف اجليوفيزيائي ل�سناعة التعدين؛ التنقيب 

اجليولوجي؛ االأبحاث اجليولوجية.
 بالفئة: 42

ب�سكل  "cementra" كتبت بحروف التينية  الكلمة  cementra" وهي تتكون من  " �سمنرا  عبارة 
مميز و باللون الرمادي بينما كتب منطوقها اللفظي "�سمنرا" بحروف عربية ب�سكل مميز حتت ي�سارها و 

كتبت نقط احلرفني "ن" و "ت" باللون االأزرق ح�سب ال�سكل املرفق.
 اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
FIRE. FRIENDS. FOOD BACK YARD :بطلب لت�سجيل العلمة التجارية

املودعة حتت رقم: 267196 بتاريخ 2017/01/26  
با�س��م: ا�س ايه ايه ا�س للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم 101 ملك احمد حممد �سالح، ديره، �س.ب 172355، دبي، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  الكافترييات؛  املقاهي؛  امل��وؤق��ت؛  االإي���واء  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفري  خدمات 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  الذاتية؛  اخلدمة  مطاعم  املطاعم؛  وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  )الكانتينات(؛ 

اخلفيفة.
الواق�عة بالفئة: 43

عبارة " BACK YARD " كتبت ب�سكل خا�س باللون الزيتوين الفاحت �سمن مربع باللون الزيتوين 
 FIRE. " كلمات  اإىل  باالإ�سافة  الفاحت  الزيتوين  باللون  م�ستقيم  �سكل  على  اأ�سلفها خط �سغري  الداكن 
الفاحت  الزيتوين  باللون  مربع  �سمن  الداكن  الزيتوين  باللون  كتبت  FRIENDS. FOOD" التي 

ح�سب ال�سكل املرفق                     
 اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
Nawabi :بطلب لت�سجيل العلمة التجارية

املودعة حتت رقم: 264414 بتاريخ 2016/12/07  
با�س��م: جرين اجرو للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانه: مكتب رقم اإم 07 ملك عبد الباري الها�سمي، ديرة؛ 
الرا�س، �س.ب 64495، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  االأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
 بالفئة: 30

لورقتي  ر�سم  يعلوه   )I( اللتيني  واحل��رف  االأبي�س  باللون  كتبت  اللتينية  "Nawabi" باللغة  عبارة 
ملكي  زي  يرتدي  ل�سخ�س  ر�سم  يعلوها  الفاحت  االأ�سود  باللون  مربع  �سمن  واالأحمر  االأ�سفر  باللون  قمح 

ح�سب ال�سكل املرفق                     
 اال�س��راطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل قرواين اند كو 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: �ساعر ليبيا

املودعة حتت رقم: 266828 بتاريخ 2017/01/22  
با�س��م: الزيادة للبث الف�سائي

وعنوانه: عبدون، �سارع االأمرية ب�سمة 86، �س.ب 811867، عمان، االأردن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

ت�سجيل  اإع��ادة  بالراديو؛  الرفيه  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
االإنتاج  )ت��رف��ي��ه(؛  حفلت  تنظيم  املو�سيقية؛  احل��ف��لت  واإق��ام��ة  تنظيم  التلفزيوين؛  الرفيه  ال�����س��وت؛ 
التلفزيونية؛  والربامج  العرو�س  اإنتاج  التلفزيوين؛  الرفيه  والتلفزيون؛  الراديو  برامج  اإنتاج  املو�سيقي؛ 

تنظيم املعار�س للأغرا�س الثقافية اأو التعليمية
 بالفئة: 41

والزهري  االأزرق  باللون  خلفية  ذو  مربع  �سمن  االأبي�س  باللون  خا�س  ب�سكل  ليبيا" كتبت  " �ساعر  عبارة 
وبداخله جمموعة اأحرف االأبجدية العربية باللون االأزرق الفاحت ح�سب ال�سكل املرفق    

 اال�س��راطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

Star anch بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: �ستاران�س

املودعة بالرقم: 096629                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – بريوت 
– لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )096629( بتاريخ: 2012/06/18
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف:  2017/06/25 وحتى تاريخ: 2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

Star anch بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: �ستاران�س

املودعة بالرقم: 096628                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – بريوت 
– لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )096628( بتاريخ: 2012/06/18
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف:  2017/06/25 وحتى تاريخ: 2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

Star sea بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: �ستار�سي

املودعة بالرقم: 096627                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – بريوت 
– لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )096627( بتاريخ: 2012/06/18
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف:  2017/06/25 وحتى تاريخ: 2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

Star sea بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: �ستار�سي

املودعة بالرقم: 096626                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – بريوت 
– لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )096626( بتاريخ: 2012/06/18
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف:  2017/06/25 وحتى تاريخ: 2027/06/25
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

منوذج اإعلن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93959   
باإ�سم : جورج ڤي اإيرتينمنت

وعنوانه : 4 اأفنيو دي ال اأوبرا ،  75001 باري�س ، فرن�سا.
بتاريخ : 2008/08/26 وامل�سجلة حتت الرقم : 91199 

�سورة العلمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/04/30 وحتى تاريخ: 2027/04/30.   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

EAT 30672

منوذج اإعلن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100295   
باإ�سم : ا�ستثمارات مركز دبي  املايل العاملي ذ.م.م

وعنوانه : الطابق 14 ،  البوابة ، مركز دبي العاملي ،   �س.ب. 74777 ،  دبي ،  االإمارات 
العربية املتحدة.

