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لتبعد عنك الزهامير.. ال 
تكن لطيفًا اأكرث من الالزم

امل�ؤدية للإ�صابة مبر�ض الزهامير  اأن بع�ض ع�امل اخلطر  يف حني 
ا�صتك�صاف  فاإنه جاري  ال�صكري،  اأو  الدم  ارتفاع �صغط  معروفة، مثل 

الدور املحتمل للعنا�صر غري البي�ل�جية.  
اجلامعية  ج��ن��ي��ف  وم�صت�صفيات  ج��ن��ي��ف  ج��ام��ع��ة  م��ن  ال��ع��ل��م��اء  اأك����د 
من  امل��خ  هياكل  حتمي  معينة  �صخ�صية  �صمات  ه��ن��اك  اأن  ب�ص�ي�صرا 
الإ�صابة بالزهامير، بعد درا�صة اعتمدت على فح�ض جمم�عة كبرية 

من الأ�صخا�ض ف�ق ال�65 عاماً عدة مرات على مدار 5 �صن�ات.
ومن بني تلك ال�صمات، اأظهر الأ�صخا�ض الذين هم اأقل لطافة لكن 
لديهم ف�ص�ل طبيعي وقليل من الر�ص�خ، حفاظاً اأف�صل على مناطق 
املخ التي متيل لل�صم�ر �ص�اء مع التقدم يف ال�صن الطبيعي ويف مر�ض 

الزهامير، ح�صبما جاء على م�قع "�صاين�ض ديلي". 
نف�صي  طبيب  وه�  جياناك�ب�ل��ض،  بانتيليم�ن  الربوفي�ص�ر  ويق�ل 
امل�ؤ�ص�صية  الإج����راءات  ق�صم  ورئي�ض  جنيف  بجامعة  الطب  كلية  يف 
"تت�صم  ال��ع��م��ل:  ه���ذا  راأ�����ض  ال���ذي  اجل��ام��ع��ي��ة  جنيف  م�صت�صفيات  يف 
ال�صخ�صيات ذات القابلية املرتفعة للم�ائمة مب�صت�ى عال من اللطف 
وهي �صخ�صيات تريد اأن تتما�صى مع رغبات الآخرين لتجنب اخللف 

واأن ت�صعى للتعاون". 
تك�ن  اأن  الآخرين، ميكنك  النفتاح على  "هذا يختلف عن  وي�صيف 
مع  احل���ال  ه���  مثلما  للغاية  لطيفاً  ل�صت  ول��ك��ن��ك  للغاية  منفتحاً 

ال�صخ�صيات الرنج�صية على �صبيل املثال". 

الثقافة بني اأيديك للتغلب 
على ملل كورونا 

اأ�صب�عني  ملدة  التج�ل  امل�صرية حظر  اإعلن احلك�مة  بالتزامن مع 
بث  الثقافة  وزارة  ب��داأت  امل�صتجد  ك�رونا  فريو�ض  انت�صار  من  للحد 
ت�صجيلت م�ص�رة لباقة من اإنتاجها الغنائي وامل�صرحي عرب ح�صابتها 

مب�اقع الت�ا�صل الجتماعي للرتويح عن امل�اطنني مبنازلهم.
امل�صرية  الثقافة  وزارة  د�صنت  املحلي  بالت�قيت  م�صاء  التا�صعة  ويف 
مبادرة "خليك يف البيت..الثقافة بني اأيديك" على ي�تي�ب وفي�صب�ك 
باإذاعة حفل نادر للمطربة الراحلة اأم كلث�م بتقنية اله�ل�جرام اأقيم 
على امل�صرح الكبري لدار الأوبرا يف ال�صاد�ض من مار�ض -اآذار اجلاري 

مب�صاركة مي فاروق وريهام عبد احلكيم.
ال��ق��ادم��ة عرب  الأي����ام  ال�����زارة خ��لل  �صتعر�صها  ال��ت��ي  امل����اد  وت�صمل 
املن�صات الإلكرتونية م�صرحية "اأهل يا بك�ات" بط�لة ح�صني فهمي 
"بحرية  وباليه  خ��ريت  عمر  امل��صيقار  م��ع  و�صهرة  العليلي  وع��زت 
الكبرية(  )الليلة  واأوب��ري��ت  بطر�صربج  �صان  م�صرح  لفرقة  البجع" 
من تاأليف �صلح جاهني واأحلان �صيد مكاوي باأداء فرقة باليه اأوبرا 

القاهرة وغريها من الأعمال.
من  الأوىل  ال�صاعات  خ��لل  امل�صاهدات  اآلف  كلث�م  اأم  حفل  وحقق 
من  باملئة   50 بن�صبة  للعمل  احلك�مة  فيه  حت�لت  وق��ت  يف  طرحه 
م�ظفيها ودعت اأغلب �صركات القطاع اخلا�ض م�ظفيها للعمل من 

املنزل.
كاأحد  "تاأتي  امل��ب��ادرة  اإن  ال���دامي  عبد  اإينا�ض  الثقافة  وزي���رة  وق��ال��ت 
احلل�ل البديلة لتقدمي األ�ان الإبداع اجلاد للجمه�ر يف ظل تعليق 
بها  مت��ر  التي  ال��ط��ارئ��ة  للظروف  نظرا  والفنية  الفكرية  الأن�صطة 

البلد".
وكانت دار الأوبرا وامل�صارح وق�ص�ر الثقافة علقت اأن�صطتها وعرو�صها 
يف وقت �صابق من هذا ال�صهر حتى اإ�صعار اآخر كما اأغلقت دور ال�صينما 
غري  اأج��ل  اإىل  وامل��صيقية  ال�صينمائية  املهرجانات  وتاأجلت  اأب�ابها 

م�صمى يف اإطار مكافحة انت�صار فريو�ض ك�رونا.
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و�صفة ب�صيطة و�صريعة ل�صنع اخلبز اأثناء فرتة العزل
يف فرتة العزل ال�صحي، قد تنفذ بع�ض امل�اد الغذائية وخا�صة اخلبز الذي 
ل ميكن ال�صتغناء عنه بالن�صبة للكثريين، وجند اأنف�صنا اأمام خيار واحد 
يتمثل يف �صناعة اخلبز باأنف�صنا. ومن هذا املنطلق، �صارك ال�صيف واخلباز 
ال�صنع،  و�صهلة  ب�صيطة  م�صطح  خبز  و�صفة  ج�ن�ص�ن  براندون  الأمريكي 
الإعجابات  م��ن  كبري  ع��دد  على  وح�صل  ب����ك،  في�ض  على  �صفحته  على 
كل  يف  مت�فرة  اأ�صا�صية  مك�نات  ثلثة  من  ال��صفة  وتتك�ن  وامل�صاركات.  
باودر(.  )بيكنغ  اخَلبز  وم�صح�ق  الزيت،  اأو  وال��زب��دة  الدقيق  وه��ي  منزل، 
اأ�صخا�ض  ل�صتة  تكفي  ال��ت��ي  ال��صفة  يلي  فيما  وامل��ل��ح.   امل���اء  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

وطريقة التح�صري بح�صب ما ورد يف م�قع "ميرتو" الإلكرتوين: 
- 2 ك�ب من الدقيق

- كمية منا�صبة من املاء
- ملعقة كبرية من البيكنغ باودر

- ملعقة �صغرية من امللح
- ملعقة طعام من الزبدة اأو الزيت

طريقة التح�صري
- اأ�صيفي ملعقة البيكنغ باودر اإىل الدقيق واخلطي املزيج جيداً، ومن ثم 

اأ�صيفي امللح، وامزجيه مع اإ�صافة املاء ب�صكل تدريجي. 
- اعجني اخلليط جيداً يف ال�عاء، ومن ثم اتركي العجينة ترتاح ملدة -30 

دقيقة.   60
على  لت�صبح  ب��ال��رول  ودحرجيها  مت�صاوية  اأج���زاء  اإىل  العجينة  ق�صمي   -
�صكل اأرغف دائرية ال�صكل، ومن ثم �صعيها على �صينية وغطيها مبن�صفة 

طحني. 
- �صخني املقلة على درجة حرارة 180 مئ�ية و�صعي القليل من الزبدة اأو 
الزيت على كامل م�صاحة املقلة قبل و�صع اأرغف العجني واحداً تل� الآخر 

وتقليبها حتى تن�صج.

الوقاية من كورونا: غ�صل 
اليدين 20 ثانية ال اأقل

ملحاربة  الأول  ال�صلح  اليدين ه�  غ�صل 
ف���ريو����ض ك�����رون����ا امل�����ص��ت��ج��د )ك���ف��ي��د-
ق�ة انت�صار هذا  من  الرغم  فعلى   ،)19
الفريو�ض، وخماطر ال�فاة التي ي�صببها 
والتي تف�ق الإنفل�نزا 10 مرات، اإل اأن 
تركيبته تنهزم اأمام الكح�ل، واأمام فرك 
لفرتة  وال�صاب�ن  الدافئ  باملاء  اليدين 

معينة، وهي: 20 ثانية، اإليك ملاذا:
حتت املجهر يبدو فريو�ض ك�رونا مغّطى 
باأبراج مدّببة، فيظهر وكاأن حماط بتاج، 
الفريو�صات  ف��ئ��ة  اإىل  ينتمي  ه��ن��ا  وم���ن 
ال��ت��اج��ي��ة، وه�����ذا ال���ت���اج ه���� ع���ب���ارة عن 
طبقة من الده�ن. من هنا تاأتي اأهمية 
كان عليه  ال�صاب�ن، وكاأنك تغ�صل طبقاً 
الكح�ل  وكذلك  ال�صاب�ن،  يق�م  زب��دة، 
باإذابة هذه ال�صح�م اأو الطلء الدهني، 
اخلارجية  الطبقة  من  التخّل�ض  وعند 
للفريو�ض تتعّطل قدرته على العمل، ول 

ي�صتطيع اأن يلت�صق باخلليا الب�صرية.
وقد تبنّي اأن غ�صل اليدين اأقل من 20 
ثانية ل يكفي، واإمنا غ�صلهما 20 ثانية 
ك��ام��ل��ة م��ع ف���رك ال��ي��دي��ن ب��امل��اء الدافئ 
قدرة  ع��ل��ى  للق�صاء  ج��ي��داً،  وال�����ص��اب���ن 

الفريو�ض على العمل نهائياً.

البكاء.. اآثار اإيجابية 
على ال�صحة النف�صية �ص 23

م�صروبات ال ت�صلح 
لتناول الدواء

يعلم اجلميع اأنه ل ين�صح بتناول الدواء مع الكح�ل. ولكن هناك م�صروبات 
اأخرى ل ت�صلح لتناول الأدوية، لأنها قد ت�صبب اخلفقان اأو ارتفاع �صغط 

الدم وحتى الغثيان.
ويق�ل ال�صيديل ت�ما�ض بروكرن، اخلبري يف اجلمعية الفدرالية ل�صناعة 
اإن امل�صروبات التي ينبغي جتنبها، عند تناول الأدوي��ة هي  الأدوي��ة باأملانيا، 

الكح�ل والقه�ة وال�صاي واحلليب.
واأ�صاف، يلعب ال�صائل امل�صتخدم يف تناول الدواء دورا مهما، لأنه ي�ؤثر يف 
فعالية الدواء، اأو يخلف اآثارا �صحية جانبية. فالكح�ل مثل يجعل تاأثري 
اأو يقلل وقد يلغي مفع�له.  ال��دواء غري معروف، فقد يزيد من مفع�له، 

وي�ؤدي اإىل اخلفقان والدوخة اأو الغثيان.
واأما احلليب، فاإنه بخلف الكح�ل مفيد للج�صم. ولكنه مدرج يف قائمة 
امل�صروبات املحظ�ر ا�صتخدامها يف تناول الأدوية. لأن احلليب يحت�ي على 
الكال�صي�م املفيد للج�صم، ولذا ل ميكن ا�صتخدامه يف تناول الأدوية لأن مع 
املك�نات الن�صطة للدواء هناك مركبات ل تذوب ب�صه�لة، كما يح�صل عند 
املادة  امت�صا�ض  عاجزا عن  اجل�صم  ي�صبح  احلي�ية، حيث  امل�صادات  تناول 
الفعالة يف ال��دواء، التي يطرحها اجل�صم اإىل اخل��ارج. اأي اأن تاأثري الدواء 

�صعيف جدا اأو ل ي�ؤثر مطلقا.

