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لتبعد عنك الزهامير ..ال
تكن لطيف ًا �أكرث من الالزم
يف حني �أن بع�ض عوامل اخلطر امل�ؤدية للإ�صابة مبر�ض الزهامير
معروفة ،مثل ارتفاع �ضغط الدم �أو ال�سكري ،ف�إنه جاري ا�ستك�شاف
الدور املحتمل للعنا�صر غري البيولوجية.
�أك ��د ال�ع�ل�م��اء م��ن ج��ام�ع��ة ج�ن�ي��ف وم�ست�شفيات ج�ن�ي��ف اجلامعية
ب�سوي�سرا �أن ه�ن��اك �سمات �شخ�صية معينة حتمي هياكل امل��خ من
الإ�صابة بالزهامير ،بعد درا�سة اعتمدت على فح�ص جمموعة كبرية
من الأ�شخا�ص فوق الـ 65عاماً عدة مرات على مدار � 5سنوات.
ومن بني تلك ال�سمات� ،أظهر الأ�شخا�ص الذين هم �أقل لطافة لكن
لديهم ف�ضول طبيعي وقليل من الر�ضوخ ،حفاظاً �أف�ضل على مناطق
املخ التي متيل لل�ضمور �سواء مع التقدم يف ال�سن الطبيعي ويف مر�ض
الزهامير ،ح�سبما جاء على موقع "�ساين�س ديلي".
ويقول الربوفي�سور بانتيليمون جياناكوبولو�س ،وهو طبيب نف�سي
يف كلية الطب بجامعة جنيف ورئي�س ق�سم الإج� ��راءات امل�ؤ�س�سية
يف م�ست�شفيات جنيف اجل��ام�ع�ي��ة ال ��ذي ر�أ� ��س ه��ذا ال�ع�م��ل" :تت�سم
ال�شخ�صيات ذات القابلية املرتفعة للموائمة مب�ستوى عال من اللطف
وهي �شخ�صيات تريد �أن تتما�شى مع رغبات الآخرين لتجنب اخلالف
و�أن ت�سعى للتعاون".
وي�ضيف "هذا يختلف عن االنفتاح على الآخرين ،ميكنك �أن تكون
منفتحاً للغاية ول�ك�ن��ك ل�ست لطيفاً للغاية مثلما ه��و احل ��ال مع
ال�شخ�صيات الرنج�سية على �سبيل املثال".

الثقافة بني �أيديك للتغلب
على ملل كورونا
بالتزامن مع �إعالن احلكومة امل�صرية حظر التجول ملدة �أ�سبوعني
للحد من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ب��د�أت وزارة الثقافة بث
ت�سجيالت م�صورة لباقة من �إنتاجها الغنائي وامل�سرحي عرب ح�سابتها
مبواقع التوا�صل االجتماعي للرتويح عن املواطنني مبنازلهم.
ويف التا�سعة م�ساء بالتوقيت املحلي د�شنت وزارة الثقافة امل�صرية
مبادرة "خليك يف البيت..الثقافة بني �أيديك" على يوتيوب وفي�سبوك
ب�إذاعة حفل نادر للمطربة الراحلة �أم كلثوم بتقنية الهولوجرام �أقيم
على امل�سرح الكبري لدار الأوبرا يف ال�ساد�س من مار�س �-آذار اجلاري
مب�شاركة مي فاروق وريهام عبد احلكيم.
وت�شمل امل ��واد ال�ت��ي �ستعر�ضها ال ��وزارة خ�لال الأي ��ام ال�ق��ادم��ة عرب
املن�صات الإلكرتونية م�سرحية "�أهال يا بكوات" بطولة ح�سني فهمي
وع��زت العاليلي و�سهرة م��ع املو�سيقار عمر خ�يرت وباليه "بحرية
البجع" لفرقة م�سرح �سان بطر�سربج و�أوب��ري��ت (الليلة الكبرية)
من ت�أليف �صالح جاهني و�أحلان �سيد مكاوي ب�أداء فرقة باليه �أوبرا
القاهرة وغريها من الأعمال.
وحقق حفل �أم كلثوم �آالف امل�شاهدات خ�لال ال�ساعات الأوىل من
طرحه يف وق��ت حتولت فيه احلكومة للعمل بن�سبة  50باملئة من
موظفيها ودعت �أغلب �شركات القطاع اخلا�ص موظفيها للعمل من
املنزل.
وق��ال��ت وزي��رة الثقافة �إينا�س عبد ال��دامي �إن امل�ب��ادرة "ت�أتي ك�أحد
احللول البديلة لتقدمي �ألوان الإبداع اجلاد للجمهور يف ظل تعليق
الأن�شطة الفكرية والفنية نظرا للظروف ال�ط��ارئ��ة التي مت��ر بها
البالد".
وكانت دار الأوبرا وامل�سارح وق�صور الثقافة علقت �أن�شطتها وعرو�ضها
يف وقت �سابق من هذا ال�شهر حتى �إ�شعار �آخر كما �أغلقت دور ال�سينما
�أبوابها وت�أجلت املهرجانات ال�سينمائية واملو�سيقية �إىل �أج��ل غري
م�سمى يف �إطار مكافحة انت�شار فريو�س كورونا.

الوقاية من كورونا :غ�سل
اليدين  20ثانية ال �أقل
غ�سل اليدين هو ال�سالح الأول ملحاربة
ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د (ك��وف �ي��د-
 ،)19فعلى الرغم من قوة انت�شار هذا
الفريو�س ،وخماطر الوفاة التي ي�سببها
والتي تفوق الإنفلونزا  10مرات� ،إال �أن
تركيبته تنهزم �أمام الكحول ،و�أمام فرك
اليدين باملاء الدافئ وال�صابون لفرتة
معينة ،وهي 20 :ثانية� ،إليك ملاذا:
حتت املجهر يبدو فريو�س كورونا ّ
مغطى
ب�أبراج مد ّببة ،فيظهر وك�أن حماط بتاج،
وم��ن ه�ن��ا ينتمي �إىل ف�ئ��ة الفريو�سات
ال �ت��اج �ي��ة ،وه� ��ذا ال �ت ��اج ه ��و ع �ب ��ارة عن
طبقة من الدهون .من هنا ت�أتي �أهمية
ال�صابون ،وك�أنك تغ�سل طبقاً كان عليه
زب��دة ،يقوم ال�صابون ،وكذلك الكحول
ب�إذابة هذه ال�شحوم �أو الطالء الدهني،
وعند التخ ّل�ص من الطبقة اخلارجية
للفريو�س ّ
تتعطل قدرته على العمل ،وال
ي�ستطيع �أن يلت�صق باخلاليا الب�شرية.
وقد تبينّ �أن غ�سل اليدين �أقل من 20
ثانية ال يكفي ،و�إمنا غ�سلهما  20ثانية
ك��ام�ل��ة م��ع ف��رك ال�ي��دي��ن ب��امل��اء الدافئ
وال���ص��اب��ون ج �ي��داً ،للق�ضاء ع�ل��ى قدرة
الفريو�س على العمل نهائياً.
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البكاء� ..آثار �إيجابية
على ال�صحة النف�سية
مر�ض ال�سل
وفريو�س كورونا..
�أيهما �أكرث خطر ًا؟

يلقي الكثري م��ن اخل�ب�راء بالالئمة على
�أ�سلوب احلياة املت�سم بقلة احلركة ب�صورة
كبرية والو�ضعيات ال�سيئة والأحذية غري
املريحة يف زيادة �آالم الظهر .و�أي ًا ما كان
ال�سبب ف�إن من ال�صعب �إيجاد �أف�ضل حل
للم�شكلة عندما يحتدم الأمل.
تقدم �صحيفة مريور الربيطانية جمموعة
من الأ�شياء التي يجب فعلها وال يجب فعلها
للتغلب على الأمل نق ًال عن طبيبة تقومي
العظام ناديا �أليباهي.

مع العمل من املنزل ..جتنب هذه الأ�شياء حلماية ظهرك من الأمل
 .ين�صح بو�ضع كمادات الثلج لفرتة ترتاواح بني  15و20
دقيقة على منطقة الأمل� ،إذا ا�ستمر الأمل ملدة �ستة �أ�سابيع
�أو �أقل� ،أو �إذا كان هناك �آالم �شديدة �أو تورم ...وهذا ميكن
�أن ي�ساعد يف تقليل �أي التهاب.
 .ال جتل�س على املقاعد اللينة �أو املقاعد بدون ظهر حيث
مي�ك��ن �أن تت�سبب يف �إج �ه��اد للمنطقة مم��ا ي��زي��د الأمل
�سوءاً.
 .ت �ن��اول �أط �ع �م��ة م �ث��ل الأن ��ان ��ا� ��س وال� �ت ��وت والأف� ��وك� ��ادو
والبقدون�س والكرف�س والربوكلي واخل�ضروات الورقية
والتوت الأزرق وهي الأطعمة املعروفة بخ�صائ�صها امل�ضادة
لاللتهاب.
 .ال ت�أكل الأطعمة احللوة ومنتجات الأل�ب��ان �أو الدقيق
الأبي�ض املعالج نظراً لأنها ميكن �أن ت�سبب التهابات.
 .من على �أحد اجلانبني فيما ت�ضع و�سادة ما بني �ساقيك
�أو من على ظهرك وقم بلف فوطة و�ضعها �أ�سفل الركبتني
ملنع الإجهاد.
 .ال تنم على بطنك لأن ه��ذا ي�ضغط على �أ�سفل الظهر
ويت�سبب يف �أمل �أك�بر ..ال تن�س �شرب امل��اء ،لأن الأقرا�ص
ب�ين ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري ،ب�ين �أ��ش�ي��اء �أخ ��رى ،مم �ل��وءة باملاء
وع�ن��دم��ا ي�ق��ل امل ��اء يف اجل���س��م مي�ك��ن �أن يت�سبب يف �أمل
بالظهر نتيجة قلة "ا ٍلإ�سفنجية".
 .حت ��رك ..ل�ق��د خ�ل��ق اجل���س��م ل�ي�ت�ح��رك� ،إذن فاحلركات
الب�سيطة البطيئة مثل ال�سري �أو التمدد ميكن �أن ت�ساعد
يف احلفاظ على مرونة الع�ضالت وحركية املفا�صل.
 .ال متكث يف ال�ف��را���ش �أو تظل جال�ساً ل�ف�ترات طويلة.
ف��اجل�ل��و���س ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة ل�ل�غ��اي��ة مي�ك��ن �أن تت�سبب يف
تق�صري الع�ضالت القاب�ضة يف الفخذ واملحيطة بالأذرع..
و�إذا كنت تعمل يف وظيفة مكتبية فحاول النهو�ض وال�سري
قدر امل�ستطاع.

م�شروبات ال ت�صلح
لتناول الدواء
يعلم اجلميع �أنه ال ين�صح بتناول الدواء مع الكحول .ولكن هناك م�شروبات
�أخرى ال ت�صلح لتناول الأدوية ،لأنها قد ت�سبب اخلفقان �أو ارتفاع �ضغط
الدم وحتى الغثيان.
ويقول ال�صيديل توما�س بروكرن ،اخلبري يف اجلمعية الفدرالية ل�صناعة
الأدوي��ة ب�أملانيا� ،إن امل�شروبات التي ينبغي جتنبها ،عند تناول الأدوي��ة هي
الكحول والقهوة وال�شاي واحلليب.
و�أ�ضاف ،يلعب ال�سائل امل�ستخدم يف تناول الدواء دورا مهما ،لأنه ي�ؤثر يف
فعالية الدواء� ،أو يخلف �آثارا �صحية جانبية .فالكحول مثال يجعل ت�أثري
ال��دواء غري معروف ،فقد يزيد من مفعوله� ،أو يقلل وقد يلغي مفعوله.
وي�ؤدي �إىل اخلفقان والدوخة �أو الغثيان.
و�أما احلليب ،ف�إنه بخالف الكحول مفيد للج�سم .ولكنه مدرج يف قائمة
امل�شروبات املحظور ا�ستخدامها يف تناول الأدوية .لأن احلليب يحتوي على
الكال�سيوم املفيد للج�سم ،ولذا ال ميكن ا�ستخدامه يف تناول الأدوية لأن مع
املكونات الن�شطة للدواء هناك مركبات ال تذوب ب�سهولة ،كما يح�صل عند
تناول امل�ضادات احليوية ،حيث ي�صبح اجل�سم عاجزا عن امت�صا�ص املادة
الفعالة يف ال��دواء ،التي يطرحها اجل�سم �إىل اخل��ارج� .أي �أن ت�أثري الدواء
�ضعيف جدا �أو ال ي�ؤثر مطلقا.

 .قم بت�سخني املنطقة لنحو  20دقيقة �إذا كانت الع�ضالت
م�شدودة نظراً لأن هذا �سيزيد من تدفق الدم �إىل املنطقة
و�إرخاء الع�ضالت.
 .عليك بارتداء �أحذية ريا�ضية تدعم القدمني والكاحل
وجتعل اجل�سم �أكرث ثباتاً �أثناء ال�سري .وهذا �سي�ؤثر على
املفا�صل ب�شكل �أٌقل.
 .ا�ستعن بحقائب الظهر لتوزيع احلمل على كامل الظهر
وت�أكد من �إزالة الأغرا�ض غري ال�ضرورية التي تزيد من
وزن حقيبتك.
 .ال ترتدي حقيبة على كتف واح��د نظراً لأنها ميكن �أن
تت�سبب يف ميل ج�سدك يف اجتاه واحدة مما ي�سبب �إجهاداً
و�ضغطاً على الظهر.
ن�صائح حلماية اخل�صو�صية
ي�شكل العزل ال�صحي �أحد �أهم الو�سائل ملنع انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد ،ومع فر�ض العزل الكامل يف العديد من
دول العامل ،بات الكثري من املوظفني م�ضطرين للعمل
عن بعد.
ويفر�ض العمل ع��ن بعد با�ستخدام �شبكات ال��واي فاي
املنزلية حت��دي�اً ك�ب�يراً للعديد م��ن امل�ستخدمني ،يتمثل
بحماية الأم��ان واخل�صو�صية �سواء كان ذلك للأفراد �أو
ال�شركات.
ومل��واج �ه��ة ه ��ذا ال �ت �ح��دي ،ن���ش��ر امل��رك��ز ال��وط �ن��ي للأمن
ال���س�ي�براين يف امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة �إر� �ش��ادات��ه ح ��ول حماية
ال �ب �ي��ان��ات ،ع �ن��دم��ا ي�ع�م��ل امل��وظ �ف��ون خ� ��ارج ب�ي�ئ��ة املكتب
العادية.
وح��ذر امل��رك��ز ب ��أن املوظفني ال��ذي��ن يحتاجون �إىل �إن�شاء
ح�سابات ج��دي��دة� ،أو ا�ستخدام ح�ساباتهم للدخول �إىل
�أن �ظ �م��ة ال �� �ش��رك��ات ،ي�ح�ت��اج��ون �إىل ك�ل�م��ات م ��رور قوية،

وم�صادقة ثنائية �إذا كانت متوفرة.
ويجب على �أ�صحاب العمل �أي�ضاً التفكري يف التطبيقات
اجلديدة التي قد يحتاج املوظفون �إىل ا�ستخدامها ،مع
توفري �أدوات جديدة على �شكل غرف درد�شة �أو م�ؤمترات
فيديو �أو م�شاركة م�ستندات على �سبيل امل�ث��ال ،بح�سب
موقع زد نت.
وتت�ضمن تو�صيات املركز ما يلي:
 �إن�شاء �أدلة مكتوبة وم�ستندات �إر�شادية للربنامج اجلديدالذي �سي�ستخدمه املوظفون� ،أو التطبيقات احلالية التي
�سيتم ا�ستخدامها بطريقة خمتلفة� ،أو حتى العنا�صر
الأ�سا�سية مثل كيفية ت�سجيل الدخول وا�ستخدام �أدوات
االجتماعات والدرد�شة عرب الإنرتنت.
 ت�أكد من �أن الأج�ه��زة تقوم بت�شفري البيانات يف حالةال��راح��ة ،حلماية البيانات امل��وج��ودة على اجلهاز يف حالة
فقدانها �أو �سرقتها .وحتتوي معظم الأج�ه��زة احلديثة
على ب��رام��ج ت�شفري م��دجم��ة ،وي�ل��زم امل�ستخدمني فقط
ت�شغيلها وحتديثها.
 ا�ستخدام �أدوات �إدارة الأجهزة املحمولة  MDMلإعدادالأجهزة ذات التكوين القيا�سي ،و�أي�ضاً لقفل الأجهزة عن
بُعد �أو م�سح البيانات �أو ا�سرتداد الن�سخ االحتياطية.
 ت�أكد من تفعيل �شبكات  VPNوتذكر �أن��ك قد تكونبحاجة �إىل تراخي�ص �أو نطاق ترددي �إ�ضايف� ،إذا كان لدى
م�ؤ�س�ستك عاد ًة عدد حمدود من امل�ستخدمني عن بعد.
 تعرف على الإج��راءات الالزم اتباعها يف حال فقدان �أو�سرقة اجلهاز الذي تعمل عليه ،و�سارع ب�إبالغ امل�س�ؤولني يف
ال�شركة عن ذلك ،لتخفيف الأ�ضرار التي ميكن �أن حتدث،
وبالن�سبة لل�شركات ،يتوجب عليها �أن تكون �أكرث مرونة يف
التعامل مع مثل هذه احلاالت ،لت�شجع املوظفني للإبالغ
عن احلادثة.

و�� �س ��ط ان �ت �� �ش��ار ك �ب�ي�ر لفريو�س
كورونا امل�ستجد� ،أحيا العامل �أم�س
 24م��ار���س �-آذار على ا�ستحياء
اليوم العاملي ملر�ض ال�سل.
وينتج مر�ض ال�سل ب�سبب ع�ص ّيات
ال�سل ،وهي بكترييا معروفة منذ
ع� ��ام  1882ع �ن��دم��ا اكت�شفها
الدكتور روب��رت ك��وخ ،ولكن هناك
�أدل��ة تاريخية على �إ�صابة الب�شر
بهذا املر�ض منذ �آالف ال�سنني.
ما هي �أوج��ه الت�شابه بني كورونا
وال�سل؟
ع�صيات ال�سل تنتقل ع��ن طريق
ال � �ه ��واء ،مم ��ا ي�ع�ن��ي �أن� �ه ��ا ت�سبب
ال �ع��دوى ل��دى الب�شر ع��ن طريق
ا�ستن�شاقها �أو تنف�س الهواء امللوث
بها .وميكن لع�صيات ال�سل �أن تبقى
حممولة يف الهواء ملدة ت�صل �إىل 6
�ساعات ،ولكن تركيزها ينخف�ض
ب���س�ب��ب ح��رك��ة ال� �ه ��واء (النوافذ
املفتوحة ،و�أماكن جيدة التهوية)،
والتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة
التي ميكن �أن تقتلها.
وميكن �أن ي�ؤدي ا�ستن�شاق ع�صيات
ال �� �س��ل �إىل الإ�� �ص ��اب ��ة بالعدوى،
وب��ال �ت��ايل ف� ��إن االت �� �ص��ال الوثيق
مع �شخ�ص م�صاب مبر�ض ال�سل،
خا�صة مع �أع��را���ض مثل ال�سعال،
�� �س� �ي ��زي ��د م � ��ن خ� �ط ��ر الإ� � �ص� ��اب� ��ة
بالعدوى.
�أما طريقة انت�شار فريو�س كورونا
فتعتمد ب�شكل رئي�سي على انتقال
الرذاذ الناجت عن �سعال �أو عطا�س
ال�شخ�ص امل���ص��اب �إىل ال�شخ�ص
ال� ��� �س� �ل� �ي ��م ،ومي � �ك� ��ن �أن تنتقل
الفريو�سات مع هذا ال��رذاذ ب�شكل
مبا�شر لت�سبب العدوى عن طريق
ا�ستن�شقاها� ،أو ميكن �أن تبقى على
بع�ض الأ�سطح ،وتنتقل �إىل فم �أو
�أن��ف ال�شخ�ص ال�سليم �إذا الم�س
ه��ذه الأ� �س �ط��ح ث��م ق��ام مبالم�سة
وجهه قبل �أن يغ�سل يديه ب�شكل
جيد.
وب�شكل ع��ام ميكن ملري�ض كورونا
�أن ينقل املر�ض �إىل � 2.2شخ�ص
باملتو�سط ،يف حني �أن احتمال نقل
ال� �ع ��دوى ل ��دى م��ر� �ض��ى ال �� �س��ل ال
تتعدى  ،1لكن هذه الن�سبة تت�أثر
ب�ب�ع����ض ال �ع��وام��ل م �ث��ل الظروف
البيئية واملناعة.

و�صفة ب�سيطة و�سريعة ل�صنع اخلبز �أثناء فرتة العزل

يف فرتة العزل ال�صحي ،قد تنفذ بع�ض املواد الغذائية وخا�صة اخلبز الذي
ال ميكن اال�ستغناء عنه بالن�سبة للكثريين ،وجند �أنف�سنا �أمام خيار واحد
يتمثل يف �صناعة اخلبز ب�أنف�سنا .ومن هذا املنطلق� ،شارك ال�شيف واخلباز
الأمريكي براندون جون�سون و�صفة خبز م�سطح ب�سيطة و�سهلة ال�صنع،
على �صفحته على في�س ب��وك ،وح�صل على ع��دد كبري م��ن الإعجابات
وامل�شاركات .وتتكون الو�صفة من ثالثة مكونات �أ�سا�سية متوفرة يف كل
منزل ،وه��ي الدقيق وال��زب��دة �أو الزيت ،وم�سحوق ا َ
خلبز (بيكنغ باودر).
�إ��ض��اف��ة �إىل امل��اء وامل �ل��ح .فيما يلي الو�صفة ال�ت��ي تكفي ل�ستة �أ�شخا�ص
وطريقة التح�ضري بح�سب ما ورد يف موقع "ميرتو" الإلكرتوين:
  2كوب من الدقيق كمية منا�سبة من املاء ملعقة كبرية من البيكنغ باودر ملعقة �صغرية من امللح ملعقة طعام من الزبدة �أو الزيتطريقة التح�ضري
 �أ�ضيفي ملعقة البيكنغ باودر �إىل الدقيق واخلطي املزيج جيداً ،ومن ثم�أ�ضيفي امللح ،وامزجيه مع �إ�ضافة املاء ب�شكل تدريجي.
 اعجني اخلليط جيداً يف الوعاء ،ومن ثم اتركي العجينة ترتاح ملدة 30- 60دقيقة.
 ق�سمي العجينة �إىل �أج��زاء مت�ساوية ودحرجيها ب��ال��رول لت�صبح على�شكل �أرغف دائرية ال�شكل ،ومن ثم �ضعيها على �صينية وغطيها مبن�شفة
طحني.
 �سخني املقالة على درجة حرارة  180مئوية و�ضعي القليل من الزبدة �أوالزيت على كامل م�ساحة املقالة قبل و�ضع �أرغف العجني واحداً تلو الآخر
وتقليبها حتى تن�ضج.
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جامعة نيويورك �أبوظبي ت�سلط ال�ضوء على ع�شرة من ابتكاراتها خالل العقد املا�ضي
•• �أبوظبي -الفجر

 #ملتزمون ياوطن و#خلك_يف
البيت على دوريات �شرطة �أبوظبي
�أبرزت �شرطة �أبوظبي ها�شتاق #ملتزمون ياوطن ..و#خلك_يف البيت
على دورياتها امليدانية حلث اجلمهور على االل�ت��زام جت�سيدا لتوجيهات
القيادة احلكيمة للحفاظ على �سالمة و�صحة املواطنني واملقيمني باعتبار
ذلك واجباً وطنياً يعزز احلماية للمجتمع ب�أ�سره ،من خطر تف�شي فريو�س
«كورونا» امل�ستجد.

دوريات �شرطة �أبوظبي عرب
مكربات ال�صوت خلكم يف البيت

•• �أبوظبي  -الفجر

قامت دوريات �شرطة �أبوظبي بجولة يف �شوارع مدن �أبوظبي والعني والظفرة
وا�ستخدم عنا�صرها مكربات ال�صوت حلث �أفراد املجتمع على �أهمية البقاء
يف البيت ب�أربع لغات" العربية والإجنليزية والأوردو والبنغالية" .وجاء يف
ن�ص الر�سالة :حفاظاً على �سالمتكم و�سالمة املجتمع نرجو منكم البقاء يف
منازلكم وجتنب االختالط والتجمع ..كن م�س�ؤو ًال عن �سالمتك و�سالمة
�أ�سرتك وجمتمعك ..جمتمعكم �أمانة يف �أعناقكم .وت�أتي املبادرة يف �إطار
اهتمام �شرطة �أبوظبي مب�س�ؤوليتها االجتماعية وتطبيقاً لال�شرتاطات
الوقائية ال�صحية التي تنفذها الدولة حاليا من فريو�س كورونا.

خ�سارة الوزن مع احلفاظ على �صحة
مر�ضى ال�سكري من النوع الثاين

•• دبي  -الفجر

ت�ستمر ال�سمنة يف كونها �أحد �أبرز التحدّيات ال�صحية ،مع انت�شارها بوتري ٍة
مثرية للقلق وت�أثريها �سلباً على النا�س من خمتلف الأع�م��ار وم��ن كال
اجلن�سني .كما �أنّ زيادة الوزن� ،أي ال�سمنة ،تع ّر�ض ال�شخ�ص الذي يعاين
منها خلطر الإ�صابة بالعديد من امل�شاكل ال�صحية اخلطرية ،ومنها مر�ض
ال�سكري من النوع الثاين .T2DM
وف � ��ق ال ��دك� �ت ��ور ف � � ��اروق ب ��دي ��ع ال ��دي ��ن،
ا�ست�شاري ج��راح��ة عامة و�صاحب �أكرث
م��ن � 35سنة م��ن اخل�ب�رة يف اجلراحة
التنظريية املتط ّورة بجميع �أنواعها ،يت ّم
حتديد الإ�صابة بداء ال�سكري من النوع
الثاين من خالل جمموع ٍة من العوامل
ميكن تعديلها ،و�أخرى ال ميكن تعديلها؛
وي��زداد خطر الإ�صابة بداء ال�سكري من
النوع الثاين مع الزيادة يف وزن اجل�سم.
وا�ستناداً �إىل اخل�براء والأبحاث الطبية
ف��إنّ احتمال الإ�صابة ب��داء ال�سكري من
النوع الثاين يرتفع بن�سبة ثالث �إىل �سبع
مرات لدى البالغني امل�صابني بال�سمنة ،منه لدى نظرائهم من ذوي الوزن
الطبيعي.
وفيما ال يزال �سبب �إ�صابة بع�ض الأ�شخا�ص مبا يُعرف مبقاومة الأن�سولني
جمه ً
وال ،فامل�ؤكد هو �أنّ ال�سمنة وق ّلة الن�شاط البدين يجعالن الو�ضع �أ�سو�أ.
ت�شكل مقاومة الأن�سولني عن�صراً مه ّماً يف تط ّور مر�ض ال�سكري من النوع
الثاين ،لكنّ فقدان الوزن ميكن �أن يع ّزز ال�سيطرة عليه �أو حتى عالجه؛
ولقد ب ّينت العديد من الدرا�سات �أنّ فقداناً ب�سيطاً للوزن ميكن �أن ي�ساعد
يف احل ّد من مر�ض ال�سكري ،حتى لدى �أولئك املع ّر�ضني للإ�صابة به.
ٌ
خيارات عديدة متاحة للأ�شخا�ص الراغبني يف فقدان الوزن
اليوم باتت
الزائد بن�سب ٍة ت�صل �إىل  ،10%ومنها ما يُعرف بـ "بالون املعدة" ،وهو
جراحي ي�ساعد يف �إنقا�ص الوزن من دون احلاجة �إىل عملي ٍة
�إج��را ٌء غري
ّ
جراحية .هذا الإج��راء لعالج البدانة ي�ساعد املرء يف فقدان ما ي�صل �إىل
 15%من �إجمايل وزنه ،من خالل زرع بالونٍ داخل املعدة .،ويُعترب هذا
البالون �أدا ًة فعالة ت�ساعد يف �إنقا�ص الوزن يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة.