بتاريخ : 2010/10/04 وامل�سجلة حتت الرقم : 99095 
�سورة العلمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/23 وحتى تاريخ: 2027/09/23.   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

EAT 33768

منوذج اإعلن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 100306   
باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي

وعنوانه : بورت �سنليت ،  ويرال ، مر�سي�سايد ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ : 2013/02/14 وامل�سجلة حتت الرقم : 100306 

�سورة العلمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف: 2017/09/23 وحتى تاريخ: 2027/09/23.   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

EAT 66629

العدد 12065 بتاريخ 2017/7/9

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

والبحرية  ال��ربي��ة  للموا�سلت  االحت��ادي��ة  الهيئة  تعلن 

قد  البحرية  للخدمات  /ليوا  بان  البحري(  النقل  )قطاع 

تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��را���س  له  كل من  على 

مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعلن.

 اإدارة مراكز �صعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

       اإ�سم ال�سفينة            رقم الت�سجيل ال�سابق                       العلم ال�سابق
United Arab Emirates               6306                   17 ال ام ا�س     

منوذج اإعلن الن�سر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 ميني باين )فرع من جيه ايه ان لل�ستثمار �س.ذ.م.م(
MINI PANI: طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية 

املودعة بالرقم :271377     بتاريخ : 2017/04/12
با�س������م :ميني باين )فرع من جيه ايه ان لل�ستثمار �س.ذ.م.م(

 042947095 ه��ات��ف:  �سعيد  ب��ور  ال��ن��اب��ودة  �سعيد  جمعه  حممد  ملك   201 رق��م  وعنوانه:مكتب 
�سندوق الربيد: 251090 امييل pro@ian.ae دبي 

واالرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�ساي  ال��ن  بالفئة:30  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي  والن  وال�ساغو  والتابيوكا 
والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ع�سل النحل والع�سل اال�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز 

امللح واخلردل اخلل ال�سل�سات )التوابل( البهارات الثلج.
مميز  فني  ب�سكل  باللتينية  مكتوبة   )MINI PANI( الكتابة  عن  العلمة:عبارة  و�سف 

باللونني البني والربتقايل. 
اال�س��راطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعلن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

منوذج اإعلن الن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

 خلطات االإمارات للعطور
 بن�سر التعديلت املو�سحة ادناه عن العلمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :258190     بتاريخ : 2017/08/11
با�س������م املالك :خلطات االإمارات للعطور

وعنوانه:ابوظبي
بتاريخ: 2017/1/25 امل�سجلة بالرقم: 258190 

واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد 178 بتاريخ: 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:
التعديلت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  9  يوليو 2017 العدد 12065



تركيبة ال�سبغة النباتية ب�سيطة، اإذ تقت�سر على املاء واالأ�سباغ 
امل�ستقة من النباتات ال�سبغية.

ال تخرق الركيبة النباتية األياف ال�سعر بل تغّلفها، ما يجعلها 
االأ�سباغ  تفاعل  لتح�سني  التقليدية.  ال�سبغة  من  عدائية  اأقل 
مع الكرياتني، ي�ستعمل بع�س م�سففي ال�سعر خوذة حرارية، اأو 

يدهنون خل�سة نباتية خملوطة مع عن�سر قلوي كالطني.

منافعها
ميكنك اأن ت�ستعملي ال�سبغة النباتية على �سعر م�سبوغ اأ�سًل. 

تبداأ كل جل�سة بقناع من طني لتنقية ال�سعر والتخل�س 
من الروا�سب الكيماوية التي تهاجم االأ�سباغ.

داعي  وال  ج���داً  طبيعية  النتيجة  ت��ك��ون 
الأن  احلرارية  اخل��وذة  ال�ستعمال 

االأ�سباغ تختلط مع اللون 
االأ������س�����ا������س�����ي، ول����ن 

منو  ي���ظ���ه���ر 

ال�سعر على م�ستوى اجلذور بو�سوح.
ال�سبغة النباتية اأ�سبه بعلج للعناية بال�سعر كونها تغلق امل�سام 

وتغّلف ال�سعر الذي ي�سبح �سميكاً والمعاً.
بناء حاجز  االع��ت��داءات عرب  ال�سعر من  الركيبة  ه��ذه  حتمي 

جتّف  ل��ن  ل��ذل��ك،  نتيجًة  واٍق. 
ال�سبغة على ال�سعر.

ي�����راج�����ع اح���ت���م���ال 
االإ������س�����اب�����ة 

تلجاأ  اأن  ميكن  لذا  الكيماوية.  بالركيبات  مقارنًة  بح�سا�سية 
الن�ساء احلوامل اإىل ال�سبغة النباتية.

تغّطي ال�سبغة النباتية ال�سعر االأبي�س جيداً، حتى اأنها تعطي 
مفعولها خلل وقت ق�سري اإذا كانت جذور ال�سعر فاحتة.

هل ميكن حت�سريها يف املنزل؟
ميكنك حت�سري اخللطة يف املنزل لكنك �ست�ستفيدين 
من ت�سخي�س اأدّق يف �سالون ت�سفيف ال�سعر. يجب 
من  امل�ساعدة  وتطلبي  بدقة  اللون  تختاري  اأن 
ال�سبغة  ت��وزي��ع  م��ن  تتاأكدي  ك��ي  اآخ��ر  �سخ�س 
على كامل م�ساحات ال�سعر. �ستت�ساعف اأي�ساً 
مدة نقع ال�سعر )بني �ساعتني و15 دقيقة 
تتاأكدي  اأن  اأخ��رياً، يجب  �ساعات(.  واأرب��ع 
ت�سطفي  كي  با�ستمرار  اللون  درجة  من 
ال�سبغة حني حت�سلني على اللون الذي 

تريدينه.