. ين�صح ب��صع كمادات الثلج لفرتة ترتاواح بني 15 و20 
دقيقة على منطقة الأمل، اإذا ا�صتمر الأمل ملدة �صتة اأ�صابيع 
اأو اأقل، اأو اإذا كان هناك اآلم �صديدة اأو ت�رم... وهذا ميكن 

اأن ي�صاعد يف تقليل اأي التهاب.
. ل جتل�ض على املقاعد اللينة اأو املقاعد بدون ظهر حيث 
الأمل  ي��زي��د  مم��ا  للمنطقة  اإج���ه���اد  يف  تت�صبب  اأن  مي��ك��ن 

�ص�ءاً.
. ت���ن���اول اأط��ع��م��ة م��ث��ل الأن���ان���ا����ض وال���ت����ت والأف�����ك����ادو 
ال�رقية  واخل�صروات  والربوكلي  والكرف�ض  والبقدون�ض 
والت�ت الأزرق وهي الأطعمة املعروفة بخ�صائ�صها امل�صادة 

لللتهاب.
الدقيق  اأو  الأل��ب��ان  ومنتجات  احلل�ة  الأطعمة  تاأكل  ل   .

الأبي�ض املعالج نظراً لأنها ميكن اأن ت�صبب التهابات.
. من على اأحد اجلانبني فيما ت�صع و�صادة ما بني �صاقيك 
اأو من على ظهرك وقم بلف ف�طة و�صعها اأ�صفل الركبتني 

ملنع الإجهاد.
الظهر  اأ�صفل  على  ي�صغط  ه��ذا  لأن  بطنك  على  تنم  ل   .
امل��اء، لأن الأقرا�ض  اأك��رب.. ل تن�ض �صرب  اأمل  ويت�صبب يف 
ب��ني ال��ع��م���د ال��ف��ق��ري، ب��ني اأ���ص��ي��اء اأخ����رى، مم��ل���ءة باملاء 
اأمل  يت�صبب يف  اأن  اجل�����ص��م مي��ك��ن  امل����اء يف  ي��ق��ل  وع��ن��دم��ا 

بالظهر نتيجة قلة "الإٍ�صفنجية".
اإذن فاحلركات  ل��ي��ت��ح��رك،  ل��ق��د خ��ل��ق اجل�����ص��م  . حت����رك.. 
الب�صيطة البطيئة مثل ال�صري اأو التمدد ميكن اأن ت�صاعد 

يف احلفاظ على مرونة الع�صلت وحركية املفا�صل.
ط�يلة.  ل��ف��رتات  جال�صاً  تظل  اأو  ال��ف��را���ض  يف  متكث  ل   .
تت�صبب يف  اأن  ل��ل��غ��اي��ة مي��ك��ن  ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة  ف��اجل��ل������ض 
تق�صري الع�صلت القاب�صة يف الفخذ واملحيطة بالأذرع.. 
واإذا كنت تعمل يف وظيفة مكتبية فحاول النه��ض وال�صري 

قدر امل�صتطاع.

. قم بت�صخني املنطقة لنح� 20 دقيقة اإذا كانت الع�صلت 
م�صدودة نظراً لأن هذا �صيزيد من تدفق الدم اإىل املنطقة 

واإرخاء الع�صلت.  
والكاحل  القدمني  ريا�صية تدعم  اأحذية  بارتداء  . عليك 
وجتعل اجل�صم اأكرث ثباتاً اأثناء ال�صري. وهذا �صي�ؤثر على 

املفا�صل ب�صكل اأٌقل.
. ا�صتعن بحقائب الظهر لت�زيع احلمل على كامل الظهر 
وتاأكد من اإزالة الأغرا�ض غري ال�صرورية التي تزيد من 

وزن حقيبتك.
اأن  لأنها ميكن  . ل ترتدي حقيبة على كتف واح��د نظراً 
تت�صبب يف ميل ج�صدك يف اجتاه واحدة مما ي�صبب اإجهاداً 

و�صغطاً على الظهر.

ن�صائح حلماية اخل�صو�صية 
ي�صكل العزل ال�صحي اأحد اأهم ال��صائل ملنع انت�صار فريو�ض 
ك�رونا امل�صتجد، ومع فر�ض العزل الكامل يف العديد من 
للعمل  م�صطرين  امل�ظفني  من  الكثري  بات  العامل،  دول 

عن بعد. 
فاي  ال����اي  �صبكات  با�صتخدام  بعد  ع��ن  العمل  ويفر�ض   
يتمثل  امل�صتخدمني،  م��ن  للعديد  ك��ب��رياً  حت��دي��اً  املنزلية 
اأو  للأفراد  ذلك  كان  �ص�اء  الأم��ان واخل�ص��صية  بحماية 

ال�صركات.
ومل���اج��ه��ة ه���ذا ال��ت��ح��دي، ن�����ص��ر امل���رك���ز ال���ط��ن��ي للأمن 
ال�����ص��ي��رباين يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة اإر����ص���ادات���ه ح����ل حماية 
ال��ب��ي��ان��ات، ع��ن��دم��ا ي��ع��م��ل امل���ظ��ف���ن خ����ارج ب��ي��ئ��ة املكتب 

العادية.
اإن�صاء  اإىل  يحتاج�ن  ال��ذي��ن  امل�ظفني  ب��اأن  امل��رك��ز  وح��ذر 
اإىل  للدخ�ل  ح�صاباتهم  ا�صتخدام  اأو  ج��دي��دة،  ح�صابات 
اإىل ك��ل��م��ات م����رور ق�ية،  ي��ح��ت��اج���ن  ال�����ص��رك��ات،  اأن��ظ��م��ة 

وم�صادقة ثنائية اإذا كانت مت�فرة.
التطبيقات  يف  التفكري  اأي�صاً  العمل  اأ�صحاب  على  ويجب 
مع  ا�صتخدامها،  اإىل  امل�ظف�ن  يحتاج  قد  التي  اجلديدة 
ت�فري اأدوات جديدة على �صكل غرف درد�صة اأو م�ؤمترات 
بح�صب  امل��ث��ال،  �صبيل  على  م�صتندات  م�صاركة  اأو  فيدي� 

م�قع زد نت.
وتت�صمن ت��صيات املركز ما يلي:

- اإن�صاء اأدلة مكت�بة وم�صتندات اإر�صادية للربنامج اجلديد 
الذي �صي�صتخدمه امل�ظف�ن، اأو التطبيقات احلالية التي 
العنا�صر  حتى  اأو  خمتلفة،  بطريقة  ا�صتخدامها  �صيتم 
اأدوات  وا�صتخدام  الدخ�ل  ت�صجيل  كيفية  مثل  الأ�صا�صية 

الجتماعات والدرد�صة عرب الإنرتنت.
حالة  يف  البيانات  بت�صفري  تق�م  الأج��ه��زة  اأن  من  تاأكد   -
امل���ج���دة على اجلهاز يف حالة  البيانات  ال��راح��ة، حلماية 
احلديثة  الأج��ه��زة  معظم  وحتت�ي  �صرقتها.  اأو  فقدانها 
فقط  امل�صتخدمني  وي��ل��زم  م��دجم��ة،  ت�صفري  ب��رام��ج  على 

ت�صغيلها وحتديثها.
- ا�صتخدام اأدوات اإدارة الأجهزة املحم�لة MDM لإعداد 
الأجهزة ذات التك�ين القيا�صي، واأي�صاً لقفل الأجهزة عن 

ُبعد اأو م�صح البيانات اأو ا�صرتداد الن�صخ الحتياطية.
تك�ن  اأن��ك قد  VPN وتذكر  �صبكات  تاأكد من تفعيل   -
بحاجة اإىل تراخي�ض اأو نطاق ترددي اإ�صايف، اإذا كان لدى 

م�ؤ�ص�صتك عادًة عدد حمدود من امل�صتخدمني عن بعد.
- تعرف على الإج��راءات اللزم اتباعها يف حال فقدان اأو 
�صرقة اجلهاز الذي تعمل عليه، و�صارع باإبلغ امل�ص�ؤولني يف 
ال�صركة عن ذلك، لتخفيف الأ�صرار التي ميكن اأن حتدث، 
وبالن�صبة لل�صركات، يت�جب عليها اأن تك�ن اأكرث مرونة يف 
التعامل مع مثل هذه احلالت، لت�صجع امل�ظفني للإبلغ 

عن احلادثة. 

مر�ض ال�صل 
وفريو�ض كورونا.. 
اأيهما اأكرث خطرًا؟

لفريو�ض  ك���ب���ري  ان���ت�������ص���ار  و����ص���ط 
ك�رونا امل�صتجد، اأحيا العامل اأم�ض 
ا�صتحياء  على  -اآذار  م��ار���ض   24

الي�م العاملي ملر�ض ال�صل. 
وينتج مر�ض ال�صل ب�صبب ع�صّيات 
منذ  بكترييا معروفة  وهي  ال�صل، 
اكت�صفها  ع���ن���دم���ا   1882 ع�����ام 
الدكت�ر روب��رت ك���خ، ولكن هناك 
الب�صر  اإ�صابة  على  تاريخية  اأدل��ة 

بهذا املر�ض منذ اآلف ال�صنني.
ك�رونا  بني  الت�صابه  اأوج��ه  هي  ما 

وال�صل؟
طريق  ع��ن  تنتقل  ال�صل  ع�صيات 
اأن���ه���ا ت�صبب  ي��ع��ن��ي  ال����ه�����اء، مم���ا 
طريق  ع��ن  الب�صر  ل���دى  ال��ع��دوى 
ا�صتن�صاقها اأو تنف�ض اله�اء املل�ث 
بها. وميكن لع�صيات ال�صل اأن تبقى 
حمم�لة يف اله�اء ملدة ت�صل اإىل 6 
ينخف�ض  تركيزها  ولكن  �صاعات، 
)الن�افذ  ال���ه����اء  ح���رك���ة  ب�����ص��ب��ب 
املفت�حة، واأماكن جيدة الته�ية(، 
والتعر�ض لأ�صعة ال�صم�ض املبا�صرة 

التي ميكن اأن تقتلها. 
وميكن اأن ي�ؤدي ا�صتن�صاق ع�صيات 
بالعدوى،  الإ����ص���اب���ة  اإىل  ال�����ص��ل 
ال�ثيق  الت�����ص��ال  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل 
ال�صل،  �صخ�ض م�صاب مبر�ض  مع 
ال�صعال،  مثل  اأع��را���ض  مع  خا�صة 
����ص���ي���زي���د م�����ن خ����ط����ر الإ�����ص����اب����ة 

بالعدوى.
اأما طريقة انت�صار فريو�ض ك�رونا 
فتعتمد ب�صكل رئي�صي على انتقال 
الرذاذ الناجت عن �صعال اأو عطا�ض 
ال�صخ�ض  اإىل  امل�����ص��اب  ال�صخ�ض 
تنتقل  اأن  ومي�����ك�����ن  ال���������ص����ل����ي����م، 
ب�صكل  ال��رذاذ  الفريو�صات مع هذا 
مبا�صر لت�صبب العدوى عن طريق 
ا�صتن�صقاها، اأو ميكن اأن تبقى على 
اأو  اإىل فم  بع�ض الأ�صطح، وتنتقل 
لم�ض  اإذا  ال�صليم  ال�صخ�ض  اأن��ف 
ه���ذه الأ���ص��ط��ح ث��م ق���ام مبلم�صة 
ب�صكل  يديه  يغ�صل  اأن  قبل  وجهه 

جيد.
ك�رونا  ملري�ض  ميكن  ع��ام  وب�صكل 
�صخ�ض   2.2 اإىل  املر�ض  ينقل  اأن 
باملت��صط، يف حني اأن احتمال نقل 
ال���ع���دوى ل����دى م��ر���ص��ى ال�����ص��ل ل 
تتعدى 1، لكن هذه الن�صبة تتاأثر 
الظروف  م��ث��ل  ال���ع����ام���ل  ب��ب��ع�����ض 

البيئية واملناعة.

مع العمل من املنزل.. جتنب هذه االأ�صياء حلماية ظهرك من االأمل

على  بالالئمة  اخل���راء  م��ن  الكثري  يلقي 

اأ�صلوب احلياة املت�صم بقلة احلركة ب�صورة 

غري  والأحذية  ال�صيئة  والو�صعيات  كبرية 

كان  ما  واأيًا  الظهر.  اآلم  زيادة  املريحة يف 

حل  اأف�صل  اإيجاد  ال�صعب  من  فاإن  ال�صبب 

للم�صكلة عندما يحتدم الأمل.