على مدى ع�شرة �أع��وام من م�سريتها �سجلت جامعة
ن�ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي خ�ل�ال ال�ع�ق��د امل��ا��ض��ي جمموعة
م ��ن االب � �ت � �ك� ��ارات م �ن �ه��ا ح �ف��ظ اخل�ل�اي ��ا الب�شرية
بطريقة مبتكرة با�ستخدام ورق الرت�شيح حيث ط ّور
باحثو ق�سم الهند�سة تقني ًة جديد ًة تعتمد على ورق
الرت�شيح حلفظ اخلاليا الب�شرية بالتجميد ،ما يو ّفر
للعلماء والقطاع ال�صناعي �إمكانية ا�ستبدال الو�سائل
التقليدية املتبعة يف احل�ف��ظ ط��وي��ل الأم ��د للخاليا
الب�شرية عن طريق التجميد بطريقة �أك�ثر فاعلية
وكفاءة .و ت�سمح التقنية زراعة وجتميد اخلاليا ب�شكل
ثالثي الأبعاد ( ،)3Dمما يتيح الفر�صة لتطبيقات
هند�سة الأن�سجة ب��إ��ش��راف الدكتور حممد ق�سامية
�أ�ستاذ م�ساعد يف الهند�سة امليكانيكية والبيولوجيا
الطبية .
وكذلك ابتكارات البيانات ال�ضخمة حيث �أك��د �أ�ستاذ
االقت�صاد كري�ستيان هايفك �أ��س�ت��اذ علوم االقت�صاد
وامل�شرف على االبتكار �أن التطورات التي �شهدتها جهود
جمع وتنظيم وم�ع��اجل��ة وحتليل امل�ع�ل��وم��ات بكميات
�ضخمة خ�لال العقود الأخ�ي�رة ح��ول ال�ع��امل حققت
نقلة نوعية يف مفهوم البحث �ضمن جماالت خمتلفة
من الفيزياء وو�ص ً
وال �إىل الأدب� ،إذ مل يقت�صر توظيف
هذه االبتكارات اجلديدة يف مواجهة حتديات قدمية
ع�ل��ى الأك��ادمي �ي�ي�ن� ،إمن ��ا �شملت احل�ك��وم��ات والفرق
ال��ري��ا��ض�ي��ة و� �ش��رك��ات و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
وغريها ،حيث �أظهرت نتائج مذهلة و�صادمة يف بع�ض
الأحيان.
وف ��ى جم ��ال ال ��روب ��وت ��ات م �� �س��اع��دة �أع �ل �ن �ـ��ت جامعـة
ن�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب�ـ��ي وب ��إ� �ش��راف �أن �ث��وين تزي�س �أ�ستاذ
الهند�سة الكهربائية واحلا�سوبية ورئ�ي����س برنامج
الهند�سة الكهربائية واحلا�سوبية عـن تعاونها مع
م �ط �ـ��ارات �أب��وظ �ب��ي ب�ه��دف ح�م��اي�ـ��ة وم��راق �ب��ة البنيـة
التحتية احلديثـة فـي املبنى اجلديد ،وتعزيز �سالمة
املوظفني �أثنـاء العمل ،حيث مت تطوير طائرة درون
ج��دي��دة ذات �ي��ة التحكم ب � ��أذرع �آل �ي��ة لتفقّد وتفتي�ش
املناطق التي يتعذر الو�صول �إليها يف املطار ،ما ي�سهم
يف زيادة م�ستوى الإنتاجية والكفاءة والأمان ،وخا�ص ًة
يف امل�ساحات عالية االرت �ف��اع ،حيث تتميز ب�إمكانية
رف��ع �أوزان ثقيلة ت�صل �إىل  12كيلوغراماً مل��دة 40
دقيقة.
ويف جم��ال تعزيز الأم��ن ال�سيرباين جن��ح فريق من
اخلرباء وب��إ��ش��راف ميخائيل مانياتاكو�س �أ�ستاذ
م�ساعد يف الهند�سة الكهربائية واحلا�سوبية يف حتقيق
�إجن� ��از ه��ام يف جم��ال الأم� ��ن ال���س�ي�براين م��ن خالل

ت�صميم وتطوير معالج دقيق قابل للت�شفري بكلمة
م��رور حم ��ددة ،وغ�ير ق��اب��ل ل�لاخ�تراق .ويعترب �أول
معالج دق�ي��ق م��ن ن��وع��ه ي�ه��دف �إىل احل��د م��ن ت�سرب
البيانات وتعزيز مواجهة التهديدات ال�سيربانية.
وحول اللم�سة امل�ستقبلية حر�صت جمموعة من �أبحاث
الو�سائط املتعددة التفاعلية التطبيقية الوقوف على
العالقة بني الإن�سان والآل��ة حيث بحث يف خمتربها
��س�ب��ل ت ��أث�ي�ر ردود ال�ف�ع��ل "يف ح��ا��س��ة اللم�س" على
العواطف وحماكاة اللم�سة الإن�سانية ب�إ�شراف الدكتور
حممد عيد �أ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم الهند�سة الكهربائية
واحلا�سوبية.
وفى بحث حول رقاقة �إلكرتونية غري قابلة لالخرتاق
جنح باحثون يف خمترب ديزاين فور �إك�سيلن�س�س التابع
جلامعة نيويورك �أبوظبي وب�إ�شراف الدكتور �أوزجو
��س�ن��ان �أوغ �ل��و ال�ع�م�ي��د امل���س��اع��د لكلية ال�ه�ن��د��س��ة فى
تطوير ن�ظ��ام حلماية ال��دوائ��ر الكهربائية املدجمة
على م�ستوى مكونات الأجهزة ،الأمر الذي من �ش�أنه
�إحداث نقلة نوعية يف قطاع الأمن ال�سيرباين ،حيث
مت ت�شفري الرقاقات برقم �سري يتيح للم�ستخدمني
امل�صرح لهم فقط الدخول �إليها ،كما مت حت�صينها �ضد
�آلية الهند�سة العك�سية .و�ستتيح هذه الرقاقات غري
القابلة لالخرتاق للم�ستخدمني امل�ستقبليني �ضمانات
جديدة تكفل الأمان لأجهزتهم.
ويف جمال بيانات الف�ضاء �أعلن مركز علوم الف�ضاء
وب�إ�شراف �شرافان هانا�سوج الباحث الرئي�سي ال�شريك
لدى مركز علوم الف�ضاء يف جامعة نيويورك �أبوظبي

عن عزمه بتخزين جمموعة من �أهم البيانات العلمية
التي يجري جمعها عرب املرا�صد الف�ضائية ،وذلك من
خالل افتتاح مركز بيانات الف�ضاء باجلامعة ،والذي
يعد �أول موقع يف دولة الإمارات العربية املتحدة يعمل
على تخزين و�أر�شفة ومعاجلة جمموعة منتقاة من
�أه��م البيانات العلمية املُر�سلة م��ن خمتلف املهمات
الف�ضائية .و�سيعمل املركز على تخزين نتائج الر�صد
اخلا�صة بـ "مر�صد ديناميكا ال�شم�س" ومهمة "كيبلر"
الف�ضائية ،والتي تنطوي على �أهمية كبرية فيما يتعلق
ب�إجراء �أبحاث الفيزياء ال�شم�سية والفلكية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا"
قد قامت ب�إتاحة هذه البيانات العلمية لال�ستخدام
واالط�ل��اع ال �ع��ام ك �ج��زء م��ن �سيا�ستها ،ول �ك��ن تبقى
احلاجة قائمة لال�ستعانة بالبنية التحتية يف دولة
الإمارات العربية املتحدة بغر�ض حتليل هذه البيانات
حم�ل�ي�اً .و�سيعمل م��رك��ز ب�ي��ان��ات ال�ف���ض��اء ع�ل��ى بناء
الإمكانات الالزمة لإعداد الدرا�سات ال�سابقة لبعثات
الف�ضاء املرتبطة مب�شروع الإمارات ال�ستك�شاف املريخ
املقرر �إطالقه عام .2020
ويف جم��ال ال�ع�م��ل ع��ن ُب �ع��د وب ��إ� �ش��راف ك��ل م��ن نزار
حب�ش �أ�ستاذ م�شارك يف علوم احلا�سوب ،وماثيو كاراو
حما�ضر يف الت�صميم الهند�سي ،وجوفريدو بوت�شيتي
�أ�ستاذ م�ساعد يف ممار�سات الفنون الب�صرية.
متكن ط�لاب جامعة ن�ي��وي��ورك �أب��وظ�ب��ي م��ن تطوير
تطبيق يُدعى "لوغة" هدفه �إث��راء املحتوى الرقمي
ال�ع��رب��ي ،م��ن خ�ل�ال �إت��اح��ة ف��ر���ص لالجئني لك�سب

�أج��ر م��ادي مقابل م�ساهمتهم يف حت��وي��ل م�ستندات
اللغة العربية الرقمية امل�صورة �إىل م�ستندات رقمية
ن�صية با�ستخدام هواتفهم الذكية .وما تزال ماليني
امل���س�ت�ن��دات ال�ع��رب�ي��ة ح��ال�ي�اً حم�ف��وظ��ة �ضمن ملفات
م�صورة ب�صيغة ( )PDFال ميكن البحث عنها �أو
فيها� ،أو ن�سخها �أو حتليلها .ويتيح تطبيق "لوغة"
ل�لاج�ئ�ين ك�سب ال��دخ��ل ع��ن ب�ع��د م��ن خ�ل�ال �إدخ ��ال
الن�ص الرقمي املقابل ل�صورة كلمة �أو ق�صا�صة من
كلمة خارج ال�سياق ومن ثم يتم جتميع هذه الن�صو�ص
الرقمية لبناء امل�ستند الرقمي الن�صي الكامل.
ويف جمال البلورات الذكية ذاتية االلتئام قام علماء
بجامعة نيويورك يف �أبوظبي وب�إ�شراف �أ�ستاذ الكيمياء
امل �� �ش��ارك ب��ان����س ن��وم��وف وال �ع ��امل ال �ب��اح��ث باتريك
كومينز بتطوير بلورة ذكية تلتئم ذات ًيا بعد تعر�ضها
للك�سر دون تدخل كيميائي �أو ح�ي��وي .تعتمد هذه
البلورة على تركيبها اجلزيئي وات�صالها املادي فتكون
هذه العملية �شبيهة بعملية التئام اجللد الب�شري بعد
تعر�ضه للجروح القطعية.
وحول املمرات امل�ضيئة عمل �أربعة طالب على تطوير
نظام �شا�شة �إلكرتونية تعمل باللم�س با�سم فري�سا
ت��اي�ل��ز لتحويل امل �م��رات ال�سفلية ع�ل��ى ط��ول واجهة
الكورني�ش املائية �إىل ل��وح��ات فنية مميزة بوا�سطة
�أ� �ض��واء بخا�صية "�إل �إي دي" .وتتيح فري�سا تايلز
للما ّرة ترك ب�صمتهم اخلا�صة على ج��دران املمر من
خ�لال ال�ضغط لر�سم ل��وح��ة ملونة على �شبكة من
الأ�ضواء.

كلنا الإمارات مبادرات هادفة للحد من انت�شار كورونا
•• العني  -الفجر

�ضمن الإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ومتا�شيا مع
ق��رارات وتعليمات ال��دول��ة ،طبقت جمعية
كلنا الإمارات نظام العمل عن بعد ملوظفي
اجل�م�ع�ي��ة ،ك�م��ا ب� ��ادرت ب ��إط�ل�اق الربامج
الهادفة �إىل توعية اجلمهور ون�شر ثقافة
الطوارئ والأزمات للم�ساهمة يف احلد من
انت�شار فريو�س (كورونا امل�ستجد) واحلث
على اتخاذ التدابري ال�صحية واالجتماعية
ال�ضرورية لوقف انت�شار املر�ض؛ و�أهمها
االل �ت��زام بالبقاء يف امل�ن��زل وع��دم اخلروج
واالختالط االجتماعي.
وت��أت��ي ه��ذه ال�ت��داب�ير بناء على توجيهات
ودعم �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد
رئ�ي����س دي ��وان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ،رئي�س
ج�م�ع�ي��ة ك�ل�ن��ا الإم � � ��ارات ،و��ض�م��ن �أه ��داف
اجل�م�ع�ي��ة ال��رام �ي��ة �إىل حت�ف�ي��ز م�شاركة
امل��واط �ن�ي�ن ل�ت�ح�م��ل امل �� �س ��ؤول �ي��ة الوطنية

واملجتمعية وت�أهيلهم للتعامل مع حاالت
ال �ط��وارئ وامل���ش��ارك��ة يف مواجهة الأزم ��ات
وال� �ت ��دري ��ب ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة ح �م��اي��ة ال� ��ذات
والتعامل مع الأح��داث الطارئة للحفاظ
على �أمن الإمارات و�أمانها.
وق��ال ال�شيخ م�سلم ��س��امل حممد ب��ن حم
العامري ،رئي�س جمل�س �إدارة جمعية كلنا
الإمارات�":إن ال��وق��وف ع�ل��ى احتياجات
جم �ت �م �ع �ن��ا الإم� � ��ارات� � ��ي وال� �ت ��وا�� �ص ��ل مع
ال �ق �ن��وات امل�ح�ل�ي��ة ل�تر��س�ي��خ ح��ب الوطن
هو من �صميم ما نقوم به يف جمعية كلنا
الإم� � ��ارات وم ��ع ا��س�ت�م��رار ت ��أث�ير فريو�س
(كورونا) ( )COVID-19على حياتنا
اليومية عملنا على م�شاركة املنهجية التي
تتخذها اجلمعية للم�ساعدة يف احلفاظ ال � �ف�ي��رو�� ��س ،ون� �ح ��ن ف� � �خ � ��ورون بثقافة
على �سالمة موظفينا وزمالئنا يف العمل جمعيتنا املنفتحة واحليوية والتي مكنت
جميع املوظفني العمل من املنزل ا�ستجابة
واملجتمع ب�أ�سره".
و�أ� �ض��اف ب��ن ح��م ،لدينا اعتقاد را��س��خ ب�أن ل �ل��إج� ��راءات االح�ت�رازي ��ة ال �ت��ي تتخذها
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي �سيحد م��ن انت�شار احل �ك ��وم ��ة ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى �أم � ��ن و�سالمة

الرابطة الثقافية الفرن�سية يف �أبوظبي توفر �صفوفا
�إلكرتونية تفاعلية تتيح تعلم اللغة الفرن�سية عن بعد
اخلطط لإمتام م�سريتنا التعليمية عرب الإنرتنت .وخالل
•• �أبوظبي-الفجر:
الأ�سبوع القادم� ،ستنتقل �صفوفنا من احل�ضور ال�شخ�صي
�أع�ل�ن��ت ال��راب�ط��ة الثقافية الفرن�سية يف �أب��وظ�ب��ي تقدمي �إىل من�صة التعليم الإلكرتوين .”BlueJeans
خ��دم��ات �إ� �ض��اف �ي��ة ملتعلمي ال�ل�غ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة اب� �ت ��دا ًء من ومتتاز من�صة  BlueJeansب�سهولة اال�ستخدام واملرونة
 25مار�س اجلاري ،حيث �سيبد�أ معلمو اللغة الفرن�سية �إذ تتيح �إمكانية التوا�صل من خمتلف الأماكن با�ستخدام
بتقدمي درو���س مكثفة لتعليم اللغة الفرن�سية عرب من�صة الهواتف الذكية �أو الأجهزة اللوحية �أو الكمبيوترات عرب
 BlueJeansللتعلم عن بعد ،والتي ميكن حتميلها عرب �شبكة الإن�ت�رن��ت الال�سلكية � Wi-Fiأو ع�بر اجليلني
متجر � App Storeأو من خ�لال املوقع الإلكرتوين :الثالث والرابع ل�شبكات اخلليوي  .3G/4Gحيث ميكن
www.bluejeans.com
للطالب دخ��ول ال��در���س بب�ساطة م��ن خ�لال ال�ضغط على
و�أو��ض��ح ال�سيد �سلطان احلجي رئي�س الرابطة الثقافية ال��راب��ط و�إدخ ��ال ا�سمه ورم��ز االجتماع اخلا�ص به والذي
الفرن�سية يف �أبوظبي �أن هذه املبادرة متثل اال�ستجابة املثلى يتم �إر�ساله لهم م�سبقًا عرب الربيد الإلكرتوين .وملزيد من
ل�ل�ظ��روف احل��ال�ي��ة امل�ت�غ�يرة .وق ��ال “ :م��ن احل�ك�م��ة و�ضع املوائمة� ،سيتمكن الطالب من ر�ؤي��ة بع�ضهم ور�ؤي��ة املعلم

و�سماع �صوته بالوقت الفعلي ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية تبادل
امللفات ومقاطع ال�صوت وال�صورة والروابط يف الوقت ذاته.
واختتم احلجي حديثه بالقول�“ :سيت�ضمن نظامنا اجلديد
امل�ساق الإل�ك�تروين ال��ذي �سيتم تزويد الطالب مبحتواه،
بالإ�ضافة �إىل ال�صفوف التفاعلية التي ال تقل فعالي ًة عن
التوا�صل الفعلي بني الطالب واملعلم .كما �ستبد�أ ال�صفوف
بالوقت املحدد بدقة ح�سب اجلدول املقرر ،وين�صح الطالب
باحل�ضور بالوقت املحدد حيث �سيتم احت�ساب �أيام احل�ضور
والغياب”.
مت ت�صميم هذه ال�صفوف التفاعلية ب�شكل ح�صري للكبار
و�ستتم بواقع � 3صفوف �أ�سبوع ًيا ،اب�ت��دا ًء من  25مار�س
 ،2020تتوفر الآن مع خ�صم ن�سبته .15%

امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ،وي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا �أن
نبذل كل ما يف و�سعنا للحفاظ على بع�ضنا
البع�ض و�أ ّال نتوا َن بتنفيذ �أوامر والة الأمر
يف هذا الوقت احلرج ،وندعو اهلل �أن يرفع
عنا وعن الب�شرية جمعاء هذا الوباء و�أن
ي ��دمي ع�ل��ى دول ��ة الإم� � ��ارات ن�ع�م��ة الأم ��ن
والأمان.
و�أو��ض��ح رئي�س جمل�س �إدارة جميعة كلنا
الإمارات� ،أن اجلمعية قامت بتفعيل مذكرة
التفاهم املوقعة مع الهيئة الوطنية لإدارة
ال �ط��وارئ والأزم � ��ات وال� �ك ��وارث ،الهادفة
�إىل ت��وف�ير امل�ت�ط��وع�ين وت ��أه �ي��ل الكوادر
ال �ت �ط��وع �ي��ة يف جم� ��االت �إدارة ال �ط ��وارئ
والأزمات والكوارث.
ووجهت �إدارة اجلمعية جميع متطوعيها
يف كافة �أنحاء الإمارات للتوا�صل والتن�سيق
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة لإدارة ال� �ط ��وارئ
والأزم � ��ات وال �ك��وارث واجل �ه��ات الر�سمية
املعنية ،لأداء واجبهم ودوره��م الوطني يف

ه��ذه ال�ظ��روف وامل�ساهمة يف تعزيز جهود
القيادة يف ن�شر الوعي وتطبيق الإجراءات
ال�صحية واالج�ت�م��اع�ي��ة ال��وق��ائ�ي��ة لوقف
انت�شار الفريو�س وحماية املجتمع والأفراد
من خطورته.
كما �أطلقت اجلمعية حملة توعوية حتت
ع�ن��وان (�شيابنا م�س�ؤوليتنا) متا�شيا مع
تو�صية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ويل عهد �أب��وظ�ب��ي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة�( ،أو�صيكم
ب�آبائكم و�أمهاتكم و�أهلكم).
كما �ساهمت اجلمعية ع�بر مواقعها على
م�ن���ص��ات ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي يف ن�شر
ال��وع��ي والتنبيه ب�خ�ط��ورة ان�ت�ق��ال عدوى
ف�ي�رو���س (ك ��ورون ��ا) وط� ��رق ال��وق��اي��ة من
العدوى و�أكدت دائما على �ضرورة االلتزام
ب��ال �ت��وج �ي �ه��ات ال� ��� �ص ��ادرة ع ��ن امل�ؤ�س�سات
ال��ر� �س �م �ي��ة وع � ��دم االل �ت �ف ��ات لل�شائعات،
و�ضرورة التزام اجلمهور بالبقاء يف املنزل.
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ت�شعر برغبة يف البكاء افعل ذلك ،فهو لي�س دليال
على ال�ضعف ،بل له �آث��ار �إيجابية على ال�صحة
النف�سية ،لذا ال يوجد �سبب لتجرب نف�سك على عدم
البكاء مطلقا.
هذا ما خل�ص �إليه الكاتب جريالد �سينكلري ،يف مقاله
الذي ن�شره موقع (�أويرنا�س �أكت) الأمريكي.

23

الدموع لي�ست دليال على ال�ضعف

البكاء� ..آثار �إيجابية على ال�صحة النف�سية
وه��ذا يكون خالفا ملا يعتقده كثريون �أن التعبري
عن امل�شاعر بتلقائية ،وخا�صة ال�سلبية منها ،عالمة
على �أن ال�شخ�ص غري قادر على التحكم يف نف�سه
�أو �أن��ه غري نا�ضج مبا فيه الكفاية ،فالبكاء يف
احلقيقة دليل على ال��ذك��اء العاطفي الذي
مي �ك��ن ال���ش�خ����ص م ��ن �إدراك م�شاعره
والتعبري عنها بكل عفوية.
ال تكبح م�شاعرك
و�إذا حاولت كبح م�شاعرك لأنك
ال ت ��ري ��د �أن ت �ظ �ه��ر �ضعفك،
ف��ذل��ك م��ن ��ش��أن��ه �أن ي� ��ؤدي �إىل
�شعورك باملزيد من الب�ؤ�س .و�إذا
كنت �شخ�صا مييل �إىل جتاهل
م�شاعره والتظاهر ب��أن كل �شيء
ع �ل��ى م ��ا ي � ��رام ،ف �ه��ذا ي �ع �ن��ي �أن ��ك
ب�أم�س احل��اج��ة لإط�ل�اق العنان
مل���ش��اع��رك ،لأن كبتها �سي�ؤدي
�إىل تعميق امل�شاعر ال�سلبية
والإح�سا�س بالعجز.
ي�ساعدك البكاء على جتاوز
الأحداث امل�ؤملة وامل�ضي قدما،
وي�ج�ع�ل��ك ت���ش�ع��ر بتح�سن.
ك �م��ا ي �ع��د مب �ث��اب��ة تطهري
ل�ن�ف���س��ك م ��ن ك ��ل امل�شاعر
ال���س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ت���ش�ع��ر بها،
وه��و دليل على مواجهتها.
ف �ب��دال م��ن االن �غ�ل�اق على
ن �ف �� �س��ك وال � � �ه � ��روب من
ه��ذه امل�شاعر ،تواجهها
وت� �ع� �ي� ��� �ش� �ه ��ا وم � � ��ن ثم
ت � �ت � �ج� ��اوزه� ��ا .ويعترب
ال� �ب� �ك ��اء ج � � ��ز ًءا مفيدًا
ل �ل �غ��اي��ة يف احل� �ي ��اة ،فهو
ي�ساعدك على تقليل التوتر
وو�سيلة رائعة لتهدئة النف�س.

ن�شرته د .جوديث �أورلوف على مدونتها ،بينت فيه
�أن للدموع العاطفية فوائد �صحية خا�صة .وبح�سب
التقرير،
اك�ت���ش��ف ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي احل �ي��وي و”خبري الدموع”
د .وي �ل �ي ��ام ف� ��ري م ��ن م ��رك ��ز رام� � ��زي ال �ط �ب��ي يف
مينيابولي�س� ،أن ال��دم��وع ال�لا�إرادي��ة حتتوي على
 98%من املياه.
ووج��د د .ف��ري -ب�ع��د درا� �س��ة تركيبة ال��دم��وع� -أن
دموع العاطفة ت�ساعد اجل�سم على طرح الهرمونات
وال�سموم الأخ��رى التي ترتاكم �أث�ن��اء الإج�ه��اد� ،إذ
حتتوي ال��دم��وع العاطفية على هرمونات التوتر
التي يفرزها اجل�سم عن طريق البكاء.
وت�شري درا�سات �إ�ضافية �إىل �أن البكاء يحفز �إنتاج
الإن��دورف�ين ،وهو م�سكن طبيعي ل�ل�أمل يف اجل�سم
ومن هرمونات (ال�شعور بالر�ضا).
ُي��ذك��ر �أن الب�شر ه��م املخلوقات الوحيدة املعروفة
ب ��ذرف دم ��وع ال�ع��اط�ف��ة ،رغ��م �أن ��ه م��ن املحتمل �أن
ي�ك��ون ل��دى الأف �ي��ال وال�غ��وري�لا وبع�ض الثدييات
الأخرى مثل هذه امليزة .كما �أن البكاء يجعلنا ن�شعر
بالتح�سن ،حتى لو ا�ستمرت امل�شكلة التي منر بها،
هذا �إىل جانب دوره ب�إزالة ال�سموم من اجل�سم.

ومن �ش�أن البكاء معاجلة اخل�سارة حتى نتمكن من
والتوتر.
و ُيعد البكاء �ضرور ًيا � ً
أي�ضا لتخفيف احلزن عندما اال�ستمرار يف العي�ش بقلوب فرحة .خالفا لذلك� ،إذا
تنتابنا موجات من الدموع ب�شكل دوري بعد تعر�ضنا قمعنا هذه امل�شاعر القوية ف�سي�ؤدي ذلك بال�ضرورة
�إىل التعر�ض لالكتئاب.
للخ�سارة.

الوعي الذاتي
وق��ال��ت د� .أورل ��وف �أن مر�ضاها يف بع�ض الأحيان
يعتذرون عن البكاء مربرين ذلك ب�أنهم يف مو�ضع
�ضعف ،مبينة �أن هذه العادة تعود �إىل الآباء الذين
ك��ان��وا يتجنبون ال�ب�ك��اء �أم ��ام �أط�ف��ال�ه��م ،واملجتمع
ال��ذي لطاملا �أخ�برن��ا ب�أننا نظهر يف موقف �ضعف
عندما نبكي.
وخ�ير مثال على ذل��ك ،املقولة ال�شائعة “الرجال
الأق ��وي ��اء ال يبكون” .خ�لاف��ا ل��ذل��ك ،ت��رف����ض د.
�أورل��وف مثل هذه الأفكار وتقدر النموذج اجلديد
امل�ستنري ال��ذي يحدد ق��وة الرجل �أو امل��ر�أة على �أن
لديهما القوة والوعي الذاتي يف البكاء.

بقلوب فرحة
ون���ص�ح��ت د� .أورل� � ��وف ب�ت�رك امل �ف��اه �ي��م اخلاطئة
ب�ش�أن البكاء التي عفا عليها ال��زم��ن ،فالبكاء �أمر
هرمونات الر�ضا
ون�ق��ل ال�ك��ات��ب مقتطفات م��ن تقرير جيد و�صحي وي�ساعد على التخل�ص م��ن احلزن

اجلريب فروت ..للق�ضاء على ال�سيلوليت ودهون الفخذين
هل تبحثني عن و�صفة �سريعة لتفعيل عملية حرق الدهون والتخل�ص من تلك الكيلوغرامات الزائدة واحل�صول على الر�شاقة املثالية؟
�إذ ًا عليك جتربة اجلريب فروت هذه الفاكهة احلم�ض ّية الغنية مب�ضادات الأك�سدة كما مبجموعة من الفيتامينات التي حت ّولها �إىل
�سالح يق�ضي على الوزن الزائد ويحرق الدهون يف ج�سمك بفعالية كبرية .ذلك ف�ض ًال عن
العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية مثل الكال�سيوم واملغني�سيوم والزنك والنحا�س وغريها التي
وت�سد ال�شهية.
تغني اجل�سم عن تناول الكثري من الطعام
ّ
�إذا ك��ان��ت ك��ل ه��ذه الأ��س�ب��اب امل��ذك��ورة غ�ير كافية القناعك
ب�ت�ن��اول اجل��ري��ب ف��روت ك��ل ي��وم وب�شكل م�ستمر ال ب � ّد �أن
ن��ذك� ّرك ب��أن ثمرة واح��دة من اجلريب ف��روت حتتوي على
� 53سعرة حرارية فقط كما لها ت�أثري ممتاز للتخل�ص من
ال�سيلوليت وطرد ال�سموم من اجل�سم.
يف ما يلي �سنعرفك على طريقة حت�ضري �شراب اجلريب
فروت للق�ضاء على ال�سيلوليت ودهون الفخذين.
املكونات:

ع�صري حبتني
م�����������ن

اجلريب فروت
كما ذكرنا لك �أعاله اجلريب فروت هو �إحدى �أبرز الفواكه
التي ت�ساعد على خ�سارة الوزن الحتوائها على ن�سبة عالية
م��ن امل�ي��اه والكثري م��ن العنا�صر الغذائية مقابل �سعرات
حرارية قليلة.
ع�صري حبة من الليمون
 يحتوي الليمون على الفيتامني  Cوحام�ض ال�سرتيكاللذين ي�س ّرعان عمل ّية الأي�ض.
كذلك ،ي�ساهم يف حرق الدهون املرتاكمة ،حترير اجل�سم
من ال�سموم ،مكافحة اجلوع وتقلي�ص الرغبة ال�شديدة يف
ت�ن��اول الطعام وذل��ك بف�ضل احتوائهما على
�ألياف الـ.Pectin
 ال�ل�ي�م��ون م��ن امل�ك��ون��ات الغنيةمب � ��ادة ال �ف�ل�اف��ون��وي��د التي
حت��رق ال��ده��ون ال��زائ��دة يف
ال��دم ،تقلل من م�ستويات
الكولي�سرتول والدهون
الثالثية العالية.
 ي��وف��ر الليمون الأليافامل �ع ��روف ��ة ب ��إ� �س��م البكتني
ال�ت��ي تتحكم يف �سد ال�شهية
م��ع امل���س��اع��دة على قلوية الدم.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ي�ح�ت��وي على
م��واد م�ضادة لالك�سدة حتمي اجل�سم
وتدعم وظيفة ان��زمي��ات الكبد على حرق
الدهون بكفاءة عالية.

كوب من ع�صري الأنانا�س
 هذه الفاكهة اال�ستوائ ّية حتتوي على ن�سبة عالية من�أن��زمي الربوميلني ال��ذي يح ّفز ال��دورة ال��دم��و ّي��ة ويخ ّفف
بالتايل من ظهور ال�سيلوليت.
ّ
غني �أي�ضاً بالفيتامني  Cال��ذي يحفز عمل ّية
 الأنانا�س ّ�إن� �ت ��اج ال �ك��والج�ي�ن م��ا ي �� �ش � ّد ال �ب �� �ش��رة ومي �ن��ع ظ �ه��ور تلك
ال�ت�ج��اع�ي��د ف�ي�ه��ا ،ك�م��ا �أ ّن ��ه ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ك�م� ّي��ة ك �ب�يرة من
الفيتامني  Kال��ذي يح ّفز ب��دوره ال��دورة الدمو ّية وي�سهّل
و�صول الأوك�سيجني �إىل الأن�سجة.
 مزج ع�صري الأنانا�س مع هذه املكونات من �ش�أنه ت�سريععمل ّية الأي����ض وح��رق ال��ده��ون يف اجل�سم ،وبالطبع احل ّد
من ال�سيلوليت و�ش ّد الب�شرة يف وقتٍ قيا�سي .هذا الع�صري
يخ�سركِ �أي�ضاً الكيلوغرامات الزائدة �إذا حر�صتِ على �شربه
بانتظام.
ّ
ر�شة من الزجنبيل
 الزجنبيل نبات غني مب�ضادات الأك�سدة ،يحظى ب�شعبيةعالية يف الدول الآ�سيوية ملا له من خ�صائ�ص مفيدة متعددة
للج�سم �إذ يحتوي على مادة غريينغول التي ت�ساهم ب�شكل
فعال يف منع الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،كما تعمل على خف�ض
ن�سبة الكولي�سرتول ال�سيء .ي�ساعد الزجنبيل على حرق
ال��ده��ون امل�تراك�م��ة يف البطن والأرداف فيك�سبك ر�شاقة
بك.
ملحوظة ،وي�ساعد يف تقوية جهاز املناعة اخلا�ص ِ
طريقة التح�ضري:
�أ�ضيفي كل املكونات �سوياً وتناويل هذا املزيج يومياً خ�صو�صاً
عند ال�صباح.
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اعالن بالن�شر
العدد 12893بتاريخ2020/3/26

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

�إعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3194جتاري جزئي � -أبوظبي

املدعى عليه  :كري�ستو �شاندر اناث
(العنوان � :إم��ارة ابوظبي  -مدينة زاي��د  -ق��رب م��ول مدينة زاي��د  -بناية
� - UAE - EXCHANGEشقة رقم � 5050ص ب  - 108699هاتف
متحرك رق��م  )050243037يرجى تزويدنا بامل�ستندات التي تعزز دفوعكم
يف هذه الدعوى واملقامة �ضدكم من  /بنك م�صر على الربيد الإلكرتوين
 khouse@knowledgehouse.aeاو على ال��وات����س �آب رقم
 0562539394وخالل ا�سبوع من تاريخه ينتهي بتاريخ 2020/3/31
اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان
قيد رقم 656

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رق��م  602ملك عبدالرحيم حممد ال��زرع��وين  -دي��رة  -املرقبات
 هاتف  04-2517720 :فاك�س  04-2517721 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنميةاالقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية �سيلفي جتارة
الهواتف املتحرك ولوازمها � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/3/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/3/23وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ
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اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان �سينغ
بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك وكفيل �ضامن
ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدات عقارية (حق منفعة)
 املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 846ا�سم املبنى  :مزايا بزن�س افينيو ايه ايه  - 1الطابق  - 1رقمالوحدات  101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 :امل�ساحة  117.06 :وفاء للمبلغ املطالب به ،
وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان �سينغ
بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك وكفيل �ضامن
ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة عقارية (حق منفعة)
 املنطقة  -اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 66ا�سم املبنى (اكزويكتيف باي -بود) الطابق  - 1رقم الوحدة : - 18امل�ساحة  81.6 :وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
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United Arab Emirates - Ministry of Justice
Sharjah Federal Appeal Court
Case Management Office
Date 26/ 03/ 2020 Issue No : 12893

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

ا�سم ال�شركة � :سيلفي جتارة الهواتف املتحرك ولوازمها � -ش ذ م م
العنوان  :حمل  1ملك حممد عبدالرحيم البناء  -ديرة  -املرر  -ال�شكل القانوين  :ذات
م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  731290 :رقم القيد بال�سجل التجاري 1164338 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب��أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2020/3/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/3/23وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رق��م  602ملك عبدالرحيم حممد ال��زرع��وين  -دي��رة -
املرقبات  -هاتف  04-2517720 :فاك�س  04-2517721 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

Notification by publication to appear before the
Case Management Office
in two languages one of which is issued in English
In Appeal No. 2020/ 355 labor
At the request of the appellant : Sharjah Taxi
To the appellee : Maaz Sana Ullah
You are charged to attend before the Case Management
Office of Sharjah Court of Appeal personally or by an
approved agent on Monday corresponding to 13/ 04 / 2020
in the case mentioned above - as an Appellee.
Director of Case
Signed
Seal of Sharjah Court of Appeal
Case Management Office

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم ()2020/1993
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لدى مقام الكاتب مبحاكم دبي  ،،،املوقر
انذار عديل بالن�شر رقم ()2020/1987

املنذر  :حممد �سبيل مو�سى �شاهني �سرف�ش
املنذر اليه  :في�صل ا�سماعيل غره البا�شا  -جمهول حمل الإقامة
املو�ضوع  /انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ  46000درهم
وعليه ف�إننا ننذركم ونكلفكم ب�سرعة الوفاء للمنذر مببلغ  46000درهم (�ستة
واربعون الف درهم) املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذر وذلك خالل خم�سة ايام
من تاريخه  ،ويف ح��ال امتناعكم ف�إننا �سنقوم باتخاذ الإج ��راءات القانونية
قبلكم واللجوء اىل اجلهات املعنية والق�ضاء للمطالبة بالزامكم ب�سداد ذلك
املبلغ  ،مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

املنذر � :ساجناي كومار ماليك
�ضد املنذر اليهما -1 /مينت ماركتينج �سريف�سيز � -ش م ح
 -2رافيندرا �شاندراكانت �شاوبال �شاندراكانت ترميباك �شاوب  -هندي اجلن�سية
مبوجب قر�ض �شخ�صي بني املنذر واملنذر اليهما تر�صد يف ذم��ة املنذر اليهما مبلغ م�ستحق
ل�صالح املنذر بقيمة  75000درهم  ،وحيث �أننا قمنا مبطالبتكم مرارا وتكرارا بالوفاء بالتزامكم ،
�إال �أننا مل جند �أي مبادرة لل�سداد رغم املطالبات املتكررة لذا ف�إننا بهذا الإنذار نخطركم  ،وذلك
بان تقوموا ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم والبالغ  75000درهم (خم�سة و�سبعون الف درهم)
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�شر هذا الإن��ذار  ،و�إال ف�إننا �سنلج�أ ملقا�ضاتكم وفقا للقانون واتخاذ
الإجراءات الالزمة حلفظ حقوق موكلنا ومطالبتكم بالتعوي�ض ف�ضال عن الفائدة القانونية
بواقع  %12تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  ،مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن
�إجراءات التقا�ضي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان
�سينغ بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك
وكفيل �ضامن ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعل��ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن وح��دة عقارية -
املنطقة  :وادي ال�صفا  - 2رقم االر���ض  - 1326ا�سم املبنى  :مزايا  - 23الطابق  - 3رقم الوحدة :
 - 302امل�ساحة  98.35 :وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

دعوة حل�ضور
االجتماع الأول للخربة
العدد 12893بتاريخ2020/3/26

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان
�سينغ بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك
وكفيل �ضامن ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعل��ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن وح��دة عقارية -
املنطقة  :وادي ال�صفا  - 2رقم االر���ض  - 1329ا�سم املبنى  :مزايا  - 27الطابق  - 1رقم الوحدة :
 - 112امل�ساحة  82.59 :وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

تبليغ ح�ضور جل�سة خربة ح�سابية
العدد 12893بتاريخ2020/3/26

يف الدعوى التكميلية رقم  2886ل�سنة  2019جتاري جزئي  -دبي

املدعي  /فينود كومار  -بوكالة املحامي  /حممد الها�شمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املعلن اليهم  /املدعي عليه الثاين  /مو مو�سا نيكو كون�سارى
اخل�صم املدخل  /جولد� .إيه .دي� .أم� .سي� .سي  -بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة
العمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأربعاء املوافق  2020/4/1يف متام ال�ساعة
الرابعة م�ساءا لعقد االجتماع الأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف  :مكتب ال�شارد -
دبي  ،القرهود � -شارع املطار  ،مبنى الفجر للأعمال  ،الطابق الأول  ،مكتب رقم  ، 120لذا
يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور االجتماع املذكور مع �إح�ضار كافة امل�ستندات
املتعلقة بالدعوى  ،وعليكم مراجعة اخلبري اوال ب�أول ب�ش�أن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات
اجراءات تنفيذ امل�أمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها.