كيف ميكن احلفاظ على اللون؟
علجات  ت�����س��ت��ع��م��ل��ني  ال  ك���ن���ت  اإذا 
تغرّيي  اأن  االأف�����س��ل  م��ن  ع�����س��وي��ة، 
امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي ت��خ��ت��اري��ن��ه��ا الأن 
االأقنعة  يف  امل��وج��ود  ال�سيليكون 
ال�سامبو  ب��ع��د  م���ا  وم��ن��ت��ج��ات 
يوؤثر يف االأ�سباغ. اأما عن�سر 
الكربيتات، فيجّرد ال�سعر 
اأن  ل��ذا يجب  لونه.  من 
م��ن��ت��ج��ات غ�سل  ت��ك��ون 
ال���������س����ع����ر وت���ن���ظ���ي���ف 
فة،  ملطِّ ال���ب�������س���رة 
تخلو  اأن  مب���ع���ن���ى 
ال�سيليكون  م����ن 
والكربيتات واملواد 
ومن  الكحولية، 
اأن  االأف�������������س������ل 
تكون ع�سوية.

ح�����������دود 
ال�����س��ب��غ��ة 

النباتية
مي������ك������ن  ال 

ا�ستعمال ال�سبغة النباتية للح�سول على االألوان كافة. لتفتيح 
الكيماوية. كذلك  ا�ستعمال اخللطات  ال�سعر، ال مفر من  لون 
ال ميكن اإحداث تغريات جذرية )من اللون االأ�سقر اإىل البنّي 

مثًل اأو العك�س( اإال اإذا كان ال�سعر اأبي�س اللون.

حتتاج ال�سبغة النباتية اإىل وقت اأطول من ال�سبغة الكيماوية 
م���روراً  ال�سعر  و���س��ع  تقييم  م��ن  )ب����دءاً  مفعولها  تعطي  ك��ي 
بتح�سري اخللطة و�سواًل اإىل نقع ال�سعر ملدة تراوح بني 30 

دقيقة و�ساعتني(.

الب�سرة  اإىل  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ت��ل��وث  ت�����س��يء ج��زي��ئ��ات   
احللول  تكرث  لكن  �سيخوختها.  وت�سّرع  وتتلفها 
ال��ت��ي ت�سمح ب��ح��م��اي��ة ال��ب�����س��رة م��ن ه���ذه االآث����ار 

ال�سلبية!
بها  وتلت�سق  ال��ب�����س��رة  امل��ل��وث��ات  خمتلف  ت��ه��اج��م 
اجلذور  وتنتج  الدهنية  االإف���رازات  مع  وتختلط 
التفاعلت  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة  وال�������س���م���وم  احل������رة 

االلتهابية املت�سل�سلة.
ال��وق��ت، تطغى االع��ت��داءات املتوا�سلة  م��ع م��رور 
في�سعف  الب�سرة  يف  الطبيعي  الدفاع  نظام  على 
املوؤك�سدة  ويت�سرر ب�سرعة متزايدة. تزداد االآثار 
امللوثات  بثلث مرات ون�سف مرة عند اختلط 
ال�سنة.  م��ر  ع��ل��ى  البنف�سجية  ف���وق  االأ���س��ع��ة  م��ع 
اإىل  لونها  ومي��ي��ل  الب�سرة  جت��ّف  ل��ذل��ك،  نتيجًة 

الرمادي على املدى الق�سري.
م�سوؤواًل عن  التلوث  ي�سبح  الطويل،  امل��دى  على 
تكاثر البقع ال�سبغية على اخلدين وي�ستّد �سعور 
االنزعاج على الب�سرة احل�سا�سة وتزداد االإفرازات 
تتل�سى  كذلك  ال�سباب،  حب  ويتفاقم  الدهنية، 

األياف الكوالجني وتت�سارع �سيخوخة الب�سرة.
لذا ال بد من خطة الإزالة �سموم الب�سرة بطريقة 
اإل���ي���ك م��رح��ل��ت��ني ����س���رورت���ني يف هذه  ل��ط��ي��ف��ة، 

العملية:

املرحلة الأوىل: التنظيف
اجلزيئات  م��ن  بالتخل�س  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت�سمح 
ال��وج��ه، فتمنع اجلذور  ع��ل��ى  ال��ع��ال��ق��ة  ال��دق��ي��ق��ة 
احل���رة م��ن االن��ت�����س��ار. ح��ت��ى ل��و ك��ن��ت ال ت�سعني 
املاكياج، ال تفّوتي هذه املرحلة. قبل موعد النوم، 
اأو  م��ط��ّه��ر  مب���اء  منقوعة  قطنية  قطعة  م���رري 
و�ستلحظني  ب�سرتك  على  املاكياج  الإزال��ة  كرمي 

اختاري  �سكل.  ب��اأي  نظيفة  لي�ست  اأن��ه��ا 
الزيوت  م��ث��ل  م��ل��ّط��ف��ة  م��ن��ت��ج��ات 

املُطّهر  وامل��������اء  وال����ك����رمي����ات 
لتنظيف الب�سرة من االأو�ساخ 

من  كمية  �سّخني  بنعومة: 
لب�سع  ال���ك���رمي  اأو  ال���زي���ت 
ث������وان ب����ني اأ����س���اب���ع���ك قبل 
ده��ن��ه��ا ع��ل��ى ال���وج���ه اجلاف 

بحركات  ق���وم���ي  م���ب���ا����س���رًة. 
دائ���ري���ة ن��اع��م��ة ع��ل��ى اجلبني 

دقيقتني.  اأو  لدقيقة  والذقن  واخلّدين  واالأن��ف 
بعد ذل��ك، اأزي��ل��ي ال��زي��ت بقليل م��ن امل��اء قبل اأن 
الكرمي  ت��زي��ل��ي  اأو  ف��ات��ر  مب���اء  ال��ب�����س��رة  ت�سطفي 

بالقطن.
الهلم،  اأو  ال��رغ��وة  ا�ستعمال  لني  تف�سّ كنت  اإذا 
اختاري تركيبات غنية بعنا�سر ملّطفة مثل املاء 

احل���راري، اأو االأل���وة ف��ريا، اأو خل�سة 
الب�سرة  ل���ت���ن���ظ���ي���ف  ال���������س����وف����ان 

املقابل،  يف  اآن.  يف  وحمايتها 
الرطبة  امل��ن��ادي��ل  جتنبي 

الأن����ه����ا غ���ن���ي���ة ب����امل����واد 
وم�سببات  احل��اف��ظ��ة 
وميكن  احل�����س��ا���س��ي��ة 
عدائية  ت���ك���ون  اأن 
اإىل  ب����ال����ن���������س����ب����ة 

الب�سرة اله�سة.