تقدم �صحيفة مريور الريطانية جمموعة 

من الأ�صياء التي يجب فعلها ول يجب فعلها 

تقومي  طبيبة  عن  نقاًل  الأمل  على  للتغلب 

العظام ناديا األيباهي.
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جامعة نيويورك اأبوظبي ت�صلط ال�صوء على ع�صرة من ابتكاراتها خالل العقد املا�صي 

كلنا االإمارات مبادرات هادفة للحد من انت�صار كورونا

•• اأبوظبي- الفجر

اأع���ام من م�صريتها �صجلت جامعة  على مدى ع�صرة 
ن��ي���ي���رك اأب���ظ��ب��ي  خ���لل ال��ع��ق��د امل��ا���ص��ي جمم�عة 
الب�صرية  اخل����لي����ا  ح���ف���ظ  م��ن��ه��ا  الب����ت����ك����ارات  م����ن 
الرت�صيح حيث طّ�ر  ورق  با�صتخدام  بطريقة مبتكرة 
ورق  على  تعتمد  جديدًة  تقنيًة  الهند�صة  ق�صم  باحث� 
الرت�صيح حلفظ اخلليا الب�صرية بالتجميد، ما ي�ّفر 
للعلماء والقطاع ال�صناعي اإمكانية ا�صتبدال ال��صائل 
للخليا  الأم���د  ط���ي��ل  احل��ف��ظ  يف  املتبعة  التقليدية 
فاعلية  اأك��رث  بطريقة  التجميد  طريق  عن  الب�صرية 
وكفاءة. و ت�صمح التقنية زراعة وجتميد اخلليا ب�صكل 
الفر�صة لتطبيقات  يتيح  الأبعاد )3D(، مما  ثلثي 
ق�صامية  حممد  الدكت�ر  ب��اإ���ص��راف  الأن�صجة  هند�صة 
والبي�ل�جيا  امليكانيكية  الهند�صة  يف  م�صاعد  اأ�صتاذ 

الطبية .
اأ�صتاذ  اأك��د  حيث  ال�صخمة  البيانات  ابتكارات  وكذلك 
القت�صاد  عل�م  اأ���ص��ت��اذ  هايفك  كري�صتيان  القت�صاد 
وامل�صرف على البتكار اأن التط�رات التي �صهدتها جه�د 
بكميات  امل��ع��ل���م��ات  وحتليل  وم��ع��اجل��ة  وتنظيم  جمع 
ال��ع��امل حققت  ح���ل  الأخ���رية  العق�د  خ��لل  �صخمة 
نقلة ن�عية يف مفه�م البحث �صمن جمالت خمتلفة 
من الفيزياء وو�ص�ًل اإىل الأدب، اإذ مل يقت�صر ت�ظيف 
هذه البتكارات اجلديدة يف م�اجهة حتديات قدمية 
والفرق  احل��ك���م��ات  �صملت  اإمن���ا  الأك���ادمي���ي���ني،  ع��ل��ى 
ال��ت���ا���ص��ل الجتماعي  و���ص��ائ��ل  و���ص��رك��ات  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
وغريها، حيث اأظهرت نتائج مذهلة و�صادمة يف بع�ض 

الأحيان. 
اأع��ل��ن�����ت جامع�ة  ال���روب����ت���ات م�����ص��اع��دة  وف����ى جم����ال 
اأ�صتاذ  تزي�ض  اأن��ث���ين  وب��اإ���ص��راف  اأب���ظ��ب�����ي  ن��ي���ي���رك 
برنامج  ورئ��ي�����ض  واحلا�ص�بية  الكهربائية  الهند�صة 
مع  تعاونها  ع�ن  واحلا�ص�بية  الكهربائية  الهند�صة 
م��ط�����ارات اأب���ظ��ب��ي ب��ه��دف ح��م��اي�����ة وم��راق��ب��ة البني�ة 
التحتية احلديث�ة ف�ي املبنى اجلديد، وتعزيز �صلمة 
درون  طائرة  تط�ير  مت  حيث  العمل،  اأثن�اء  امل�ظفني 
وتفتي�ض  لتفّقد  اآل��ي��ة  ب����اأذرع  التحكم  ذات��ي��ة  ج��دي��دة 
املناطق التي يتعذر ال��ص�ل اإليها يف املطار، ما ي�صهم 
يف زيادة م�صت�ى الإنتاجية والكفاءة والأمان، وخا�صًة 
باإمكانية  تتميز  حيث  الرت��ف��اع،  عالية  امل�صاحات  يف 
 40 مل��دة  كيل�غراماً   12 اإىل  ت�صل  ثقيلة  اأوزان  رف��ع 

دقيقة.
من  فريق  جن��ح  ال�صيرباين  الأم���ن  تعزيز  جم��ال  ويف 
اأ�صتاذ  مانياتاك��ض  ميخائيل  وب��اإ���ص��راف  اخلرباء 
م�صاعد يف الهند�صة الكهربائية واحلا�ص�بية يف حتقيق 
اإجن����از ه���ام يف جم���ال الأم����ن ال�����ص��ي��رباين م��ن خلل 

بكلمة  للت�صفري  قابل  دقيق  معالج  وتط�ير  ت�صميم 
م���رور حم���ددة، وغ��ري ق��اب��ل ل��لخ��رتاق. ويعترب اأول 
معالج دق��ي��ق م��ن ن���ع��ه ي��ه��دف اإىل احل��د م��ن ت�صرب 

البيانات وتعزيز م�اجهة التهديدات ال�صيربانية. 
وح�ل اللم�صة امل�صتقبلية حر�صت جمم�عة من اأبحاث 
التفاعلية التطبيقية ال�ق�ف على  املتعددة  ال��صائط 
العلقة بني الإن�صان والآل��ة حيث بحث يف خمتربها 
على  اللم�ض"  ح��ا���ص��ة  "يف  ال��ف��ع��ل  ردود  ت���اأث���ري  ���ص��ب��ل 
الع�اطف وحماكاة اللم�صة الإن�صانية باإ�صراف الدكت�ر 
حممد عيد اأ�صتاذ م�صاعد يف ق�صم الهند�صة الكهربائية 

واحلا�ص�بية.
وفى بحث ح�ل رقاقة اإلكرتونية غري قابلة للخرتاق 
جنح باحث�ن يف خمترب ديزاين ف�ر اإك�صيلن�ص�ض التابع 
اأوزج�  الدكت�ر  وباإ�صراف  اأب�ظبي  ني�ي�رك  جلامعة 
���ص��ن��ان اأوغ���ل���� ال��ع��م��ي��د امل�����ص��اع��د لكلية ال��ه��ن��د���ص��ة فى 
املدجمة  الكهربائية  ال��دوائ��ر  حلماية  ن��ظ��ام  تط�ير 
على م�صت�ى مك�نات الأجهزة، الأمر الذي من �صاأنه 
اإحداث نقلة ن�عية يف قطاع الأمن ال�صيرباين، حيث 
للم�صتخدمني  يتيح  �صري  برقم  الرقاقات  ت�صفري  مت 
امل�صرح لهم فقط الدخ�ل اإليها، كما مت حت�صينها �صد 
غري  الرقاقات  هذه  و�صتتيح  العك�صية.  الهند�صة  اآلية 
القابلة للخرتاق للم�صتخدمني امل�صتقبليني �صمانات 

جديدة تكفل الأمان لأجهزتهم.
الف�صاء  عل�م  مركز  اأعلن  الف�صاء  بيانات  جمال  ويف 
وباإ�صراف �صرافان هانا�ص�ج الباحث الرئي�صي ال�صريك 
لدى مركز عل�م الف�صاء يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 

عن عزمه بتخزين جمم�عة من اأهم البيانات العلمية 
التي يجري جمعها عرب املرا�صد الف�صائية، وذلك من 
خلل افتتاح مركز بيانات الف�صاء باجلامعة، والذي 
يعد اأول م�قع يف دولة الإمارات العربية املتحدة يعمل 
من  منتقاة  جمم�عة  ومعاجلة  واأر�صفة  تخزين  على 
املهمات  خمتلف  م��ن  املُر�صلة  العلمية  البيانات  اأه���م 
الف�صائية. و�صيعمل املركز على تخزين نتائج الر�صد 
اخلا�صة ب� "مر�صد ديناميكا ال�صم�ض" ومهمة "كيبلر" 
الف�صائية، والتي تنط�ي على اأهمية كبرية فيما يتعلق 

باإجراء اأبحاث الفيزياء ال�صم�صية والفلكية. 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن وكالة الف�صاء الأمريكية "نا�صا" 
لل�صتخدام  العلمية  البيانات  هذه  باإتاحة  قامت  قد 
تبقى  ول��ك��ن  �صيا�صتها،  م��ن  ك��ج��زء  ال��ع��ام  والط�����لع 
دولة  يف  التحتية  بالبنية  لل�صتعانة  قائمة  احلاجة 
الإمارات العربية املتحدة بغر�ض حتليل هذه البيانات 
بناء  ع��ل��ى  ال��ف�����ص��اء  ب��ي��ان��ات  م��رك��ز  و�صيعمل  حم��ل��ي��اً. 
ال�صابقة لبعثات  الدرا�صات  الإمكانات اللزمة لإعداد 
الف�صاء املرتبطة مب�صروع الإمارات ل�صتك�صاف املريخ 

املقرر اإطلقه عام 2020.
ويف جم���ال ال��ع��م��ل ع��ن ُب��ع��د وب���اإ����ص���راف ك��ل م��ن نزار 
حب�ض اأ�صتاذ م�صارك يف عل�م احلا�ص�ب، وماثي� كاراو 
حما�صر يف الت�صميم الهند�صي، وج�فريدو ب�ت�صيتي 

اأ�صتاذ م�صاعد يف ممار�صات الفن�ن الب�صرية.
اأب���ظ��ب��ي م��ن تط�ير  ن��ي���ي���رك  متكن ط��لب جامعة 
الرقمي  املحت�ى  اإث��راء  "ل�غة" هدفه  ُيدعى  تطبيق 
اإت��اح��ة ف��ر���ض للجئني لك�صب  ال��ع��رب��ي، م��ن خ���لل  

م�صتندات  حت���ي��ل  يف  م�صاهمتهم  مقابل  م���ادي  اأج���ر 
رقمية  اإىل م�صتندات  امل�ص�رة  الرقمية  العربية  اللغة 
ن�صية با�صتخدام ه�اتفهم الذكية. وما تزال مليني 
ال��ع��رب��ي��ة ح��ال��ي��اً حم��ف���ظ��ة �صمن ملفات  امل�����ص��ت��ن��دات 
اأو  عنها  البحث  ميكن  ل   )PDF( ب�صيغة  م�ص�رة 
"ل�غة"  تطبيق  ويتيح  حتليلها.  اأو  ن�صخها  اأو  فيها، 
ل��لج��ئ��ني ك�صب ال��دخ��ل ع��ن ب��ع��د م��ن خ���لل اإدخ���ال 
من  ق�صا�صة  اأو  كلمة  ل�ص�رة  املقابل  الرقمي  الن�ض 
كلمة خارج ال�صياق ومن ثم يتم جتميع هذه الن�ص��ض 

الرقمية لبناء امل�صتند الرقمي الن�صي الكامل.
علماء  قام  اللتئام  ذاتية  الذكية  البل�رات  جمال  ويف 
بجامعة ني�ي�رك يف اأب�ظبي وباإ�صراف اأ�صتاذ الكيمياء 
امل�����ص��ارك ب��ان�����ض ن����م����ف وال���ع���امل ال��ب��اح��ث باتريك 
ذاتًيا بعد تعر�صها  ك�مينز بتط�ير بل�رة ذكية تلتئم 
هذه  تعتمد  ح��ي���ي.   اأو  كيميائي  تدخل  دون  للك�صر 
البل�رة على تركيبها اجلزيئي وات�صالها املادي فتك�ن 
هذه العملية �صبيهة بعملية التئام اجللد الب�صري بعد 

تعر�صه للجروح القطعية.
وح�ل  املمرات امل�صيئة عمل اأربعة طلب على تط�ير 
فري�صا  با�صم  باللم�ض  تعمل  اإلكرتونية  �صا�صة  نظام 
واجهة  ط����ل  ع��ل��ى  ال�صفلية  امل��م��رات  لتح�يل  ت��اي��ل��ز 
ب�ا�صطة  مميزة  فنية  ل���ح��ات  اإىل  املائية  الك�رني�ض 
تايلز  فري�صا  وتتيح  دي".  اإي  "اإل  بخا�صية  اأ���ص���اء 
املمر من  للماّرة ترك ب�صمتهم اخلا�صة على ج��دران 
من  �صبكة  على  مل�نة  ل���ح��ة  لر�صم  ال�صغط  خ��لل 

الأ�ص�اء. 