اخلبري � /أحمد ال�شارد الفال�سي
رقم القيد بوزارة العدل 493
رقم القيد مبحاكم دبي 154

حماكم دبي

�صادرة عن اخلبري احل�سابي
�شاكر فريد عبدالرحمن زينل

اىل امل�ست�أنف �ضده الثاين (بي �أف �أم �إي �أي) (فرع دبي) وامل�ست�أنف �ضده الثالث (مارى زارين
جاى الغو بوريال) جمهولني الإقامة  -نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�سابية
يف الدعوى رقم  03-20452-2020جتاري مبركز ف�ض املنازعات االيجارية واملقامة �ضدكم
من امل�ست�أنف /نقوال جان بيار بوريت وميثله ال�سادة  /موزه اخلظر للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية ندعوكم ب�صفتكم طرفا يف الق�ضية امل�شار اليها اعاله باحل�ضور اىل مكتبنا رقم 503
بناية بوهليبه �شارع املرقبات  -ديره  -دبي  ،وذلك يف متام ال�ساعة  5.00من م�ساء يوم االربعاء
املوافق  2020/4/1وذلك للإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات .يف حال
تخلفكم عن احل�ضور �أو عدم ار�سال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد فاننا �سنبا�شر اجراءات
اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.
اخلبري احل�سابي � /شاكر فريد عبدالرحمن زينل
تليفون042204660 /

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان
�سينغ بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك
وكفيل �ضامن ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة عقارية  -املنطقة
 :وادي ال�صفا  - 2رقم االر�ض  - 1337ا�سم املبنى  :مزايا  - 4الطابق  - 6رقم الوحدة  - 608امل�ساحة :
 92.61وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهما � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر) �سروان �سينغ
بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إفادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته حمرر ال�شيك وكفيل �ضامن
ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م  -2 ،باجليندر ك��اور نريمال �سينغ �شانا ب�صفتها كفيلة و�ضامنة ملديونية
برولوجيك�س � -ش ذ م م � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما
جمهويل حمل الإقامة.
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة عقارية (ح�صة من
العقار) املنطقة  :الثنية اخلام�سة  -رقم االر�ض  - 857املبنى  - VUW DU 1ACالطابق  - 27رقم
الوحدة  - 2702 :امل�ساحة  105.08 :وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207بيع عقار مرهون

مو�ضوع التنفيذ � :إ�صدار القرار بتذييل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز التنفيذي
على العقار رقم  1042البالغ م�ساحته  454.36مرت مربع مبنطقة ند ح�صة ب�إمارة دبي املرهون للبنك
الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدرة مببلغ
 3.187.500.00درهم (ثالثة ماليني ومائة و�سبعة وثمانني الف وخم�سمائة درهم) من ح�صيلة البيع وما
ي�ستجد عليها من فوائد قانونية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا الحكام القانون واملادتني ( )25و( )26وما
بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008ب�إمارة دبي.
طالب الإعالن  :البنك العربي املتحد � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :زملي عاطفي عبداهلل � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�ض  -املنطقة  :ند
ح�صة  -رقم االر�ض  -1042امل�ساحة  454.36 :مرت مربع  -وفاء للمبلغ املطالب به وقدره ()3.187.500
درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3180/2018/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/762جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( 15418151.40درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :البنك التجاري الدويل � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :ساروان �سينغ الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب االقامة بجواز ال�سفر)
�سروان �سينغ بن الل �سينغ بهوجال (اال�سم ح�سب �إف��ادة التحرى اجلن�سية والإقامة) ب�صفته
حمرر ال�شيك وكفيل �ضامن ملديونية برولوجيك�س �ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�ض -
املنطقة  :الثنية الرابعة  -رقم االر�ض  - 2019وفاء للمبلغ املطالب به  ،وذلك للعلم مبا جاء
ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  2964/2019/305ا�ستئناف جتاري
مو�ضوع الإ�ستئناف� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2016/43جتاري كلي ،
والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإعالن  :علي بن حممد امان بن علي جامي � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
وميثله � :إبراهيم علي املو�سى احلمادي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم � -1 :سيد ر�سول �سيد عظيم -2علي بن عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل
-3فال�ش للعقارات  -ملالكها  /علي بن عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل �-4أبيار للتطوير
العقاري � -صفتهم بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضدهم .جمهويل حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :وح��ددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2020/5/6ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رقم  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  438/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/1734امر اداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره (  4450516درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :اناري�شيتنيكوفا � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :يو�سف حممد ح�سن حممد البحر � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :فالدميري�س بودروف�س � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )4450516درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7585/2019/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2018/1490جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 32103783.98درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :بنك امل�شرق � -ش م ع � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنهم  -1 :ريجن�سي بال�س للتجارة العامة � -ش ذ م م  -حاليا  -ريجن�سي للهواتف املتحركة -
�ش ذ م م � -سابقا -2علي حممد �سامل ابوعد�س  -ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية ريجن�سي بال�س للتجارة
العامة � -ش ذ م م -3فادى عون ابراهيم ال�شامي  -ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية ريجن�سي بال�س للتجارة
العامة � -ش ذ م م � -صفتهم بالق�ضية  :منفذ �ضدهم  -جمهويل حمل الإقامة .مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )32103783.98درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  642/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 2019/132أمر �أداء  ،ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( 610410درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن � :شهاب الدين حممد � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه  -1 :امباكت تونر للتجارة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )610410درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة الأحوال ال�شخ�صية

حمكمة دبي االبتدائية العمالية

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  270/2020/100احوال نف�س م�سلمني

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى  6/2020/73تظلم عمايل

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

العدد  12893بتاريخ 2020/3/26

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالطالق لل�ضرر ونفقة عدة ونفقة �أوالد �شاملة وم�سكن �شرعي وتقرير
احل�ضانة واجرة حا�ضنة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
طالب الإعالن � :شفنني ح�سن � -صفته بالق�ضية  :مدعي
وميثله  :ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :سبيل فاداكوت حمي الدين � -صفته بالق�ضية  :مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالطالق لل�ضرر ونفقة عدة ونفقة
�أوالد �شاملة وم�سكن �شرعي وتقرير احل�ضانة واجرة حا�ضنة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/4/26ال�ساعة � 8.30صباحا يف القاعة رقم ( )10يف مبنى
الأح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مو�ضوع الدعوى  :تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم  18/2020حجز حتفظي عمايل  ،والق�ضاء جمددا بالغاء
االمر املتظلم منه والق�ضاء بتوقيع احلجز التحفظي على الأموال املتظلم �ضدها املوجودة مبلف التنفيذ رقم 539/2019
جتاري وعلى الرخ�ص واملركبات والبنوك  ،مع الزام املتظلم �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
طالب الإعالن  -1 /حاميلتون كا�سرتو دي لونا � -صفته بالق�ضية  :متظلم
وميثله  :ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1:كيلي للمقاوالت � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :متظلم �ضده
جمهول حمل االقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد اقام عليكم التظلم املذكورة اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 18/2020
حجز حتفظي ع�م��ايل  ،والق�ضاء جم��ددا بالغاء االم��ر املتظلم منه والق�ضاء بتوقيع احل�ج��ز التحفظي على الأموال
املتظلم �ضدها املوجودة مبلف التنفيذ رقم  539/2019جتاري وعلى الرخ�ص واملركبات والبنوك  ،مع الزام املتظلم �ضدها
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2020/3/29ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ،ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  873/2020/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/3948جتاري جزئي ،
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره (  372135درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ادوين هوبريت بيو�س � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله  :فهد عبداهلل قمرب حممد � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :سينتور ا�سيت ماجنمنت مليتد  -مكتب متثيل � -صفته بالق�ضية
 :منفذ �ضده  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )372135درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  773/2019/207تنفيذ جتاري

مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/2478القا�ضي بالزام املنفذ
�ضدها ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 200182.72درهم) � ،شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :لوتاه للتقنية والتجارة العامة � -ش ذ م م � -صفته بالق�ضية  :طالب
التنفيذ  -وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه � -1 :شركة ال�صمغ العربي املحدودة � -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وق��دره ( )200182.72دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اخلميس  26مارس  2020م  -العـدد 12893

املال والأعمال

Thursday 26 March 2020 - Issue No 12893

�أدنيك اختتمت عام ًا ا�ستثنائي ًا حاف ًال بالنجاحات

 4.9مليار درهم قيمة م�ساهمة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض يف اقت�صاد الإمارة يف 2019
الظاهري :الأداء اال�ستثنائي �شمل كافة قطاعات ال�شركة ً
مدفوعا بالنمو امل�ستدام يف �أعداد الفعاليات
•• �أبوظبي-الفجر:

26

البنوك الإماراتية توفر للعمالء
 % 98من خدماتها �إلكرتونيا

•• �أبوظبي-وام:

تو�سع قطاع البنوك يف دولة الإمارات يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية خالل
ال�سنوات الثالث املا�ضية على نحو بات يلبي �أكرث من  % 98من متطلبات
العمالء لإمتام معامالتهم عرب تطبيقات �آمنة على الإنرتنت دون احلاجة
للذهاب �إىل مقرات البنوك لإجنازها بالطرق التقليدية التي كانت �سائدة
يف ال�سابق .و�أظهرت الدرا�سات التي �أجرتها الهيئة االحتادية للتناف�سية
والإح �� �ص��اء ارت �ف��اع ن�سبة امل�ستخدمني ل�ل�ق�ن��وات امل�صرفية الإلكرتونية
الرقمية يف الإم��ارات �إىل  90%مما يعك�س مدى الإقبال على هذا النوع
من اخلدمات امل�صرفية ..علما ب�أن الن�سبة الأكرب من املواطنني واملقيمني يف
الدولة ي�ستخدمون الهواتف املحمولة لإجناز معامالتهم امل�صرفية.
ويف ظل التطور الكبري ال��ذي �شهدته املعامالت الإلكرتونية للقطاع ،ف�إن
خدماتها عرب الإنرتنت مل تعد تقت�صر على �إيداع و�سحب الأموال وحتويلها
وغريها من الت�سهيالت الأخرى بل �أ�صبحت هناك بنوك افرتا�ضية بالكامل
ال توجد لها مقرات �إال على ال�شبكة العنكبوتية حيث ميكن للعمالء من
خاللها �إجناز جميع معامالتهم.
وتعترب من�صات “لف” و”نيو” و”�إك�سربي�س” التي �أطلقتها بنوك وطنية
خالل الفرتة املا�ضية مثاال حيا للمن�صات الرقمية امل�صرفية االفرتا�ضية
املتكاملة والتي متهد الطريق لال�ستغناء عن عمل البنوك التقليدية.
وكانت درا�سة �سابقة �أعدتها �شركة ماكينزي �أظهرت ا�ستعداد  48%من
�سكان دولة الإم��ارات لفتح ح�سابات م�صرفية يف بنك رقمي افرتا�ضي وهو
ما يعزز التوجه نحو ت�أ�سي�س املزيد من من�صات البنوك االفرتا�ضية خالل
املرحلة القادمة .وي�أتي توجه البنوك نحو ا�ستخدام التكنولوجيا للت�سهيل
على العمالء من�سجما مع خطط احلكومة الإلكرتونية يف التحول الذكي
جلميع اخلدمات التي يقدمها القطاعان العام واخلا�ص.
ووفقا مل�ؤ�شر املعرفة العاملي  2019الذي �أعدته م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
�آل مكتوم للمعرفة بال�شراكة مع املكتب الإقليمي للدول العربية ،وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ف�إن دولة الإمارات تتبو�أ موقعا متقدما على م�ستوى
العامل �ضمن م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية اخلا�صة بقطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات .ومع الإقبال الكبري للعمالء على اخلدمات امل�صرفية الرقمية
فقد باتت البنوك تت�سابق فيما بينها لطرح املزيد من خدماتها امل�صرفية
الرقمية عرب ال�شبكة العنكبوتية وتقدم احلوافز مل�ستخدميها ،الأمر الذي
زاد من حجم اال�ستثمارات التي بات يخ�ص�صها القطاع ملواكبة كل امل�ستجدات
التكنولوجية ذات العالقة بخدماتها عرب �شبكة الإنرتنت.

 5ابتكارات جلمارك دبي
حت�صل على اعتماد عاملي

•• دبي -وام:

ح�صلت  5ابتكارات جمركية جلمارك دبي على اعتماد املعهد العاملي لالبتكار
وم�ق��ره ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ومت ت�صنيف �أرب�ع��ة منها كابتكارات
حتويلية تقدم قيمة م�ضافة �ضمن امل�ستوى الثالث وه��و امل�ستوى الأعلى
�ضمن ت�صنيف االبتكارات من قبل املعهد العاملي لالبتكار  ،وابتكار واحد
�ضمن امل�ستوى الأول وهو االبتكار يف العمليات واخلدمات الداخلية وذلك
تعزيزا للمكانة العاملية التي تتمتع بها الدائرة و�صدارتها يف جمال االبتكار
واخلدمات .و�شملت االبتكارات اخلم�سة “ حقيبة امل�ست�شار” وهي حقيبة
متكاملة بتقنيات ذكية تدريبية مزودة بكامريا للتوا�صل والتوثيق عن بعد،
حتتوي على علب حافظة لعينات ومناذج من قطع �أ�سلحة ومواد متفجرة ،لكل
مادة منها رقم ت�سل�سلي لتعريف وتدريب املفت�شني عليها ..واالبتكار الثاين
“اك�س -برتول” �أول �سيارة جمركية مل�صدر للطاقة النظيفة يف العامل تعمل
بالطاقة الكهربائية والطاقة ال�شم�سية تقوم بعمليات التفتي�ش والتخلي�ص
اجلمركي وكذلك عمليات ال�شحن  ..واالبتكار الثالث “مر�سال  ”2نظام
جمركي متكامل حقق نقلة نوعية يف العمل اجلمركي ن�ظ��راً للإمكانات
ال�ضخمة و�أح��دث التقنيات التي يعتمد عليها ،و�شموله ملختلف �إجراءات
العمل ..واالبتكار الرابع “ روبوت التدقيق” حيث تعتمد جمارك دبي على
�أح��دث التقنيات وت�ستخدم من�صات ذكية ورقمية ،مع الذكاء اال�صطناعي
والروبوتات من �أجل حتقيق �أهدافها وغاياتها مع حتقيق ر�ؤيتها باعتبارها
�إدارة اجلمارك الرائدة يف العامل ..واالبتكار اخلام�س “ التجارة الإلكرتونية
عرب احلدود با�ستخدام تقنية البلوك ت�شني « .

�أعلنت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
�أدنيك”� ،إح��دى ال�شركات التابعة ل�شركة
القاب�ضة (� ، )ADQأم ����س ع��ن حتقيق
م�ساهمات مبا�شرة وغري مبا�شرة يف اقت�صاد
�أبوظبي خالل عام  2019بقيمة �إجمالية
بلغت  4.9مليار درهم ،بنمو ن�سبته 46%
م �ق ��ارن ��ة ب� �ع ��ام  ،2018ل�ي�رت �ف��ع بذلك
�إجمايل قيمة م�ساهمة �أدنيك يف االقت�صاد
املحلي منذ ت�أ�سي�س ال�شركة يف عام 2005
�إىل  36.9مليار درهم.
وت�أتي النتائج املميزة التي حققتها �أدنيك
ل �ع ��ام  2019ب �ع��د حت �ق �ي��ق من ��و بن�سبة
 15.8%يف ع ��دد ال � ��زوار ال �ق��ادم�ين من
جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل خ�ل�ال  ،2019مبا
يناهز  2.3مليون زائ��ر ،ولي�صل �إجمايل
عدد زوار املراكز التابعة لـ �أدنيك �إىل 19.8
مليون زائر منذ عام .2005
وبلغ عدد الفعاليات التي ا�ست�ضافها مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض ومركز العني
ل�ل�م��ؤمت��رات ال �ع��ام امل��ا��ض��ي  496فعالية،
ل�يرت �ف��ع �إج� �م ��ايل ع ��دد ال �ف �ع��ال �ي��ات التي
ا�ست�ضافتها املراكز التابعة لـ �أدنيك يف 15
عاماً �إىل نحو  3,887فعالية.
ويف عام  ،2019ا�ست�ضافت املراكز التابعة
ل�شركة �أب��وظ�ب��ي الوطنية للمعار�ض 11
م�ع��ر��ض�اً ج��دي��داً ،بن�سبة من��و و��ص�ل��ت �إىل
 22.2%م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام  ،2018وبلغ
عدد املعار�ض العاملية واملحلية  60معر�ضاً،
ب ��زي ��ادة ن���س�ب�ت�ه��ا  5.2%م �ق��ارن��ة بالعام
.2018
وا� �س �ت �� �ض��اف��ت �أدن� �ي ��ك يف م��راك��زه��ا خالل
العام املا�ضي  28م�ؤمتراً دولياً ،من بينها
 10م�ؤمترات دولية تقام للمرة الأوىل يف
ال�شرق الأو�سط .كما فازت ال�شركة بثمانية
ع �ط��اءات لتنظيم وا��س�ت���ض��اف��ة م�ؤمترات
دول�ي��ة ب ��ارزة ،مقارنة بخم�سة ع�ط��اءات يف
العام  ،2018م�سجل ًة منواً ن�سبته .60%
وك���ش�ف��ت ال���ش��رك��ة ع��ن دع�م�ه��ا ال�ستحداث
ال �ع��دي��د م ��ن ف��ر���ص ال �ع �م��ل اجل ��دي ��دة يف
القطاعات ذات ال�صلة و�صلت �إىل 27,543
ف��ر� �ص��ة ع �م��ل ،ب�ن���س�ب��ة من ��و ،42.36%
و�ساهمت ال�شركة يف زيادة �أعداد احلجوزات
ال�ف�ن��دق�ي��ة �إىل  764,161غ��رف��ة على
م�ستوى الإم ��ارة ،بنمو و�صلت ن�سبته �إىل
 ،61.4%م�ق��ارن� ًة ب��الأرق��ام امل�سجلة عام
.2018
كما و�صلت ن�سبة التوطني يف �أدنيك خالل
ال�ع��ام املا�ضي �إىل  72باملائة م��ن جمموع
القوى العاملة ،يف حني بلغت ن�سبة التوطني
يف منا�صب الإدارة العليا .87%
ومتكنت ال�شركة �أي���ض�اً م��ن حتقيق �أعلى
ت�صنيف لر�ضا املتعاملني يف قطاع تنظيم
الفعاليات واملعار�ض العاملية ،بن�سبة و�صلت
�إىل  ،95.3%وب ��زي ��ادة ق��دره��ا 0.6%
مقارنة بالعام  .2018وبلغت ن�سبة �سعادة
املوظفني  ،85%بزيادة قدرها 3.65%
عن عام .2018
وعلى �صعيد مت�صل ،ا�ست�ضاف مركز �إك�سل
ل�ن��دن يف العا�صمة الربيطانية واململوك
بالكامل من قبل �شركة �أبوظبي الوطنية
للمعار�ض 431 ،فعالية حمققاً ن�سبة منو
بلغت  4.61%م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام .2018
ورح��ب امل��رك��ز �أي���ض�اً ب��أرب�ع��ة م�لاي�ين زائر،
حم �ق �ق �اً من� ��واً ب�ن���س�ب��ة  73.9%مقارنة
بالعام املا�ضي.

 36.9مليار درهم �إجمايل م�ساهمة ال�شركة يف اقت�صاد الإمارة خالل ً 15
عاما

نتائج ا�ستثنائية
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال ��س�ع��ادة حميد مطر
ال� �ظ ��اه ��ري ،ال �ع �� �ض��و امل �ن �ت��دب والرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة �أب ��وظ� �ب ��ي الوطنية
للمعار�ض �أدنيك وال�شركات التابعة لها :
�شهدنا خالل العام  2019نتائج ا�ستثنائية
يف �أدنيك” ،حيث متكنا من حتقيق العديد
من النجاحات والإجن ��ازات الهامة ،والتي
�أ�سهمت يف تر�سيخ مكانتنا نحو ريادة قطاع
�سياحة الأعمال .ومن خالل ا�ست�ضافة �أبرز
املعار�ض وامل�ؤمترات العاملية ،توا�صل �أدنيك
مواكبتها لأه��داف خطة �أبوظبي ور�ؤيتها
االق �ت �� �ص��ادي��ة  2030ال �ت��ي ت �ع��زز مكانة
العا�صمة كوجهة رائ��دة ل�سياحة الأعمال
يف املنطقة”.
و�أ�ضاف حققنا خالل العام  2019يف �شركة
�أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�م�ع��ار���ض وال�شركات
التابعة لها نتائج ا�ستثنائية �شملت كافة
قطاعات ال�شركة� ،إىل جانب النمو امل�ستدام
وامل�ل�م��و���س يف �أع ��داد ال�ف�ع��ال�ي��ات واملعار�ض
وامل�ؤمترات التي ا�ستقطبت ال�شركات املحلية
والعاملية على حد ��س��واء .وق��د ع� ّززن��ا عاماً
بعد ع��ام ،من جهودنا الرامية �إىل تر�سيخ
مكانة �أبوظبي ب�صفتها وجهة عاملية وحلقة
و�صل لقطاع �سياحة الأعمال ،حيث تجُ �سد
نتائجنا دل�ي� ً
لا دام�غ�اً على ال�ت��زام ومثابرة
ف ��رق ال�ع�م��ل ل��دي �ن��ا ،وال �ت��ي ب��ذل��ت جهوداً
متميزة لالرتقاء بح�ضور ال�شركة ومكانتها
على ال�صعيدين املحلي والعاملي”.
وب�ين الظاهري �أن �“ :أدنيك تتطلع �إىل
موا�صلة جهودها ال��رام�ي��ة تر�سيخ مكانة
�أب��وظ �ب��ي ب���ص�ف�ت�ه��ا ال�ع��ا��ص�م��ة الإقليمية
ال ��رائ ��دة ل���س�ي��اح��ة الأع � �م� ��ال� ،إىل جانب
ا� �س �ت �م��راره��ا يف ت ��زوي ��د اجل �ه ��ات املنظمة
والعار�ضة والوفود مبن�ش�آت وخدمات عاملية
الطراز ل�ضمان جناح كافة الفعاليات التي
ت�ست�ضيفها مرافقنا وف��ق �أعلى م�ستويات
املرونة والكفاءة”.
فعاليات ا�سرتاتيجية
وت�ضمنت الفعاليات التي ا�ست�ضافتها �أدنيك
يف الن�صف الأول م��ن ع��ام  2019طيفاً
وا�سعاً من الفعاليات املتخ�ص�صة البارزة،
ح�ي��ث ا�ست�ضافت ال���ش��رك��ة يف �شهر يناير
القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل” ،املتخ�ص�صة
مب�ن��اق���ش��ة االب �ت �ك��ار يف جم � ��االت الطاقة
والتكنولوجيا النظيفة وال�ك�ف��اءة ،بهدف
حتقيق م�ستقبل �آمن وم�ستدام ،وا�ستقطبت
الفعالية قرابة � 34ألف �شخ�ص .بالإ�ضافة

ا�ستقطاب  2.3مليون زائر يف  2019بنمو ن�سبته % 15.8
 3887فعالية ت�ست�ضيفها �أدنيك منذ انطالقتها يف 2005

نتائج  2019تر�سخ مكانتنا نحو ريادة قطاع �سياحة الأعمال

�إىل معر�ض توظيف بدورته الثالثة ع�شر،
معر�ض التوطني ال��رائ��د يف املنطقة الذي
ي��رك��ز ع �ل��ى ال �ت��وظ �ي��ف وال �ت �ط��وي��ر املهني
ويهدف �إىل زي��ادة القوى العاملة الوطنية
ودعم الباحثني عن العمل.
وي �ع��د م �ع��ر���ض وم� ��ؤمت ��ر ال ��دف ��اع ال ��دويل
�آيدك�س ومعر�ض الدفاع والأم��ن البحري
نافدك�س” ،واللذان عقدا يف �شهر فرباير،
من �أب��رز الأح��داث التي نظمتها �أدن�ي��ك يف
الن�صف الأول من عام  ،2019وا�ستقطب
امل �ع��ر� �ض��ان ع �ل��ى م� ��دار � 5أي � ��ام� ،أك �ث�ر من
 124,370زائ � ��راً ،ف���ض� ً
لا ع��ن 1,213
م��ن مم�ث�ل��ي و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام ال�ع��امل�ي��ة من
 42دولة ،و�شهد املعر�ضان توقيع �صفقات
ب�ل�غ��ت قيمتها  20م�ل�ي��ار دره� ��م .ودعمت
�أدنيك ب�صفتها ال�شريك الذهبي الر�سمي
وال�شريك امل�ست�ضيف ،فعاليات الأوملبياد
اخلا�ص للألعاب العاملية �أبوظبي ،”2019
التي ا�ست�ضافتها الإم��ارات العربية املتحدة
لأول مرة يف املنطقة يف �شهر مار�س .2019
وا�ست�ضافت قاعات �أدنيك الداخلية املتميزة
 11نوع من مناف�سات الريا�ضات الداخلية،
ت�ضمنت كرة الري�شة وكرة ال�سلة واجلودو
وتن�س الطاولة وك��رة ال�ط��ائ��رة ،ويعد هذا
العدد من القاعات املجهزة لهذه الريا�ضات
الأك �ب��ر ع �ل��ى م���س�ت��وى الإم � � ��ارة .و�شهدت
دورة الأومل�ب�ي��اد اخلا�ص م�شاركة �أك�ثر من
 7,500ري��ا� �ض��ي مي �ث �ل��ون  190دول ��ة،
��ش��ارك��وا يف  24ري��ا��ض��ة ف��ردي��ة وجماعية،
بالإ�ضافة �إىل  3,000مدرب.
ع�ل��او ًة ع�ل��ى ذل ��ك ،ا��س�ت���ض��اف��ت �أدن �ي ��ك يف
ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام ع ��دة معار�ض
وفعاليات بارزة ،منها معر�ض �سيتي �سكيب
وم �ع��ر���ض ال� �ع ��رو� ��س �أب ��وظ� �ب ��ي ومعر�ض
�أبوظبي ال��دويل للكتاب ومعر�ض مهارات

الإمارات واملعر�ض الدويل لل�سيارات.
وا�ست�ضافت �أدنيك يف الن�صف الأخ�ير من
ع��ام  ،2019ع ��دداً ك�ب�يراً م��ن الفعاليات
وامل�ع��ار���ض وامل ��ؤمت��رات اال�ستثنائية ،حيث
ا�ست�ضافت خ�لال �شهر �أغ�سط�س معر�ض
�أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل ل�ل���ص�ي��د والفرو�سية،
امل �ع��ر���ض ال��ري��ا� �ض��ي ال��وح �ي��د املخ�ص�ص
لل�صيد والفرو�سية والريا�ضات البحرية
واخل��ارج �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة .ك�م��ا ا�ست�ضافت
�أدن� �ي ��ك ب���ش�ه��ر ��س�ب�ت�م�بر م ��ؤمت ��ر الطاقة
العاملي ،الذي يعد واحداً من �أهم املنتديات
العاملية يف جم��ال ال�ط��اق��ة ،وح���ض��ره �أكرث
م��ن � 15أل� ��ف ��ش�خ����ص م��ن داخ� ��ل وخ ��ارج
الدولة ،مبا يف ذلك  4,000م�شارك و66
وزي��راً .وتعد الإم��ارات العربية املتحدة �أول
دولة يف ال�شرق الأو�سط ت�ست�ضيف م�ؤمتر
ال�ط��اق��ة ال �ع��امل��ي ،ح�ي��ث � �ش��ارك يف املعر�ض
�أكرث من  200جهة عار�ضة من �أكرث من
 150دولة .كما �شهد �شهر �سبتمرب تنظيم
فعاليات معر�ض يوروتري ال�شرق الأو�سط،
ال � ��ذي ع �ق��د ل �ل �م��ره الأوىل يف املنطقة،
مب�شاركة � 120شركة عاملية من  18دولة
وا�ستقطب �أكرث من � 11ألف زائر ،يف حني
�شهد �شهر �أكتوبر تنظيم �أدنيك وا�ست�ضافتها
ملعر�ض �أبوظبي ال��دويل ل�ل�ق��وارب ،والذي
ح�ضره �أكرث من � 26ألف زائر و�شارك به
 284عار�ض من  27دولة .كما ا�ست�ضافت
ال�شركة يف �شهر نوفمرب واح��دة م��ن �أكرب
و�أجن ��ح دورات م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر �أبوظبي
ال��دويل للبرتول �أديبك” ،الذي ا�ستقطب
�أك�ث�ر م��ن � 145أل ��ف م���ش��ارك و 2,000
عار�ض من  67دولة ،ت�ضمنوا �أكرب منتجي
النفط والغاز وال�شركات العاملة يف قطاع
ال�ط��اق��ة ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل .وت�ب��ع ذلك
ا�ست�ضافة وتنظيم �أدنيك يف �شهر دي�سمرب

اقت�صادية دبي تك�شف عن تفا�صيل �إغالق املن�ش�آت والأن�شطة التجارية

ال��دورة العا�شرة من معر�ض �سيال ال�شرق
الأو�سط”� ،أح��د �أب��رز املعار�ض ال��رائ��دة يف
جم��ال الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات وال�ضيافة يف
املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة الن�سخة
اخل��ام���س��ة م��ن م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال ��دويل
ل �ل �ت �م��ور .وك ��ان ��ت دورة ع ��ام  2019من
معر�ض �سيال ال���ش��رق الأو�سط” ،الأكرب
يف تاريخ املعر�ض منذ انطالقته لأول مرة
عام  .2010و�شهد املعر�ض توقيع و�إجناز
ع��دد كبري من ال�صفقات التجارية بقيمة
جتاوزت  7.2مليار درهم ،على مدار الأيام
ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي ع�ق��دت فعالياته فيها .كما
متكن املعر�ض من ا�ستقطاب � 23ألف خبري
وزائر من �أكرث من  50دولة ،مبعدل زيادة
يف النمو بلغ  13%عن عام .2018
وتوّجت �أدنيك عام  2019بح�صولها على
عدد من اجلوائز الهامة ،حيث حازت على
ج��ائ��زة الرابطة الدولية مل��راك��ز امل�ؤمترات
 AIPCلالبتكار للعام  ،2019وذلك
ع��ن من�صة االب�ت�ك��ار امل�ب�ت�ك��رة واملخ�ص�صة
لالجتماعات ،وجائزتني دوليتني يف جمال
االب �ت �ك��ار م��ن امل��ؤ��س���س��ة الأوروب� �ي ��ة لإدارة
اجل��ودة � EFQMضمن فعاليات حتدي
االب�ت�ك��ار ال ��ذي �أق �ي��م ع�ل��ى ه��ام����ش منتدى
امل�ؤ�س�سة الأوروب�ي��ة لإدارة اجل��ودة 2019
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ال �ف �ن �ل �ن��دي��ة ه�ل���س�ن�ك��ي ،عن
فئتي االبتكار يف جم��ال جتربة املتعاملني
و”االبتكار يف جمال االقت�صاد الدائري”.
وت�ب�رز ه��ذه اجل��وائ��ز اجل�ه��ود املميزة التي
ب��ذل�ت�ه��ا ال �� �ش��رك��ة يف ��س�ب�ي��ل حت�ق�ي��ق �أعلى
م���س�ت��وي��ات ال�ت�م�ي��ز والإب � � ��داع ،ك�م��ا ت�سلط
ال�ضوء على الأعمال املهمة يف جمال التنمية
امل�ستدامة وامل�شاريع املبتكرة .وتعترب هذه
الإجنازات وغريها عالمات فارقة يف تعزيز
املكانة العاملية لـ �أدنيك”.