الثانية:  امل���رح���ل���ة 
م�ستح�سرات العناية 

الواقية
املنتجات  ه���ذه  ت�����س��م��ح 

ب����ت����غ����ل����ي����ف ال����ب���������س����رة 
جزيئات  م��ن  وحمايتها 

طبقة  واإن�������س���اء  ال���ت���ل���وث 
واق�����ي�����ة مل���ن���ع اجل���زي���ئ���ات 
بالب�سرة.  االل��ت�����س��اق  م��ن 
ب��ع��د ت��ن��ظ��ي��ف ال��ب�����س��رة يف 
ال�������س���ب���اح ب���������رذاذ م���ائ���ي، 

ادهني قطرتني اأو ثلث 
ق��ط��رات م��ن م�سل 

غني مب�سادات اأك�سدة لتقوية الدفاعات اجللدية 
الطبيعية �سد اجل��ذور احل��رة. بعد ذلك، ادهني 
امل�ستح�سر الذي ينا�سب نوعية ب�سرتك واختاري 
لدرء  ال�سم�س  م��ن  ح��م��اي��ة  م��وؤ���س��ر  ف��ي��ه  م��ن��ت��ج��اً 

االعتداءات اخلارجية.

البديلة  )الت�سليب(  تقنية  تعالج  اأن  ميكن  ه��ل 
ما  االأوردة؟  ت��و���س��ع  اأن�����واع  جميع  اجل���راح���ة  ع��ن 

اإيجابياتها و�سلبياتها؟

الأوردة امل�ستهدفة
ميكن اللجوء اإىل املعاجلة بالت�سليب ال�ستهداف 
ال  ملم،   7 اأو   6 ع��ن  قطرها  يقّل  التي  ال���دوايل 
الناحية  م��ن  وم��ع��ق��دة.  متفرعة  ك��ان��ت  اإذا  �سيما 
على  العلجية  اجلل�سة  م��دة  تقت�سر  االإيجابية، 
وال  تخدير  اأي  تتطلب  وال  دقيقة   30 اأو   15
الن�ساطات  وق��ف  اأو  العمل  ع��ن  التغيب  ت�ستلزم 
لكن  طبعاً.  معتدلة  تكون  اأن  ب�سرط  الريا�سية، 
�سحرياً:  مفعواًل  بالت�سليب  املعاجلة  تعطي  ال 
ما مل تكن ال��دوايل حديثة العهد وحم��دودة، قد 
تربز احلاجة اإىل اخل�سوع الأربع جل�سات اأو اأكرث 
ثلثة  بينها  تف�سل  اأن  على  املعقدة،  احل��االت  يف 

اأ�سابيع على االأقل.
م�ساكل  اأي  امل�ستعملة  املنتجات  بع�س  ت�سبب  ال 
الغثيان  املحتملة  االأع���را����س  ت�سمل  وق���د  ب����ارزة 
منتجات  ت�سبب  لكن  وال�سداع،  والتعب  والتقيوؤ 
اأخرى م�ساعفات اأكرث حدة يف حاالت نادرة، منها 

التخرث الوريدي واالن�سداد الرئوي.

م�سار جل�سة املعاجلة بالت�سليب

اأو على �سكل رغوة يف الوريد،  ُيحَقن منتج �سائل 
مل  اإذا  وان�سداده.  جدرانه  انكما�س  اإىل  ي��وؤدي  ما 
حت�سل  اأن  ميكن  يكفي،  مبا  ظاهراً  الوريد  يكن 
امل�ستهدفة  املنطقة  ت�سوير  م��ع  ت��زام��ن��اً  العملية 

باملوجات فوق ال�سوتية.

املخاطر املحتملة
االنتكا�سة  احتمال  يبقى  الب�سرة،  ا�سطباغ  ع��دا 
فرة  خ��لل   %26 اخل��ط��ر  ن�سبة  وتبلغ  ق��ائ��م��اً 
اإذا كانت امل�سكلة مرتبطة باالأوردة  خم�س �سنوات 
يف  ال�ساق(.  يف  اأ�سا�سية  �سطحية  )اأوردة  ال�سافنة 
هذه احلالة، ال بد من جتديد العلج. لكن نظراً 
يف  �سعوبة  املر�سى  يجد  ال  التقنية،  ب�ساطة  اإىل 

تقّبل احلقن املتكررة مع مرور الوقت.

اأف�سل من التقنيات الأخرى؟
ال  وموقعها.  ال��دوايل  حجم  على  اخليار  يتوقف 
تزال التقنيات احلرارية وغري الغازية �سائعة جداً 
اليوم وتبقى امللجاأ االأول ملعاجلة االأوردة ال�سافنة. 
لكن ت�سمن املعاجلة بالت�سليب راحة املري�س اإذا 
ك��ان حجم ال���دوايل م��ع��ت��داًل. اأم��ا اجل��راح��ة، فل 
اأي  ا�ستثنائية،  ح��االت  يف  اإال  اإليها  اللجوء  يجب 
اإذا كان حجم ال��دوايل يف االأوردة ال�سافنة كبرياً 

جداً.