•• العني - الفجر

مع  ومتا�صيا  ال���ق��ائ��ي��ة  الإج�����راءات  �صمن 
ال��دول��ة، طبقت جمعية  وتعليمات  ق��رارات 
كلنا الإمارات نظام العمل عن بعد مل�ظفي 
ب���اإط���لق الربامج  ب�����ادرت  اجل��م��ع��ي��ة، ك��م��ا 
ثقافة  ون�صر  اجلمه�ر  ت�عية  اإىل  الهادفة 
الط�ارئ والأزمات للم�صاهمة يف احلد من 
واحلث  امل�صتجد(  )ك�رونا  فريو�ض  انت�صار 
على اتخاذ التدابري ال�صحية والجتماعية 
واأهمها  املر�ض؛  انت�صار  ل�قف  ال�صرورية 
اخلروج  وع���دم  امل��ن��زل  يف  بالبقاء  الل��ت��زام 

والختلط الجتماعي.
ت�جيهات  بناء على  ال��ت��داب��ري  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ودعم �صم� ال�صيخ ذياب بن حممد بن زايد 
اأب���ظ��ب��ي، رئي�ض  رئ��ي�����ض دي�����ان ويل ع��ه��د 
ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا الإم��������ارات، و���ص��م��ن اأه����داف 
م�صاركة  حت��ف��ي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
ال�طنية  امل�����ص���ؤول��ي��ة  ل��ت��ح��م��ل  امل����اط���ن���ني 

حالت  مع  للتعامل  وتاأهيلهم  واملجتمعية 
الأزم���ات  وامل�����ص��ارك��ة يف م�اجهة  ال��ط���ارئ 
وال����ت����دري����ب ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة ح���م���اي���ة ال�����ذات 
للحفاظ  الطارئة  الأح���داث  مع  والتعامل 

على اأمن الإمارات واأمانها.
حم  ب��ن  حممد  ���ص��امل  م�صلم  ال�صيخ  وق���ال 
اإدارة جمعية كلنا  العامري، رئي�ض جمل�ض 
احتياجات  ع��ل��ى  ال����ق����ف  الإمارات:"اإن 
جم��ت��م��ع��ن��ا الإم�������ارات�������ي وال����ت�����ا�����ص����ل مع 
ال���ق���ن����ات امل��ح��ل��ي��ة ل��رت���ص��ي��خ ح���ب ال�طن 
كلنا  ه� من �صميم ما نق�م به يف جمعية 
الإم������ارات وم���ع ا���ص��ت��م��رار ت��اأث��ري فريو�ض 
)ك�رونا( )COVID-19( على حياتنا 
الي�مية عملنا على م�صاركة املنهجية التي 
احلفاظ  يف  للم�صاعدة  اجلمعية  تتخذها 
العمل  وزملئنا يف  �صلمة م�ظفينا  على 

واملجتمع باأ�صره."
باأن  را���ص��خ  اعتقاد  ب��ن ح��م، لدينا  واأ���ص��اف 
انت�صار  م��ن  �صيحد  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 

بثقافة  ف�����خ������رون  ون����ح����ن  ال�����ف�����ريو������ض، 
مكنت  والتي  واحلي�ية  املنفتحة  جمعيتنا 
جميع امل�ظفني العمل من املنزل ا�صتجابة 
تتخذها  ال��ت��ي  الح����رتازي����ة  ل����لإج����راءات 
و�صلمة  اأم������ن  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���ا  احل���ك����م���ة 

امل����اط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني، وي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا اأن 
نبذل كل ما يف و�صعنا للحفاظ على بع�صنا 
البع�ض واأّل نت�اَن بتنفيذ اأوامر ولة الأمر 
يف هذا ال�قت احلرج، وندع� اهلل اأن يرفع 
واأن  ال�باء  هذا  جمعاء  الب�صرية  وعن  عنا 
ي���دمي ع��ل��ى دول����ة الإم�������ارات ن��ع��م��ة الأم���ن 

والأمان.
كلنا  جميعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأو���ص��ح 
الإمارات، اأن اجلمعية قامت بتفعيل مذكرة 
التفاهم امل�قعة مع الهيئة ال�طنية لإدارة 
الهادفة  وال���ك����ارث،  والأزم������ات  ال���ط����ارئ 
الك�ادر  وت��اأه��ي��ل  امل��ت��ط���ع��ني  ت���ف��ري  اإىل 
ال���ط����ارئ  اإدارة  جم�����الت  يف  ال��ت��ط���ع��ي��ة 

والأزمات والك�ارث.
متط�عيها  جميع  اجلمعية  اإدارة  ووجهت 
يف كافة اأنحاء الإمارات للت�ا�صل والتن�صيق 
ال���ط����ارئ  لإدارة  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  م���ع 
الر�صمية  واجل��ه��ات  وال���ك����ارث  والأزم�����ات 
ال�طني يف  ودوره��م  واجبهم  لأداء  املعنية، 

جه�د  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  ال��ظ��روف  ه��ذه 
القيادة يف ن�صر ال�عي وتطبيق الإجراءات 
ل�قف  ال���ق��ائ��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�صحية 
انت�صار الفريو�ض وحماية املجتمع والأفراد 

من خط�رته. 
حتت  ت�ع�ية  حملة  اجلمعية  اأطلقت  كما 
مع  متا�صيا  م�ص�ؤوليتنا(  )�صيابنا  ع��ن���ان 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ت��صية 
نائب  اأب���ظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  زاي���د 
)اأو�صيكم  امل�صلحة،  للق�ات  الأعلى  القائد 

باآبائكم واأمهاتكم واأهلكم(.
على  م�اقعها  ع��رب  اجلمعية  �صاهمت  كما 
ال��ت���ا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي يف ن�صر  م��ن�����ص��ات 
عدوى  ان��ت��ق��ال  ب��خ��ط���رة  والتنبيه  ال���ع��ي 
ف���ريو����ض )ك�����رون����ا( وط����رق ال����ق���اي���ة من 
العدوى واأكدت دائما على �صرورة اللتزام 
امل�ؤ�ص�صات  ع���ن  ال�������ص���ادرة  ب��ال��ت���ج��ي��ه��ات 
لل�صائعات،  الل���ت���ف���ات  وع�����دم  ال��ر���ص��م��ي��ة 
و�صرورة التزام اجلمه�ر بالبقاء يف املنزل.

و#خلك_يف  ياوطن  # ملتزمون 
البيت على دوريات �صرطة اأبوظبي  
#ملتزم�ن ياوطن.. و#خلك_يف البيت  اأب�ظبي ها�صتاق  اأبرزت �صرطة   
لت�جيهات  جت�صيدا  الل��ت��زام  على  اجلمه�ر  حلث  امليدانية  دورياتها  على 
القيادة احلكيمة للحفاظ على �صلمة و�صحة امل�اطنني واملقيمني باعتبار 
ذلك واجباً وطنياً يعزز احلماية للمجتمع باأ�صره، من خطر تف�صي فريو�ض 

»ك�رونا« امل�صتجد.

خ�صارة الوزن مع احلفاظ على �صحة 
مر�صى ال�صكري من النوع الثاين

•• دبي - الفجر

 ت�صتمر ال�صمنة يف ك�نها اأحد اأبرز التحّديات ال�صحية، مع انت�صارها ب�تريٍة 
كل  وم��ن  الأع��م��ار  خمتلف  من  النا�ض  على  �صلباً  وتاأثريها  للقلق  مثرية 
اأي ال�صمنة، تعّر�ض ال�صخ�ض الذي يعاين  اأّن زيادة ال�زن،  اجلن�صني. كما 
منها خلطر الإ�صابة بالعديد من امل�صاكل ال�صحية اخلطرية، ومنها مر�ض 

.T2DM ال�صكري من الن�ع الثاين
وف�����ق ال����دك����ت�����ر ف�������اروق ب���دي���ع ال���دي���ن، 
اأكرث  و�صاحب  عامة  ج��راح��ة  ا�صت�صاري 
اجلراحة  يف  اخل���ربة  م��ن  �صنة   35 م��ن 
التنظريية املتطّ�رة بجميع اأن�اعها، يتّم 
حتديد الإ�صابة بداء ال�صكري من الن�ع 
الثاين من خلل جمم�عٍة من الع�امل 
ميكن تعديلها، واأخرى ل ميكن تعديلها؛ 
ال�صكري من  وي��زداد خطر الإ�صابة بداء 
الن�ع الثاين مع الزيادة يف وزن اجل�صم. 
الطبية  والأبحاث  اخل��رباء  اإىل  وا�صتناداً 
ال�صكري من  ب��داء  الإ�صابة  احتمال  ف��اإّن 

الن�ع الثاين يرتفع بن�صبة ثلث اإىل �صبع 
مرات لدى البالغني امل�صابني بال�صمنة، منه لدى نظرائهم من ذوي ال�زن 

الطبيعي.
وفيما ل يزال �صبب اإ�صابة بع�ض الأ�صخا�ض مبا ُيعرف مبقاومة الأن�ص�لني 
جمه�ًل، فامل�ؤكد ه� اأّن ال�صمنة وقّلة الن�صاط البدين يجعلن ال��صع اأ�ص�اأ. 
ت�صكل مقاومة الأن�ص�لني عن�صراً مهّماً يف تطّ�ر مر�ض ال�صكري من الن�ع 
الثاين، لكّن فقدان ال�زن ميكن اأن يعّزز ال�صيطرة عليه اأو حتى علجه؛ 
ولقد بّينت العديد من الدرا�صات اأّن فقداناً ب�صيطاً لل�زن ميكن اأن ي�صاعد 

يف احلّد من مر�ض ال�صكري، حتى لدى اأولئك املعّر�صني للإ�صابة به. 
ال�زن  الراغبني يف فقدان  للأ�صخا�ض  باتت خياراٌت عديدة متاحة  الي�م 
وه�  املعدة"،  "بال�ن  ب�  ُيعرف  ما  ومنها  الزائد بن�صبٍة ت�صل اإىل 10%، 
اإنقا�ض ال�زن من دون احلاجة اإىل عمليٍة  اإج��راٌء غري جراحّي ي�صاعد يف 
جراحية. هذا الإج��راء لعلج البدانة ي�صاعد املرء يف فقدان ما ي�صل اإىل 
وزنه، من خلل زرع بال�ٍن داخل املعدة،. وُيعترب هذا  اإجمايل  من   15%

البال�ن اأداًة فعالة ت�صاعد يف اإنقا�ض ال�زن يف غ�ص�ن اأ�صابيع قليلة.

دوريات �صرطة اأبوظبي عرب 
مكربات ال�صوت  خلكم يف البيت

•• اأبوظبي - الفجر

قامت دوريات �صرطة اأب�ظبي بج�لة يف �ص�ارع مدن اأب�ظبي والعني والظفرة 
وا�صتخدم عنا�صرها مكربات ال�ص�ت حلث اأفراد املجتمع على اأهمية البقاء 
يف البيت باأربع لغات" العربية والإجنليزية والأوردو والبنغالية". وجاء يف 
ن�ض الر�صالة: حفاظاً على �صلمتكم و�صلمة املجتمع نرج� منكم البقاء يف 
منازلكم وجتنب الختلط والتجمع.. كن م�ص�ؤوًل عن �صلمتك و�صلمة 
اأ�صرتك وجمتمعك.. جمتمعكم اأمانة يف اأعناقكم.  وتاأتي املبادرة يف اإطار 
لل�صرتاطات  وتطبيقاً  الجتماعية  مب�ص�ؤوليتها  اأب�ظبي  �صرطة  اهتمام 

ال�قائية ال�صحية التي تنفذها الدولة حاليا من فريو�ض ك�رونا.