ال�سماح ملحالت ال�سوبرماركت واجلمعيات التعاونية والبقاالت وال�صيدليات بالعمل طوال الأ�سبوع
•• دبي-الفجر:

وجهت اقت�صادية دب��ي املن�ش�آت التجارية يف الإمارة
بغلق �أبوابها ملدة �أ�سبوعني بدءًا من �أم�س ،بالتوافق
مع القرارات والتوجيهات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات،
وذلك على �ضوء انت�شار فريو�س كورونا حول العامل.
وبناء على ذلك ،فقد تقرر �إغالق الأن�شطة التجارية
مي�س
يف الإم � � ��ارة ،ع �ل��ى �أن ي���س�ت�ث�ن��ى م�ن�ه��ا م��ا ق��د ّ
االحتياجات الأ�سا�سية ل�سكان الإم ��ارة ،وذل��ك حتى
الثامن من �أبريل املقبل .ويف الوقت ذاته ،يتيح القرار
لأ�صحاب املن�ش�آت املغلقة موا�صلة ممار�سة �أن�شطة
التجارة الإلكرتونية خالل فرتة الإغالق.
و��س�م�ح��ت اق�ت���ص��ادي��ة دب ��ي مل �ح�لات ال�سوبرماركت

واجلمعيات التعاونية والبقاالت وال�صيدليات �أن تظل
مفتوحة طوال �ساعات اليوم وعلى مدار �أيام الأ�سبوع
“ ،”7 -24على �أال يتجاوز عدد املت�سوقني من هذه
املتاجر  30%من طاقتها اال�ستيعابية ،مع �ضرورة
املحافظة على التباعد االجتماعي املحدد مبرتين
ب�ين ك��ل عميل و�آخ ��ر .وينطبق ق��رار الإغ�ل�اق على
الأ�سواق الرئي�سية وكافة املن�ش�آت والأن�شطة التجارية
املنت�شرة يف جميع ال�شوارع الرئي�سية والفرعية يف
الإمارة ،مبا يف ذلك املراكز التجارية ومراكز الت�سوق
يف كافة �أرجاء الإمارة ،ي�ضاف �إليها الأ�سواق املفتوحة
ال �ت��ي ت���ش�م��ل ب �ي��ع الأ� �س �م ��اك واخل �� �ض��ار واللحوم،
با�ستثناء �أ� �س��واق الأ��س�م��اك واخل �� �ض��راوات واللحوم
للبيع باجلملة والتوريد .و�سيظل احلظر قائ ًما على
تقدمي ال�شي�شة يف جميع املقاهي املرخ�صة .ويغطي

قرار الإغالق ملدة �أ�سبوعني� :صاالت كمال الأج�سام
واللياقة البدنية وحدائق املالهي ومعك�سرات الربيع،
�إ�ضافة �إىل �صاالت الألعاب الرتفيهية والإلكرتونية
ودور ال�سينما و�صالونات احلالق الرجالية والتجميل
الن�سائية ومراكز التدليك وال�سبا.
وي�ستثني من ق��رار الإغ�ل�اق املخابز وور���ش ت�صليح
ال �� �س �ي��ارات وامل �� �ش��اغ��ل وم�غ��ا��س��ل امل�لاب ����س ومقدمي
اخل��دم��ات الفنية وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ل�ل�م�ب��اين .وا�شتمل
ال� �ق ��رار �إغ �ل��اق امل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي والكافترييات
ومنافذ ت�ق��دمي خ��دم��ات امل ��أك��والت وامل���ش��روب��ات ،مع
وجود ا�ستثناءات ت�شمل املطاعم واملقاهي يف املن�ش�آت
الفندقية التي تقدم الوجبات للنزالء فقط� ،إ�ضافة
�إىل خدمة طلبات ال�سيارات وتو�صيل الطعام ونقل
الأغ��ذي��ة .وميكن للمتعاملني ا�ستالم طلباتهم من

بنك الفجرية الوطني نّ
يعي الدكتورة رجاء القرق نائب ًا جديد ًا للرئي�س
•• الفجرية -الفجر:

�أعلن بنك الفجرية الوطني (�ش.م.ع) �أم�س
ع��ن ت�ع�ي�ين ال��دك �ت��ورة رج ��اء ال �ق��رق ،نائب
الرئي�س والع�ضو املنتدب ملجموعة عي�سى
�صالح القرق ،نائباً جديداً لرئي�س جمل�س
�إدارت��ه .و�ستتوىل الدكتورة رجاء القرق دور
وال��ده��ا ��س�ع��ادة عي�سى ��ص��ال��ح ال �ق��رق حيث
�ستعمل ع��ن ك�ث��ب م��ع جمل�س �إدارة البنك
يف الإدارة الفعالة ل�ش�ؤونه والإ��ش��راف على
ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت��ه ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال�سيا�سات
الرئي�سية والإقبال على املخاطرة والتعيينات
العليا وكذلك الإ�شراف على كبار التنفيذيني
ورواتبهم .وتعليقاً على هذا التعيني اجلديد،
قال �سمو ال�شيخ �صالح بن حممد ال�شرقي،
رئي�س جمل�س �إدارة بنك الفجرية الوطني:

“ي�سعدنا الرتحيب بالدكتورة رجاء القرق
يف دورها اجلديد ونفتخر بان�ضمام �شخ�ص
مبكانتها �إىل جمل�س �إدارت �ن��ا .فهي اخليار
الأم �ث��ل ل�ت�وليّ ه��ذا ال ��دور بف�ضل جناحها
الباهر يف قيادة عدد من امل�ؤ�س�سات يف جميع
�أن�ح��اء الإم ��ارات ونهجها يف العمل وفهمها
العميق لالقت�صاد الإماراتي .فلطاملا �سلطنا
ال�ضوء يف بنك الفجرية الوطني على الدور
امل �ح��وري ال ��ذي ت ��ؤدي��ه امل ��ر�أة الإم��ارات �ي��ة يف
دفع جمتمع الأعمال �إىل الأم��ام و�سنوا�صل
االع�ت�راف مب�ساهمتها القديرة يف م�سرية
منوّنا « .تتمتع الدكتورة رجاء القرق� ،سيدة
الأعمال الرائدة ،مبكانة فريدة يف املنطقة
بف�ضل دعمها وت�شجيعها ل�سيدات الأعمال.
ف�ه��ي رئ�ي���س��ة جم�ل����س � �س �ي��دات �أع �م ��ال دبي
وع�ضو يف جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة

فروع املطاعم ،و�إذا كان املطعم داخل املركز التجاري،
ي�ت��وج��ب التن�سيق م��ع �إدارة امل��رك��ز للح�صول على
املوافقة لت�سليم الطلبات مبا�شرة للعمالء �أو داخل
ال�سيارات .ومبوجب ال�ق��رار ،ت�ستمر ف��روع البنوك
وامل �� �ص��ارف يف م��زاول��ة ال�ع�م��ل امل�ع�ت��اد ،م��ا مل ي�صدر
قرار تنظيمي من م�صرف الإمارات العربية املتحدة
امل��رك��زي ،وكذلك احل��ال بالن�سبة �إىل ف��روع �شركات
ال�صرافة وال �ع �ي��ادات ،حيث ميكنها جمي ًعا مزاولة
�أن�شطتها امل �ع �ت��ادة ،م��ع � �ض��رورة ات �خ��اذه��ا التدابري
االحرتازية والوقائية الالزمة ،مبا يف ذلك التعقيم
والتباعد االجتماعي يف ا�ستقبال اجلمهور وتنظيم
ال��دور بني العمالء .و�ستقوم اقت�صادية دبي بتنفيذ
حمالت تفتي�شية للت�أكد من ال�ت��زام جميع املن�ش�آت
التجارية بكافة البنود الواردة يف تعميم الإغالق.

دبي وجمعية �سيدات دبي .كما ت�شغل القرق
من�صب نائب رئي�س جمل�س �أم�ن��اء جامعة
حممد ب��ن را��ش��د للطب وال�ع�ل��وم ال�صحية
وهي ع�ضو يف جمل�س �أمناء جامعة حمدان
ب��ن حم�م��د ال��ذك �ي��ة ،ورئ�ي����س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة اجلليلةُ .عيّنت القرق �أي�ضاً ع�ضواً
يف جمل�س �أم�ن��اء م�ب��ادرات حممد ب��ن را�شد
�آل مكتوم العاملية � -إح��دى �أك�بر م�ؤ�س�سات
التنمية واملجتمع يف ال�شرق الأو� �س��ط ،كما
كانت �أول �إماراتية ت�شغل من�صباً يف جمل�س
�إدارة بنك  HSBCال�شرق الأو�سط املحدود،
وه��ي �أي���ض�اً ع�ضو يف امل�ج�ل����س اال�ست�شاري
لبنك  ،Couttsق�سم الرثوة يف جمموعة
.Royal Bank of Scotland
واح�ت�ل��ت ال�ق��رق امل��رت�ب��ة الأوىل يف ت�صنيف
“فورب�س ال�شرق الأو�سط” لأق��وى 100

�سيدة �أعمال يف ال�شرق الأو�سط لعام 2020
واخ �ت��ارت �ه��ا ف��ورب ����س �أي �� �ض �اً يف امل��رت �ب��ة 84
م��ن ب�ين “�أقوى  100ام� ��ر�أة يف العامل”
لعام  .2019كما احتلت املرتبة الأوىل يف
العديد من قوائم فورب�س يف العقد املا�ضي
�إىل جانب ح�صولها على جوائز من عدد من
املنظمات العاملية.
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حمدان بن را�شد يرت�أ�س االجتماع ال�سنوي لعمومية دوبال القاب�ضة
•• دبي-وام:

ت��ر�أ���س ��س�م��و ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي ��ر امل��ال�ي��ة رئ�ي����س جمل�س �إدارة
�شركة دوب��ال القاب�ضة االجتماع ال�سنوي للجمعية
العمومية لل�شركة – ال��ذراع اال�ستثمارية حلكومة
دبي يف قطاعات التعدين وال�سلع والطاقة والكهرباء
وامل�شاريع ال�صناعية.
ح�ضر االجتماع  -الذي عقد يف ديوان �صاحب ال�سمو
حاكم دبي  -معايل �سعيد حممد الطاير نائب رئي�س
جمل�س الإدارة و�أع�ضاء املجل�س واملديرون وممثلون
ع��ن امل���س��اه�م�ين م��ن م��ؤ��س���س��ة دب ��ي لال�ستثمارات
احلكومية ومدققو احل�سابات.
و �أ�شاد �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم بالأداء
الت�شغيلي ال�ق��وي ل�شركة دوب ��ال القاب�ضة و�شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم  EGAوهي تكتل �صناعي
يف قطاع الأملنيوم متلك �شركة دوبال القاب�ضة 50%
من �أ�صوله خالل العام  2019وذلك على الرغم من
التحديات الكبرية يف ال�سوق وانخفا�ض �سعر الأملنيوم
يف البور�صة العاملية.
و �أ�شار �سموه �إىل اجلودة العالية التي يتميز بها انتاج
�شركة الإم ��ارات العاملية للأملنيوم والأ��س����س املتينة
لل�شركة واجلهود احلثيثة لالرتقاء باملنتج وحت�سني

التكلفة التناف�سية يف ال�سوق وقال �إن كل هذه العوامل
�ست�سهم مبوا�صلة ال�شركة حتقيق املزيد من النتائج
الإي�ج��اب�ي��ة يف ال�سنوات املقبلة .و اط�ل��ع �سموه على
الأداء يف م�صفاة الألومينا مبنطقة الطويلة ب�أبوظبي
و التي ا�ستهلت باكورة انتاجها يف �شهر �أبريل 2019
و�سجلت ن��اجت��ا �إج�م��ال�ي��ا ب�ل��غ  1.1م�ل�ي��ون ط��ن من
الألومينا خالل العام ،يف حني ا�ستهل م�شروع منجم
البوك�سيت يف دول��ة غينيا م�ؤ�س�سة غينيا للألومنيا
انتاجه يف �شهر �أغ�سط�س وق��ام بتكرير �إجمايل بلغ
 1.7مليون طن من البوك�سيت خالل العام .و ا�ستمع
�سموه �إىل �شروحات حول امل�شاريع اجلارية يف دوبال
القاب�ضة و تنفيذ م�شروع متطور لإنتاج الطاقة يعمل
بتوربينات غازية بدورة مركبة بقدرة انتاجية 625
ميجاوات وحمطة حتلية امل�ي��اه بالتنا�ضح العك�سي
بقدرة �إنتاجية ت�صل �إىل  9ماليني جالون يوميا يف
م�صهر الإمارات العاملية للأملنيوم بجبل علي يف دبي
والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مبادلة حيث يحرز
امل�شروع تقدما ملمو�سا.
ك�م��ا اط �ل��ع ��س�م��وه ع�ل��ى �أن���ش�ط��ة ال�ت�ك��ري��ر والتوزيع
 Downstream Businessيف قطاع الألومنيوم
يف ظل اجلهود احلثيثة التي تبذل من �أجل التو�سع
يف الأعمال املتخ�ص�صة لت�شكيل الألومنيوم يف دولة
الإمارات.

و اط�ل��ع ��س�م��وه ع�ل��ى ��س�ير ال�ع�م��ل ال ��ذي ي�سري وفق
اجلدول املحدد يف م�شروع من�ش�أة بلدية دبي لتحويل
النفايات �إىل طاقة يف �إم��ارة دب��ي والتي تعد املن�ش�أة
الأك �ب�ر م��ن ن��وع�ه��ا يف ال �ع��امل ح�ي��ث �سيتم معاجلة
1.82مليون طن من النفايات �سنويا ،والذي يجرى
تنفيذه مع �شركاء �آخرين.
وق ��ال م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حم�م��د ال �ط��اي��ر ،ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الإدارة :تعمل دوب��ال القاب�ضة على ترجمة
توجيهات قيادتنا ال��ر��ش�ي��دة يف تعزيز مكانة دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى خ��ارط��ة االقت�صاد
العاملي حيث ت�ضطلع ال�شركة بدور حموري يف دعم
وت �ن��وي��ع االق�ت���ص��اد ال��وط �ن��ي وامل���س��اه�م��ة يف حتقيق
م�ستقبل �أك�ثر �إ�شراقا لدولة الإم��ارات ب�صفة عامة
ولإمارة دبي خا�صة .
و�أ�ضاف �أن ال�شركة حققت انتاجا بلغ  2.60مليون
طن من مبيعات معدن ال�صب خالل العام 2019
الأمر الذي جعلها حتافظ على مكانتها كثالث �أكرب
منتج �أويل للألومنيوم يف العامل خارج ال�صني.
و �أو�ضح �أن �شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم تتمتع
مب�ك��ان��ة ع��امل�ي��ة يف جم��ال ب�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات ذات القيمة
امل���ض��اف��ة �أو م��ا ي�سمى الأل��وم �ن �ي��وم ف��ائ��ق اجل ��ودة و
و�صلت الن�سبة �إىل  87.40%من �إجمايل املبيعات
العاملية و التي مت بيعها لأكرث من  400عميل من

 50دولة وتوا�صل ال�شركة جهودها احلثيثة لتبقى
�أكرب منتج الألومنيوم فائق اجلودة من حيث الكمية
يف العامل .و �أ�شار �إىل �أن �شركة دوبال القاب�ضة وقعت
اتفاقية �إطارية مع �شركة �إي دي �إف الفرن�سية لتعزيز
التعاون يف م�شروعات الطاقة مع الرتكيز �أكرث على
دول��ة الإم ��ارات ،وا�ستك�شاف ع��دد من امل�شاريع التي
تدعم ا�سرتاتيجية الدولة للتوطني و�إ�ضافة قيمة
لالقت�صاد الوطني.
من جانبه ا�ستعر�ض �سعادة عبد النا�صر بن كلبان،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة دوبال القاب�ضة عددا من
امل���ش��اري��ع احل��ال�ي��ة و�آخ� ��رى ق�ي��د ال��درا� �س��ة يف جمال
الطاقة والكهرباء وتعزيز فر�ص التوطني يف القطاع
ال�صناعي.
و قال ابن كلبان :توا�صل ال�شركة جهودها احلثيثة
لتطوير م�صنع �إماراتي متكامل لدرفلة الألومنيوم
�ألومنيوم يت�سم مب�ستوى منخف�ض من ثاين �أك�سيد
ال �ك��رب��ون ع�ن��د االن �ت��اج وك��ذل��ك م���ص�ن��ع لبطاريات
ال �ت �خ��زي��ن ل��دع��م ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وا�سرتاتيجية
اال�ستثمار لإن���ش��اء خ��ط جتميع م�ستقبلي لت�صنيع
�سيارات كهربائية مبا يدعم م�سرية االقت�صاد الأخ�ضر
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومن �ضمن امل�شاريع
قيد للدرا�سة مرفق متكامل لإع��ادة تدوير اخلردة
ومن�ش�أة لإنتاج عجالت الأملنيوم امل�سبوك .

�ضمن التدابري املُتخذة من ِقبل حكومة الدولة للحد من التجمعات

«االقت�صاد» تو�صي بعقد كافة اجتماعات اجلمعيات العمومية
لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة بطريق «التمرير» دون ح�ضور امل�ساهمني
•• �أبوظبي-الفجر:

�أو�� �ص ��ت وزارة االق �ت �� �ص��اد ب �ع �ق��د ك��اف��ة اجتماعات
اجلمعيات العمومية لل�شركات امل�ساهمة اخلا�صة لعام
 2020بطريق “التمرير” عو�ضاً عن االجتماعات
العادية ودون ح�ضور امل�ساهمني ،وذل��ك حتى �إ�شعار
�آخ��ر .ت��أت��ي تو�صية ال ��وزارة �ضمن ال�ت��داب�ير املُتخذة
من قِبل حكومة الدولة للحد من التجمعات ملواجهة
تف�شي وباء “كورونا  ،»COVID-19وحر�صاً على
ال�صحة العامة و�سالمة م�ساهمي وموظفي ال�شركات
العاملة بالدولة.
وو� �ض �ع��ت ال� � ��وزارة ع ��دد م��ن ال �� �ض��واب��ط ل�ع�ق��د تلك
االج �ت �م��اع��ات ت���ش�م��ل �� �ض ��رورة ال�ت�ن���س�ي��ق للح�صول
على موافقة م�سبقة م��ن وزارة االقت�صاد على بنود
ج��دول �أعمال اجلمعية العمومية ،وذل��ك قبل �إر�سال
الدعوة مل�ساهمي ال�شركة النعقاد اجلمعية العمومية
بالتمرير .وذلك �إىل جانب التزام ال�شركات امل�ساهمة
اخلا�صة ب�إر�سال كتب م�سجلة مل�ساهمي ال�شركة ون�شر
دع ��وة اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة يف �صحيفتني حمليتني
يوميتني ت�صدر �إحداهما على الأق��ل باللغة العربية،

على �أن يو�ضح بهما ج��دول الأعمال وطريقة انعقاد
اجلمعية العمومية بالتمرير� ،أوع��ن طريق و�سائل
االت���ص��ال احل��دي�ث��ة �إذا ك��ان ن�ظ��ام ال�شركة الأ�سا�سي
ي�سمح بذلك.
ويقوم جمل�س �إدارة ال�شركة برت�شيح مقرر اجتماع
وجامع �أ�صوات للجمعية العمومية لأغرا�ض التحقق
من ن�صاب االنعقاد �سواء بالأ�صالة �أو الوكالة و�إعداد
حم�ضر اجلمعية العمومية ،م��ع تعيني �أم�ين �سجل
�أ��س�ه��م معتمد ل ��دى ه�ي�ئ��ة االوراق امل��ال�ي��ة وال�سلع،
وذلك يف حال عدم وجود �أمني �سجل �أ�سهم لل�شركة،
والتن�سيق مع �أمني ال�سجل لتمكني م�ساهمي ال�شركة
م��ن االط�ل�اع على تقرير جمل�س الإدارة وامليزانية
ال�ع�م��وم�ي��ة واحل �� �س��اب��ات اخل�ت��ام�ي��ة وال�ت���ص��وي��ت على
ق� ��رارات اجلمعية العمومية ب�ـ(ال�ت�م��ري��ر) ،والقرار
اخل��ا���ص �إن وج��د .و�أو��ض�ح��ت ال� ��وزارة �أن اجتماعات
اجلمعية العمومية تعقد مبقر ال�شركة يف الزمان
واملكان املحددين بخطاب الدعوة للم�ساهمني ،وذلك
بح�ضور �أع���ض��اء جمل�س الإدارة وم��دق��ق احل�سابات
و�أم�ي�ن ال�سجل وم �ق��رر االج�ت�م��اع وج��ام��ع الأ�صوات
وممثل عن وزارة االقت�صاد وال�سلطة املخت�صة و�أية

جهة رقابية �أخري ذات �صلة ،وذلك كله مرهون بقيام
ال�شركة ب�إتاحة �آليات التوا�صل �سواء كانت مرئية �أو
مقروءة �أو م�سموعة جلل�سات اجلمعيات العمومية.
وي �ت �ع�ين ع �ل��ى رئ �ي ����س اجل �م �ع �ي��ة الإع� �ل ��ان ع ��ن بدء
االج�ت�م��اع بعد االل �ت��زام بالن�صاب ال�ق��ان��وين ل�صحة
االنعقاد والتو�صيات على ال �ق��رارات ،ويتم ال��رد على
�أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات امل�ساهمني امل�شاركني يف االجتماع
ب��ال�ت�م��ري��ر وذل ��ك ب��ال�ق��در ال ��ذي ال ُي�ع��ر���ض م�صلحة
ال�شركة لل�ضرر �أثناء عَقد االجتماع مع تدوين كافة
الأ��س�ئ�ل��ة والأج��وب��ة يف �سجل خ��ا���ص يلحق مبح�ضر
االج�ت�م��اع وي��ودع يف امل��رك��ز الرئي�سي لل�شركة بحيث
ميكن لأي من امل�ساهمني االط�لاع عليه يف �أي وقت
اعتباراً من اليوم التايل النعقاد اجلمعية العمومية
بالتمرير .و�إىل جانب ذلك تلتزم ال�شركة بت�سجيل
فيديو بوقائع االجتماع واالحتفاظ به مبقر ال�شركة،
على �أن ت�سلم ن�سخة منه �إىل الوزارة يف حالة ُطلب منها
ذلك .كما �أو�ضحت ال��وزارة �أي�ضا �آلية تلقي طلب من
امل�ساهمني املالكني لن�سب  10%على الأقل من ر�أ�س
مال ال�شركة لإدراج بنود �إ�ضافية على جدول الأعمال
وذلك قبل االجتماع بخم�سة �أيام عمل على الأقل و�أن

يتم �إ�ضافة البند عن طريق الربيد الإلكرتوين املعد
من قبل �أمني ال�سجل ،ومتكني امل�ساهمني من االطالع
على البند والت�صويت.
ومن جانبه ،يلتزم �أمني �سجل الأ�سهم ومقرر وجامع
الأ� �ص��وات ب�إن�شاء راب��ط �إل�ك�تروين خا�ص مب�ساهمي
ال�شركة لتمكينهم من ت�سجيل الدخول وحتديد �آلية
الت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية العمومية
ب��ال�ت�م��ري��ر ،وي �ك��ون ك�ل ً�ا م��ن رئ�ي����س اجلمعية و�أمني
ال�سجل ومقرر وجامع الأ��ص��وات ومدقق احل�سابات
م�س�ؤولني م�س�ؤولية كاملة ع��ن �صحة ودق��ة بيانات
حم�ضر اجلمعية العمومية بالتمرير.
وفيما يخ�ص ال�ت��زام��ات م�ساهمي ال�شركة ،فت�شمل
��ض��رورة الت�سجيل للم�شاركة يف اجلمعية العمومية
على ال��راب��ط الإل �ك�تروين ،حيث يكون مالك ال�سهم
امل�سجل هو �صاحب احلق يف امل�شاركة والت�صويت على
القرارات ،وطرح �أية �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات.
وتلتزم كافة ال�شركات امل�ساهمة اخلا�صة مبوافاة وزارة
االق�ت���ص��اد ب���ص��ورة م��ن حم�ضر اجلمعية العمومية
بالتمرير وذل��ك خ�لال ي��وم��ي عمل على الأك�ث�ر من
تاريخ االنعقاد.

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يدعم برنامج « ً
معا كلنا بخري» مببلغ  25مليون درهم

••�أبوظبي-الفجر:

�أعلن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي – جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية
ال��رائ��دة – عن تقدمي مبلغ  25مليون دره��م دعماً لربنامج “معا كلنا
بخري” ال ��ذي �أط�ل�ق�ت��ه هيئة امل���س��اه�م��ات املجتمعية “معا” ال�ستقبال
امل�ساهمات من الأف ��راد واجل�ه��ات وال�شركات لدعم كافة اجلهود يف ظل
ال �ظ��روف ال�صحية ال��راه �ن��ة .وك ��ان م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�لام��ي من
امل�ؤ�س�سات ال�سباقة يف تقدمي الدعم لهذا الربنامج يف خطوة منه لتعزيز
اجلهود الوطنية للت�صدي للأزمة ال�صحية واالقت�صادية و�سط تداعيات
فريو�س كورونا امل�ستجد .وتعليقاً على هذا املو�ضوع� ،أعرب �سعادة جوعان
عوي�ضه اخليلي ،رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف �أبوظبي الإ��س�لام��ي ،عن
اع�ت��زاز وتقدير �أ��س��رة م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي للجهود التي تبذلها

حكومة دولة االمارات العربية املتحدة واملجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي
والهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية للت�صدي لهذه الأزم��ة .وتعترب م�ساهمتنا
التزاماً وواجباً وطنياً نابعاً من حر�ص م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي على
تفعيل دور امل�ؤ�س�سات الوطنية للم�شاركة يف دعم هذا الربنامج ،وت�ؤكد على
التزامنا يف دعم وم�ساندة الق�ضايا الإن�سانية واملجتمعية مبا ين�سجم مع
�أ�س�س امل�س�ؤولية املجتمعية للم�صرف .وكانت هيئة امل�ساهمات املجتمعية
“معا” قد �أعلنت عن انطالق برنامج “معا نحن بخري” لدعم جهود
حكومة �أبوظبي للتغلب على التحديات الراهنة من خ�لال تفعيل دور
امل�س�ؤولية املجتمعية بفتح ب��اب امل�ساهمات املالية والتطوعية والعينية
من الأفراد وامل�ؤ�س�سات .كما قام امل�صرف ب�إطالق �سل�سلة من الإجراءات
للتخفيف عن كاهل املتعاملني الذين ت��أث��روا بتداعيات فريو�س كورونا
امل�ستجد .وت�شمل هذه الإجراءات عمالء امل�صرف من الأفراد وال�شركات.

�أغلقت مراكز �إ�سعاد املتعاملني ودعت القطاع اخلا�ص لال�ستفادة من خدماتها الذكية

غرفة دبي تتحول لغرفة ذكية بالكامل وجميع خدماتها متاحة لعمالئها عرب قنوات رقمية
•• دبي-الفجر:

�أع�ل�ن��ت غ��رف��ة جت ��ارة و��ص�ن��اع��ة دب��ي عن
�إغ�لاق مركز �إ�سعاد املتعاملني يف املبنى
ال��رئ�ي���س��ي وج�م�ي��ع ال �ف��روع ال�ت��اب�ع��ة لها
يف الإم� ��ارة ،اب �ت��دا ًء م��ن ال�ي��وم اخلمي�س
امل��واف��ق  26م��ار���س  ،2020وذل��ك مع
حتولها �إىل اخلدمات الذكية ،وتوفريها
ل�شريحة وا��س�ع��ة م��ن ه��ذه اخل��دم��ات يف
خمتلف قنواتها الإلكرتونية والذكية.
وبالإ�ضافة �إىل مركز �إ�سعاد املتعاملني
يف امل�ق��ر الرئي�سي ب��دي��رة� ،سيتم �إغالق
مراكز �إ�سعاد املتعاملني يف كل من “فرع
ج�ب��ل علي” و “مكتب امل�ن�ط�ق��ة احلرة
مبطار دبي الدويل” و “مكتب العوير-
امل�ي�ن��اء اجلاف” ال�ت��اب�ع��ة ل�غ��رف��ة جتارة
و�صناعة دبي ،وذلك يف �إط��ار الإجراءات
وال �ت��داب�ير االح�ت�رازي ��ة ال �ت��ي اتخذتها
ال�غ��رف��ة بالتن�سيق م��ع اجل �ه��ات املعنية
ملواجهة تداعيات تف�شي فريو�س الكورونا
امل�ستجد (كوفيد .)19

ودع��ت الغرفة متعامليها �إىل اال�ستفادة
م��ن م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن اخلدمات
الذكية والإلكرتونية التي تغطي كافة
احتياجات ومتطلبات جمتمع الأعمال،
والتي متكن امل�ستثمرين من �إجناز جميع
معامالتهم عن بعد بي�سر و�سهولة ووفق
�أرقى املعايري العاملية.
وت��وف��ر الغرفة خدماتها املتكاملة عرب
ق�ن��وات خمتلفة لإث ��راء جتربة املتعامل
ت �� �ش �م��ل ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال ��ذك �ي ��ة وامل ��وق ��ع
الإل� �ك�ت�روين ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل الأك�شاك
الذكية املنت�شرة يف �أنحاء �إمارة دبي ،مما
ي ��ؤك��د ال�ت��زام�ه��ا بتعزيز حت��ول جمتمع
�أعمالها �إىل جمتمع ذكي ومتطور.
وت�شمل اخل��دم��ات الذكية التي توفرها
ال �غ ��رف ��ة م �ع ��ام�ل�ات �إ� � �ص � ��دار �شهادات
املن�ش�أ والت�صديقات وخدمات الع�ضوية
وخدمة الدرا�سات والأب�ح��اث والتقارير
الأع�م��ال واخل��دم��ات القانونية و�إ�صدار
دفرت الإدخ��ال امل�ؤقت للب�ضائع وعالمة
غ��رف��ة دب ��ي ل�ل�م���س��ؤول�ي��ة االجتماعية

ل� �ل� ��� �ش ��رك ��ات وال �ت �� �ص �ن �ي ��ف االئ� �ت� �م ��اين
وخدمات جمموعات وجمال�س الأعمال
بالإ�ضافة �إىل اخلدمات املتاحة للهيئات
االقت�صادية واملهنية .وت�شمل اخلدمات
الذكية التف�صيلية التي توفرها الغرفة
يف خ��دم��ة ال�ع���ض��وي��ة �إ�� �ص ��دار وجتديد
وت �ع��دي��ل ال�ع���ض��وي��ة ،وخ��دم��ة الإدخ� ��ال
امل ��ؤق��ت ل�ل�ب���ض��ائ��ع ال �ت��ي ت���ش�م��ل �إ�صدار
وتعديل و�إ�صدار بدل فاقد وبديل لدفرت
الإدخ��ال امل�ؤقت ،وت�شمل خدمات �شهادة
املن�ش�أ �إ� �ص��دار وت�ع��دي��ل و�إ� �ص��دار ن�سخة
�إ�ضافية ل�شهادة املن�ش�أ ،يف ح�ين ت�شمل
اخلدمات القانونية الو�ساطة واملعلومات
ال�ق��ان��ون�ي��ة .وت���ش�م��ل خ��دم��ة الدرا�سات
�إ� �ص��دار التقارير وال�ب�ح��وث والدرا�سات
ور�سائل التو�صية والتعريف وغريها� .أما
خدمات الرتاخي�ص والت�صاريح فت�شمل
ت���ص��ري��ح وت��رخ�ي����ص وجت��دي��د جمال�س
وجم�م��وع��ات الأع �م��ال ،وت�شمل خدمات
ال�ت���ص��دي�ق��ات ال�ت���ص��دي��ق ع�ل��ى التوقيع
والأختام و�صورة طبق الأ�صل.
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اقت�صادية عجمان ُت�صدر
ن�شرات توعوية للم�ستهلكني

•• عجمان-الفجر:

ت�سعى دائ��رة التنمية االقت�صادية يف عجمان يف ظل الو�ضع الراهن �إىل
املوجهة �إىل امل�ستهلكني حلمايتهم وطم�أنتهم ،و�أ�صدرت
تكثيف التوعية ّ
جمموعة م��ن ال��ر��س��ائ��ل ال�ت��وع��وي��ة للحد م��ن انت�شار وان�ت�ق��ال العدوى،
ّ
للتب�ضع بعيداً عن
تتناول ن�صائح وحتذيرات منها اختيار الوقت املنا�سب
�أوق��ات االزدح��ام ،و وجوب ارت��داء القفازات عند ا�ستخدام عربات الت� ّسوق،
و�شراء االحتياجات ال�ضرورية من ال�سلع واالحتفاظ بالفواتري ،وعدم
الت�س ّرع يف ال�شراء واملقارنة بني ال�سلع من ناحية اجل��ودة وال�سعر ،وعدم
ا�صطحاب الأطفال �أثناء الت� ّسوق ،و�ضرورة ا�ستخدام معقّم اليدين عند
االنتهاء من الت�سوق ،وح ّثت جمتمع امل�ستهلكني �إىل تقليل عدد الزيارات
�إىل اجلمعيات ومراكز الت� ّسوق واال�ستعانة باملتاجر الإلكرتونية وخدمة
التو�صيل �إىل املنازل لتجنب االختالط واالزدحام .ويف ال�ش�أن ذاته ُتطمئن
الدائرة اجلمهور من تو ّفر ال�سلع اال�ستهالكية يف الإمارة ،وتدعوهم �إىل
عدم اخلوف من نفاذ الكميات ،بالإ�ضافة �إىل االلتزام بتوجيهات احلكومة
التي ت�ضع �أمنهم و�سالمتهم �ضمن �أولوياتها.
كما ك ّثفت الدائرة يف الآونة الأخرية حمالتها الرقابية ونزولها امليداين
التجار
ع�ل��ى الأ� �س��واق يف الإم� ��ارة مل��واج�ه��ة �أي ��ة ظ��واه��ر �سلبية م��ن ق�ب��ل ّ
كا�ستغالل الإقبال املتزايد على بع�ض املنتجات بهدف رفع الأ�سعار ،وتقوم
بتحرير خمالفات فورية للمخالفني.