تقنيات اأخرى
االأوردة  ال�ستهداف  والليزر  الراديوي  ال��ردد   •

ال�سافنة:
ُي���دِخ���ل االخ��ت�����س��ا���س��ي اأن���ب���وب���اً يف ال���وري���د ومير 
الراديوي  ب��ال��ردد  اأو  بالليزر  ع��ام��ل  م�سبار  ب��ه 
العملية  ه���ذه  حت�����س��ل  وَك���ّي���ه.  ال���وري���د  لت�سخني 
حتت تخدير مو�سعي وتزامناً مع ت�سوير الوريد 

باملوجات فوق ال�سوتية.
على  الظاهرة  ال��دوايل  ملعاجلة  الوريد  قطع   •

�سطح الب�سرة:
تخدير  حتت  ال�سافنة  واالأوردة  ال��دوايل  ُت�سَحب 
مو�سعي مبعقف رفيع بعد اإحداث �سقوق �سغرية 
الوريد.  ط��ول  على  �سنتم   5 اإىل   3 بينها  يف�سل 
ي��ح��ت��اج امل��ري�����س اإىل ال��ت��غ��ي��ب ع��ن ال��ع��م��ل لفرة 
املهنة  اأي���ام بح�سب  و10  �ساعة   48 ب��ني  ت���راوح 

التي يزاولها.

نزع الأوردة ال�سافنة الكبى
الوريد  االخت�سا�سي  ينزع  التقنية،  ه��ذه  بف�سل 
بعد اإحداث ال�سقوق. حت�سل العملية حتت تخدير 
مو�سعي اأو عام. لكن يجب اأن يتغيب املري�س عن 
تلقي  يتابع  واأن  تقريباً  ي��وم��اً   26 ط���وال  عمله 

الرعاية اللزمة طوال 10 اأيام.

حل�ل كثرية حتمي 
ب�شرتك من املل�ثات

تقنية الت�شليب لعالج 
االوردة.. ايجابياتها و�شلبياتها

تزداد ال�سبغة النباتية رواجًا باعتبارها اأف�سل من ال�سبغة التقليدية 
وتدوم بقدرها. لكن هل هي منا�سبة جلميع اأنواع ال�سعر؟

ل تخرتق األياف ال�سعر بل تغّلفها

ال�شبغة النباتية.. اأقل 
عدائية من ال�شبغة التقليدية
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رون ه�ارد يخرج اجلزء اجلديد من اأفالم حرب النج�م

كيليفريي.. ابداع يجمع بني الإخراج الب�سري املاهر وال�سرد العميق املوؤثر

املغاالة اإىل  اللج�ء  دون  بعمق  م�ؤثر   ...Heal the Living
كاتيل  الفرن�سية  اأخ��رج��ت��ه  ال��ذي   ،Heal the Living يك�سف 

كيليفريي و�ساركت يف كتابته،
 االإب����داع ال��ن��اج��م ع��ن اجل��م��ع ب��ني االإخ����راج الب�سري امل��اه��ر وال�سرد 
العميق املوؤثر وو�سع ذلك كله يف خدمة ق�سة تّتخذ تطوراتها منحى 

مفاجئاً.
واإميانويل  رح��ي��م  ط��اه��ر  ال��ب��ارزي��ن  الفرن�سيني  املمثلني  اأن  �سحيح 
�سينيه يوؤديان اثنني من اأدوار Heal the Living الرئي�سة، اإال 

اأنه يظّل فيلماً جماعياً، 
مبا اأنه ال يتتبع ق�سة فرد بل قلب ب�سري فعلي. يف هذه الق�سة التي 
ا�ستوحتها املخرجة بالتعاون مع جيل توران من رواية م�سهورة، نرى 

ال�ساب املراهق �ساحب القلب، 
واملراأة البالغة التي قد حت�سل عليه، وفريَقي االأطباء اللذين يحاوالن 

اإمتام عملية الزرع هذه.
مع اأن الفيلم يت�سمن بع�س اللمحات املوؤثرة عن املا�سي،

وقتها يف  التوايل عندما يحني  على  �سخ�سياته  اإىل  نتعرف  اأننا  اإال   
ال�سرد، ما يعّزز طاقة االأحداث املتعاقبة.

وامل���راأة وي�سّكل اخلط  ال�ساب  ال��ذي يجمع بني  الوحيد  ال��راب��ط  اأم��ا   
الذي يوّحد اأجزاء الفيلم معاً،

 فيبقى اأولئك االأطباء الذين ال ي�سّورون كملئكة بل كاأنا�س عاديني 
،Heal the Living على غرار اجلميع يف

 اأنا�س ي�سعون اإىل اأن يواجهوا باأف�سل طريقة ممكنة التحديات التي 
ال مفر منها يف احلياة.

نلتقي بادئ االأمر �سيمون البالغ من العمر 17 �سنة )غابني فريديه( 
يف املدينة-املرفاً )لو هافر( وهو يت�سلل يف ال�سباح الباكر خارجاً من 

غرفة حبيبته يف املدر�سة الثانوية جوليت )غاالتيا بيلوجي(.
 ال مييل �سيمون،

الهوائية  ال��دراج��ات  رك���وب  ال���ذي يحب   
وي��ه��وى ك��ل م��ا يف ه���ذه ال��ري��ا���س��ة من 
بل  امل���خ���اط���رة،  اإىل  ن�����س��اط وح���ي���وي���ة، 
يحمل يف داخله حما�سة مفرطة ويع�سق 

اال�ستمتاع باحلياة.