�ش�ؤون حملية

الرابطة الثقافية الفرن�صية يف اأبوظبي توفر �صفوفا 
اإلكرتونية تفاعلية تتيح تعلم اللغة الفرن�صية عن بعد 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تقدمي  اأب���ظ��ب��ي  يف  الفرن�صية  الثقافية  ال��راب��ط��ة  اأع��ل��ن��ت 
اب���ت���داًء من  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  ال��ل��غ��ة  اإ���ص��اف��ي��ة ملتعلمي  خ���دم���ات 
الفرن�صية  اللغة  معلم�  �صيبداأ  حيث  اجلاري،  مار�ض   25
الفرن�صية عرب من�صة  اللغة  لتعليم  درو���ض مكثفة  بتقدمي 
للتعلم عن بعد، والتي ميكن حتميلها عرب   BlueJeans
الإلكرتوين:  امل�قع  خ��لل  من  اأو   App Store متجر 

www.bluejeans.com
الثقافية  الرابطة  رئي�ض  احلجي  �صلطان  ال�صيد  واأو���ص��ح 
الفرن�صية يف اأب�ظبي اأن هذه املبادرة متثل ال�صتجابة املثلى 
ل��ل��ظ��روف احل��ال��ي��ة امل��ت��غ��رية. وق����ال: “ م��ن احل��ك��م��ة و�صع 

اخلطط لإمتام م�صريتنا التعليمية عرب الإنرتنت. وخلل 
ال�صخ�صي  احل�ص�ر  من  �صف�فنا  �صتنتقل  القادم،  الأ�صب�ع 

.”BlueJeans اإىل من�صة التعليم الإلكرتوين
ومتتاز من�صة BlueJeans ب�صه�لة ال�صتخدام واملرونة 
با�صتخدام  الأماكن  خمتلف  من  الت�ا�صل  اإمكانية  تتيح  اإذ 
الكمبي�ترات عرب  اأو  الل�حية  الأجهزة  اأو  الذكية  اله�اتف 
اجليلني  ع��رب  اأو   Wi-Fi الل�صلكية  الإن���رتن���ت  �صبكة 
3G/4G. حيث ميكن  ل�صبكات اخللي�ي  والرابع  الثالث 
ال�صغط على  م��ن خ��لل  بب�صاطة  ال��در���ض  دخ���ل  للطلب 
والذي  به  اخلا�ض  الجتماع  ورم��ز  ا�صمه  واإدخ���ال  ال��راب��ط 
يتم اإر�صاله لهم م�صبًقا عرب الربيد الإلكرتوين. وملزيد من 
املعلم  وروؤي��ة  بع�صهم  روؤي��ة  الطلب من  �صيتمكن  امل�ائمة، 

و�صماع �ص�ته بال�قت الفعلي، بالإ�صافة اإىل اإمكانية تبادل 
امللفات ومقاطع ال�ص�ت وال�ص�رة والروابط يف ال�قت ذاته. 
واختتم احلجي حديثه بالق�ل: “�صيت�صمن نظامنا اجلديد 
مبحت�اه،  الطلب  تزويد  �صيتم  ال��ذي  الإل��ك��رتوين  امل�صاق 
التفاعلية التي ل تقل فعاليًة عن  اإىل ال�صف�ف  بالإ�صافة 
الت�ا�صل الفعلي بني الطلب واملعلم. كما �صتبداأ ال�صف�ف 
بال�قت املحدد بدقة ح�صب اجلدول املقرر، وين�صح الطلب 
باحل�ص�ر بال�قت املحدد حيث �صيتم احت�صاب اأيام احل�ص�ر 

والغياب”. 
للكبار  ب�صكل ح�صري  التفاعلية  ال�صف�ف  مت ت�صميم هذه 
مار�ض   25 من  اب��ت��داًء  اأ�صب�عًيا،  �صف�ف   3 ب�اقع  و�صتتم 

 .15% ن�صبته  خ�صم  مع  الآن  تت�فر   ،2020
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لي�س دليال  البكاء افعل ذلك، فهو  ت�صعر برغبة يف 
ال�صحة  على  اإيجابية  اآث��ار  له  بل  ال�صعف،  على 
النف�صية، لذا ل يوجد �صبب لتجر نف�صك على عدم 

البكاء مطلقا.
 هذا ما خل�س اإليه الكاتب جريالد �صينكلري، يف مقاله 

الذي ن�صره موقع )اأويرنا�س اأكت( الأمريكي.

التعبري  اأن  كثريون  يعتقده  ملا  خلفا  يك�ن  وه��ذا 
عن امل�صاعر بتلقائية، وخا�صة ال�صلبية منها، علمة 
على اأن ال�صخ�ض غري قادر على التحكم يف نف�صه 
الكفاية، فالبكاء يف  اأن��ه غري نا�صج مبا فيه  اأو 
الذي  العاطفي  ال��ذك��اء  على  دليل  احلقيقة 
م�صاعره  اإدراك  م���ن  ال�����ص��خ�����ض  مي��ك��ن 

والتعبري عنها بكل عف�ية.

ل تكبح م�صاعرك
لأنك  م�صاعرك  كبح  حاولت  واإذا 
�صعفك،  ت���ظ���ه���ر  اأن  ت����ري����د  ل 
ف��ذل��ك م��ن ���ص��اأن��ه اأن ي�����ؤدي اإىل 
�صع�رك باملزيد من الب�ؤ�ض. واإذا 
جتاهل  اإىل  مييل  �صخ�صا  كنت 
�صيء  كل  ب��اأن  والتظاهر  م�صاعره 
ع��ل��ى م���ا ي������رام، ف���ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن���ك 
العنان  لإط���لق  احل��اج��ة  باأم�ض 
�صي�ؤدي  كبتها  لأن  مل�����ص��اع��رك، 
ال�صلبية  امل�صاعر  تعميق  اإىل 

والإح�صا�ض بالعجز.
جتاوز  على  البكاء  ي�صاعدك 
الأحداث امل�ؤملة وامل�صي قدما، 
بتح�صن.  ت�����ص��ع��ر  وي��ج��ع��ل��ك 
ي���ع���د مب���ث���اب���ة تطهري  ك���م���ا 
امل�صاعر  ك����ل  م����ن  ل��ن��ف�����ص��ك 
ت�����ص��ع��ر بها،  ال���ت���ي  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
م�اجهتها.  على  دليل  وه��� 
ف��ب��دل م���ن الن���غ���لق على 
ن���ف�������ص���ك وال������ه������روب من 
ت�اجهها  امل�صاعر،  ه��ذه 
وت���ع���ي�������ص���ه���ا وم��������ن ثم 
ويعترب  ت����ت����ج����اوزه����ا. 
مفيًدا  ج��������زًءا  ال���ب���ك���اء 
فه�  احل����ي����اة،  يف  ل��ل��غ��اي��ة 
ي�صاعدك على تقليل الت�تر 
وو�صيلة رائعة لتهدئة النف�ض.

هرمونات الر�صا
تقرير  م��ن  مقتطفات  ال��ك��ات��ب  ون��ق��ل 

ن�صرته د. ج�ديث اأورل�ف على مدونتها، بينت فيه 
اأن للدم�ع العاطفية ف�ائد �صحية خا�صة. وبح�صب 

التقرير، 
الدم�ع”  و”خبري  احل��ي���ي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  اك��ت�����ص��ف 
د. وي���ل���ي���ام ف�����ري م����ن م���رك���ز رام�������زي ال���ط���ب���ي يف 
على  حتت�ي  ال��لاإرادي��ة  ال��دم���ع  اأن  مينياب�لي�ض، 

املياه. من   98%
اأن  ووج���د د. ف��ري -ب��ع��د درا���ص��ة تركيبة ال��دم���ع- 
دم�ع العاطفة ت�صاعد اجل�صم على طرح الهرم�نات 
اإذ  الإج��ه��اد،  اأث��ن��اء  التي ترتاكم  الأخ���رى  وال�صم�م 
الت�تر  هرم�نات  على  العاطفية  ال��دم���ع  حتت�ي 

التي يفرزها اجل�صم عن طريق البكاء.
اإنتاج  يحفز  البكاء  اأن  اإىل  اإ�صافية  درا�صات  وت�صري 
الإن��دورف��ني، وه� م�صكن طبيعي ل��لأمل يف اجل�صم 

ومن هرم�نات )ال�صع�ر بالر�صا(.
املعروفة  ال�حيدة  املخل�قات  ه��م  الب�صر  اأن  ُي��ذك��ر 
اأن���ه م��ن املحتمل اأن  ب���ذرف دم����ع ال��ع��اط��ف��ة، رغ���م 
الثدييات  وبع�ض  وال��غ���ري��ل  الأف��ي��ال  ل��دى  ي��ك���ن 
الأخرى مثل هذه امليزة. كما اأن البكاء يجعلنا ن�صعر 
بها،  التي منر  امل�صكلة  ا�صتمرت  بالتح�صن، حتى ل� 

هذا اإىل جانب دوره باإزالة ال�صم�م من اجل�صم.

الوعي الذاتي
الأحيان  بع�ض  يف  مر�صاها  اأن  اأورل����ف  د.  وق��ال��ت 
يعتذرون عن البكاء مربرين ذلك باأنهم يف م��صع 
�صعف، مبينة اأن هذه العادة تع�د اإىل الآباء الذين 
واملجتمع  اأط��ف��ال��ه��م،  اأم���ام  ال��ب��ك��اء  يتجنب�ن  ك��ان���ا 
�صعف  م�قف  يف  نظهر  باأننا  اأخ��ربن��ا  لطاملا  ال��ذي 

عندما نبكي.
“الرجال  ال�صائعة  املق�لة  ذل��ك،  على  مثال  وخ��ري 
د.  ت��رف�����ض  ل��ذل��ك،  خ��لف��ا  يبك�ن”.  ل  الأق����ي���اء 
النم�ذج اجلديد  الأفكار وتقدر  اأورل���ف مثل هذه 
اأن  امل��راأة على  اأو  الرجل  ق���ة  ال��ذي يحدد  امل�صتنري 

لديهما الق�ة وال�عي الذاتي يف البكاء.

بقلوب فرحة
اخلاطئة  امل��ف��اه��ي��م  ب����رتك  اأورل��������ف  د.  ون�����ص��ح��ت 
اأمر  فالبكاء  ال��زم��ن،  عليها  عفا  التي  البكاء  ب�صاأن 
احلزن  م��ن  التخل�ض  على  وي�صاعد  و�صحي  جيد 

والت�تر.
ا لتخفيف احلزن عندما  اأي�صً وُيعد البكاء �صرورًيا 
تنتابنا م�جات من الدم�ع ب�صكل دوري بعد تعر�صنا 

للخ�صارة.

ومن �صاأن البكاء معاجلة اخل�صارة حتى نتمكن من 
ال�صتمرار يف العي�ض بقل�ب فرحة. خلفا لذلك، اإذا 
قمعنا هذه امل�صاعر الق�ية ف�صي�ؤدي ذلك بال�صرورة 

اإىل التعر�ض للكتئاب.

الدموع لي�صت دليال على ال�صعف

البكاء.. اآثار اإيجابية على ال�صحة النف�صية

امل��ذك���رة غ��ري كافية لقناعك  اإذا ك��ان��ت ك��ل ه��ذه الأ���ص��ب��اب 
اأن  ب��ّد  ي���م وب�صكل م�صتمر ل  ك��ل  ف���روت  ب��ت��ن��اول اجل��ري��ب 
ن��ذك��ّرك ب��اأن ثمرة واح��دة من اجلريب ف��روت حتت�ي على 
53 �صعرة حرارية فقط كما لها تاأثري ممتاز للتخل�ض من 

ال�صيل�ليت وطرد ال�صم�م من اجل�صم.
اجلريب  �صراب  حت�صري  طريقة  على  �صنعرفك  يلي  ما  يف 

فروت للق�صاء على ال�صيل�ليت وده�ن الفخذين.

املكونات:
ع�صري حبتني 
م�����������ن 

اجلريب فروت
كما ذكرنا لك اأعله اجلريب فروت ه� اإحدى اأبرز الف�اكه 
التي ت�صاعد على خ�صارة ال�زن لحت�ائها على ن�صبة عالية 
�صعرات  مقابل  الغذائية  العنا�صر  م��ن  والكثري  امل��ي��اه  م��ن 

حرارية قليلة.