 61مليار درهم مكا�سب
الأ�سهم الإماراتية خالل جل�ستني

•• �أبوظبي-وام:

وا�صلت امل�ؤ�شرات العامة لأ��س��واق امل��ال الإماراتية �صعودها القوي لليوم
ال�ث��اين على ال�ت��وايل ا�ستمرارا لتفاعلها م��ع املحفزات االقت�صادية التي
�أطلقتها الدولة.
وربحت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�شركات املتداولة نحو  61مليار درهم
خالل جل�ستني وذلك ح�سبما �أظهرته املتابعة اليومية للتعامالت.
و�شملت الربحية غالبية الأ�سهم املتداولة لكن الن�سبة الأعلى من الربحية
�سجلت ل�صالح �شريحة من الأ�سهم القيادية التي ا�ستقطبت اجلزء الأكرب
من �سيولة املتداولني ويف مقدمتها �أ�سهم البنوك.
فقد ارتفع امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي للأرواق املالية خالل جل�سة ام�س
بن�سبة  7.23%بالغا م�ستوى  3915نقطة يف حني ك�سب امل�ؤ�شر العام
ل�سوق دبي املايل  6.42%مغلقا عند م�ستوى  1823نقطة.
و قاد االرتفاع يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية �سهم االت�صاالت ال�صاعد �إىل
م�ستوى  14درهما بالإ�ضافة �إىل �سهم بنك �أبوظبي الأول البالغ 10.30
درهم و بنك �أبوظبي التجاري املدرج  5.65درهم و�سهم الدار �إىل 1.7
درهم.
و يف �سوق دب��ي امل��ايل ارت�ف��ع �سهم بنك دب��ي الإ��س�لام��ي �إىل  3.92درهم
فيما �صعد �سهم �إعمار �إىل  2.32درهم و�سهم بنك الإمارات دبي الوطني
�إىل  7.38درهم .و بلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف �سوقي �أبوظبي ودبي
املاليني  566مليون درهم و و�صل عدد الأ�سهم املتداولة �إىل  466مليون
�سهم نفذت من خالل � 9429صفقة.

مالية عجمان تكثف جهودها
ال�ستمرارية الأعمال واخلدمات

•• عجمان ـ الفجر

توا�صل مالية عجمان تنفيذ خططها العاجلة من الإجراءات االحرتازية
والوقائية التي تتخذها الدولة للم�ساهمة يف احل��د من انت�شار فريو�س
كورونا امل�ستجد والتي من �ش�أنها امل�ساعدة على حماية موظفي الدائرة
ومتعامليها.
ولعبت الدائرة دوراً فاع ً
ال يف تعزيز جهود الدولة الرامية للحفاظ على
�صحة و��س�لام��ة م��وظ�ف��ي احل�ك��وم��ة ح�ي��ث ات �خ��ذت �سل�سلة م��ن اخلطط
العملية ك��ان م��ن �ش�أنها حماية املوظفني و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال
وتقدمي اخلدمات على م�ستوى اجلهات احلكومية يف �إمارة عجمان� ،ضمن
بيئة عمل �آمنة و�سليمة ،م�ستفيدة بذلك من البنية التحتية التكنولوجية،
والأنظمة الذكية والإلكرتونية املتوفرة لديها.
وم��ن �أب ��رز اخل�ط��ط العملية يف ه��ذا الإط ��ار ،مت تطبيق العمل ع��ن بعد
ملوظفي ال��دائ��رة بناء على الدليل االر��ش��ادي للعمل عن بعد يف اجلهات
احلكومية يف �إمارة عجمان وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال واخلدمات
يف حاالت الطوارئ والكوارث والأزمات.
وكانت ال��دائ��رة حري�صة يف ظل الو�ضع الراهن على رف��ع كفاءة وفعالية
�أنظمة العمل املالية للحكومة واال�ستثمار الأمثل يف جمال توفري خدمات
التدريب والتعلم الإلكرتوين على م�ستوى حكومة عجمان ،وذلك لتعزيز
ثقافة التعلم عن بعد؛ مبا له من ميزات و�سمات رائدة.
ومن هذا املنطلق قامت الدائرة ب�إطالق خدمة اجلل�سات االفرتا�ضية عرب
بوابة التعلم الإلكرتوين والتي متكن موظفي احلكومة من ح�ضور الور�ش
وال��دورات التدريبية التي تعقدها عرب” بوابة املاليني “ ،ومتابعتها من
خالل �أجهزتهم الإلكرتونية بكل �سهولة وي�سر.
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حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية دائرة الأمور امل�ستعجلة
 وعلى2020  مار�س31 م يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم الثالثاء املوافق.م.ذ.تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش
. و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سميWWW.EmiratesAuction.COM من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة املوقع االلكرتوين
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ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
_ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
320I ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
320I ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
320I ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
320I ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
έΩϧϳΎϔΛΎΑ ϥΎγϳϧ
ϭϳϓ Ϫϳϟϭέϔϳη
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ΝΎΗέϭΑγ Ύϳϛ
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
TT ϱΩϭ
έϠΟϧέ ΏϳΟ
έίϳϠΑ ϝϳέΗ Ϫϳϟϭέϔη
ΎϳϔϳέΑ ΎΗϭϳϭΗ
BMWX5
ϭΗέϳγ Ύϳϛ
ϭΗέϳγ Ύϳϛ
H1 ϱΩϧϭϳϫ
Ύϓϭϧ· ΎΗϭϳϭΗ
ίΗϳΟ ϱΩϧϭϳϫ
ϱΎϘηΎϗ ϥΎγϳϧ
Ώ ϙϳΑ ϥΎγϳϧ
Ώ ϙϳΑ ϥΎγϳϧ
ΝέΗ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
ϥϭϟΎϓ ΎΗϭϳϭΗ
αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
έΗγΩ ˬϭϧϳέ
ϝϭΑϣϳγ ϭϧϳέ
αϭϳϟϭϛ ϭϧϳέ
ϝϳέΗ αϛ ϥΎγϳϧ
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
ΝέΗ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
Νέϳϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ίϧΑ αΩϳγέϣ
6 ΩίΎϣ
ϭϳέ Ύϳϛ
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
ϭϳέ Ύϳϛ
Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
ϭϳΩϧϭϣ Ωέϭϓ
ϭΑϳϟΎϣ Ϫϳϟϭέϔϳη
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
ϑϟϭΟ ϥΟϭ αϛϟϭϓ
GTI ϥΟϭ αϛϟϭϓ
ΎΗϳΟ ϥΟϭ αϛϟϭϓ
Νέϳϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ΝέΗ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
ϭΗϧϳέϭγ Ύϳϛ
ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
Q7 ϱΩϭ
έΗγΩ ˬϭϧϳέ
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
ΎΗϳΟ ϥΟϭ αϛϟϭϓ
έΟϧϟΎηΗ ΝΩϭΩ
ΝΩ· Ωέϭϓ
GC2 ϲϠϳΟ
ϭέΎϣΎϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
έΗΑϭ Ϫϳϟϭέϔϳη
ϭΗέϳγ Ύϳϛ
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
Νέϳϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
Νέϳϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ΝέΗ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

2011
2008
2014
2009
2011
2008
2012
2011
2013
2010
2010
2008
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2016
2016
2016
2015
2014
2012
2011
2014
2015
2008
2013
2015
2015
2012
2008
2015
2011
2011
2014
2015
2009
2015
2012
2008
2010
2010
2010
2008
2015
2009
2008
2016
2013
2008
2016
2012
2010
2009
2010
2012
2015
2015
2010
2015
2015
2009
2016
2014
2017
2007
2009
2015
2012
2015
2010
2010
2014
2012
2009
2014
2015
2010
2013
2014
2011
2014
2015
2011
2012
2016
2014
2013
2014
2014
2012
2014
2012
2016
2012
2012
2007
2018
2009
2008
2005
2013
2016
2011
2010
2008
2011
2012
2015
2014
2012
2017
2014
2015
2010
2015
2014
2012
2014
2013
2016
2014
2014
2009
2016
2014
2014
2016
2011
2015
2014
2014
2014

19108/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5810/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12738/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19490/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2672/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12302/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12074/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1549/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3515/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2535/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2564/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1955/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19300/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28822/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15333/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15339/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15331/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15335/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13377/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13379/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13370/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13595/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9064/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21316/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2024/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18534/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17466/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6745/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1384/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23539/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19207/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3279/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6447/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
10340/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12970/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12299/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5860/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2548/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2610/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14207/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17363/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5793/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22894/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2541/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12616/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2585/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2645/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3673/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5720/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27107/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7399/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19381/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15645/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2123/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7360/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2060/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1396/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27139/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22109/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5783/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1998/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4956/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12628/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3012/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
26537/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9680/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8493/209 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22476/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15334/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7069/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5587/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
16016/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9547/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2111/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
323/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
29411/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7099/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1124/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
317/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1383/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
11867/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14169/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
16376/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
356/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9307/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15709/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9399/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1814/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14044/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22819/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13249/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19861/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12733/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1388/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20983/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19322/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21192/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20978/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1320/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13147/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19896/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15828/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15653/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
427/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25321/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
11970/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13846/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2712/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1309/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13837/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14164/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2067/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4933/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6833/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15018/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
30245/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13750/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14847/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12300/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3150/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15593/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22646/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1546/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4347/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4965/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22770/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9530/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8724/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21211/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13290/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3736/2014 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13885/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
29970/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
29848/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28119/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ

P/46769/ϲΑΩ
2/44516/ΔϗέΎηϟ
K/54236/ϲΑΩ
C/87793/ϲΑΩ
O/25548/ϲΑΩ
15/74167/ϲΑυϭΑ
C/97196/ϲΑΩ
14/51201/ϲΑυϭΑ
T/28191/ϲΑΩ
P/85055/ϲΑΩ
D/94692/ϲΑΩ
5/40258/ϲΑυϭΑ
2/95824/ΔϗέΎηϟ
P/72481/ϲΑΩ
7/21137/ϲΑυϭΑ
7/21370/ϲΑυϭΑ
7/21363/ϲΑυϭΑ
7/23784/ϲΑυϭΑ
2/36991/ΔϗέΎηϟ
2/36910/ΔϗέΎηϟ
2/36796/ΔϗέΎηϟ
E/40415/ϲΑΩ
Q/80969/ϲΑΩ
E/69109/ϲΑΩ
15/55346/ϲΑυϭΑ
Q/78706/ϲΑΩ
1/51931/ΔϗέΎηϟ
B/22959/ϥΎϣΟϋ
P/90129/ϲΑΩ
11/75056/ϲΑυϭΑ
B/82124/ϲΑΩ
Q/61775/ϲΑΩ
6/79386/ϲΑυϭΑ
Q/44597/ϲΑΩ
R/56639/ϲΑΩ
11/97589/ϲΑυϭΑ
34795/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
Q/44594/ϲΑΩ
O/64745/ϲΑΩ
Q/80567/ϲΑΩ
D/26778/ϲΑΩ
2/51697/ΔϗέΎηϟ
N/32906/ϲΑΩ
Q/80753/ϲΑΩ
Q/47188/ϲΑΩ
1/60563/ΔϗέΎηϟ
16/30919/ϲΑυϭΑ
E/94803/ϲΑΩ
2/53710/ΔϗέΎηϟ
C/29455/ΔϣϳΧϟ αέ
13/63703/ϲΑυϭΑ
O/83949/ϲΑΩ
S/36101/ϲΑΩ
Q/93746/ϲΑΩ
L/56732/ϲΑΩ
O/32470/ϲΑΩ
9/96270/ϲΑυϭΑ
C/23582/ΔϣϳΧϟ αέ
R/30679/ϲΑΩ
R/45307/ϲΑΩ
41213/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
R/43405/ϲΑΩ
Q/19484/ϲΑΩ
K/90837/ϲΑΩ
T/86892/ϲΑΩ
14/45065/ϲΑυϭΑ
T/86076/ϲΑΩ
D/34653/ϲΑΩ
10/39622/ϲΑυϭΑ
A/10825/ΓέϳΟϔϟ
H/84294/ϲΑΩ
R/95563/ϲΑΩ
P/37419/ϲΑΩ
H/52321/ϲΑΩ
B/95682/ϥΎϣΟϋ
I/21665/ϲΑΩ
37662/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
B/93077/ϲΑΩ
O/27878/ϲΑΩ
5/67346/ϲΑυϭΑ
R/52939/ϲΑΩ
E/36091/ϲΑΩ
H/36602/ϲΑΩ
2/77613/ΔϗέΎηϟ
Q/90553/ϲΑΩ
E/44526/ϲΑΩ
P/79450/ϲΑΩ
R/30783/ϲΑΩ
D/28249/ϲΑΩ
k/47593/ϲΑΩ
E/86272/ϲΑΩ
I/66874/ϲΑΩ
66831/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
4/34809/ϲΑυϭΑ
12/13196/ϲΑυϭΑ
F/49839/ϲΑΩ
Q/28063/ϲΑΩ
12/13184/ϲΑυϭΑ
E/30143/ϲΑΩ
T/78098/ϲΑΩ
M/87298/ϲΑΩ
2/16281/ΔϗέΎηϟ
C/84383/ϲΑΩ
B/23072/ϥΎϣΟϋ
O/59439/ϲΑΩ
S/16471/ϲΑΩ
J/43061/ϲΑΩ
5/94833/ϲΑυϭΑ
U/64605/ϲΑΩ
O/61684/ϲΑΩ
15/55098/ϲΑυϭΑ
J/15209/ϲΑΩ
C/86133/ϲΑΩ
D/33280/ϲΑΩ
G/13763/ϲΑΩ
U/31636/ϲΑΩ
B/55296/ϲΑΩ
Q/73748/ϲΑΩ
R/89238/ϲΑΩ
11/54736/ϲΑυϭΑ
I/99451/ϲΑΩ
98529/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
R/17468/ϲΑΩ
R/17506/ϲΑΩ
15/43983/ϲΑυϭΑ
J/67104/ϲΑΩ
D/78244/ϲΑΩ
P/96289/ϲΑΩ
P/51299/ϲΑΩ
F/74018/ϲΑΩ
11/20437/ϲΑυϭΑ
R/65258/ϲΑΩ
R/22698/ϲΑΩ
M/24793/ϲΑΩ
P/73325/ϲΑΩ

8,000
4,000
48,000
7,000
10,000
6,000
11,000
10,000
13,000
8,000
8,000
6,000
8,000
10,000
9,000
9,000
9,000
9,000
6,000
14,000
16,000
14,000
11,000
5,000
4,000
21,000
34,000
6,000
16,000
36,000
30,000
14,000
1,800
16,000
7,000
7,000
14,000
16,000
5,000
16,000
8,000
4,000
6,500
6,500
6,500
4,000
24,000
6,000
4,000
30,000
13,000
1,500
30,000
11,000
7,000
6,000
7,000
11,000
24,000
14,000
5,000
18,000
14,000
4,000
60,000
32,000
45,000
7,000
14,000
15,000
9,000
22,000
10,000
2,300
5,000
10,000
6,000
8,550
19,000
7,600
24,700
13,300
7,600
9,500
10,450
7,600
8,550
13,300
16,150
11,400
8,550
7,600
26,600
19,000
8,550
18,050
10,450
8,550
4,275
30,400
5,700
3,800
1,900
9,500
18,050
6,175
5,700
5,700
17,100
9,500
5,700
8,550
9,500
4,750
15,200
9,500
18,050
12,350
9,500
9,500
14,250
20,900
8,550
22,800
9,500
1,900
11,400
11,400
71,250
13,300
8,550
14,250
7,600
7,600
8,550

ϝϼΑ ΩϣΣϣ ௌ Ύρϋ
ϕΩΣϟ έϳΟηΗϭ ϡϳϣλΗϟ ϊϳΑέϟ ϱΩϭ
Ωϳγ έϭϧ Ωϳγ έϭϧ ϪϧΎρϠγ
ϝΎΗϳΟ ύΎΑ ϲϠϋ ϥϳγΣ ΩΟΎγ
ϕϳέΎρ ϕϳϓέ ΩϣΣϣ ΩϣΣ ΩϳϧΟ ΩϣΣϣ
εΧΑ ΩϣΣϣ ϝΎΑϗ έϬυϣ
ΕϭΑ ίϭϧ ΩϣΣϣ έϳΟϧΎϬΟ Ωγ
ϭΎϫί ϥΎΟϧϭϳ
Νέ ϩΎϳΎϣέ Νέ εϳέϭγ
ΩΣϭ ΩΣϭ ϡΎυϧ
ΩϣΣϣ Ύρϋ έϭέγ ΩϣΣϣ
ϥΎΧ ϡϠϋ ϙϟΎϣ ϡϠϋ ΩΎΟγ
ϥϳγΣ ϝϳϟΎη ϡΎϛϭϟΎϛ ϥϳΩϟ νΎϳέ
έϛΑϭΑ ϝϳΎϛϳ ΩϳΑϭΗΎϧϭϛ ϕίέϟΩΑϋ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ΕέΎϳγϟέϳΟΎΗϟ ϕέΑϟ
ΕέΎϳγϟέϳΟΎΗϟ ϕέΑϟ
ΕέΎϳγϟέϳΟΎΗϟ ϕέΑϟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϥΎγέϔϟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΞϳΗ
ϥΎϳΎΟϳϓ ϯϼϳΑ ϥΎϳΎΟϳϓ έΎϣϭϛ ϙϭη
ϲΟΎΣ ϲϧϭϛ Ύϳϭϛ ϝΎΟϧϳϠϳϓ ϑγϭϳ
ϡϳϫέΑ Ϫϳρϋ ϡόϧϣϟΩΑϋ ΩϣΣϣ Ύηέ
ϱΩόγϟ ϟΎλ ϥΑ Ωϳόγ ϥΑ ΩϣΣϣ
ϥϳγΣ ϲΑϧ αϧϭϳ
ΩϣΣϣ ϡΩ ΩϣΣϣ ϱΩΟϣ
ϱέϳϣόϟ ΩϣΣϣ Ωϳόγ ௌΩΑϋ ϪόϣΟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Ωέϟ
ϲϧϭγ ϝϳϳϳΩϧϭΗ ϭΟϳέ
ϕϳΩλ ΩϣΣϣ Ύϧέ ϑγϭϳ ΩϣΣϣ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έϫϭΟ
ϙϳΑ ϝϭϧϏϭϣ αϳέΑ ϝϳϧϭϳϟ
Ωϳγ ΎϛϳΩϭΛϧϼϳϛ Νέϭγ
ϲϠϋ ΕϣΣέ ΩϣΣϣ ˯Ύρϋ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ έϫϭΟ
έϭϠϓϼϳϓ ίϭΩϟΎΑ ϲΗγϳέϛ ϥϳέϳϛ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ αέΎΗγ ώϧϳϼϓ
ϡϠγ ΩϣΣϣ ϝϳϣΟ ΩϣΣϣ
ΕΎϳηϧϭ ϰγϭϣ ϝϳΩϧΎϛ ϥΎηϳϟϭΗ έΟΎγ
ϝϛ Ωϭόγϣ ίΎϳ ΩϣΣϣ
ϥΎΧ ϩΎη ΩϭϣΣϣ ϡϐϳΑ ϪϧΎϬη
ϲϠϋ ΏΎΑέΩϳΣ
ΩϣΣ έϳυϧ ίϳϭέΑ ΩϫΎΟϣ
ίϳϭέ αϭΗγΎΑ ϭϧϭέΑ
ϭϛ ϭϧϭΟϻ ϝϛϳΎϣ
ௌ ϑϳγ ϥΑ ϥϳγΣ ΕόϠρ
ϡυΎϧ Ωηέ ΩϣΣϣ Ωηέ ϥέϋ
ϩέϳΎϣόϟ ϲϠϋ ΩϣΣϣ Ωϳί
ϥϭΟέ ΎΑϳϧϻ ϲϧϳϓέϳ
ϩΩϳϣΣ ϩΩΑϋ έϭϧ έλΗϧϣ ϰϔρλϣ
έΎλϓ ΩϣΣϣ έΎλϧ ΩϣΣϣ
ΎϳΗέϭΑ ΎϳϠϳϓϭ
ௌΩΑϋ ϝϳΩϧΎϛϭΗϭϛ ϭϟΎϛ αϧϭϳ
αΩ έϭϛΎΗέΎϣϭϛ ϙϭϠϳέΗ
ϙϧϳγ ΏϳΩ ϭϛϟϭέΟ ϙϧϳγ ΏϳΩϧ ϡέΎϫ
ϥϭγΎϣ ϱΎΑ αϭέϭϳη ϰϬϘϣ
ϭϳγϻϭϣϳέ ϝΎΑϭϣ ΎϧϳϟΎϫ Ύϧϳϭέ
έϭΑ ΎϳΗϭΑ ΕΎϛϳϧΎϣϭη ϰϬϧϭϛ ϝϳϧΎη
ύΎΑΩϟ Ωϳϟϭ έΩϳΣ ΩϣΣϣ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϲΗϧϭΗ ϲΗϧϭΗ
ϡϳϫέΑ Ωϳγ ΩΟΎγ Ωϳγ
ΩϧΑγϭϫ ΏϳϠϓ ϝϛϳΎϣ
αϭϧΎϋ ϰϔρλϣ ϝϛϭΗ ϰϔρλϣ Ωϳϟϭ
ϥΎϳλϳέΑ ϥϳϣέ ϥϳϟΎΗ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔΣΎϳγϠϟ ΏϠϗ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ώϧϳγ ϥΎηέΩ ώϧϳγ έϳΩϧϳΟέΎϫ
ϲϧΎΑέϗ έΎΗγ ϰγϭϣ ΩϣΣϣ
ϱέγϳϟ Ωϳγ ϲϧϐϟΩΑϋ έϳϣγ ΩϣΣ
έϛΑϭΑ ΏϳΟϧ ΩϣΣϣ
Ϋ ε ϡΎόϟ ϱέΑϟ ϝϘϧϠϟ αϳέΑγϛ ϝ α ϪϳΟ
ϡϟΎϋ ϝόϳϔη ௌΩΑϋ
ϡ ϡ Ϋ ϱέΣΑϟ ϥΣηϠϟ ϝϳϠϟ ϡΟϧ
ϡ ϡ Ϋ ϑϳϳϛΗϟ ΕΩΣϭ ΏϳϛέΗ ΕϻϭΎϘϣϟ έϘλϟ ϥϭϳϋ
ϝΎΑϗ ΩϣΣϣ ϡγΎϗ ΩϣΣϣ
ΩϣΣ έϭυϧϣ ϙϟΎϣ ΩϭϣΣϣ ΩΟΎγ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϝΎϳϣ
ϕϳΩλ ΩϣΣϣ ϲϠϋ έΑϛ
ϝΎϣϋϻ ϝΎΟέ ΕΎϣΩΧϟ έϳΛΎΗϟ
ΩϳηέϟΩΑϋ Ωϳηέ ϥϭέΎϫ
έϭγ αϳϧϭϳέΑ ϼϳϭϟ
ϩΎϳΎϣϭϬΑ ϻΎΗγ ϻΎΗγ ΩΎγέΑ έΩϧϳΟέ
έΩϧϭγ ϭϠϳϔϳΩΎϓ έΩϧϭγ ϥΎϧΎϛ
ϱέΎϳΑ έΟϧϭέΎϬΑϧ ϑέΎϋ ϡϳϠγΗ
ϲϠϋ ΩϣΣ ϡΟϧ ϲϠϋ ΩϫΎη
ϡέ έΩϧϳΟέ έΎϣϭϛ έΩϧϳϣ έΎϫΩ
ΩϳϭΎΟ ϲϠϋ ΕΣέ Ωόγ ΩϣΣϣ
έϳηέ έϳηέ ϲΗϳΩΎϧέϳΑ ϱέΎϣ
ΎϧϳγϟΎγ αΎγΩΎΑ ϥϳϭέ
ΕϼϣϬϣ ϭϧϳί ϊϳρϣ ΩϣΣ ϡίΎΣ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Ωϳί ϭΗ ϱ ϡέϓ
έϭρόϠϟ ΕέϳϣϷ Ξϳέ
ϊΑγϟ Ωϳϟϭ ΩϣΣϣ Ύϳϟ
ϕΩΎλ ΩϣΣϣ ϲγΎΑϋ ϕΩΎλ Ωϳϭϧ
έϭρόϠϟ ΕέϳϣϷ Ξϳέ
έϔγϟϭ ϪΣΎϳγϠϟ ϪρϭρΑ ϥΑ
ϙέΎΑϣ Νέϓ ϡϟΎγ ϰγϳϋ ϲϧΎϣ
ϕΩΎλ ϝϳϳέΎϛ ϝϳΗϳϓ ΎϳΗϭΑ
έϧϳΟέ ϯϭΟ ϝϳϣέ
έϛγ ϡέϛ ΩϣΣϣ ϝϳϠΧ
ΓέΣϟ ϥΎϣΟϋ ΔϘρϧϣ ΔρϠγ Ͳ Ρ ϡ ϡ Εϭέϓ αΎϛϣ
Ύϧέϳϓ ϥϳΗέΎϣ ϙϳέΩϳγ ϰΗϳϧϭΗϧ αϭέ Ύϳϧϼϳϣ
ΩϣΣ έϳυϧ ϱέΩϭη έϳυϧ έϔόΟ
ΕΎϛέΑ ϲϧϐϟΩΑϋ έΫϧϣ ΩϣΣϣ
ΎΗϳϏ ΎϳϠϳϣΎϛ Ύϧϭ
ΩϣΣ έϳϭϧΗ ΩϣΣ ϥΎϳέ ϥϳγ
έϣϧϟ ϥΎϣΛϋ ΩϣΣϣ ϡΗΎΣ ΩϣΣ
Ώϭϳϛέϭϧ αϣϳΟ ϡΎϳϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ϝΎϣϋϻ ϝΎΟέ ΕΎϣΩΧϟ αέΑγϛϳ
ϕΎΗηϣ ΩϣΣϣ ϥγΟ ϰϠϋ
ϑϳίϭΟ ϥΎΗΎϧϭΟ έϳέϳΑ
ϥϳΩϟέλϣ ϲϠϋ ϥΎϗέϓ
ϝΩΎϋ ΩϣΣϣ ϥϳΩ ΩϣΣϣ
ϯέΑΎΟϟ ϰϠϋ ϥΑ ௌΩΑϋ ϥΑ ΩϣΣ
ϲϛγϭϧΎϔϳΗγ ϲγϭϏ
ϑϭΩϳΎγ ϙϳΑΧϭ έΧϭη
ϲϓΩϭηϟ ΩϣΣ έϳϣγ ίΗόϣ
ϝϳϋΎϣγ ΩϣΣ ϝϳϋΎϣγ ΩϭϣΣϣ
ϥΎγΎϧ έΩϳέγ ϝΎϛϳΎγ ΎϧΎγϛϭέ
ΓέΎΟΗϠϟ ϲΗϳγ ϥΩϟϭΟ
ௌ Εϣλϋ Εϣλϋ έΎΑΎΑ ϥϳΩϟ έϫί ΩϣΣϣ
ϲϧϭϣϼγϟ ϲΎΟέ ΩϣΣ ΩϟΎΧ ΩϣΣ ΩϣΣ
αϳϧΎϫϭΟ αϳϧΎϫϭΟ ΩϟϭέΎΣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϑϳέΩ ΕέΎϣγ
ΔϣΎόϟ ΕΎϳϠϘϧϠϟ ΔΣέϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έϭΎΑ αγέϭϫ
ϝϳΩϧΎϛ ϻϭέΎϧϳϛ ϰγϭϣ ϡϳϣη
ϯέΎΧΑ Ωϳγ ϩΎη ΩϟΎΧ Ωϳγ
ΕΩΎϛέϳη ϭΩϳϭϣ ϝϳΑϻΎϔϳϟΎΑ αέΎΣ
˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ αϭΎϫ έηΗ ϭϳϓ
έΑϛ ΩίϬη ΩίϬη Ρέϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έΎΗγ έηΗϭϳϓ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
1
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
2
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
3
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
4
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
5
έγϧϻ αηϳΑϭγΗϳϣ
6
ϭϳέ Ύϳϛ
7
ϭϳέ Ύϳϛ
8
ϭϳέ Ύϳϛ
9
ϭϳέ Ύϳϛ
10
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
11
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
12
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
13
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
14
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
15
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
16
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
17
αϳέΑΎϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
18
αϳέΑΎϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
19
αϳέΑΎϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
20
αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
21
ϭΩέΑ ΎΗϭϳϭΗ
22
ϭΩέΑ ΎΗϭϳϭΗ
23
ϭΩέΑ ΎΗϭϳϭΗ
24
ϥϭϳέϳγ ϭγΗΎϬϳΩ
25
ίϳέΑϣ ϭέΎΑϭγ
26
ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
27
ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
28
ϲϓ ΎΗϧΎγ ϱΩϧϭϳϫ
29
ϲϓ ΎΗϧΎγ ϱΩϧϭϳϫ
30
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
31
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
32
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
33
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
34
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
35
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
36
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
37
ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
38
αϛϠϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
39
ϥΎΟϳϣ ϭϧϳέ
40
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
41
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
42
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
43
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
44
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
45
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
46
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
47
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
48
ϲϧλ ϥΎγϳϧ
49
Q7 ϱΩϭ
50
έϧϭΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
51
έϧϭΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
52
ΝΩ· Ωέϭϓ
53 ϲϛϭέϳη ΩϧέΟ ΏϳΟ
54 ϲϛϭέϳη ΩϧέΟ ΏϳΟ
55
307 ϭΟϳΑ
56
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
57
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
58
ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
59
ϥηϳΩϳΑγϛ· Ωέϭϓ
60
αϛϭϓ Ωέϭϓ
61
ϭΗϧΎϛϳΑ Ύϳϛ
62
έέϭϠΑγϛ· Ωέϭϓ
63
ϥΎϓέϭ ϥΎγϳϧ
64
ϝϳέΗ αϛ ϥΎγϳϧ
65
ϝϳέΗ αϛ ϥΎγϳϧ
66
523I ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
67
έΗϧϳϟ ϱΩϧϭϳϫ
68
Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
69
Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
70
Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
71
Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
72
Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
73
ϲγϳΩϭ Ωϧϭϫ
74
ϲγϳΩϭ Ωϧϭϫ
75
ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
76
G37 ϲΗϳϧϳϔϧ·
77
G37 ϲΗϳϧϳϔϧ·
78
ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
79
ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
80
ΎϣϳΗΑϭ Ύϳϛ
81
έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
82
ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
83
ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
84
ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
85
αϛϳϠϓ Ωέϭϓ
86
X3 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
87
έϳΗγϛ· ϥΎγϳϧ
88
ΎϣϳγϛΎϣ ϥΎγϳϧ
89
3 ΩίΎϣ
90
6 ΩίΎϣ
91
6 ΩίΎϣ
92
6 ΩίΎϣ
93
6 ΩίΎϣ
94
Q5 ϱΩϭ
95
ϭΟϳΑ ϙϳέη
96
i650 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
97
ΕϭϠϳΎΑ Ωϧϭϫ
98
ΕϭϠϳΎΑ Ωϧϭϫ
99
ΕϭϠϳΎΑ Ωϧϭϫ
100
ϥέϓΎγ ϭϧϳέ
101
320 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
102
E300 αΩϳγέϣ
103
i316 ϭϳϠΑΩ ϡ ϲΑ
104
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
105
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
106
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
107
ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
108
έϛϳϣ ϥΎγϳϧ
109
έϛϳϣ ϥΎγϳϧ
110
έϛϳϣ ϥΎγϳϧ
111
ϭΟϳϓ Ωέϭϓ
112
έΗγϭϠϳϓ ϱΩϧϭϳϫ
113
έΗγϭϠϳϓ ϱΩϧϭϳϫ
114
ASX ϲηϳΑϭγΗϳϣ
115
ASX ϲηϳΑϭγΗϳϣ
116
έΗϧγ ϥΎγϳϧ
117
έΗϧγ ϥΎγϳϧ
118
αϧϭϠϓ ϭϧϳέ
119 Νέϳϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
120
ϙϳϧϭγ Ϫϳϟϭέϔϳη
121 ϥϭϛϟΎϓ Ωϧϼϳϟ ϙϭη
122
613 ΎΗΎΗ
123
301 ϭΟϳΑ
124
ΝέΗ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
125
έΗγΩ ˬϭϧϳέ
126
έΗγΩ ˬϭϧϳέ
127
έΗγΩ ˬϭϧϳέ
128
ΩϧϼϧΗ ϥϭΗϭϓ
129
5 αϛ ϲγ ΩίΎϣ
130
Ͳ αΩϳγέϣ
131
ίϧΎϓ ΎΗϭϳϭΗ
132
αϛέΗ Ϫϳϟϭέϔϳη
133 ϲηϳΑϭγΗϳϣ Ώ ϙϳΑ
134
Ύϧϳϳγ ΎΗϭϳϭΗ
135 SunwinSWB6120
136 SunwinSWB6120
137
E2000 ΩίΎϣ
138
ϭϧϳϟΎΑ ϲϛϭίϭγ
139 WRXͲSTI ϭέΎΑϭγ
140
C200 αΩϳγέϣ
141
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
142
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
143
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
144
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
145
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
146
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
147
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
148
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
149
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
150
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
151
ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ

ϊϧλϟ Δϧγ
2009
2009
2010
2016
2010
2016
2016
2015
2014
2009
2016
2014
2010
2013
2014
2011
2010
2009
2010
2016
2014
2012
2009
2016
2012
2012
2014
2016
2009
2008
2010
2016
2012
2012
2013
2011
2008
2014
2013
2015
2009
2009
2016
2016
2014
2013
2013
2014
2011
2011
2014
2014
2014
2015
2014
2017
2007
2010
2012
2014
2014
2009
2010
2016
2015
2011
2014
2015
2015
2015
2014
2015
2008
2014
2011
2004
2013
2016
2014
2016
2015
2015
2014
2011
2014
2011
2011
2014
2016
2016
2012
2011
2012
2017
2016
2014
2015
2012
2010
2009
2011
2014
2011
2011
2016
2016
2013
2016
2015
2015
2011
2017
2014
2017
2013
2016
2015
2013
2014
2012
2010
2014
2015
2014
2014
2013
2015
2014
2015
2009
2016
2015
2011
2015
2015
2015
2010
2017
2017
2016
2011
2012
2014
2009
2010
2009
2009
2008
2014
2009
2013

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
3052/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1291/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1676/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17379/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22534/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9297/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9358/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14190/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13422/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28837/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
30116/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7262/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7985/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27369/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6911/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17046/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15343/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15350/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15342/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5951/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15353/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1615/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19359/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1664/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14142/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6260/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19051/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8296/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
26533/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2302/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28817/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1336/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9455/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9551/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9569/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1345/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4376/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17067/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1608/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8263/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
457/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2543/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13382/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13389/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15919/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15069/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
208/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13503/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
909/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3794/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1272/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1660/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19378/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19777/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7193/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1905/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
10861/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2046/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1961/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25342/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8930/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25710/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1315/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20884/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17349/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28812/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
11153/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7972/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23767/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2129/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2369/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5789/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25082/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3087/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22725/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20098/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22769/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6947/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
451/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3280/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
463/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9885/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7902/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2068/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4971/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
26274/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6763/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14709/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21928/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9893/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1007/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25229/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12634/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15299/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19416/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15503/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22942/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5883/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12726/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19500/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15345/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8613/2016 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15347/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
11440/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18537/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22758/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2501/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15646/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12019/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
643/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27288/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15297/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
24109/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21045/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23139/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23048/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
642/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25475/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6875/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1950/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
465/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1710/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2060/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18559/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
29241/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1331/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
24872/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23754/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13409/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
11280/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25904/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22247/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1464/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14711/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20471/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20472/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1173/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5808/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23852/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
30070/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1307/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27491/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6251/2019 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
26785/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
24643/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27576/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4133/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22068/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2976/2015 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2700/2017 ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1308/2018 ϲυϔΣΗ ίΟΣ

ΔΑϛέϣϟ ϡϗέ
84262/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
E/17688/ϲΑΩ
P/87063/ϲΑΩ
3/53045/ΔϗέΎηϟ
L/84932/ϲΑΩ
M/29262/ϲΑΩ
G/54736/ϲΑΩ
Q/86392/ϲΑΩ
E/58177/ϲΑΩ
6/71804/ϲΑυϭΑ
S/11264/ϲΑΩ
M/12462/ϲΑΩ
P/15331/ϲΑΩ
O/85731/ϲΑΩ
M/12463/ϲΑΩ
M/38334/ϲΑΩ
10/84633/ϲΑυϭΑ
8/41384/ϲΑυϭΑ
10/84575/ϲΑυϭΑ
S/11263/ϲΑΩ
P/81064/ϲΑΩ
Q/14312/ϲΑΩ
L/14964/ϲΑΩ
K/86906/ϲΑΩ
M/82389/ϲΑΩ
C/14172/ϲΑΩ
H/29301/ϲΑΩ
15/30588/ϲΑυϭΑ
I/16672/ϲΑΩ
7/56497/ϲΑυϭΑ
Q/14288/ϲΑΩ
1/63850/ΔϗέΎηϟ
R/70989/ϲΑΩ
L/79778/ϲΑΩ
U/67754/ϲΑΩ
P/21483/ϲΑΩ
J/30061/ϲΑΩ
N/39095/ϲΑΩ
N/98650/ϲΑΩ
D/48768/ϲΑΩ
J/97810/ϲΑΩ
72885/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
2/37318/ΔϗέΎηϟ
2/36472/ΔϗέΎηϟ
H/53372/ϲΑΩ
M/79853/ϲΑΩ
R/66164/ϲΑΩ
P/40427/ϲΑΩ
O/59905/ϲΑΩ
P/75484/ϲΑΩ
N/76272/ϲΑΩ
1/35864/ΔϗέΎηϟ
O/24109/ϲΑΩ
S/20427/ϲΑΩ
E/24480/ϲΑΩ
S/38791/ϲΑΩ
G/49097/ϲΑΩ
B/16704/ϥΎϣΟϋ
1/70475/ΔϗέΎηϟ
H/59870/ϲΑΩ
F/41095/ϲΑΩ
R/37448/ϲΑΩ
2/73450/ΔϗέΎηϟ
T/61429/ϲΑΩ
R/19592/ϲΑΩ
3/70177/ΔϗέΎηϟ
58028/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
L/62274/ϲΑΩ
F/99245/ϲΑΩ
1/14162/ΔϗέΎηϟ
1/43483/ΔϗέΎηϟ
1/97137/ΔϗέΎηϟ
P/12976/ϲΑΩ
T/31075/ϲΑΩ
D/45149/ϲΑΩ
10/83532/ϲΑυϭΑ
4/78421/ϲΑυϭΑ
E/18905/ϲΑΩ
G/93012/ϲΑΩ
J/39413/ϲΑΩ
N/45763/ϲΑΩ
Q/32745/ϲΑΩ
13/76215/ϲΑυϭΑ
B/97611/ϥΎϣΟϋ
H/54601/ϲΑΩ
N/86159/ϲΑΩ
D/13752/ϲΑΩ
L/72713/ϲΑΩ
K/62341/ϲΑΩ
O/23501/ϲΑΩ
C/26454/ϲΑΩ
J/59881/ϲΑΩ
R/62322/ϲΑΩ
12/86409/ϲΑυϭΑ
F/57433/ϲΑΩ
R/20590/ϲΑΩ
E/76024/ϲΑΩ
F/68471/ϲΑΩ
P/22053/ϲΑΩ
E/64352/ϲΑΩ
7/21183/ϲΑυϭΑ
D/45091/ϲΑΩ
7/21368/ϲΑυϭΑ
F/89410/ϲΑΩ
L/17758/ϲΑΩ
Q/18553/ϲΑΩ
R/53541/ϲΑΩ
S/40625/ϲΑΩ
Q/44137/ϲΑΩ
G/97935/ϲΑΩ
14/97198/ϲΑυϭΑ
5/99278/ϲΑυϭΑ
T/14612/ϲΑΩ
17/28411/ϲΑυϭΑ
G/40119/ϲΑΩ
J/26417/ϲΑΩ
F/87973/ϲΑΩ
C/49853/ϲΑΩ
B/46688/ϥΎϣΟϋ
H/22032/ϲΑΩ
M/57789/ϲΑΩ
O/65019/ϲΑΩ
17/23951/ϲΑυϭΑ
1/68075/ΔϗέΎηϟ
M/67499/ϲΑΩ
F/32830/ϲΑΩ
M/98695/ϲΑΩ
F/31668/ϲΑΩ
Q/49813/ϲΑΩ
J/54065/ϲΑΩ
H/77805/ϲΑΩ
15/37572/ϲΑυϭΑ
31465/ΔϗέΎηϟ/νϳΑ
T/23994/ϲΑΩ
Q/30557/ϲΑΩ
Q/39237/ϲΑΩ
J/39790/ϲΑΩ
15/32462/ϲΑυϭΑ
17/71985/ϲΑυϭΑ
N/71510/ϲΑΩ
O/72985/ϲΑΩ
Q/16936/ϲΑΩ
1/98322/ΔϗέΎηϟ
O/86837/ϲΑΩ
15/85963/ϲΑυϭΑ
F/17468/ϲΑΩ
1/50281/ΔϗέΎηϟ
A/98817/ϥΎϣΟϋ
A/64748/ΓέϳΟϔϟ
O/86127/ϲΑΩ
C/77803/ϲΑΩ

ϡϳϳϘΗϟ έόγ
4,000
4,000
5,000
16,000
5,000
15,000
15,000
13,000
11,000
10,000
42,000
25,000
14,000
23,000
25,000
15,000
7,000
6,000
7,000
42,000
55,000
42,000
22,000
13,000
10,000
14,000
18,000
36,000
8,000
5,000
6,000
28,000
10,000
10,000
13,000
9,000
5,000
24,000
9,000
11,000
4,000
4,000
14,000
14,000
10,000
9,000
9,000
10,000
22,000
24,000
34,000
24,000
48,000
32,000
8,000
22,000
1,500
5,000
18,000
3,000
11,000
9,000
8,000
34,000
30,000
18,000
12,000
10,000
15,000
15,000
13,000
15,000
10,000
30,000
42,000
2,000
18,000
22,000
16,000
22,000
14,000
21,000
15,000
10,000
15,000
28,000
8,000
18,000
22,000
25,000
6,000
5,000
6,000
98,000
4,000
50,000
38,000
18,000
12,000
5,000
8,000
50,000
12,000
6,500
15,000
15,000
9,000
10,000
8,000
8,000
5,000
34,000
18,000
28,000
14,000
14,000
14,000
8,000
8,000
4,500
15,000
10,000
10,000
9,000
10,000
9,000
13,000
12,000
35,000
24,000
22,000
20,000
9,000
28,000
45,000
52,000
5,500
15,000
55,000
65,000
8,000
10,000
14,000
6,000
7,000
6,000
6,000
4,000
22,000
6,000
11,000

OwnerName
ΔϳΎΑέϬϛϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϥϛϣΗϣϟ
ϥΎΧ ϥϭϳΟ ϲΟΎΣ νΎϳϓ ΩϣΣϣ
ΕΎϧΎϣέ ϥϭϧϳϣ Ύϧηϳέϛ ϭΗΎΟϧΎϣϳη ϝΎΑϭΟϭϧϳϓ ΕΎΗΎϧΎϣέ
ϑϳϳϛΗϟ ΕΩΣϭ ΏϳϛέΗ ΕϻϭΎϘϣϟ ϲΟϳϠΧϟ έΎϳΗΧϻ
ϑϳίϭΟ ΕέϳΑϟ έΎΟϧΎη
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έ ϲΟ α
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έ ϲΟ α
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ αέΎΗγ ώϧϳϼϓ
ϡϳϧϏ ϲϣϭϳΑ ΔϣΎγ ϕέΎρ
ϡ ϡ Ϋ ϥϳϭϣΗϟϭ ϩέΎΟΗϠϟ ϪΣρΑϟ Δϛέη
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϥϳί
ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϲγέϭΟ
ϡ ϡ Ϋ ε αϳέΗϧ ϙϳΗέ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϲγέϭΟ
ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϲγέϭΟ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϔυϧϣϟ ΓέΎΟΗϟ αϛΎϣϭΗϳΩ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ ϥϳί
ΩϣΣϣ ϝϳϋΎϣγ ΎϣϳΗΎΑ ΎΟΎΧ
ϥϳγΣ ϕΎΗηϣ ϕΎΗηϣ ϑηΎϛ
ϭΩϳϓ ΎϳΗϭϳ έΎϣϭϛ ΎϳΩϭ
ΩϭϣΣϣ ΩϭϣΣϣ ΕϠρ ΕϭΑ ϥΎϣΛϋ
ϥϳγΣ ϥγΣ αΎΑϋ ϡϭϠϏ ΩϭϣΣϣ
ϡΩ ϥΎϣϠγ Ωϳγ ϪϟϻΩΑϋ
ϥϻΎΑϭΟϭϧϳϓ έϳΎϧ ϥέΎϛΎϧϭέΎϛ ϝϳέϳγϳΩΎΗ
αϭΗϧΎγ ϥϳΗγϭϛ έ ϲΟ έϭΩΎϧϳϣϭΩ
ϲϠϋ έΩϧϛγ έΩϧϛγ ϡϳγϭ ΏΎΗϬϣ Ωϳγ
Ϡϔϣ ΩϣΣ ΩϭϣΣϣ
ϑϳϧΣ ΩϣΣϣ έΑϛ ϲϠϋ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ αΩϘϟ
ϲόΑΩϟ ϥΎϣΩέ ΩϟΎΧ Ρϼλ
ϡϠγ ΩϣΣϣ ϥϳγΣ έϭϧ
ϩΎη ϥϳγΣ ϝϣΟΗ Ωϳγ ϱίέϳη αΎΑϋ ϝϳϘϋ Ωϳγ
ϲϘϳΩλ ΏΎϫϭϟΩΑϋ ΩϣΣϣ
ϱΩϧΎϛ ϥΎΛΎϛϼϳϓ έΎΛϧ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϧϭηΎϧέΗϧ Ωϳϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ϡϭϛ ϲϣ ώϧΗϳέΑ
ϡ ϡ Ϋ ε Ε˯Ύηϧϸϟ ϡϫΩϷ έΩ
ϥϣΣέϟ έϭϧ ϥϣΣέϟΩΑϋ
ϭΑϣΎϬϧϭϛ ϝϳΑέϭΑ ϯέΎΟϧϳΩΎΑ ϥϭέΑϭϭϛ ΕϳΟϭγ
ΕέΎϳγϟέϳΟΎΗϟ ϕέΑϟ
ΕέΎϳγϟέϳΟΎΗϟ ϕέΑϟ
ϙϟΎϣ ΩϣΣ ϑλ
ϡ ϡ Ϋ ε Δϳϧϔϟ ΕΎϣΩΧϠϟ έϭϼϳΩ
ϝέΩϧϭΟ ϝέΩϧϭΟ ΎΑΩϳέ εϳΗΎϛϧϳϓ
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϧΑϟ Ωϭϣϟ ϥϭοέ Δϛέη
ϭϛϭϛ αϳϔϳ ϥϳΟ
ϲϠϋ ΩϳϣΣ ϭϳΩϧΎγ ΩϣΣ ΩϟΎΧ
ϲϠϳϭΑ ϲϠϳϭΑ ϡγΎϗ αΎϳϟ ΩϣΣϣ
Εϭϧϭϣ ϝϼϧΎϫϭϣ έΩϧϳΟΟ
ϡ ϡ Ϋ ε ϱέϳϟΎϏ ΎϛϧΎϳΑ
ΩϣΣϣ ΩϣΣ ϲϣϠΣ ϥϣΣέϟΩΑϋ
ϑϭέϳΩϗ ϙϳΑέϭΩέγ
έϳέϭΩΎϣ αϳϣϭΟ ϝϳϧΩ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΔϧϳΩϣϟ ΕέϣΎϐϣ
ΔϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϝέϳΑ
ϲϠϳΎϫ ϯΩϭΑϳϛ ϪϳϧϳΗϧ
ϲηϭϠΑϟ ϡϳέϛ ΩΩ ΩϣΣϣ ωίϫ
ϙϠϣ ϡϠγ ΩϣΣϣ ϲϠϋ έέϔϧίϏ
ΎΑ ϱΎϬΑΎηϳ ϝϼΟέϳϫΩ έΎϣέΎΑ ϝϼΟέϳϫΩ έΎϣϭϛηϳϧΟϳΟ
ΕϭέοΧϟ ΓέΎΟΗϟ έϳΩΎϏ ˯Ύϣγ
ϝΎϧΎΧ ϥΎΟέ
έΎϣϭϛ έΩϧϳϠϳΎη έΎϣϭϛ ϡΎΗϭ
ϯέΩϭηΗ ϕϳϓέ ΩϣΣϣ ϕϳϓέ Ωϳηέ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ˯ϭϠϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΔϧϭΗϳί
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝίϏ
ϰΗϭϛ ϡϳϫέΑ ϥΎϬΟ ϩΎη
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϩέϭϬηϣϟ ϪϧϳΩϣϟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϩέϭϬηϣϟ ϪϧϳΩϣϟ
ϕΎΣγ ΩϣΣϣ ϝΎΑϗ έϔυ
ϰϳ ϭΎΗ ϭΎΗ
ϲΟέΩ ϲϗϭη
έϳϧέϳϭ ϱέΎϣ ϥϳϟ
ϪΣϟϭλ ϥϳγΣ ϡλΗόϣ ϥϳΩϟ ˯ΎϬΑ
ϪϔϳϠΧ ϥΑ έϳηΑϟ ΕϧΑ ϩΎΟϧ
ΕΎϛΎϳ Ύϳγϧϳϼϓ ϭϛϳέϳΟ
ϥϭΩ ϲΟϳηέ ϲΟϧϳγΎϣ έϛϳϭ έϳϣγ
ϝΎΗϳϣ ϝΎΗϳϣ ϥέΎϛΎϳϭέΎϛ ΙϳΟϳέΑ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έΟϧϟΎηΗ
ϥΎΧ ΩΟϣ ௌ ΕϳΎϧϋ
ΕϳΑϣέϭϛ ϥϼϛϭΗΎΑ ϑϭέόϣ
ϡ.ϡ.Ϋ ϲϧΎΑϣϠϟ ΔϳϧΩόϣϟ ϝΎϐηϼϟ ΔϳϋΎϧλϟ ϥΩΎόϣϟ ΓΩΣϭ
ΕγϏϭ ϥϭΗϳγ ΩέΎηϳέ
Νέ ϝΎΑ ϰϟΎΟϧ
έϭϔϐϟΩΑϋ ιΎϗϭ ΩϣΣϣ
ϲόϓΎηϟ Ωϳγϟ Ωόγ ΩϣΣ
ΎϳέΑϭ ΎϳέΑϭ ϥΎϳέΎϣ
ϲηϭϣ ϲϧϳγϭΩ ϭϳΗϭϣϳΗ
ϲϠϋ ϰοέ ΩϣΣϣ
ϝΗϳΑ ϡϳΣέϟΩΑϋ ϝϳΗϳ ϕϭέΎϓ ΩϣΣϣ
ϪΑΎλϋ ϭΑ ϝϳΑϧ
έΎΧΑϟΎΑ ϑϳυϧΗ ΕΎϣΩΧϟ έϣϘϟ ˯ϭο
έλΎϧϟ ϰϔρλϣ Ωϳέϓ ΩϣΣϣ ϥίϳ
ϭΗΎΟϭ ϲγϳΑϭ ϝϳϧΎΗΎϧ
ΩϣΣϣ ϙέϻ ϲϠϋ ΩϣΣϣ
ΩέΗγ Ϫϳ ΎϧϳϠϳγϭΟ
εϭΟΎϳΎΟ έΎΗΩϧϭϣ Ώϭϧ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
ϡϳΣέϟΩΑϋ Φϳη ϥΑ έϭϧ Φϳη
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ Εϳϓ
Εϭϟϭϛ ϝϳΎϛϳΩϭΗ ΎϛϳΩϳΑ ΩϭϓΩ ϥΎϧϳγ
ϱΩ ϥϳΗϭΑΎΟ ϭϧϳϧ ϭϟέΎϛ
ϲΑϭΟ ϼϳϔϣϻ ΩϧΎϛ ϲΟΎη
ϥϻΎΑϭΟ ϱέϳγΗϓϭΑ ϥέΩΎΟϧΎΟ ϝϳϬϛϳϧ
ϥΎϳϧΎϣ έΑϭγΎϣέ ϥϳϓέΑ ΎΟϭϣϧϭη ϑϳΟέ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ έϫϭΟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϑϳέΩ ΕέΎϣγ
ϝΎϛΎϫΩ εϳϣέ
Ωϳγϟ ϲοέ ϥϳϣγΎϳ
έϭί ϭΑ έϳϧϣ έϳϣ
ΎϧϳγέΎΑ έΑϳϠϳΑ ϱϭέ ϥΎϳέ
νϭϋ ΩϟΎΧ Δϧϣ
ϥϳγϧϳΩ ϥϳγϧϳΩ εϳϧ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϑϳέΩ ΕέΎϣγ
ϲόΑΩϟ ϥΎϣΩέ ΩϟΎΧ Ρϼλ
ϥΎρϘϟ ϲϧϣϫΩϟ ϥϣΣέϟΩΑϋ ϲϠϋ ϥϣΣέϟΩΑϋ
ϝϳϠΧ ΩϣΣϣ ΕΣΩϣ ϭέϣϋ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϳϛϳϧΎϛϳϣϭέϬϛϟ ϝΎϣϋϼϟ Εγϳ ϝΩϳϣ ϙΎϧΎΑ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϣΎόϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ΎϣϟΩ ϲϧΎΑϣ Δϛέη
ΡΎρϓ Ͳ ΩϣΣϣ
ΕέΎϳγϟ έΎϳϏ ϊρϗ ΓέΎΟΗϟ έΎΑΧϻ Δγγ΅ϣ
ϥΎϧΎϳέΎϧ ϭΗΎϛΎΗϳη ϥΎϧηϳέϛΎϣέ ϭΗΎϛΎΗϳη ϥέΩϧϳγΎγ
ϥϣΣέϟΩΑϋ έΎϧΎΑ έλΎϧϟΩΑϋ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϳέϔγϠϟ ϻί
ϡ ϡ Ϋ ε Δϳϧϔϟ ΕΎϣΩΧϠϟ εΧΑ ΩΎΟγ
ϥϭϋ ϲϠϋ ΩϣΣϣ ϙϠϣ ϥϭϋ ϲϠϋ έϣΎϋ ϙϠϣ
ϡ.ϡ.Ϋ.ε ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ΓέΟηϟ Δϛέη
ϡ ϡ Ϋ ε ϪϔϳϔΧϟϭ ϪϠϳϘΛϟ ΕΎϧΣΎηϟΎΑ ϝϘϧϠϟ ΩϳϭΎΟ ϥϳγΣΗ
ϭϟΎϧϭϣ ϝΎϳΎϣϭϳ ϱέγ
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ϑέΎόϟ ΝέΑ
ΩϣΣϣ ΩϣΣ ϡϳϫέΑ ΩϣΣ
έϳϭϛγ ϡϳΎΗ ϕΩϧϓ
έϳϭϛγ ϡϳΎΗ ϕΩϧϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ϲϠΧΩϟ ϡϳϣλΗϠϟ αϛϠϔϧΩ
ϭγΎϳϧ ϯέϳϧϳη ΎϳγϳέΗΎΑ
ϭΎΑ ϱέΎϣ ϼϳΟϧ ϻϭΎΑ
Ͳϡ ϡ Ϋ ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϱέϭϟΎϓ
ϡϳϠΣϟΩΑϋ ϲϠϋ ϲΣΑλ ϝΩΎϋ
υϳϔΣϟΩΑϋ υϳϔΣ ΩΟγ
ϲϧΎΑϣϟ ϑϳυϧΗϟ ΩϣΣϣ ϝϳϠΧ
ΕΩϳϛϧ ΕΩϳϛϧ ϯΩϛ ϥέϛϠγ Εέγ
ίΎΗ ϝϛ ϥΎΟ ϰϠϋ ΩϣΣ
έϳίΎΑϠϳΩ ϝϳϬγ ΎΟέ
ϥΎΗέΎϬΑ ΕΎϛϳέ ΕΎϛέ ϭΟϳΑ
ϭϭέ ϭγΎϔϳϧγέγ ϻϭϬΑϭϬΑΎΑ
ϡ.ϡ.Ϋ ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΔϠόηϟ
ϥΎΗΎΑ ΩϭϭΩ ϲΟΎΣ ϥέϣϋ
έϭΗΎϓϭέϳη ϥΎϬΟϧ ϭΑ ΕϳΟ
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وجدت عدة �أبحاث على احليوانات روابط بني بع�ض
امل��واد الكيميائية يف �صبغ ال�شعر وف��رده والإ�صابة
ال�سرطان ،لكن النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سات
الب�شرية كانت مت�ضاربة �إىل وقت قريب ،مع ح�ساب
ت�أثري منط احلياة كا�ستهالك الكثري من ال�سعرات
احلرارية وعدم ممار�سة الريا�ضة ،والتدخني والعي�ش
بالقرب من امللوثات البيئية ،حتى مت الت�أكد من تلك
الفر�ضية يف الأيام الأخرية.