طريقة ب�سرية ا�ستثنائية
ي�ستقل �سيمون مع اثنني من اأ�سدقائه 
لل�ستمتاع  ويتوجهون  �سغرية  حافلة 

بركوب االأمواج يف ال�سباح الباكر.
 �سحيح اأن ركوب االأمواج، 

التي ي�سّورها توم هاراري باإبداع )على 
غرار �سائر م�ساهد الفيلم(،

اأن  اإال  كريا�سة،  ك��ب��رياً  خ��ط��راً  حتمل   
امل�سكلة التي يواجهها �سيمون ال حتدث 

يف املاء بل على طريقة العودة.
نتيجة للحادث الذي يتعّر�س له والذي 
ا�ستثنائية،  ب�����س��ري��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ر  ي�����س��وَّ
ينتهي به املطاف اإىل م�ست�سفى حملي، 
ح��ي��ث ن���راه مم����دداً ف��اق��د ال��وع��ي جراء 
���س��رر ك��ب��ري اأ����س���اب دم���اغ���ه، م���ا يجعل 

احتمال تعافيه معدوماً.
اأواًل  امل�ست�سفى:  ف��ري��ق  دور  ي��اأت��ي  ه��ن��ا 
اجلراح البارز بيار )بولت النري( ب�سكله 
امل�سعث وهدوئه بل اهتمامه الوا�سح، ثم 

الطبيب املخت�س توما�س،
االأع�ساء  وه����ب  مب�����س��األ��ة  ي��ه��ت��م  ال����ذي   

ويوؤدي رحيم دوره بح�سا�سية مقنعة، 
اإىل النجومية  باأن هذا املمثل و�سل  علماً 
املختلف  اأودي�����ار  ج���اك  فيلم  م��ع  الفرن�سية 

.Un Prophete ًمتاما
يظهر يف هذه املرحلة والدا �سيمون امل�سطربان وامل�سو�سا الذهن: اأواًل 

والدته ماريان )�سينيه املذهلة(، 
ثم والده فن�سنت )مغني الراب الفرن�سي كول �سني(، الذي يلوم نف�سه 

الأنه عّرف ابنه اإىل ريا�سة ركوب االأمواج.
اأن ابنهما املو�سول اإىل اآالت وال يزال  اأن ي�سدقا  اأنهما يرف�سان  مبا 

يبدو حياً، مات دماغياً،
)اإنها  ب�ساطة:  بكل  لهما  ي��ق��ول  ال���ذي  ب��ي��ار  مواجهة  على  ُي��رغ��م��ان   

احلقيقة وعليكما �سماعها(.
ياأبى والدا �سيمون التفكري حتى يف وهب االأع�ساء بادئ االأمر.

 اإال اأنهما يعودان اإىل املنزل ليتاأمل هذه امل�ساألة، 
وهما يعلمان اأن الوقت الذي يظّل فيه ج�سم ابنهما قادراً على اإنقاذ 

حياة اأنا�س اآخرين حمدود.
اآن دورفال(،  اإىل الق�سة كلري )املمثلة الفرن�سية الكندية  هنا تن�سم 

امراأة باري�سية يزداد قلبها ال�سعيف �سعفاً.
 نلتقي االأ�سخا�س املهمني يف حياتها،

 مثل ابنتها، عازفة البيانو )األي�س تاغليوين( املقربة منها، والفريق 
الطبي الذي �ستعمل معه يف حال ح�سلت على قلب جديد.

جدية
اأ�سلوب  Heal the Living بهذه الطريقة  يجعل عر�س حبكة 

اإخراجه اأكرث جدية مما هو عليه فعًل.
ما  ال�سرد،  بت�سل�سل  تلتزم  ما  بقدر  امل�ساعر  منطق  كيليفريي  تتبع   
مينح فيلمها ال�سينمائي الثالث هذا اإح�سا�ساً مذهًل باالإحلاح ويبقيه 

متحفزاً لعر�س القدرات الكامنة كافًة يف كل م�سهد.
اإىل  فيه  نعود  ال��ذي  ب��اإت��ق��ان  امل��ع��ّد  امل�سهد  ذل��ك  اأب���رز مثال على  لعل 

اللحظات التي بداأت فيها علقة �سيمون وجوليت.
 رمبا يبدو ظهور هذا امل�سهد يف الفيلم ع�سوائياً،  اإال اأنه لي�س كذلك.

في�س  من  االأق�سى  احلد  ليوّلد  املنا�سب  مكانه  يحتل  العك�س،  على   
امل�ساعر. 

ُيعترب العمل بهذه الطريقة طبيعة ثانية بالن�سبة اإىل كيليفريي. 
ولهذا ال�سبب، يحقق Heal the Living جناحاً كبرياً اإىل هذا 

احلد.

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة ل��وك��ا���س فيلم 
للإنتاج ال�سينمائي اأن املخرج 
احل��ائ��ز ع��ل��ى االأو����س���ك���ار رون 
هوارد �سيخرج اجلزء اجلديد 
م����ن ���س��ل�����س��ل��ة اأف��������لم ح���رب 
ا�سطراب  بعد  وذل��ك  النجوم 
ال�سينمائي  ال��ع��م��ل  اإن���ت���اج  يف 
املفاجئ  ال����رح����ي����ل  ن���ت���ي���ج���ة 

لطاقم االإخراج ال�سابق.
اأ�سهر املخرجني  اأحد  وه��وارد 
يف هوليوود ومن اأبرز اأعماله 
و  نيك�سون(  )ف��رو���س��ت  فيلما 

)بيوتيفل مايند(.
كنيدي  ك����اث����ل����ني  واأع�����ل�����ن�����ت 
فيلم  ل������وك������ا�������س  رئ�����ي�����������س�����ة 
فيل  امل��خ��رج��ني  اأن  االأرب���ع���اء 
ميلر  وك���ري�������س���ت���وف���ر  ل�������ورد 
ب�����س��ب��ب بع�س  ت���رك���ا االإن����ت����اج 

الفنية.واأعلنت  اخل���لف���ات 
كنيدي عن التعاقد مع هوارد 
الإخ�������راج ال��ف��ي��ل��م، وق���ال���ت يف 
نوؤمن  فيلم  لوكا�س  )يف  بيان 
باأن الهدف االأ�سمى لكل فيلم 
هو االإبهار ونقل روح امللحمة 
التي بداأها جورج لوكا�س قبل 

عاما(.  50
اإنتاج الفيلم يف لندن يف  وبداأ 

فرباير.
الفيلم  ب��ط��ول��ة  وي�����س��ارك يف   
األ��������دن اإري������ن������ريك ودون����ال����د 

جلوفر واإميليا كلرك.
وك�����ان اآخ�����ر ج����زء م���ن اأف����لم 
)�ستار  وه����و  ال���ن���ج���وم  ح����رب 
وورز: ذا فور�س اأويكنز( جمع 
اأك���رث م��ن م��ل��ي��اري دوالر من 
مبيعات التذاكر عام 2015.