ع�صري حبة من الليمون
ال�صرتيك  وحام�ض   C الفيتامني  على  الليم�ن  يحت�ي   -

اللذين ي�صّرعان عملّية الأي�ض. 
اجل�صم  حترير  املرتاكمة،  الده�ن  حرق  يف  ي�صاهم  كذلك، 
ال�صديدة يف  الرغبة  وتقلي�ض  ال�صم�م، مكافحة اجل�ع  من 
على  احت�ائهما  بف�صل  وذل��ك  الطعام  ت��ن��اول 

.Pectin�األياف ال
الغنية  امل��ك���ن��ات  ال��ل��ي��م���ن م��ن   -
التي  ال���ف���لف����ن����ي���د  مب������ادة 
حت���رق ال��ده���ن ال���زائ���دة يف 
م�صت�يات  من  تقلل  ال��دم، 
والده�ن  الك�لي�صرتول 

الثلثية العالية.
الألياف  الليم�ن  ي���ف��ر   -
البكتني  ب���اإ����ص���م  امل���ع���روف���ة 
ال�صهية  �صد  يف  تتحكم  ال��ت��ي 
الدم.  قل�ية  على  امل�����ص��اع��دة  م��ع 
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك، ي��ح��ت���ي على 
اجل�صم  حتمي  للك�صدة  م�صادة  م���اد 
حرق  على  الكبد  ان��زمي��ات  وظيفة  وتدعم 

الده�ن بكفاءة عالية.

كوب من ع�صري الأنانا�س
- هذه الفاكهة ال�صت�ائّية حتت�ي على ن�صبة عالية من 

ال��دم���ّي��ة ويخّفف  ال���دورة  يحّفز  ال��ذي  الربوميلني  اأن���زمي 
بالتايل من ظه�ر ال�صيل�ليت.

عملّية  يحّفز  ال��ذي   C بالفيتامني  اأي�صاً  غنّي  الأنانا�ض    -
اإن���ت���اج ال���ك����لج���ني م���ا ي�����ص��ّد ال��ب�����ص��رة ومي���ن���ع ظ���ه����ر تلك 
ال��ت��ج��اع��ي��د ف��ي��ه��ا، ك��م��ا اأّن����ه ي��ح��ت���ي ع��ل��ى ك��م��ّي��ة ك��ب��رية من 
الدم�ّية وي�صّهل  ال��دورة  ب��دوره  ال��ذي يحّفز   K الفيتامني 

و�ص�ل الأوك�صيجني اإىل الأن�صجة.
ت�صريع  �صاأنه  املك�نات من  الأنانا�ض مع هذه  - مزج ع�صري 
احلّد  وبالطبع  اجل�صم،  يف  ال��ده���ن  وح��رق  الأي�����ض  عملّية 
الع�صري  الب�صرة يف وقٍت قيا�صي. هذا  ال�صيل�ليت و�صّد  من 
يخ�صرِك اأي�صاً الكيل�غرامات الزائدة اإذا حر�صِت على �صربه 

بانتظام.

ر�ّصة من الزجنبيل
ب�صعبية  الأك�صدة، يحظى  نبات غني مب�صادات  الزجنبيل   -
عالية يف الدول الآ�صي�ية ملا له من خ�صائ�ض مفيدة متعددة 
اإذ يحت�ي على مادة غريينغ�ل التي ت�صاهم ب�صكل  للج�صم 
فعال يف منع الإ�صابة باأمرا�ض القلب، كما تعمل على خف�ض 
حرق  على  الزجنبيل  ي�صاعد  ال�صيء.  الك�لي�صرتول  ن�صبة 
ر�صاقة  فيك�صبك  والأرداف  البطن  يف  امل��رتاك��م��ة  ال��ده���ن 

ملح�ظة، وي�صاعد يف تق�ية جهاز املناعة اخلا�ض بِك.

طريقة التح�صري:
اأ�صيفي كل املك�نات �ص�ياً وتناويل هذا املزيج ي�مياً خ�ص��صاً 

عند ال�صباح.

اجلريب فروت..  للق�صاء على ال�صيلوليت ودهون الفخذين
هل تبحثني عن و�صفة �صريعة لتفعيل عملية حرق الدهون والتخل�س من تلك الكيلوغرامات الزائدة واحل�صول على الر�صاقة املثالية؟
اإىل  حتّولها  التي  الفيتامينات  من  مبجموعة  كما  الأك�صدة  مب�صادات  الغنية  احلم�صّية  الفاكهة  هذه  فروت  اجلريب  جتربة  عليك  اإذًا 

�صالح يق�صي على الوزن الزائد ويحرق الدهون يف ج�صمك بفعالية كبرية. ذلك ف�صاًل عن 
العنا�صر الغذائية الأ�صا�صية مثل الكال�صيوم واملغني�صيوم والزنك والنحا�س وغريها التي 

تغني اجل�صم عن تناول الكثري من الطعام وت�صّد ال�صهية.
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Date 26/ 03/ 2020  Issue No : 12893
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     

United Arab Emirates - Ministry of  Justice 
Sharjah Federal Appeal Court 

Case Management Office 

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �صيلفي جتارة الهواتف املتحرك ولوازمها - �س ذ م م  
العن�ان : حمل 1 ملك حممد عبدالرحيم البناء - ديرة - املرر - ال�صكل القان�ين : ذات 
م�ص�ؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 731290 رقم القيد بال�صجل التجاري : 1164338 
ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب 
التجاري لديها باإنحلل ال�صركة املذك�رة اأعله ، وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/3/23  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/3/23  وعلى من لديه 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني  اأي اعرتا�ض 
 - دي��رة   - ال��زرع���ين  602 ملك عبدالرحيم حممد  رق��م  : مكتب  العن�ان  احل�صابات  
املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات
املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع���ين  رق��م 602 ملك عبدالرحيم حممد  : مكتب  العن�ان 
التنمية  دائ��رة  -  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04 مب�جب هذا تعلن 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذك�ر اأعله لت�صفية �صيلفي جتارة 
الهواتف املتحرك ولوازمها - �س ذ م م وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
وعلى من   2020/3/23 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  وامل�ثق   2020/3/23
لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
وذلك  الثب�تية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���له،  امل��ذك���ر  العن�ان 

خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�إعالن بالن�شر 

يف �لدعوى رقم 2019/3194 جتاري جزئي - �أبوظبي 
املدعى عليه : كري�صت� �صاندر اناث 

بناية  زاي��د -  ق��رب م���ل مدينة  زاي��د -  اب�ظبي - مدينة  اإم���ارة   : )العن�ان 
UAE - EXCHANGE - �صقة رقم 5050 �ض ب 108699 - هاتف 
دف�عكم  تعزز  التي  بامل�صتندات  تزويدنا  يرجى   )050243037 رق��م  متحرك 
الإلكرتوين  واملقامة �صدكم من / بنك م�صر على الربيد  الدع�ى  يف هذه 
رقم  اآب  ال���ات�����ض  على  او   khouse@knowledgehouse.ae

0562539394 وخلل ا�صب�ع من تاريخه ينتهي بتاريخ 2020/3/31
 �خلبري �مل�شريف /حممد كامل عري�ن
قيد رقم 656

�عالن بالن�شر 

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
لدى مقام �لكاتب مبحاكم دبي ،،، �ملوقر 

�نذ�ر عديل بالن�شر رقم )2020/1987(
املنذر : �صاجناي ك�مار ماليك 

�صد املنذر اليهما / 1-مينت ماركتينج �صريف�صيز - �ض م ح 
2- رافيندرا �صاندراكانت �صاوبال �صاندراكانت ترميباك �صاوب - هندي اجلن�صية 

م�صتحق  مبلغ  اليهما  املنذر  ذم��ة  يف  تر�صد  اليهما  واملنذر  املنذر  بني  �صخ�صي  قر�ض  مب�جب 
ل�صالح املنذر بقيمة 75000 درهم ، وحيث اأننا قمنا مبطالبتكم مرارا وتكرارا بال�فاء بالتزامكم ، 
اإل اأننا مل جند اأي مبادرة لل�صداد رغم املطالبات املتكررة لذا فاإننا بهذا الإنذار نخطركم ، وذلك 
بان تق�م�ا ب�صداد املبلغ امل�صتحق يف ذمتكم والبالغ 75000 درهم )خم�صة و�صبع�ن الف درهم( 
واتخاذ  للقان�ن  وفقا  ملقا�صاتكم  �صنلجاأ  فاإننا  واإل   ، الإن��ذار  هذا  ن�صر  تاريخ  ا�صب�ع من  خلل 
الإجراءات اللزمة حلفظ حق�ق م�كلنا ومطالبتكم بالتع�ي�ض ف�صل عن الفائدة القان�نية 
عن  الناجمة  التكاليف  كافة  حتميلكم  مع   ، التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ   %12 ب�اقع 

اإجراءات التقا�صي من ر�ص�م واتعاب حماماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�نذ�ر عديل بالن�شر
رقم )2020/1993(

املنذر : حممد �صبيل م��صى �صاهني �صرف�ض 
املنذر اليه : في�صل ا�صماعيل غره البا�صا - جمه�ل حمل الإقامة 

امل��ص�ع / انذار وتكليف قان�ين بال�فاء مببلغ 46000 درهم 
وعليه فاإننا ننذركم ونكلفكم ب�صرعة ال�فاء للمنذر مببلغ 46000 درهم )�صتة 
واربع�ن الف درهم( املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذر وذلك خلل خم�صة ايام 
القان�نية  الإج����راءات  باتخاذ  �صنق�م  فاإننا  امتناعكم  ح��ال  ويف   ، تاريخه  من 
قبلكم واللج�ء اىل اجلهات املعنية والق�صاء للمطالبة بالزامكم  ب�صداد ذلك 

املبلغ ، مع حفظ كافة حق�ق املنذر الأخرى. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب القامة بج�از ال�صفر( �صروان �صينغ 
بن لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب اإفادة التحرى اجلن�صية والإقامة( ب�صفته حمرر ال�صيك وكفيل �صامن 

ملدي�نية برول�جيك�ض �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�يل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة عقارية )حق منفعة( 
- املنطقة - اخلليج التجاري - رقم الر�ض 66 - ا�صم املبنى )اكزويكتيف باي- ب�د( الطابق 1 - رقم ال�حدة : 

18 - امل�صاحة : 81.6 وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنهما : 1- �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب القامة بج�از ال�صفر( �صروان �صينغ 
بن لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب اإفادة التحرى اجلن�صية والإقامة( ب�صفته حمرر ال�صيك وكفيل �صامن 
ملدي�نية  و�صامنة  كفيلة  ب�صفتها  �صانا  �صينغ  نريمال  ك��اور  باجليندر   -2  ، م  م  ذ  �ض  برول�جيك�ض  ملدي�نية 

برول�جيك�ض - �ض ذ م م - �صفتهما بالق�صية : منفذ �صدهما
جمه�يل حمل الإقامة. 