مواد �صبغة ال�شعر وفرده ..ت�سبب ال�سرطان
فقد �أث��ارت درا�سة جديدة ،من�شورة عرب موقع (�أن بي �آر)
قلقا ب�ش�أن اال��س�ت�خ��دام الآم��ن ل�صبغات ال�شعر ومنتجات
التنعيم وال �ف��رد ،وف�ي�ه��ا مت��ت درا� �س��ة ال�ع�لاق��ة ب�ين �صبغة
ال�شعر �أو ا�ستخدام منتجات كيميائية لفرده وخطر الإ�صابة
ب�سرطان الثدي.
تهدد الن�ساء
قام البحث الذي ن�شرته املعاهد الوطنية لل�صحة بالواليات
املتحدة ،يف املجلة الدولية لل�سرطان ،يف دي�سمرب/كانون
الأول  ،2019بفح�ص � 46ألفا و� 709سيدات ،ترتاوح
�أع�م��اره��ن ب�ين  35و 74ع��ام��ا .وا�ستمرت متابعتهن بني
عامي  2003و� ،2009شملت ا�ستبيانات البحث ت�سجيل
ك��ل منتجات ال�شعر امل�ستخدمة مل��دة � 12شهرا ،وك��ان من
بينهن من �أ�صاب ال�سرطان �إحدى ن�ساء عائلتهن ،و�أخريات
يخلو تاريخ عائلتهن من املر�ض متاما .و�أفادت  55%من
الن�ساء املبحوثات با�ستخدامهن امل�ستمر ل�صبغات ال�شعر
عند الت�سجيل.
ارتبط ا�ستخدام �صبغة �شعر دائمة كل
� 5:8أ�سابيع �أو �أكرث بزيادة
بن�سبة

 60%يف خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي بني الأمريكيات
من �أ�صل �أفريقي ،مقارنة بالن�ساء البي�ض الالئي يتعر�ضن
للخطر بن�سبة  .8%كما اكت�شف الباحثون �أن الن�ساء الالئي
ا�ستخدمن منتجات فرد ال�شعر الكيميائي كل � 5:8أ�سابيع
�أكرث عر�ضة بن�سبة  30%للإ�صابة ب�سرطان الثدي ،وكانت
املعدالت مماثلة بني الن�ساء البي�ض والأمريكيات من �أ�صل
�أفريقي ،على الرغم من �أن امل��واد الكيميائية لفرد ال�شعر
كانت �أك�ثر �شيوعا ب�ين الأم�يرك�ي��ات م��ن �أ��ص��ل �أف��ري�ق��ي يف
الدرا�سة.
تكهن الباحثون ب ��أن بع�ض امل ��واد الكيميائية يف منتجات
ال�شعر هذه قد عطلت هرمون الإ�سرتوجني والهرمونات
الأخ� ��رى يف اجل ���س��م ،ب�ط��ري�ق��ة مي�ك��ن �أن ت��زي��د م��ن خطر
الإ�صابة ب�سرطان الثدي ،على الرغم من �أن الدرا�سة مل
تتطرق �إىل ال�سبب وراء ال��راب��ط .ولكن هل ه��ذا يعني �أن
الرجال حمميون من �أ�ضرار ال�صبغات؟
ماذا عن العاملني مبراكز التجميل؟
مل ي � ��رك � ��ز �أي حتليل
� �ش��ام��ل على

العالقة ب�ين التعر�ض املهني ب�ين م�صففي ال�شعر واملهن
املرتبطة به وخطر الإ�صابة بال�سرطان ،حتى �أكدت الوكالة
ال��دول�ي��ة لأب �ح��اث ال���س��رط��ان م ��ؤخ��را �أن تعر�ض م�صففي
ال�شعر واحل�لاق�ين مل��رك�ب��ات ف��رد و�صبغ ال�شعر يوميا قد
يت�سبب يف �إ�صابتهم بال�سرطان ،بح�سب املجلة الدولية لعلم
الأوبئة� ،إذ يكون التعر�ض اليومي لل�صبغات وكرميات الفرد
يف مراكز التجميل �أكرث كثافة من التعر�ض ال�شخ�صي كل
ب�ضعة �شهور ،لذا كان من املهم الت�أكد من و�ضع العاملني
بتلك املهنة .فيمثل م�صففو ال�شعر واحلالقون والعاملون
يف �صالونات التجميل �أك�ثر م��ن ثمامنئة �أل��ف �شخ�ص يف
ال��والي��ات املتحدة ،ومليون يف �أوروب��ا ،مع زي��ادة  14%كل
عام.
يتعر�ض ه ��ؤالء جميعهم �إىل �آالف م��ن امل ��واد الكيميائية
امل � ��وج � ��ودة يف ال �� �ص �ب �غ��ات وم ��رك� �ب ��ات ف � ��رد ال �� �ش �ع��ر مثل
الفورمالدهايد وامليثاكريالت والنرتوزامينات التي يحتمل
�أن ت�ك��ون م�سرطنة .م��ن �أج��ل ال�ت��أك��د م��ن ذل��ك مت حتليل
عينات ب��ول من �أخ�صائيي جتميل ذك��ور يعملون بت�صفيف
ال�شعر ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات.
�أك��دت �أرب��ع درا��س��ات على زي��ادة خماطر الإ�صابة ب�سرطان
الكلى والربو�ستاتا و�سرطانات اجلهاز اله�ضمي بن�سبة
 ،30%وبن�سبة  62%ل�سرطان النخاع ،و52%
ل�سرطانات اجلهاز التنف�سي ،مع �أخ��ذ عوامل
كالتدخني يف ال�ت��أث�ير على النتيجة ،وفقا
لتقرير من�شور عرب موقع الأخبار الطبية
اليوم.
وي�ع�ت�ق��د ال�ب��اح�ث��ون �أن ه ��ذا اخلطر
ال� � ��زائ� � ��د ي� � ��أت � ��ي م � ��ن التعر�ض
ل�ل��أم� �ي� �ن ��ات ال �ع �ط��ري��ة امل�سببة
لل�سرطان يف بع�ض �أ�صباغ ال�شعر،
والتي مت ربطها �أي�ضا بزيادة خطر
الإ��ص��اب��ة ب�سرطان ال�غ��دد اللمفاوية
و�سرطان ال��دم .وك��ان��ت ه��ذه املواد
امل���س�ب�ب��ة ل �ل �� �س��رط��ان موجودة
يف  89%م � ��ن �أ� � �ص � �ب ��اغ
ال�شعر التجارية خالل
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ولكن
مت التخل�ص منها
يف وق� ��ت الحق
م � � ��ع ف ��ر� ��ض
ق �ي��ود على

مكونات �صبغة ال�شعر .ومع ذلك ،ف�إن الدرا�سات التي �أجريت
يف الواليات املتحدة وتركيا -عن فح�ص هذه املواد املحظورة
يف منتجات �صبغ ال�شعر التجارية -ال تزال ت�شري �إىل ارتفاع
ن�سبة الأمينات العطرية امل�سببة لل�سرطان بها.
نتائج الدرا�سات
ت�شري ال�ت�ق��دي��رات �إىل �أن �أك�ث�ر م��ن ثلث الن�ساء ف��وق �سن
 18عاما يف الواليات املتحدة ي�ستخدمن �صبغة ال�شعر،
و�أكرث من  60%من الأوروبيات وما ي�صل �إىل  10%من
ال��رج��ال ي�صبغون �شعرهم .وحتتوي منتجات ال�شعر على
�أكرث من خم�سة �آالف مادة كيميائية لها خوا�ص تت�سبب يف
�إحداث طفرات.
وعلى عك�س الدول الأوروبية ال تتدخل هيئة الغذاء والدواء
الأمريكية  FDAيف ال�سماح �أو منع م�ستح�ضرات التجميل
م��ن االن�ت���ش��ار يف الأ� �س��واق ،حتى �إذا ك��ان��ت حت��وي مركبات
م�ضرة ،وب�شكل عام تقع م�س�ؤولية �سالمة املنتجات واملكونات
على عاتق ال�شركات امل�صنعة ،والتي -يف النهاية -ميكنها
عدم �إ�ضافة كل املكونات� ،أو تغيري ا�سمها على العبوة.
وج��دت �أب�ح��اث �سابقة �أن املنتجات امل�صممة لل�سيدات قد
حت �ت��وي ع �ل��ى ت��رك �ي��زات �أع �ل��ى م��ن الإ�� �س�ت�روج�ي�ن وامل� ��واد
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الكيميائية ال�ت��ي ت�سبب ا��ض�ط��راب��ات ال�غ��دد ال���ص�م��اء .كما
حتتوي بع�ض منتجات فرد ال�شعر على الفورمالدهايد ،وهو
مادة م�سرطنة معروفة.
والفورمالدهايد غاز عدمي اللون ،ذو رائحة قوية ،ي�ستخدم
يف �صناعة مواد البناء والطالء واملواد الال�صقة ،ويتك�سر يف
الهواء ب�سرعة وكذلك يف املاء.
ويتم ا�ستخدام الفورمالدهايد وامل��واد الكيميائية الأخرى
ال� �ت ��ي ت �ط �ل��ق ال �ف ��ورم ��ال ��ده ��اي ��د ب�ت�رك� �ي ��زات خم �ت �ل �ف��ة يف
م�ستح�ضرات التجميل،
ومنتجات العناية ال�شخ�صية الأخ��رى مثل امل�ستح�ضرات
وال�شامبو والبل�سم وو��س��ائ��ل اال�ستحمام وبع�ض ملمعات
الأظافر ،مما قد ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة تركيز الفورمالدهايد
يف الهواء داخل الغرفة لفرتة طويلة.
وحت �ت��وي م�ن�ت�ج��ات ف��رد ال���ش�ع��ر امل���ش�ه��ور ب��ا��س��م الكرياتني
والربوتني على الفورمالدهايد مب�ستويات ميكن �أن ت�شكل
خطرا حمتمال،
حتى مت ربطه ب�سرطانات جتويف الأن��ف و�سرطان الدم،
�سواء مت ا�ستن�شاقه� ،أو ا�ستخدامه على اجللد مبا�شرة� ،أو
انت�شر يف الهواء وتك�سر يف الطعام �أو ال�شراب داخل الغرفة،
بح�سب موقع منظمة ال�سرطان.

 7مكونات طبيعية ناجحة للعناية بالب�شرة

متتلك اخليارات الطبيعية للعناية بالب�شرة فعالية امل�ستح�ضرات ال�شهرية املتطورة والأجهزة عالية التقنية نف�سها التي غزت عامل اجلمال.
وقدمت الكاتبة مهيبة تارين ،يف تقريرها الذي ن�شره موقع (ويب ميد) �سبعة خيارات طبيعية للعناية بالب�شرة ،مع الت�أكيد على �ضرورة
ا�ست�شارة الطبيب قبل ا�ستخدامها ،لأنها حتى لو كانت طبيعية فقد ال تنا�سب البع�ض.
احل ��ذر م��ن و� �ض��ع زي ��ت ج ��وز ال�ه�ن��د نظرا
 1زيت جوز الهندالأب � �ح� ��اث احل��دي �ث��ة بينت لأن��ه م��ن املمكن �أن ي ��ؤدي �إىل تفاقم حب
�أن زي��ت ج��وز ال�ه�ن��د البكر ال�شباب.
امل� �م� �ت ��از ي � �ق� ��اوم ال �ع ��وام ��ل
امل�سببة اللتهابات اجل�سم  2-الغوتو كوال
ويجعل الب�شرة �أف�ضل ه ��ذه ال�ع���ش�ب��ة حت �ت��وي ع �ل��ى ال �ع��دي��د من
و�أ�شد نعومة .عالوة الفوائد على غ��رار ت�سريع التئام اجلروح.
ع�ل��ى ذل ��ك ،ي�شيد ويف هذا ال�صدد،
اخل �ب��راء بفوائد �أو�ضحت اخلبرية بالرتاكيب الكيميائية
زي ��ت ج ��وز الهند مل�ستح�ضرات التجميل مي�شيل وونغ �أن هذه
ل� �ف ��روة ال� ��ر�أ�� ��س .الع�شبة القدمية ال�ت��ي ت�ستخدم غال ًبا يف
م ��ع ذل � ��ك ،يجب املطبخ الآ�سيوي �أ�صبحت حاليا ت�ستخدم يف
العناية بالب�شرة احلديثة نظرا لدورها يف
ت�سريع التئام اجلروح الحتوائها على مزيج
من الأحما�ض الأمينية وبيتا كاروتني
والأح�م��ا���ض الدهنية املفيدة لعالج
الإ�صابات.
 3ال�شاي الأخ�ضري���ش�ت�ه��ر ب �ف��وائ��ده التجميلية
والوقائية على غ��رار احلماية
م��ن �أ� �ش �ع��ة ال���ش�م����س ومكافحة
ع�ل�ام ��ات ال �� �ش �ي �خ��وخ��ة .ووفقا
لطبيبة الأمرا�ض اجللدية جينني
داوين (يقدم ال�شاي الأخ�ضر نتائج
جيدة يف جمال حماية الب�شرة ومكافحة
ع��وام��ل ال �ت �ق��دم يف ال �� �س��ن ،ح �ي��ث ي�شتمل
ع�ل��ى م ��ادة البوليفينول ذات اخل�صائ�ص
امل�ضادة للأك�سدة والفعالة يف عالج الب�شرة
املت�ضررة من �أ�شعة ال�شم�س).
 4-ال�شوفان

ويزيد من �إنتاج مادة الكوالجني بالإ�ضافة
حت��دث��ت ال �ك��ات �ب��ة ع��ن ف�ع��ال�ي�ت��ه يف جمال ال�صويا
العناية بالب�شرة ب�سبب خ�صائ�صه امل�ضادة مي�ت�ل��ك خ���ص��ائ����ص م �ق��اوم��ة للت�صبغات� ،إىل جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن امل ��واد املفيدة
لاللتهابات ،وتخفيف أ�ع��را���ض الأكزميا.
ل �ل �ب �� �ش��رة ع �ل��ى غ � ��را ،م �� �ض ��ادات الأك�سدة
كما يحتوي دقيقه على م��واد م�ضادة
والأح �م��ا���ض ال��ده�ن�ي��ة والإي�سوفالفون.
لاللتهابات والتهيج على غرار
ع�ل��اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،ي �� �س��اه��م يف زي ��ادة
الأف�ي�ن��ان�ثرام�ي��د ،لذلك،
ه� ��رم� ��ون الأ� � �س�ت��روج�ي��ن وع �ل�اج
ف �ه��و ف �ع ��ال ل �ل �غ��اي��ة يف
الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة املرتبطة
ت �خ �ف �ي��ف �أع� ��را�� ��ض
بانقطاع الطمث.
الأمرا�ض اجللدية
ع � � � �ل� � � ��ى غ � � � � � ��رار
 7زيت �شجرة ال�شايالأكزميا والطفح
ت��وج��د ل��ه ف��وائ��د عالجية
اجللدي.
وجت� �م� �ي� �ل� �ي ��ة ع � �ل ��ى غ � ��رار
م�ك��اف�ح��ة � �ش��وائ��ب وعيوب
 5زب�������دةال � � �ب � � �� � � �ش� � ��رة وم � � �ق� � ��اوم� � ��ة
ال�شيا
امل� � �ي� � �ك � ��روب � ��ات .وي� ��� �س ��اع ��د
ت � �� � �س � �ت � �خ� ��رج من
ع �ل��ى م �ق��اوم��ة امليكروبات
ج � � � � � � ��وز �� � �ش� � �ج � ��رة
وم� �ك ��اف� �ح ��ة االل� �ت� �ه ��اب ��ات
ال� ��� �ش� �ي ��ا ،وت�شتهر
وال �ف �ط��ري��ات والبكترييا.
بفوائدها التجميلية
وي�ع�ت�بر ف�ع��اال يف مكافحة
والعالجية وطبيعتها
ح ��ب ال �� �ش �ب��اب ال� �ن ��اجت عن
امل� ��� �ض ��ادة لاللتهابات
ال �ب �ك �ت�يري��ا وال �ت �ق �ل �ي��ل من
وال � �ت � �ه � �ي � �ج� ��ات اجل � �ل� ��دي� ��ة.
االلتهابات والبقع.
كنتيجة لذلك،
ُي��ذك��ر �أن ��ه م��ن امل�ه��م ا�ست�شارة
ت�شكل مكونا �أ�سا�سيا يف العديد من
�أخ�صائي الأمرا�ض اجللدية عند
امل�ستح�ضرات .وبهذا ال�صدد� ،أظهرت
جتربة �أي عالج جديد ،للت�أكد من
درا�� �س ��ة ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا يف ع�ل�اج الأكزميا
ا�ستخدام ه��ذه العالجات الطبيعية
ل � ��دى الأط� � �ف � ��ال ،وع� �ل��اج احل � �ك ��ة ،يف
ب��ال�ط��ري�ق��ة ال�صحيحة وجت �ن��ب الآث ��ار
غ�ضون �أرب�ع��ة �أ�سابيع .ووفقا لدرا�سة
اجلانبية.
�أخرى حت�سن البالغون يف غ�ضون
�أ�سبوعني.
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�ضمن الأم�سية الثانية من املرحلة الثالثة يف مو�سمه التا�سع

�شعراء املليون يقرتبون من البريق بحما�سة وت�ألق
•• �أبوظبي-الفجر:

ان�ط�ل�ق��ت م���س��اء �أم ����س الأول ال �ث�ل�اث��اء ،ثاين
حلقات املرحلة الثالثة (احللقة � )14ضمن
ب��رن��ام��ج «��ش��اع��ر امل�ل�ي��ون» يف مو�سمها التا�سع،
وقد ُب ّثت الأم�سية على قناتي بينونة والإمارات،
م�ست َه ّل ًة ب�أبيات ال�شاعر ع��ارف عمر يف مديح
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ،وم �ق��ول �ت��ه ال �ت��ي ط �م ��أن��ت الإم � ��ارات
والإن�سانية جمعاء مبواقفه النبيلة وخ�صاله
الكرمية الأ�صيلة «ال ت�ش ّلون هم» والتي �صارت
يف مقدمة ما تتناوله خمتلف و�سائل التوا�صل
االجتماعي (ترند) ،ومن الأبيات:
«مبتداك العز وافعالك فرايد �صار حتى الكايد
بعزمك هوايه
معك من�شيها رخا وال �شدايد لك والء منا �إىل
ما ال نهاية»
وب��ال�ت��زام��ن م��ع �إر�� �ش ��ادات ال��وق��اي��ة وال�سالمة
حفظاً للإمارات و�شعبها واملقيمني على �أر�ضها،
ومع ترداد �شعار خ ّلك بالبيت ،و»ال ت�ش ّلون هم»
التي زينت �إط�لاالت ال�شعراء التمهيدية قبيل
وج ��ه الإعالميان
م���ش��ارك��ات�ه��م يف الأم �� �س �ي��ةّ ،
�أ�سمهان النقبي وح�سني العامري حتية ال�شكر
والتقدير �إىل �أع�ضاء جلنة التحكيم امل�ؤلفة من
الأ�ستاذ والباحث وال��روائ��ي �سلطان العميمي،
مدير �أكادميية ال�شعر يف �أبوظبي ،والدكتور
غ�سان احل�سن ،وال�شاعر حمد ال�سعيد ،وع�ضوي
اللجنة اال�ست�شارية للربنامج الأ�ستاذين تركي
املريخي وبدر �صفوق.
و ُع��ر���ض م�ط�ل��ع احل�ل�ق��ة ت �ق��ري��راً ا��س�ت�ع��اد �أهم
حم �ط��ات الأم �� �س �ي��ة ال �� �س��اب �ق��ة م ��ن الربنامج
الأول والأ�� �ض� �خ ��م ل�ل���ش�ع��ر ال �ن �ب �ط��ي «�شاعر
املليون» ،وال��ذي تنظمه جلنة �إدارة املهرجانات
والربامج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي ،يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها الثقافية الهادفة ل�صون الرتاث
وتعزيز االهتمام بالأدب وال�شعر العربي ،والتي
ت�أهّ ل فيها بقرار جلنة التحكيم ال�شاعران عبد
املجيد �سعود الغيالين ومبارك بالعود العامري
بنتيجة  50 47-لكل منهما ،ت�لاه الإعالن
عن نتائج ت�صويت امل�شاهدين من خالل موقع
وتطبيق �شاعر املليون الذي ا�ستمر طوال �أ�سبوع
ك��ام��ل ،و�أ��س�ف��ر ع��ن ت��أه��ل املت�سابق م�ط��رب بن
دحيم العتيبي بنتيجة � ،92%أما بقية ال�شعراء
غري املت�أهلني فجاءت نتائجهم كالتايل :عبد
العزيز العبالن الديحاين بنتيجة  ،46%وكل
من �أحمد بن جدعان العازمي وراكان بن وليد
الرا�شد بنتيجة .43%
�شاعر يحلق بطموحه و�آخ ��ر يقع يف التكرار
والنمطية
و��ش�ه��دت الأم���س�ي��ة م�شاركة متميزة لل�شعراء
�أح� �م ��د ب ��ن ع��اي��د ال �ب �ل��وي ،خ��ال��د الق�صريي
اجل �ه �ن��ي ،حم�م��د احل �م ��ادي ال�ع�ت�ي�ب��ي ،حممد
ال�ب�ن��در امل �ط�يري و��ص��ال��ح حم�م��د ال�ع�ن��زي من
ال���س�ع��ودي��ة ،وم��زي��د ب��ن ج��دع��ان ال��و��س�م��ي من
الكويت ،وك��ان ال�شاعر �أحمد بن عايد البلوي
من ال�سعودية �أول املت�سابقني �ضمن الأم�سية،
م��ع ق�صيدته امل�ت�م�ي��زة ح��ول ط �م��وح ال�شاعر،
والتي �أ�شادت جلنة التحكيم بجمالها ومتيزها
وا�ستحقاقها ت�أمل ال�شاعرية العالية التي فيها،
م�ؤ ّكد ًة قدرة ال�شاعر على خلق �أ�سلوبه اخلا�ص
يف التعبري عن فكرته ب�أ�سلوب ُير�ضي الذائقة،
ويعك�س ح�ضور ال�شعر وترابط البناء وجزالة

الق�صيدة ،حيث �أ��ش��ار الدكتور غ�سان احل�سن
�إىل جمال الن�ص و�إب��داع فكرته ،و�إىل الطموح
ال��ذي ي�سكن نف�س ال�شاعر فيعطيه الأولوية
ع�ل��ى ك��ل م��ا يف احل �ي��اة رغ ��م ث�ق�ل��ه ،وا�ستعداد
ال�شاعر للتخلي عن كل �شيء يف �سبيل االنت�صار
يف حتقيق احللم والو�صول �إىل القمم العليا،
معترباً �أنّ ال�شاعر يربر فكرة الطموح ويتم�سك
بها بجمال الت�صوير ال�شعري الذي حمل هذه
الفكرة على �أجنحته.
تاله املت�سابق الثاين خالد الق�صريي اجلهني
من ال�سعودية مع ق�صيدة «حلم �أم» التي ي�ص ّور
فيها حلم الأم بر�ؤية ابنها ال�شاعر حام ً
ال بريق
ال�شعر ،مع ما حملته من رمزية املراحل التي
مر بها ال�شاعر �ضمن الربنامج ،وقد �أخذت عليه
جلنة التحكيم �أ�سلوبه املدحي لذاته وكفاءته
ك���ش��اع��ر ،وال�ن�م�ط�ي��ة وال �ت �ك��رار يف الق�صيدة،
�إذ �أ� �ش��ار الأ� �س �ت��اذ �سلطان العميمي �إىل متيز
الق�صيدة بالت�صوير ال�شعري وال��وزن والفكرة
بكالم ال�شاعر على ل�سان ال��وال��دة ،معترباً �أنّ
فكرة الكتابة ب�صوت الأم تعك�س مقدرة ال�شاعر
على جت�سيد �صوت الأم وال�ك�لام بل�سانها من
جهة وموازنة ذلك من جهة ثانية مع تعبريه
عن �صوته اخلا�ص ك�شاعر يعبرّ عن �إح�سا�سه
ويج�سد ر�ؤيته وحلمه بالفوز.
وموقفه
ّ
حتية وفاء لـ «حممد خلف املزروعي»
امل�ت���س��اب��ق ال �ث��ال��ث ��ص��ال��ح حم�م��د ال �ع �ن��زي من
ال�سعودية متيز مب��وق��ف تخليد وت �ك��رمي �أثر
ال��راح��ل املغفور له حممد بن خلف املزروعي،
رحمه اهلل ،وا�ستذكار ع�شقه للثقافة والرتاث
ووف��ا ِئ��ه لل��إم��ارات وط�ن�اً وق �ي��اد ًة ،م�ساهماً يف
بناء �صرح الثقافة يف �إمارة �أبوظبي ،يف ق�صيد ٍة
�أجمعت جلنة التحكيم على الإ�شادة مبا حملته
من �صفات الإن�سان مو�ضوع الق�صيدة ،وم�شاعر
ال�شاعر املتجرد من ذاتيته ،حيث اعترب الدكتور
غ�سان احل�سن �أن الن�ص رغم ب�ساطته يف فكرته
وعباراته هو ق�صيدة بكل معنى الكلمة تدل على
خ�صب �شاعرية ،وثقافة عالية يف تورية جميلة
ت�شري �إىل الراحل حممد خلف املزروعي ،حيث
يلعب ال�شاعر ب�شكل ظريف للغاية على وزن
الق�صيدة ويوزع �أبياته املمو�سقة عليها ب�إتقان
واقتدار ،واختيار ال�شاعر للوزن مبا يدل على
جمال ال�شاعرية ومتيزها� ،أما الأ�ستاذ �سلطان
العميمي ف��ر�أى �أن ق�صيدة ال�شاعر ن�ص رائع
يف ق��ام��ة م��ن ق��ام��ات ال��وط��ن ،و�أنّ ا�ستح�ضاره
�شخ�صية بثينة يف الق�صيدة �أ�سلوب ق��دمي يف
ال�شعرية العربية ُو ّفق ال�شاعر يف تناوله يف ن�ص
جزل بعيد عن املبا�شرة واملبالغة يف ال�شخ�صية
املمدوحة واملرثية يف الوقت نف�سه ب�أ�سلوب �سهل
ممتنع.

�أما املت�سابق الرابع حممد البندر املطريي من
ال�سعودية فقد تف ّرد بق�صيدته يف و�صف نوح
احلمام ودوحه يف ف�ضاء احلرم املكي ال�شريف،
بعد خلوه من امل�صلني والطائفني ،حيث ر�أت
اللجنة يف الق�صيدة لقطة �شاعر ا�ستوحاها
من خلو �صحن الكعبة امل�شرفة ب�سبب الوباء
ور�ؤيته حمام احلرم يحوم فوقه ويطوف فيه،
معترب ًة �أن ال�شاعر ا�ستطاع �أن يفر�ش بلقطته
ال�شعرية عاملاً من الدالالت واجلماليات ،وكان
حري�صاً على تر�سيخ مكانة الأماكن املقد�سة يف
ذاكرة املتلقي بذكره كل تف�صيل مكاين من مكة
وم�آذنها وموا�ضعها ،الأمر الذي جعل الق�صيدة
تزدحم بال�شخو�ص والأمكنة يف م�شهد �شعري
ال يتقن �صناعته �إال ال�شاعر احلق.
و�أ�شار الأ�ستاذ �سلطان العميمي �إىل االلتقاطة
الذكية مل�شهد احلمام فوق احلرم املكي ال�شريف،
والتي مت توظيفها �شعرياً ب�شكل خطري جدا مبا
ممن ر�أوا امل�شهد،
حتمله من �إح�سا�س املاليني ّ

ُم�شيداً بقدرة ال�شاعر على االن�صهار يف الن�ص
مب�شاعره وقد�سية امل�ك��ان وال��زم��ان املو�صوف
احل��ا��ض��ر وامل��ا��ض��ي واحل ��دث ،و�إت�ق��ان��ه ت�صوير
ح�ضور احل�م��ام والأ� �ص��وات واحل��رك��ة وو�صف
الفراغ احلايل وازدحام التاريخ ،وح�ضور ري�شة
وك��ام�يرا ال�شاعر يف ر�سم �صور �شعرية خلقت
ن�صا رائعاً.
بينما ر�أى الأ��س�ت��اذ حمد ال�سعيد �أن ال�شاعر
امل �ط�ي�ري ه ��و � �ش��اع��ر امل��رح �ل��ة ون �� �ص��ه متفوق
اجل �م��ال �ي��ات ح �ي��ث ي�ن�ق��ل امل �ت �ل �ق��ي �إىل احل ��رم
وتفا�صيله اجلميلة مناق�شاً ق�ضايا عدة يف فقد
امل�صلني واجلموع وغيابهم عن احلرم.
و�صف مبدع للخيل وجت��ارب �شعرية �إن�سانية
نا�ضجة
املت�سابق اخلام�س �ضمن الأم�سية ك��ان حممد
احل�م��ادي العتيبي م��ن ال�سعودية م��ع ق�صيدة
ح��ب وو� �ص��ف ��ش�ع��ري ب��دي��ع مل�ه��رت��ه غ ��ادة ،وقد
�أ��ش��اد الأ��س�ت��اذ �سلطان العميمي مب��ا ت�ضمنته

من مغامرة ناجحة لل�شاعر يف و�صف مهرته،
ُو ِّف��ق فيها يف �إي�صال عالقته مبهرته وافتقاده
لها ،معترباً �أن احلديث عن اخليل والفرو�سية
قدمي يف ال�شعرية العربية؛ ملا للخيل من �أهمية
يف حياة الإن�سان العربي ،حيث تتميز الق�صيدة
بتفا�صيل اخليل وجمالها ومِ �شيتها مبا يعك�س
العالقة املت�أ�صلة لل�شاعر مع خيله ،ك�أنه يخلق
ق�صيدة غزل يف اخليل ،وك�أننا �أمام �شاعر ي�صف
حمبوبة و�أنثى.
ّ
�أم ��ا ال���ش��اع��ر ح�م��د ال���س�ع�ي��د ف ��أك��د ع�ل��ى متيز
وج �م��ال و�إب� ��داع ن����ص ال���ش��اع��ر امل �ح�ترف الذي
�شبهه مبي�سي ال���ش�ع��ر م��ع �إ� �ش��ادت��ه بت�ضمني
الق�صيدة ل��دالل اخل�ي��ل ،و�إي�صالها �إىل �أعلى
م�ستويات الغزل والغال.
كما �أ� �ش��اد ال��دك�ت��ور غ�سان احل�سن بالق�صيدة
وان �� �ض �ب��اط ال �ن ����ص مب��و� �ض��وع ال �� �ش��اع��ر وما
ت�ضمنته من اجلمال وخفة ال��روح واملو�سيقى،
قائ ً
ال�« :أح�سنت و�أبدعت وذهبت بعيدا يف و�صف
املهرة ،مع تقارب هذا الو�صف مع و�صف املر�أة
وتداخلهما يف ال��رم��ز الكلي ال��ذي يعترب من
�إب��داع��ات ال�شعراء اجلميلة» م�شرياً �إىل ما يف
الق�صيدة من اجلمال الكثري.
وك��ان م��زي��د ب��ن ج��دع��ان الو�سمي م��ن الكويت
امل�ت���س��اب��ق ال���س��اد���س يف الأم���س�ي��ة م��ع ق�صيدته
احلكمية الإن�سانية التي �أ��ش��ادت جلنة حتكيم
الربنامج بها وبتعبري ال�شاعر فيها عن الذات
ومكنونات النف�س ،يف �صراعه مع الذات والآخر،
ومب ��ا عك�سته م��ن م��واق��ف فل�سفية وت�أملية
ملحيط الإن�سان وحياته و�إجن��ازات��ه ،والتي ر�أت
اللجنة �أنّ ال�شاعر �أبدع فيها بتعبريه ال�شعري
اجلميل م��ع ت�ن��وع ال���ص��ور ب�ين ال��واق��ع املبا�شر
والرمزية واخليال ال�شعري.
واعترب ال�شاعر حمد ال�سعيد �أن ال�شعراء جميعاً
ت�ألقوا يف ه��ذه احللقة اال�ستثنائية ب�أبطالها،
م�شيداً بالفل�سفة اجلميلة اخلا�صة بال�شاعر
وطرحه املتفرد الذي عك�س جتربته النا�ضجة
رغ��م �صغر �سنه ،معترباً �أن القافية اجلميلة
امل �ب��دع��ة خ��دم��ت ف �ك��رة ك��ل ب�ي��ت و� �ش �ط��ر ،و�أن
ال�شاعر متيز بح�ضوره املتميز ومطلع ق�صيدته
الذي ُيلفِت االنتباه ُ
وي�شدُّ املتلقي ملتابعة �شاعر
ب �ط��ل يف ق���ص�ي��دة ح�ك�م��ة وروع � ��ة ط ��رح ورقي
م�ستوى.
الفنان الو�سمي حم ِّلقاً ب ��أدائ��ه �أب�ي��ات ال�شاعر
�أحمد بو �سنيدة
و�ضمن فعاليات الأم�سية املتميزة واحلا�سمة
يف م�سرية مت�سابقي املو�سم التا�سع من �شاعر
املليون،
كان ع�شاق ال�شعر النبطي خلف ال�شا�شات من
املحيط �إىل اخلليج على م��وع��د م��ع م�شهدية

�شعرية فنية مبدعة ب� ��أداء ال�ف�ن��ان الإماراتي
الو�سمي و�أحل ��ان الفنان امل�ب��دع فايز ال�سعيد،
لكلمات ق�صيدة ال�شاعر الإم��ارات��ي �أحمد عبد
الرحمن بو �سنيدة ،ومن �أبياتها:
«بي وله من هجر جملود امليان �صار ي ّكه واملال
عندي ميان
و ّدي ْب َو�صله قبل حالٍ يحول بيننا وانته جل�سمي
مو ميان»
�إح�ي��اء فن ال�شقر من روائ��ع امل��وروث ال�شعري
للجزيرة العربية
وال� �ت ��زام� �اً ب��امل �ع �ي��ار ال� �ث ��اين � �ض �م��ن الأم�سية
واملُت�ض ِّمن جم��اراة ال�شعراء لأبيات فن ال�شقر
والكتابة على من��ط �أب �ي��ات ال�شاعر الإماراتي
�أحمد عبد الرحمن بو �سنيدة على نف�س املو�ضوع
والوزن والقافية الرئي�سية والقوايف الداخلية،
تناف�س ال�شعراء يف الكتابة على ن�سقها؛ �إحيا ًء
ل�ف��ن ال���ش�ق��ر ال���ش�ع��ري ال ��ذي راج يف اجلزيرة
العربية ،وبرع فيه من �شعراء الإمارات ال�شاعر
بو �سنيدة الذي جارى ال�شعراء �أبيات ن�صه «بي
وله من هجر جملود امليان» �أمام جلنة التحكيم
التي �أجمع �أع�ضا�ؤها على �إجادة معظم ال�شعراء
يف جم� ��اراة �أب �ي��ات ال���ش��اع��ر الإم ��ارات ��ي الكبري
�أحمد بو �سنيدة� ،إال مت�سابقاً واحدا �أَ َ�ضا َع الوزن
يف امل��رب��وع ال �ث��اين ،حيث اع�ت�برت �أن ال�شعراء
�أثبتوا قدرتهم على الكتابة على ه��ذا النمط،
متجاوزين هذا االختبار بجدارة ،كما الحظت
اللجنة �ضيق الوقت و�صعوبة الكتابة على وزن
ال�شقر ،مع ع��دم االل�ت��زام ل��دى بع�ض ال�شعراء
بالكلمة الواحدة التي يلزم بها ال�شقر ال�شعراء
بتكرار املفردة مع تعدد معانيها.
ال�سبت  21مار�س احللقة اخلام�سة ع�شرة..
والثالثاء  31مار�س اخلتام
�أع �ل �ن��ت جل �ن��ة حت �ك �ي��م ال�ب�رن��ام��ج �أن احللقة
اخلام�سة ع�شرة (ق�ب��ل النهائية) �سيتم بثها
ي��وم ال�سبت  21م��ار���س اجل ��اري ،فيما �سيتم
ب��ث الأم���س�ي��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة (ت�ت��وي��ج ال �ب�يرق) يوم
الثالثاء  31مار�س اجلاري على قناتي بينونة
والإمارات.
ت�أهل املطريي والعتيبي
وخ �ت��ام �اً ل�ل�أم���س�ي��ة ،مت ع��ر���ض ت�ق��ري��ر �سريع
ا�ستعرا�ضي ملجريات احللقة وامل�شاركات املتميزة
لل�شعراء ب�ين احل�م��ا��س��ة الإم��ارات �ي��ة والنخوة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت �ف��رد ال���س�ع��ودي يف املو�ضوعات
ال�شعرية ،تال ذلك �إعالن قرار جلنة التحكيم
بت�أهيل كل من ال�شاعر حممد البندر املطريي
بنتيجة  50-49وال���ش��اع��ر حممد احلمادي
العتيبي بنتيجة  ،50/48بينما ج��اءت نتائج
ال���ش�ع��راء الأرب �ع��ة ال ��ذي �سينتظرون ت�صويت
امل���ش��اه��دي��ن م��ن خ�ل�ال م��وق��ع وتطبيق �شاعر
املليون طوال �أ�سبوع كامل،
على النحو ال�ت��ايل 50-47 :لل�شاعر �أحمد
ب��ن ع��اي��د ال �ب �ل��وي ،و 50-44لل�شاعر خالد
الق�صريي اجلهني ،و 50-43لكل من �صالح
حممد العنزي ومزيد بن جدعان الو�سمي.
�أم��ا �شعراء الأم�سية اخلام�سة ع�شرة م��ا قبل
اخل �ت��ام ،ف �ه��م :ع�ب��د امل�ج�ي��د ��س�ع��ود الغيداين،
م �ط��رب ب��ن دح �ي��م ال�ع�ت�ي�ب��ي وحم �م��د البندر
امل � �ط �ي�ري وحم� �م ��د احل � �م� ��ادي ال �ع �ت �ي �ب��ي من
ال�سعودية ،مبارك بالعود العامري من الإمارات،
�إ�ضاف ًة �إىل ال�شاعر املت�أهل بت�صويت امل�شاهدين
مع بداية الأم�سية نف�سها.
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متكنت مبوهبتها �أن تفر�ض نف�سها على ال�ساحة،
وت�شارك يف العديد م��ن الأع��م��ال ال�سينمائية
املتميزة ،كما لعبت �أوىل بطوالتها الدرامية
مب�سل�سل (ك��ارم��ن) ،ت�شارك حاليا ف��ى ت�صوير
م�سل�سل (ملا كنا �صغريين) ،للعر�ض يف دراما رم�ضان
املقبل .عن �أعمالها ،كان مع املمثلة ريهام حجاج
هذا احلوار:

31

(�سجن الن�سا) جتربة مميزة وحالة فنية ي�صعب تكرارها

ريهام حجاج� :أجتهد فيما �أقدمه
واملناف�سة ال ت�شغلني
• مل � � ��اذا اخ� �ت ��رت م �� �س �ل �� �س��ل (مل � ��ا كنا
�صغريين) خلو�ض املناف�سة الدرامية يف
رم�ضان املقبل؟
 فكرة العمل اجليدة و�أحداثه التي علمتها منامل�ؤلف �أمين �سالمة واملخرج حممد علي ،تدور يف
�إطار ت�شويقي حول جرمية قتل ،كما كانت ال�شركة
املنتجة �سبباً مل�شاركتي به يف رم�ضان املقبل� ،أمتنى �أن
ينال امل�سل�سل �إعجاب اجلمهور حني عر�ضه و�أع��ده من
الآن انه �سيتمتع بالأحداث.
• من فريق العمل؟
 �سعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل حتى ال �أن�سى�أح� ��دا ،خ���ص��و��ص��ا حم �م��ود ح�م�ي��دة وخ��ال��د النبوي،
مل��ا لهما م��ن ب��اع وخ�ب�رة ك�ب�يرة يف ال��و��س��ط الفني،
حمظوظة مب�شاركتهما هذا امل�سل�سل.
• ما دورك؟
 ال �أحبذ ح��رق الأح��داث وال��دور ال��ذي �س�أج�سده،لكنه �سيكون مفاج�أة للجمهور.
• هل مت الت�صوير؟
 نعم ،الت�صوير م�ستمر من �أجل اللحاق بالعر�ضال��رم���ض��اين ،االن�ت�ه��اء م��ن ت�صوير اغ�ل��ب امل�شاهد
�سيكون قبل بداية ال�شهر الكرمي.
• �أال تخافني من املناف�سة يف رم�ضان؟
 ال �أ�ضع هذا الأمر يف ح�ساباتي ،املناف�سة ال ت�شغلت�ف�ك�يري لأن ال�ع�م��ل اجل �ي��د م �ع��روف �أن ��ه يفر�ض
نف�سه ،لذلك �أجتهد فيما �أقدمه.
• هل تخ�شني فكرة البطولة املطلقة؟
 قبل خو�ضي مل�سل�سل (كارمن) مل �أكن �أخ�شاها،لكنني دائما �أح��ب البطولة اجلماعية والتعاون
والروح اجلميلة يف الكوالي�س ،التي تكون �سببا يف
جناح العمل.
• م��ا ال� ��ذي ح�م���س��ك ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م�سل�سل
(كارمن) الذي عر�ض �أخريا؟
 عندما عر�ض علي امل�سل�سل يف ال�ع��ام املا�ضيمل �أ�ستطع االعتذار عنه لأن��ه من ت�أليف خالد
ح�م��ام� ،أعجبتني ج��دا ف�ك��رة ال �ع��ودة �إىل فرتة
امللكية ،احلمد هلل حقق امل�سل�سل جناحا جيدا
ورد فعل (حلو) عندما عر�ض خارج رم�ضان.
• ما �أ�سباب جناحه؟
 الت�شويق يف طريقة �سرد الأح��داث ،املجهودالذي بذله فريق العمل ،تكنيك املخرج ح�سني
� �ش��وك��ت ال� ��ذي ق ��دم الأح� � ��داث ب ��ر�ؤي ��ة فنية
مهمة.
• ما تقييمك له يف م�شوارك؟
 خطوة مهمة يف م�سريتي الفنية ،و�سبب يفعر�ض م�سل�سل (ملا كنا �صغريين) للمناف�سة

يف �شهر رم�ضان املقبل.
• هل �أنت من �سعيت للبطولة املطلقة يف �أعمالك الأخرية؟
 ال �أ�سعى لها� ،شركات الإنتاج وجدت �أنني الأن�سب لبطولة تلك الأعمال،حينما تعر�ض علي ال�سيناريوهات اختار ما ينا�سبني وير�ضي طموحي.
• هل ت�ؤيدين م�سل�سالت ال�ستني حلقة؟
 �أ�ؤي ��ده ��ا يف ح��ال��ة �إذا ك��ان ال���س�ي�ن��اري��و ج �ي��دا وي�ع�ت�م��د علىالت�شويق ،كما يف م�سل�سل (كارمن)� ،أي�ضا توافر عنا�صر
النجاح الأخ��رى (فريق العمل والإخ ��راج والإنتاج)،
كما يف م�سل�سل (الكربيت الأحمر) ،لذا ال يهمني
عدد حلقات امل�سل�سل قدر الت�شويق واجلذب يف
�أحداثه و�شخ�صياته.
• ماذا ميثل جناحك يف م�سل�سل (�سجن
الن�سا) لك؟
 امل�سل�سل ك��ان جت��رب��ة مم�ي��زة وحالةف�ن�ي��ة ي���ص�ع��ب ت �ك��راره��ا ،ب�ع��د النجاح
ال� ��ذي ح�ق�ق�ت��ه م��ن خ�ل�ال��ه ،حر�صت
على اختيار ال�شخ�صيات التي �أقدمها،
�أ�صبحت �أكرث وعياً و�إدراك �اً للأعمال
التي �أختارها.
• ه � ��ل ت � ��ؤم � �ن �ي�ن ع� �ل ��ى امل�ستوى
ال�شخ�صي باجلن والعفاريت؟
 �شاركت يف م�سل�سل (الكربيتالأح� � � �م � � ��ر) ،ال� � � ��ذي دارت
�أح � ��داث � ��ه ح � ��ول اجل ��ن
وال � �ع � �ف� ��اري� ��ت� ،أن � ��ا
م� ��ؤم� �ن ��ة ب �ك ��ل ما
ورد يف القر�آن
ال � �ك� ��رمي ،لكن
ال �أع�ل��م اىل �أي
م ��دى ي�ستطيع
اجل � � ��ن ال� �ت� ��أث�ي�ر
ع �ل��ى ح �ي��ات �ن��ا ،هل
له ت�أثري �أم ال ،هذا يف
علم الغيب).
• ما �سبب قلة ظهورك
يف ال�سينما؟
 �أح� � ��ر�� � ��ص ع � �ل ��ى اخ� �ت� �ي ��ارال�شخ�صيات ال�ت��ي ت�ضيف �إىل
ر� �ص �ي��دي ال �ف �ن��ي ل ��ذل ��ك عندما
وج��دت اخ�ت�لاف��ا يف �أف�ل�ام (القرد
بيتكلم)( ،م��والن��ا)( ،ي��وم مالو�ش
الزمة) ،وافقت على امل�شاركة فيها،
�أدقق يف اختياراتي لأن ال�سينما
تخلد يف ذاكرة التاريخ ،يظل
اجل�م�ه��ور يتابعها عك�س

رانيا يو�سف ت�شارك يف (حتدي
اخلري) وتك�شف �سبب حريتها
قبلت الفنانة امل�صرية رانيا يو�سف ،حتدى
ال �ف �ن��ان ��ش�ي�ك��و ل �ه��ا ل�ل�م���ش��ارك��ة يف حملة
“قبلت التحدي” ،والتي �شارك فيها عدد
كبري من النجوم مل�ساعدة �ضحايا ال�سيول
ومل�ساعدة م��راك��ز ال�ع��زل ال�صحي ملر�ضى
فريو�س كورونا.
ران �ي ��ا ي��و� �س��ف ،ن �� �ش��رت ف �ي��دي��و ل �ه��ا عرب
�صفحتها ال�شخ�صية ( :قبلت حتدي
�شيكو ،ك�ن��ت حم �ت��ارة �أقبله
يف ال�ع�ل��ن �أم يف ال�سر،
ولكني قررت الإعالن
عنه لت�شجيع غريي
ع �ل��ى �إت � �ب� ��اع نف�س
امل� �ب ��ادرة ،و�أتكفل
بـ� 50أ�سرة).
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت :لن
�أحت� � � � ��دى فنانا
بعينه لأين على
ع�ل��م بالظروف
ال �� �ص �ع �ب��ة التي
من��ر بها حاليا
وال �أع� � � �ل � � ��ى
احلالة املادية
لآخ� � � � ��ري� � � � ��ن،

ولكني �أطالب �أي فنان قادر على اتخاذ هذه
اخلطوة �أن يتبعها.
وعلقت على الفيديو قائلة( :حت��دي اخلري
وقبلت التحدي بالتكفل ب��الأ��س��ر املت�ضررة
من فريو�س كورونا ،ربنا يحمي العامل كله
ونعدي الأزمة).
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ي�ع��ر���ض ل��ران�ي��ا يو�سف،
ح��ال � ًي��ا ب � ��دور ال �ع��ر���ض ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة فيلم
“�صندوق الدنيا” مع الفنان خالد ال�صاوي،
با�سم �سمرة ،و�صالح عبداهلل و�أح�م��د كمال
وعمرو القا�ضي ومروى الأزيل ،و�إخراج عماد
البهات ،وتدور �أحداثه حول ق�ص�ص خمتلفة
و�شرائح من املجتمع يف كيفية التعامل مع
احلياة يف النجاح �أو الف�شل.
جناحا بعد طرحه،
ولكن الفيلم مل يحقق
ً
وك�شفت رانيا يو�سف �أ�سباب هذا الف�شل قائلة،
�إن الفيلم ف�شل لعدة �أ�سباب ،ومنها تقلي�ص
�أي � ��ام ت �� �ص��وي��ره ،وح� ��ذف ب�ع����ض م�شاهدها
وم�شاهد زمالئها ،مما �أدى �إىل حدوث خلل
يف العمل.
و��ش��ارك��ت ران �ي��ا ي��و��س��ف م ��ؤخ � ًرا يف فعاليات
مهرجان االق�صر لل�سينما الإفريقية ،والذي
�أطلت فيه بف�ستان �أ�سود بكتف واحد �سبقته
يف ارتدائه الفنانة دينا ال�شربيني.

دراما التلفزيون.
• �أمل ي�صبك القلق م��ن ت�ق��دمي الكوميديا يف فيلم (ي��وم مالو�ش
الزمة)؟
 مل �أقلق وقتها ،خ�صو�صا �أنني كنت �أ�شارك حممد هنيدي ،كنت مطمئنة�أن اجل�م�ه��ور ع�ن��دم��ا �سي�شاهدنا �سي�ضحك ،املواقف
املكتوبة يف ال�سيناريو كانت كوميدية.
• �أمل ت�شغلك العاملية ،ال �سيما �أنك تتحدثني
الإيطالية؟
 تلقيت ع��رو��ض��ا ك �ث�يرة ،للم�شاركةيف �أع�م��ال عاملية ال �سيما يف �إيطاليا
ال� �ت ��ي ول� � ��دت ب �ه��ا ول� � ��دي عالقات
ك �ث�يرة ه �ن��اك ،ب �� �ص��راح��ة اعتذرت
لأنها اعمال خمتلفة عن عاداتنا
وتقاليدنا كم�صريني وعرب،
م ��ا ي �ق��ف ع��ائ �ق��ا يف طريقي
للو�صول �إىل العاملية.
• ما حقيقة ما يرتدد ب�أنك
�أجريت عملية حقن بوتوك�س
يف �شفتيك؟
 هذا الكالم عار من ال�صحة،مل �أجل � � � � � ��أ �إىل تلك
احل� �ق ��ن (�شفايفي
رب��اين) ،قد يعتقد
ال� �ب� �ع� �� ��ض ذل� ��ك
لأنني ظهرت يف
�إح� ��دى جل�سات
الت�صوير �أخريا
و�أن��ا �أ��ض��ع �ألوان
م��اك �ي��اج طبيعية
ع� �ل ��ى �شفايفي،
ف � � � � � �ظ � � � � � �ه� � � � � ��رت
ب �� �ش �ك��ل ملحوظ
للجمهور.
• م � ��ا ر�أي � � � � ��ك يف
و� �س ��ائ ��ل التوا�صل
االجتماعي؟
 رغ� ��م �أن� �ه ��ا مهمةللتوا�صل مع اجلمهور،
لكنها ت�سبب �إزعاجا يل،
��ص��ار اجل�م�ي��ع يتدخلون
يف خ�صو�صيات الآخرين،
اعترب حياتي ال�شخ�صية من
امل�م�ن��وع��ات ،و�أح ��ب �أال يتدخل
فيها �أح ��د ،لأن حياتي ملك يل
فقط.

الفنانة كندة علو�ش تتحدى
امللل بـ (دوالب الذكريات)
ق ��ررت ال�ف�ن��ان��ة ال �� �س��وري��ة ك �ن��دة ع �ل��و���ش ،م�شاركة
جمهورها يف حتدى امللل للق�ضاء على الوقت �أثناء
ال�ع��زل الطوعي امل�ن��زيل للحد م��ن تف�شي فريو�س
كورونا ،ويقوم التحدي على ن�شر �صورة ن��ادرة من
الطفولة.
كنده �شاركت يف التحدي ا�ستجابة لدعوة الفنانة
هند �صربي ،ون�شرت علو�ش عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على م��وق��ع ان���س�ت�ق��رام�� ،ص��ورة ن ��ادرة م��ن طفولتها
بجانب والدها ،وعلقت على ال�صورة قائلة( :حتدي
امللل بدتو هندو�ش ،م�شان ن�سلي وقتنا ونحنا بالبيت
ونن�شر ��ص��ورة م��ن ال�ط�ف��ول��ة�� ،ص��ورة م��ع ب��اب��ا غري
مفهومة متاماً بالن�سبة ايل ال من حيث الأزياء وال
الري�أك�شن الغريب).
و�أ��ض��اف��ت ك�ن��دا �أن�ه��ا تنقل حت��دي امل�ل��ل �إىل ك��ل من
الفنانة رانيا يو�سف والفنان �آ�سر يا�سني والفنان
ظ��اف��ر ع��اب��دي��ن وال �ف �ن ��ان حم �م��د عبدالرحمن،
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف حت � ��دي ن �� �ش��ر �� �ص ��ور ل �ه��م يف �سن
الطفولة.
يذكر �أن كندة �أثارت م�ؤخرا خماوف متابعيها عرب
م��وق��ع ت��وي�تر ،بعدما ت��راج�ع��ت ع��ن موقفها الذي
يقلل من خطورة فريو�س كورونا ،و�أعلنت �صراحة
�أن�ه��ا ��ص��ارت خ��ائ�ف��ة ،وطلبت م��ن متابعيها انتظار
تفا�صيل يبدو �أنها �ستكون مرعبة ،وحاول عدد كبري
منهم معرفة �سبب الرتاجع ولكن كندة مل ترد.
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التمارين الريا�ضية قد تقلل خطر الإ�صابة ب�سرطان الرئة
�أظهرت درا�سة حديثة �أن املدخنني احلاليني �أو
ال�سابقني ميكنهم درء خماطر الإ�صابة �أو الوفاة
ب�سرطان الرئة �إذا مار�سوا التمارين الريا�ضية.
و�أخ�ضع الباحثون  2979رج�لا للفح�ص على
ج �ه��از ال��رك ����ض ال �ك �ه��رب��ائ��ي 1602 ،مدخنني
��س��اب�ق�ين و 1377م��دخ �ن�ين ح��ال �ي�ين ،لتقييم
لياقتهم "القلبية التنف�سية" �أو �إىل �أي مدى
مي �ك��ن ل�ل�ج�ه��ازي��ن ال� � ��دوري وال�ت�ن�ف���س��ي تزويد
ال�ع���ض�لات ب��الأك���س�ج�ين �أث �ن��اء اجل �ه��د البدين.
وا� �س �ت �خ��دم��وا م�ق�ي��ا��س��ا ي �ع��رف ب��ا� �س��م مكافئات
التمثيل الغذائي والذي يعك�س كمية الأك�سجني
امل�ستهلكة �أثناء الن�شاط البدين.

واتبع الباحثون الرجال لنحو  11.6عام وخالل
ه ��ذه ال �ف�ت�رة مت ت���ش�خ�ي����ص �إ� �ص��اب��ة  99منهم
ب�سرطان الرئة تويف منهم  79جراء املر�ض.
وق � ��ال ب � � ��اروخ ف �ي �ن �� �ش �ي �ل �ب �ي��وم ال � ��ذي ق� ��اد فريق
الدرا�سة "ميكن للمدخنني ال�سابقني واحلاليني
احل��د ب�شكل ك�ب�ير م��ن خ�ط��ر الإ� �ص��اب��ة والوفاة
ب�سرطان الرئة من خالل زي��ادة اللياقة القلبية
التنف�سية".
و�أ� �ض��اف ع�بر ال�بري��د الإل �ك�ت�روين "التمرينات
الهوائية (الأي��روب �ي��ك) املعتدلة �إىل ال�شديدة،
مثل امل�شي والهرولة واجل��ري ورك��وب الدراجات
مل��دة � 20إىل  30دقيقة ث�لاث �إىل خم�س مرات

�أ� �س �ب��وع �ي��ا مي �ك��ن �أن ي�ح���س��ن ال �ل �ي��اق��ة القلبية
التنف�سية" .وقال الباحثون يف الدورية الأمريكية
للطب الوقائي �إن �سرطان الرئة هو �أك�ثر �أنواع
ال�سرطان �شيوعا يف العامل ،حيث حتدث �أكرث من
مليوين �إ�صابة جديدة و 1.8مليون وفاة �سنويا
ب�سبب املر�ض .ويعترب التبغ �أهم عوامل الإ�صابة
والوفاة ب�سرطان الرئة.
وت�شري تقديرات باحثي الدرا�سة �إىل �أن حت�سني
اللياقة القلبية التنف�سية ميكن �أن يقلل الإ�صابة
ب �ح��وايل  11يف امل�ئ��ة ل��دى امل��دخ�ن�ين ال�سابقني
ويحول دون نحو  22يف املئة من الوفيات ب�سبب
املر�ض لدى املدخنني احلاليني امل�صابني به.

طرق �صحية حلماية طفلك من كورونا

الإفراط يف تناول اجلنب

ح��ذرت اجلمعية الأملانية للتغذية من الإف ��راط يف تناول اجل�بن ،ب�سبب
احتوائه على امللح والأحما�ض الدهنية امل�شبعة التي متهد الطريق لبع�ض
الأم��را���ض ،وذل��ك رغم فوائده ال�صحية اجلمة ،واحتوائه على الربوتني
والكال�سيوم.
و�أو�ضحت اجلمعية �أن الإف��راط يف تناول اجلنب يت�سبب يف رفع م�ستوى
الكولي�سرتول ب��ال��دم ،ال��ذي ق��د ي ��ؤدي �إىل ان���س��داد ال�شرايني والإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
وحت ��رم الأح �م��ا���ض الدهنية امل�شبعة اجل�سم م��ن امت�صا�ص الأحما�ض
الدهنية الأ�سا�سية املهمة لتثبيط االلتهابات يف اجل�سم؛ مما يت�سبب يف
الإ�صابة بالتهاب املفا�صل.
كما يت�سبب الإف��راط يف تناول اجلنب يف �إبطاء وظيفة الكبد ،وي��ؤدي �إىل
زي��ادة ن�سبة ال�سموم باجل�سم ،ويرفع خطر الإ�صابة بال�سرطان ،وتن�صح
اجلمعية بتناول كمية منه ال تزيد على ما بني خم�سني و�ستني غراما يوميا
لال�ستفادة من مزاياه وجتنب خماطره ال�صحية.

من مرتجم كتاب �ألف ليلة وليلة �إىل الفرن�سية ؟
الكاتب الفرن�سي ان�ط��وان باالند هو من ترجم ال��ف ليلة وليلة ايل
الفرن�سية ع��ام  1704معلما ب��ان ال��ف ليلة وليلة ه��ي م��ن ا�شهر
الق�ص�ص املنوعة العربية التي لها �شعبية كبرية منذ مت ت�أليفها يف
الع�صر العبا�سي الأول والتي ترجمت ايل لغات عديدة.

ماهي �أول عا�صمة ا�سالمية يف العامل العربي ؟

�أول عا�صمة ا�سالمية يف العامل العربي واال�سالمي �أي�ضا هي املدينة
املنورة

متى ظهر �أول جهاز تكييف يف العامل ؟

�أول جهز تكييف يف العامل هو تكييف هوائي ظهر يف امريكا للعامل
االمريكي �ستيف كارير عام  1912وال��ذي م��ازال له ا�سمه يف عامل
املكيفات.

حتى التماثيل يف �ساحة �سان مارتن ترتدي �أقنعة الوجه �أثناء الإغالق الوقائي والإجباري لل�سكان ب�سبب
تف�شي جائحة فريو�س كورونا اجلديد  ،يف بوين�س �آير�س ،الأرجنتني .ا ف ب

فر�ض اخلوف من تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد )19-نف�سه على
العامل �أجمع ،خا�صة عقب �إعالنه من منظمة ال�صحة العاملية "وباء عامليا"،
لتلج�أ معظم دول ال�ع��امل �إىل توقيف رح�ل�ات ال�ط�يران ف�ضال ع��ن تعطيل
الدرا�سة والأعمال غري املهمة والأ�سا�سية ،ومع جلو�س الأطفال يف املنزل ،هناك
عدة طرق يجب اتباعها حلمايتهم ،فكيف تكون؟.
قد يكون الطفل عر�ضة خلطر الإ�صابة بالعدوى ،وبح�سب و�سائل اعالم ف�إن
الدرا�سات يف ال�صني �أظهرت �أن الأطفال ،وخا�صة الر�ضع الذين تقل �أعمارهم
عن � 12شه ًرا� ،أقل عر�ضة للإ�صابة بالفريو�س.
وقالت جملة طبية حديثة" :بنا ًء على م�صادر البيانات امل�ستخدمة يف هذه
الدرا�سة� ،أ�صيب  9ر�ضع بـ ، COVID-19ومت �إدخالهم �إىل امل�ست�شفى
يف ال�صني ب�ين دي�سمرب  2019و 6ف�براي��ر " ،"2020وبالنظر �إىل عدد
الإ�صابات املبلغ عنها ،ف�إن عدد الر�ضع امل�صابني �ضئيل".
ماذا لو كان طفلك يعاين من �أعرا�ض COVID-19؟
�إذا �شعر الوالدان �أن طفلهما يعاين من ال�سعال �أو العط�س �أو احلمى ،فيجب
عليهما طلب الرعاية الطبية.
وم��ع ذل��ك ،ف ��إن �أع��را���ض " "COVID-19ت�شبه �إىل ح��د كبري �أعرا�ض
الأنفلونزا� ،أو نزالت الربد ،لذلك ال داعي للخوف.
وف ًقا "لليوني�سف" ،يجب على الآب��اء اال�ستمرار يف اتباع ممار�سات جيدة يف
نظافة اليد واجلهاز التنف�سي مثل غ�سل اليدين بانتظام ،واحلفاظ على اللقاح
حتى الآن بالتطعيمات ،بحيث يكون طفلك حمم ًيا �ضد الفريو�سات والبكترييا
الأخرى امل�سببة للأمرا�ض.
حاول جتنب ا�صطحاب طفلك �إىل الأماكن العامة ،ملنعه من االنت�شار �إىلالآخرين.
يجب على الآباء غ�سل �أيديهم.بالنظر �إىل �أن الر�ضع الذين تقل �أعمارهم عن � 12شه ًرا ال ميكنهم ارتداءالأقنعة ،فهم يحتاجون �إىل تدابري وقائية حمددة.
من املهم للوالدين ومقدمي الرعاية ارت��داء الأقنعة وغ�سل اليدين قبلاالت�صال الوثيق معهم.
ت�أكد من تعقيم �ألعاب طفلك و�أدوات املائدة بانتظام.ماذا لو كنت تر�ضعني طفلك ر�ضاعة طبيعية؟
�إذا �شعرت الأمهات ب�أن لديهن �أعرا�ض ،فيجب عليهن طلب الرعاية الطبية،تن�صح اليوني�سف" :بالنظر �إىل فوائد الر�ضاعة الطبيعية ،والدور غري الهام
حلليب الأم يف نقل ف�يرو��س��ات اجل�ه��از التنف�سي الأخ ��رى ،حيث ميكن للأم
موا�صلة الر�ضاعة الطبيعية ،مع تطبيق جميع االحتياطات الالزمة.
�إذا ك��ان��ت الأم م��ري���ض��ة ،فيجب ت�شجيعها ع�ل��ى �إف� ��راز احل�ل�ي��ب و�إعطائهللطفل عرب كوب نظيف �أو ملعقة  -كل ذلك مع اتباع نف�س طرق الوقاية من
العدوى.
يتم حث الآب��اء الذين ي�ستخدمون حليب الأطفال لإطعام �أطفالهم ،على�ضمان تنظيف جميع الزجاجات جيدًا وتخزين املنتجات �إذا كان هناك نق�ص
يف املتاجر.
حافظ على �أمان الأجدادالعزلة االجتماعية لي�ست ممتعة -وعلى الرغم من �أن الأج��داد غالبًا ماي�ك��ون��ون على ا��س�ت�ع��داد ل��رع��اي��ة �أح�ف��اده��م ،فمن امل�ه��م منحهم بع�ض الوقت
للراحة� ،إن كبار ال�سن والأ�شخا�ص الذين يعانون من �ضعف جهاز املناعة هم
الأكرث عر�ضة للخطر.
-حاول �إجراء مكاملة فيديو لإبقائهم على اطالع دائم ب�أقاربهم من ال�شباب".

• الأطفال حديثي الوالدة لديهم  350عظمة ،ويف �سن اخلام�سة تندمج لت�صبح  206عظمة.
• هل تعلم �أن وزن الطن من احلديد بعد �أن ي�صد�أ متاما ي�صبح ثالثة �أطنان .
• �أن غ�صن الزيتون يرمز �إىل ال�سالم  ،ويكرث �شجر الزيتون يف بالد حو�ض البحر املتو�سط  ،و�أن �شجر
الزيتون تعمر � 200سنة .
• �أن رمال ال�صحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �ضخمة .
• وهل تعلم �أن احلوت ي�ستطيع البقاء �ساعة حتت املياه بدون تنف�س
• ارتداء ال�سماعات ملدة �ساعة واحدة فقط� ،سوف يزيد من البكترييا يف �أذنك بن�سبة  700مرة.
• هناك  2دجاجة مقابل كل �إن�سان يف العامل.
• ن�سبة  80%من عمليات ال�سطو يرتكبها �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم مابني .21-13
• ن�صف اجلرائم يرتكبها �أ�شخا�ص تقل �أعمارهم عن � 18سنة.
• هناك مليون منلة مقابل كل �إن�سان يف العامل.

الغوريال وال�صياد
يف احدى الغابات كان يوجد جمموعة من (الغوريلال) تعي�ش يف �سالم وهدوء  ..حتى جاء يوم ا�ستطاع احد
ال�صيادين ان ي�صطاد اح��دى �صغار الغوريال ال��ذي �شرد بعيداً يلعب مع بع�ض ا�صدقائه ف�سقط يف ايدى
ال�صياد .كان ذلك ال�صياد من قرية جماورة للغابة لذلك وعندما عرفت االم مبا حدث ل�صغريها ثارت وهاجت
و�شاركها يف ذلك القطيع ب�أكمله الذي كان ير�أ�سه ذكر من ذكور الغوريال �ضخم اجل�سد وقوى جدا عندما يثور
ال احد ي�ستطيع ان يقف امامه والن الغوريال تت�صرف كاالن�سان متاما فقد و�ضعت خطة للهجوم على قرية
ال�صياد ال�ستعادة ال�صغري ..ا�سرع القطيع الكبري الذي يقدر عدده بالع�شرات باخلروج من الغابة باجتاه القرية
وعندما و�صلوا اليها قاموا بااللتفاف حولها وهم مي�سكون يف ايديهم جذوع اال�شجار الكبرية وكمية من ثمار
جوز الهند الياب�سة اخذوا يقذفون بها ابواب البيوت ال�صغرية وي�صفقون بايديهم ب�شدة وهم ي�صرخون وك�أنهم
يطالبون برجوع ال�صغري بل لقد منعوا اي من �سكان القرية من امل�شي يف �شوارعها مما اخاف القرية وافزعها
وبقى النا�س داخل بيوتهم حتى �صباح اليوم الثاين وملا هموا باخلروج فوجئوا بان الغوريال مل تبارح مكانها
ومل يرتكوا القرية بل باتوا منتظرين خوفاً من اخراج ال�صغري من القرية .لذا مل ي�ستطع ا اي احد مبارحة
بيته خوفا من غ�ضبهم وعندما مر وقت مل ي�سلم فيه ال�صغري اليهم اخذت الغوريال تقذف االبواب وت�صرخ بل
وحاولوا نزع بع�ض االبواب من مكانها مما �سبب الفزع لل�سكان وبانت �صرخاتهم من داخل البيوت فهم يعرفون
كيف هو غ�ضب الغوريال عند ذلك احلد قام كبري القرية بار�سال رجاله �إىل ال�صياد لت�سليم ال�صغري اليهم
حتى يغادروا القرية ولكن ال�صياد مل ي�أبه فهو ينتظر مبلغا �ضهخما من وراء ذلك ال�صغري فقام بلفه داخل
غطاء وحاول الهروب به من باب املنزل اخللفي وبعد ان و�ضعه يف �سيارته وادارها حدث ما افزعه واخافه فقد
ظهرت جمموعة من الغوريال ال�ضخمه امام ال�سيارة ووقفت ال تبايل ب�شيئ بل لقد ك�شرت عن انياب قاطعه
وعيون حمراء وتوتر �شديد وبعد ان فكر ال�صياد يف �صدمهم بال�سيارة والهرب تراجع خا�صة ان جمموعة
اخرى جاءت لتقفز فوق ال�سيارة وبد�أت يف هزها بقوة فارتعب ورفع الغطاء عن ال�صغري وفتح له الباب لينزل
ويذهب لأهله فا�ستقبلواه ا�ستقباال حاراً وبعد ان اطم�أنوا �إىل انه مل ي�صب باي مكروه هجموا على بيت ال�صياد
وهم يهمهمون ويزجمرون مما افزع اهله فخرجوا هاربني فدخل ذكر الغوريال ال�ضخم �إىل البيت ثم خرج
لي�صفق بيده وك�أنه اطم�أن لعدم وجود احد داخله واعطاهم ا�شارة من يده ليدكوا البيت دك��آً وك�أنه حتذير
لل�صياد ولكل من يف القرية بعدم تكرار ذلك مرة اخرى ،وعادوا �إىل القرية يحملون �صغريهم وعاد الهدوء
للقرية بعد ان فقدت احد بيوتها.