 Heal the ي���ن���ج���ح 
ال�ستثنائي   Living
ب��ق�����س��ت��ه، واخل�����ارج عن 
واملعّد  ببنيته،  امل��األ��وف 
اإىل  غ�����ري�����زي  مب���ي���ل 
يف  العاطفية،  ال��رواب��ط 
التاأثري فينا بعمق من دون 

اأن يلجاأ اإىل املغالة.

ج�نا هيل يثري جداًل
 ب�شبب فقدان وزنه

ال�سهري جونا هيل جدال كبريا على مواقع  االأمريكي  الكوميدي  النجم  اأث��ار 
باإطللة  وظهوره  الزائد  وزن��ه  فقدان  من  متكنه  بعد  االجتماعي،  التوا�سل 
اأكرث �سحة وتاألقا، اأثناء خروجه من �سالة االألعاب الريا�سية يف مدينة لو�س 

اأجنل�س.
 Don’t Worry،( اجلديد  فيلمه  ت�سوير  ب��داأ  عاما(   33( جونا  وك��ان 
He Won’t Get Far on Foot( يف اأحد مواقع الت�سوير اخلارجية، 

واملقرر طرحه يف بداية عام 2018.

مريا �ش�رفين� تدع� اإىل
 دعم �شحايا االجتار بالب�شر

دعت املمثلة االأمريكية، مريا �سورفينو، احلائزة جائزة االو�سكار، جميع الدول 
مل�سلحة �سحايا ع�سابات  املخ�س�س  امل��ايل  الدعم  زي��ادة  اإىل  االأع��م��ال  ورج��ال 

االجتار بالب�سر، موؤكدة اأن هذه االأموال متثل "الفرق بني احلياة واملوت".
ك��رام��ة �سحايا  اأج��ل  م��ن  االأمم��ي��ة  احل�سنة  ال��ن��واي��ا  �سفرية  �سورفينو،  وق��ال��ت 
االأول،  اأم�س  نيويورك،  يف  املتحدة  االأمم  مبقر  اجتماع  يف  الب�سر،  يف  االجت��ار 
اإن "التمويلني احلكومي واخلا�س ال ي�ساعدان اإىل حد كبري يف توفري املاأوى 

واخلدمات وامل�ساعدة القانونية التي يحتاج اليها الناجون".
املقرر  م��ن  امل�ستوى  رفيع  الجتماع  التح�سري  اإط���ار  يف  االأول  جل�سة  وج���اءت 
االجتار  ملكافحة  العاملية  العمل  خطة  ال�ستعرا�س  املقبل  �سبتمرب  يف  يعقد  اأن 

بالب�سر.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

بندر ملفي بن جفني

ت�رشيف ار���ض��اه  يف  ل��ه  ع��اد  وان 

ه�زي��ف ق�ل�ب  ل��ه  ل��ي  مل�ح�ب 

ال��ض�ي��ف ل�ع�ّاي��ة  واي��ض�وج��ه 

وح�م�اي�م /ن ف����ي ف����ن/ن ام�ن�ي��ف

طيف ال��ك��رى  يف  ل��ه  زارين  وان 

�ض��وم عق�ب  م�ن  امعي�ّد  فرح�ة 

لو�ض�وم مدقوق  الغ�ضي  و�ضاب 

م��زم��وم را���س  ت�ع�ل��ت  ورق���ا 

ال��ن���وم م  ال�ع���ض��اق  اإت��وق��ظ 

اح�ل�وم حل�ظ�ة  ف�ي  ول�و  اأ�ضع�د 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

رفيقك الطيب على الوقت لك عون

                  �ضيف/ن معك  يف كل الزم  ت�ضله

ورفيقك العله مثل �ضبك ابو�ضنون

                      يوذيك  يف  طويه  ويوذيك   فله!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

عبداهلل عوجان

)حزن �لعيد(
وي�������ن�������ك ح����ب����ي����ب����ي ب�������ه�������ذا ال�����ع�����ي�����د ؟

م���اي���ع���ي���د ع���������س����ى  ؟  غ�����اي�����ب  اأن����������ت   وي��������ن 

����ع����ي����د  م������اق������ل������ت ع�������ي�������دك ع�������������س������اه �����سْ

 ل����ي����ت����ك جت�������ي اْت�������������س������وف وي�������������س اري�������د

  اأب����������ت����������ق����������ارْب����������ك واأن���������������������ت ب����ع����ي����د

اجل�����ي�����د ذاك  ال������������������ورد   واأق������������ّل������������د 

ال����غ����ي����د ت��������غ��������ار  ف��������ّم��������ك  روج   م���������ن 

 وان��������������ا م��������ن احل��������������زن  ب���������������سّ  اأزي�����������د

 ح���������������رام ي���������ا ف������رح������ت������ي ب�����ال�����ع�����ي�����د 

 ال��������ع��������ي��������د ف���������رح���������ْت���������ه ب����������وج����������ودك

ْي�������ع�������ودك م��������ا  ق�����ب�����ل  م��������ن   ..  ال�����ع�����ي�����د 

ب������������وع������������ودك ت�������������ق�������������ّي�������������دّت   ول 

 ومت��������������������������ّدن م�������������ن ف�����������������رح ج�������������ودك

خ������������دودك م���������ن  ورودك   واأق����������ط����������ف 

 واأك�����������������س��������ي ��������س�������ف�������اي�������ْرك ب��������������ورودك

�������ودك  ْوت�������ت�������ك�������ّح�������ل ال������غ������ي������د م���������ن ��������سِ

ع�����ه�����ودك واأذك����������������ر   .. ْوول��������������ه   �������س������وق 

 م������������ا ت������ك������ت������م������ل غ������������ري ب����������وج����������ودك

 ريــتـ�يــت

انا جمّرد ن�سف قلب ون�سف روح ، 

ن�سفيني الباقي .. م�ساريه وعتب ! 