م��ص�ع الإع��لن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة عقارية )ح�صة من 
العقار( املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 857 - املبنى VUW DU 1AC - الطابق 27 - رقم 

ال�حدة : 2702 - امل�صاحة : 105.08 وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
ال�صفر(  بج�از  القامة  ح�صب  )ال�صم  به�جال  �صينغ  لل  �صينغ  �صاروان   -1  : اإعلنه  املطل�ب 
والإقامة( ب�صفته  التحرى اجلن�صية  اإف��ادة  �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب  �صينغ بن لل  �صروان 

حمرر ال�صيك وكفيل �صامن ملدي�نية برول�جيك�ض �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�يل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�ض - 
املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض 2019 - وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب القامة بج�از ال�صفر( �صروان 
�صينغ بن لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب اإفادة التحرى اجلن�صية والإقامة( ب�صفته حمرر ال�صيك 

وكفيل �صامن ملدي�نية برول�جيك�ض �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�يل حمل الإقامة 

عقارية -  وح��دة  عبارة عن  وه��ي  اخلا�صة  ام�الكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   : الإع���لن  م��ص�ع 
املنطقة : وادي ال�صفا 2 - رقم الر���ض 1329 - ا�صم املبنى : مزايا 27 - الطابق 1 - رقم ال�حدة : 

112 - امل�صاحة : 82.59 وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب القامة بج�از ال�صفر( �صروان �صينغ 
بن لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب اإفادة التحرى اجلن�صية والإقامة( ب�صفته حمرر ال�صيك وكفيل �صامن 

ملدي�نية برول�جيك�ض �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمه�يل حمل الإقامة 
م��ص�ع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدات عقارية )حق منفعة( 
- املنطقة : الثنية اخلام�صة - رقم الر�ض 846 - ا�صم املبنى : مزايا بزن�ض افيني� ايه ايه 1 - الطابق 1 - رقم 
ال�حدات : 108 + 107 + 106 + 105 + 104 + 103 + 102 + 101  امل�صاحة : 117.06 وفاء للمبلغ املطالب به ،  

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب القامة بج�از ال�صفر( �صروان 
�صينغ بن لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب اإفادة التحرى اجلن�صية والإقامة( ب�صفته حمرر ال�صيك 

وكفيل �صامن ملدي�نية برول�جيك�ض �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�يل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن وحدة عقارية - املنطقة 
: وادي ال�صفا 2 - رقم الر�ض 1337 - ا�صم املبنى : مزايا 4 - الطابق 6 - رقم ال�حدة 608 - امل�صاحة : 

92.61 وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3180/2018/207 بيع عقار مرهون 
م��ص�ع التنفيذ : اإ�صدار القرار بتذييل عقد الرهن بال�صيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز التنفيذي 

على العقار رقم 1042 البالغ م�صاحته 454.36 مرت مربع مبنطقة ند ح�صة باإمارة دبي املره�ن للبنك 
الطالب وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حق�ق الطالب قبل املطل�ب �صده املقدرة مببلغ 

3.187.500.00 درهم )ثلثة مليني ومائة و�صبعة وثمانني الف وخم�صمائة درهم( من ح�صيلة البيع وما 
ي�صتجد عليها من ف�ائد قان�نية حتى تاريخ البيع النهائي طبقا لحكام القان�ن واملادتني )25( و)26( وما 

بعدهما من قان�ن الرهن التاأميني رقم 14 ل�صنة 2008 باإمارة دبي. 
طالب الإعلن : البنك العربي املتحد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- زملي عاطفي عبداهلل - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعلن : نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�صة وهي عبارة عن قطعة ار�ض - املنطقة : ند 
امل�صاحة : 454.36 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )3.187.500(  ح�صة - رقم الر�ض 1042- 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفع�له قان�نا.

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 3180/2018/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/762 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )15418151.40 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : البنك التجاري الدويل - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله :  حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- �صاروان �صينغ لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب القامة بج�از ال�صفر( �صروان 
�صينغ بن لل �صينغ به�جال )ال�صم ح�صب اإفادة التحرى اجلن�صية والإقامة( ب�صفته حمرر ال�صيك 

وكفيل �صامن ملدي�نية برول�جيك�ض �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�يل حمل الإقامة 

عقارية -  وح��دة  عبارة عن  وه��ي  اخلا�صة  ام�الكم  على  بانه مت احلجز  نعلنكم   : الإع���لن  م��ص�ع 
املنطقة : وادي ال�صفا 2 - رقم الر���ض 1326 - ا�صم املبنى : مزايا 23 - الطابق 3 - رقم ال�حدة : 

302 - امل�صاحة : 98.35 وفاء للمبلغ املطالب به ، وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفع�له قان�نا.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�شادرة عن �خلبري �حل�شابي

�شاكر فريد عبد�لرحمن زينل 
اىل امل�صتاأنف �صده الثاين )بي اأف اأم اإي اأي( )فرع دبي( وامل�صتاأنف �صده الثالث )مارى زارين 
جاى لغ� ب�ريال( جمه�لني الإقامة - نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�صابية 
�صدكم  واملقامة  اليجارية  املنازعات  ف�ض  مبركز  جتاري   03-20452-2020 رقم  الدع�ى  يف 
وال�صت�صارات  للمحاماة  اخلظر  م�زه   / ال�صادة  وميثله  ب�ريت  بيار  جان  نق�ل  امل�صتاأنف/  من 
القان�نية ندع�كم ب�صفتكم طرفا يف الق�صية امل�صار اليها اعله باحل�ص�ر اىل مكتبنا رقم 503 
بناية ب�هليبه �صارع املرقبات - ديره - دبي ، وذلك يف متام ال�صاعة 5.00 من م�صاء ي�م الربعاء 
حال  يف  م�صتندات.   من  لديكم  ما  وتقدمي  الدع�ى  على  للإجابة  وذلك   2020/4/1 امل�افق 
تخلفكم عن احل�ص�ر اأو عدم ار�صال وكيل قان�ين عنكم يف ال�قت املحدد فاننا �صنبا�صر اجراءات 

اخلربة  ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة. 
�خلبري �حل�شابي / �شاكر فريد عبد�لرحمن زينل 
تليفون/ 042204660  

تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
يف  �لدعوى �لتكميلية رقم 2886 ل�شنة 2019 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / فين�د ك�مار  - ب�كالة املحامي / حممد الها�صمي للمحاماة وال�صت�صارات القان�نية  
املعلن اليهم / املدعي عليه الثاين / م� م��صا نيك� ك�ن�صارى 

اخل�صم املدخل / ج�لد. اإيه. دي. اأم. �صي. �صي - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة 
لعمال اخلربة يف الدع�ى اعله فقد حددنا ي�م الأربعاء امل�افق 2020/4/1 يف متام ال�صاعة 
الرابعة م�صاءا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - 
دبي ، القره�د - �صارع املطار ، مبنى الفجر للأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ، لذا 
امل�صتندات  اإح�صار كافة  يطلب ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ص�ر الجتماع املذك�ر مع 
املتعلقة بالدع�ى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تط�رات 

اجراءات تنفيذ املاأم�رية وا�صتلم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �أحمد �ل�شارد �لفال�شي 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 493 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 154                 

دعوة حل�شور 
�الجتماع �الأول للخربة   

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر        

يف  �لدعوى 6/2020/73 تظلم عمايل   
م��ص�ع الدع�ى : تظلم من القرار ال�صادر يف الدع�ى رقم 18/2020 حجز حتفظي عمايل ، والق�صاء جمددا بالغاء 

المر املتظلم منه والق�صاء بت�قيع احلجز التحفظي على الأم�ال املتظلم �صدها امل�ج�دة مبلف التنفيذ رقم 539/2019 
جتاري وعلى الرخ�ض واملركبات والبن�ك ، مع الزام املتظلم �صدها بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

طالب الإعلن / 1-  حاميلت�ن كا�صرتو دي ل�نا  - �صفته بالق�صية : متظلم 
وميثله : روؤيا عبداهلل حممد الع��صي -  �صفته بالق�صية : وكيل 

املطل�ب اإعلنه :1- كيلي للمقاولت - �ض ذ م م - �صفته بالق�صية : متظلم �صده
جمه�ل حمل القامة

م��ص�ع الإع��لن : قد اقام عليكم التظلم املذك�رة اعله وم��ص�عه تظلم من القرار ال�صادر يف الدع�ى رقم 18/2020 
الأم�ال  على  التحفظي  احل��ج��ز  بت�قيع  والق�صاء  منه  املتظلم  الم���ر  بالغاء  جم���ددا  والق�صاء   ، ع��م��ايل  حتفظي  حجز 
املتظلم �صدها امل�ج�دة مبلف التنفيذ رقم 539/2019 جتاري وعلى الرخ�ض واملركبات والبن�ك ، مع الزام املتظلم �صدها 
بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق  2020/3/29 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري. 
رئي�س �لق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي �البتد�ئية   �لعمالية  

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
 �عالن بالن�شر

يف  �الإ�شتئناف رقم 2964/2019/305 ��شتئناف جتاري  
م��ص�ع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2016/43 جتاري كلي ، 

والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب   
طالب الإعلن : علي بن حممد امان بن علي جامي  - �صفته بالق�صية : م�صتاأنف

وميثله : اإبراهيم علي امل��صى احلمادي - �صفته  بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنهم : 1- �صيد ر�ص�ل �صيد عظيم  2-علي بن عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل 
3-فل�ض للعقارات - ملالكها / علي بن عبداهلل بن نا�صر بن عبداهلل 4-اأبيار للتط�ير 

العقاري  - �صفتهم بالق�صية : م�صتاأنف �صدهم. جمه�يل حمل الإقامة 
ال�صاعة 10.00  امل�افق 2020/5/6  الربعاء  ي�م  لها جل�صه  : وح��ددت  الإع��لن  م��ص�ع 
�صباحا بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ال�شتئناف
�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 642/2020/207 تنفيذ جتاري  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2019/132 اأمر اأداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )610410 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 

طالب الإعلن : �صهاب الدين حممد - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
: منفذ  بالق�صية  - �صفته  م   م  ذ  �ض   - للتجارة   ت�نر  امباكت   -1  : اإعلنه  املطل�ب 

�صده - جمه�ل حمل الإقامة 
املذك�رة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  الإع��لن : قد  م��ص�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )610410( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 7585/2019/207 تنفيذ جتاري  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2018/1490 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )32103783.98 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 

طالب الإعلن : بنك امل�صرق - �ض م ع - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : حممد عي�صى �صلطان ال�ص�يدي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطل�ب اإعلنهم : 1- ريجن�صي بل�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م - حاليا - ريجن�صي لله�اتف املتحركة - 
�ض ذ م م - �صابقا  2-علي حممد �صامل اب�عد�ض - ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية  ريجن�صي بل�ض للتجارة 
العامة - �ض ذ م م 3-فادى ع�ن ابراهيم ال�صامي - ب�صفته كفيل و�صامن ملدي�نية  ريجن�صي بل�ض للتجارة 
العامة - �ض ذ م م - �صفتهم بالق�صية : منفذ �صدهم - جمه�يل حمل الإقامة. م��ص�ع الإعلن : قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32103783.98( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 438/2020/207 تنفيذ جتاري  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2019/1734 امر اداء ، ب�صداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 4450516 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 

طالب الإعلن : اناري�صيتنيك�فا - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 
وميثله : ي��صف حممد ح�صن حممد البحر -  �صفته بالق�صية : وكيل

املطل�ب اإعلنه : 1- فلدميري�ض ب�دروف�ض - �صفته   بالق�صية : منفذ �صده
جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعلن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4450516( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   
�عالن بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم 873/2020/207 تنفيذ جتاري  
م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2019/3948 جتاري جزئي ، 

ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 372135 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 
طالب الإعلن : ادوين ه�بريت بي��ض - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ 

وميثله : فهد عبداهلل قمرب حممد -  �صفته بالق�صية : وكيل
املطل�ب اإعلنه : 1- �صينت�ر ا�صيت ماجنمنت مليتد - مكتب متثيل - �صفته  بالق�صية 

: منفذ �صده - جمه�ل حمل الإقامة 
املذك�رة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  الإع��لن : قد  م��ص�ع 
املبلغ املنفذ به وقدره )372135( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذك�ر  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

�عالن بالن�شر        
يف  �لدعوى 270/2020/100 �حو�ل نف�س م�شلمني  

م��ص�ع الدع�ى : املطالبة بالطلق لل�صرر ونفقة عدة ونفقة اأولد �صاملة وم�صكن �صرعي وتقرير 
احل�صانة واجرة حا�صنة والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعلن : �صفنني ح�صن  - �صفته بالق�صية : مدعي  
وميثله : روؤيا عبداهلل حممد الع��صي - �صفته بالق�صية : وكيل 

املطل�ب اإعلنه : 1- �صبيل فاداك�ت حمي الدين - �صفته بالق�صية : مدعي عليه
جمه�ل حمل الإقامة 

اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالطلق لل�صرر ونفقة عدة ونفقة  م��ص�ع الإعلن : قد 
اأولد �صاملة وم�صكن �صرعي وتقرير احل�صانة واجرة حا�صنة والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   

وحددت لها جل�صة ي�م الحد  امل�افق 2020/4/26 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف القاعة رقم )10( يف مبنى 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا  القره�د   منطقة  يف  ال�صخ�صية  الأح���ال 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة   �الأحو�ل  �ل�شخ�شية 
�لعدد 12893 بتاريخ 2020/3/26   

�عالن بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم 773/2019/207 تنفيذ جتاري  

م��ص�ع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم 2017/2478 القا�صي بالزام املنفذ 
�صدها ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )200182.72 درهم( ، �صامل للر�ص�م وامل�صاريف 

: طالب  بالق�صية  - �صفته  م  م  ذ  �ض   - العامة  والتجارة  للتقنية  ل�تاه   : الإع��لن  طالب 
التنفيذ  - وميثله : نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - �صفته بالق�صية : وكيل

املطل�ب اإعلنه : 1- �صركة ال�صمغ العربي املحدودة - �صفته بالق�صية : منفذ �صده
جمه�ل حمل الإقامة 