قالوا يل اكتب �سطر عن اق�سى اجلروح ، 

كتبت  :احبه ب�س ربي ما كتب !

***

وح�سني �سوته .. املليان رقه ،

هذاك اللي يداوي يل جروحي !

احبه ، واكرث النا�س اأ�ستحقه ،

كث�ْر ما ت�ست�حق احل��ب روحي !

�لبيت مت�حد
رح���اه���ا ع���ل���ي���ن���ا   دارت  ال����ف����ن   ي�������وم  

اأ�����س����ه����ر  ع���ي���ون���ه  ل����ني ع����اف����ت  ك���راه���ا

و ي����وم ال��ل��ح��ى م���ن ره���ب���ة امل���وق���ف احت��ني

مطمئنني ع���ي���ال���ن���ا  ي����ا  ارق���������دوا  ق�����ال  و 

حممد بن طري�ش

كلنا خليفة
مثقال رب����ع  م��ات�����س��ت��ك��ي  ع�����س��ى  ا���س��ح��ك 

ج��ع��ل��ك ب��خ��ري و ح��ال��ت��ك ت�����س��رح ال��ب��ال

يطيب  ���س��ع��ب��ك  اب����و  ك���ل  ط���ّي���ب  ����س���رت  ل 

امل��ع��ازي��ب و  ال���وط���ن  اأه�����ل  م���اب���ني  دامي  و 

اأ�صيل الكندي

�صواهق جند - هيلة القحطاين

مبارك الودعاين

اأن����ت����م ..ال������ل������ي  ت�������س���ت���ح���ق���ون  ال��ت��ح��اي��ا

ال���������س����ع����ودي   و الإم���������ارات���������ي   ط��ن��اي��ا

ي�����ا ج����ب����ال امل����ج����د ف������ احل�������د اجل���ن���وب���ي

ذك�����ره�����م م�������س���ه���ور م�����اب�����ني ال�������س���ع���وب���ي

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ط���ال ع��م��رك ع��ل��ى ال��ط��اع��ه وع���ز امل��ق��ام

احل�سام ط���اري  جبت  لم��ن  ال�سعر  يفخر 

����س���ريم���ي/ن ج�����س��ور وح����امت����ي/ن ه��م��ام

ال���زح���ام ن���ه���ار  يف  حم���م���د  اأن��ت��خ��ي��ن��ا  ل 

الغمام ت�����س��ق  ال��ل��ي  ال�����س��ق��ور  ب�����س��رب  ج��ا 

وي���احم���م���د ح��ل��ي��ف��ك ل��ل��ع��ل م����ا ي�����س��ام

ك��ل��م��ا اإ���س��ت��د خ��ط��ب امل��ع�����س��لت اجل�����س��ام 

ك���ل م���ن ه���و ي��ح��ب��ك ل ح�����س��ى م���ا ي��لم

ك��ا���س��ب/ن ط��ي��ب ع��ل��م وك��ا���س��ب الح���رتام

لل�سلم ����س���اع���ٍي/ن  دول����ة  ك���ل  يف  واأن�����ت 

ل����و ب����اع����دد ���س��ف��ات��ك م��اب��ل��غ��ت امل�����رام

الهمام ي��ال�����س��ج��اع  ل��ك  انحنى   ح���رف  ك��ل 

الم����ام يف  وق��ف��ت��ك  امل���ع���ايل  ����س���روح  يف 

واأن������ت ���س��ي��خ امل���ع���ايل ي��اح��ف��ي��د ال���ك���رام

خ�سر درب���ك  ج��ع��ل  و  اأم����رك  اهلل  و���س��ه��ل 

الفخر رم����ز  ال�����راي  ح��ك��ي��م  زاي�����د  ن�����س��ل 

���س��رخ��ة احل���ق الب���ل���ج يف ���س��م��ي��م ال��غ��در

ال��ع��ذر و  احل���ج���ج  ����س���اق  ول  ت���وان���ى  م���ا 

ت���رم���ي ب�����س��ه��ب ن������ار/ن م��ق��ت��ف��ي��ه��ا ���س��رر

اخلطر ح����دود  يف  ب��روح��ك  دون����ه  واأن����ت 

الع�سر ال��ن��ه��ار  يف  ث���ب���ات/ن  اهلل  زادك 

الغب ال��زم��ان  يف  حجاجك  ي�سحك  واأن���ت 

واأن����ت ل��ك ف��زع��ه ول���ك ط���ول ب���اع وظفر 

معتب وق���اي���د/ن  �سليل  ���س��ي��ف/ن  واأن����ت 

وي�ستهر وي���ج���زل  ال��ق�����س��ي��د  ي���ط���ول  ل���و 

والفكر وال��ق��ل��م  م��ن��ك  ال��و���س��ف  وي��خ��ج��ل 

مقر الأول  ال���رق���م  ب��غ��ري  ارت�����س��ي��ت��وا  م���ا 

ح�سر  ول  ب����دو  ال���ع���روب���ه   ف��خ��ر  رم����ز 

اإهداء اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي  نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

حفظه اهلل ورعاه 