م��ص�ع الإعلن : قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )200182.72( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العلن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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البنوك االإماراتية توفر للعمالء 
% من خدماتها اإلكرتونيا   98

•• اأبوظبي-وام:

ت��صع قطاع البن�ك يف دولة الإمارات يف تقدمي اخلدمات الإلكرتونية خلل 
ال�صن�ات الثلث املا�صية على نح� بات يلبي اأكرث من 98 % من متطلبات 
العملء لإمتام معاملتهم عرب تطبيقات اآمنة على الإنرتنت  دون احلاجة 
للذهاب اإىل مقرات البن�ك لإجنازها بالطرق التقليدية التي كانت �صائدة 
للتناف�صية  الحتادية  الهيئة  اأجرتها  التي  الدرا�صات  واأظهرت  ال�صابق.  يف 
الإلكرتونية  امل�صرفية  ل��ل��ق��ن���ات  امل�صتخدمني  ن�صبة  ارت��ف��اع  والإح�����ص��اء 
الن�ع  الإقبال على هذا  %90 مما يعك�ض مدى  اإىل  الإم��ارات  الرقمية يف 
من اخلدمات امل�صرفية ..علما باأن الن�صبة الأكرب من امل�اطنني واملقيمني يف 

الدولة ي�صتخدم�ن اله�اتف املحم�لة لإجناز معاملتهم امل�صرفية.
فاإن  للقطاع،  الإلكرتونية  املعاملت  �صهدته  ال��ذي  الكبري  التط�ر  ظل  ويف 
خدماتها عرب الإنرتنت مل تعد تقت�صر على اإيداع و�صحب الأم�ال وحت�يلها 
وغريها من الت�صهيلت الأخرى بل اأ�صبحت هناك بن�ك افرتا�صية بالكامل 
من  للعملء  ميكن  حيث  العنكب�تية  ال�صبكة  على  اإل  مقرات  لها  ت�جد  ل 

خللها اإجناز جميع معاملتهم.
وتعترب من�صات “لف” و”ني�” و”اإك�صربي�ض” التي اأطلقتها بن�ك وطنية 
امل�صرفية الفرتا�صية  الرقمية  للمن�صات  املا�صية مثال حيا  الفرتة  خلل 

املتكاملة والتي متهد الطريق لل�صتغناء عن عمل البن�ك التقليدية.
من   48% ا�صتعداد  اأظهرت  ماكينزي  �صركة  اأعدتها  �صابقة  درا�صة  وكانت 
�صكان دولة الإم��ارات لفتح ح�صابات م�صرفية يف بنك رقمي افرتا�صي وه� 
ما يعزز الت�جه نح� تاأ�صي�ض املزيد من من�صات البن�ك الفرتا�صية خلل 
املرحلة القادمة. وياأتي ت�جه البن�ك نح� ا�صتخدام التكن�ل�جيا للت�صهيل 
الذكي  التح�ل  العملء من�صجما مع خطط احلك�مة الإلكرتونية يف  على 

جلميع اخلدمات التي يقدمها القطاعان العام واخلا�ض.
اأعدته م�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد  2019 الذي  العاملي  املعرفة  ووفقا مل�ؤ�صر 
اآل مكت�م للمعرفة بال�صراكة مع املكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج 
الأمم املتحدة الإمنائي فاإن دولة الإمارات تتب�اأ م�قعا متقدما على م�صت�ى 
العامل �صمن م�ؤ�صرات التناف�صية العاملية اخلا�صة بقطاع الت�صالت وتقنية 
الرقمية  امل�صرفية  اخلدمات  على  للعملء  الكبري  الإقبال  ومع  املعل�مات. 
امل�صرفية  املزيد من خدماتها  بينها لطرح  تت�صابق فيما  البن�ك  باتت  فقد 
الرقمية عرب ال�صبكة العنكب�تية وتقدم احل�افز مل�صتخدميها، الأمر الذي 
زاد من حجم ال�صتثمارات التي بات يخ�ص�صها القطاع مل�اكبة كل امل�صتجدات 

التكن�ل�جية ذات العلقة بخدماتها عرب �صبكة الإنرتنت.

ابتكارات جلمارك دبي   5
حت�صل على اعتماد عاملي 

•• دبي -وام:

ح�صلت 5 ابتكارات جمركية جلمارك دبي على اعتماد املعهد العاملي للبتكار 
كابتكارات  منها  اأرب��ع��ة  ت�صنيف  ومت  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة  ال���لي��ات  وم��ق��ره 
الأعلى  امل�صت�ى  وه���  الثالث  امل�صت�ى  �صمن  م�صافة  قيمة  تقدم  حت�يلية 
واحد  وابتكار   ، للبتكار  العاملي  املعهد  قبل  من  البتكارات  ت�صنيف  �صمن 
الداخلية وذلك  العمليات واخلدمات  البتكار يف  الأول وه�  امل�صت�ى  �صمن 
تعزيزا للمكانة العاملية التي تتمتع بها الدائرة و�صدارتها يف جمال البتكار 
حقيبة  وهي  امل�صت�صار”  “ حقيبة  اخلم�صة  البتكارات  و�صملت  واخلدمات. 
متكاملة بتقنيات ذكية تدريبية مزودة بكامريا للت�ا�صل والت�ثيق عن بعد، 
حتت�ي على علب حافظة لعينات ومناذج من قطع اأ�صلحة وم�اد متفجرة، لكل 
مادة منها رقم ت�صل�صلي لتعريف وتدريب املفت�صني عليها.. والبتكار الثاين 
“اك�ض- برتول” اأول �صيارة جمركية مل�صدر للطاقة النظيفة يف العامل تعمل 
بالطاقة الكهربائية والطاقة ال�صم�صية تق�م بعمليات التفتي�ض والتخلي�ض 
نظام   ”2 “مر�صال  الثالث  والبتكار   .. ال�صحن  اجلمركي وكذلك عمليات 
للإمكانات  ن��ظ��راً  اجلمركي  العمل  يف  ن�عية  نقلة  حقق  متكامل  جمركي 
اإجراءات  ملختلف  و�صم�له  عليها،  يعتمد  التي  التقنيات  واأح��دث  ال�صخمة 
العمل ..والبتكار الرابع “ روب�ت التدقيق” حيث تعتمد جمارك دبي على 
ال�صطناعي  الذكاء  مع  ورقمية،  ذكية  من�صات  وت�صتخدم  التقنيات  اأح��دث 
والروب�تات من اأجل حتقيق اأهدافها وغاياتها مع حتقيق روؤيتها باعتبارها 
اإدارة اجلمارك الرائدة يف العامل.. والبتكار اخلام�ض “ التجارة الإلكرتونية 

عرب احلدود با�صتخدام تقنية البل�ك ت�صني » .

اأدنيك اختتمت عامًا ا�صتثنائيًا حافاًل بالنجاحات

مليار درهم قيمة م�صاهمة اأبوظبي الوطنية للمعار�ض يف اقت�صاد االإمارة يف 2019  4.9
الظاهري: الأداء ال�صتثنائي �صمل كافة قطاعات ال�صركة مدفوعًا بالنمو امل�صتدام يف اأعداد الفعاليات
36.9 مليار درهم اإجمايل م�صاهمة ال�صركة يف اقت�صاد الإمارة خالل 15 عامًا •• اأبوظبي-الفجر: 

للمعار�ض  ال�طنية  اأب�ظبي  �صركة  اأعلنت 
ل�صركة  التابعة  ال�صركات  اإح��دى  اأدنيك”، 
حتقيق  ع��ن  اأم�����ض   ،  )ADQ( القاب�صة 
م�صاهمات مبا�صرة وغري مبا�صرة يف اقت�صاد 
اأب�ظبي خلل عام 2019 بقيمة اإجمالية 
بلغت 4.9 مليار درهم، بنم� ن�صبته 46% 
بذلك  ل���ريت���ف���ع   ،2018 ب���ع���ام  م���ق���ارن���ة 
اأدنيك يف القت�صاد  اإجمايل قيمة م�صاهمة 
املحلي منذ تاأ�صي�ض ال�صركة يف عام 2005 

اإىل 36.9 مليار درهم.
اأدنيك  حققتها  التي  املميزة  النتائج  وتاأتي 
بن�صبة  من�����  حت��ق��ي��ق  ب���ع���د   2019 ل���ع���ام 
من  ال��ق��ادم��ني  ال�����زوار  ع���دد  يف   15.8%
مبا   ،2019 خ���لل  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  جميع 
اإجمايل  ولي�صل  زائ���ر،  ملي�ن   2.3 يناهز 
عدد زوار املراكز التابعة ل� اأدنيك اإىل 19.8 

ملي�ن زائر منذ عام 2005.
وبلغ عدد الفعاليات التي ا�صت�صافها مركز 
العني  ومركز  للمعار�ض  ال�طني  اأب�ظبي 
فعالية،   496 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  ل��ل��م���ؤمت��رات 
ل��ريت��ف��ع اإج����م����ايل ع����دد ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
 15 اأدنيك يف  ا�صت�صافتها املراكز التابعة ل� 

عاماً اإىل نح� 3،887 فعالية.
ويف عام 2019، ا�صت�صافت املراكز التابعة 
 11 للمعار�ض  ال�طنية  اأب���ظ��ب��ي  ل�صركة 
اإىل  بن�صبة من��� و���ص��ل��ت  ج���دي���داً،  م��ع��ر���ص��اً 
وبلغ   ،2018 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   22.2%
عدد املعار�ض العاملية واملحلية 60 معر�صاً، 
بالعام  م��ق��ارن��ة   5.2% ن�����ص��ب��ت��ه��ا  ب���زي���ادة 

.2018
اأدن���ي���ك يف م���راك���زه���ا خلل  وا���ص��ت�����ص��اف��ت 
بينها  دولياً، من  28 م�ؤمتراً  املا�صي  العام 
الأوىل يف  تقام للمرة  10 م�ؤمترات دولية 
ال�صرق الأو�صط. كما فازت ال�صركة بثمانية 
م�ؤمترات  وا���ص��ت�����ص��اف��ة  لتنظيم  ع���ط���اءات 
ع��ط��اءات يف  بخم�صة  ب���ارزة، مقارنة  دول��ي��ة 
العام 2018، م�صجلًة من�اً ن�صبته 60%.

دع��م��ه��ا ل�صتحداث  ع��ن  ال�����ص��رك��ة  وك�����ص��ف��ت 
ال���ع���دي���د م���ن ف���ر����ض ال��ع��م��ل اجل����دي����دة يف 
القطاعات ذات ال�صلة و�صلت اإىل 27،543 
 ،42.36% من����  ب��ن�����ص��ب��ة  ع���م���ل،  ف��ر���ص��ة 
و�صاهمت ال�صركة يف زيادة اأعداد احلج�زات 
على  غ��رف��ة   764،161 اإىل  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
اإىل  ن�صبته  و�صلت  بنم�  الإم����ارة،  م�صت�ى 
عام  امل�صجلة  ب��الأرق��ام  م��ق��ارن��ًة   ،61.4%

.2018
كما و�صلت ن�صبة الت�طني يف اأدنيك خلل 
جمم�ع  م��ن  باملائة   72 اإىل  املا�صي  ال��ع��ام 
الق�ى العاملة، يف حني بلغت ن�صبة الت�طني 

يف منا�صب الإدارة العليا 87%. 
اأعلى  حتقيق  م��ن  اأي�����ص��اً  ال�صركة  ومتكنت 
تنظيم  قطاع  يف  املتعاملني  لر�صا  ت�صنيف 
الفعاليات واملعار�ض العاملية، بن�صبة و�صلت 
 0.6% ق���دره���ا  وب���زي���ادة   ،95.3% اإىل 
مقارنة بالعام 2018. وبلغت ن�صبة �صعادة 
 3.65% قدرها  بزيادة   ،85% امل�ظفني 

عن عام 2018.
وعلى �صعيد مت�صل، ا�صت�صاف مركز اإك�صل 
واململ�ك  الربيطانية  العا�صمة  يف  ل��ن��دن 
ال�طنية  اأب�ظبي  �صركة  قبل  من  بالكامل 
للمعار�ض، 431 فعالية حمققاً ن�صبة من� 
 .2018 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة   4.61% بلغت 
ورح���ب امل��رك��ز اأي�����ص��اً ب��اأرب��ع��ة م��لي��ني زائر، 
مقارنة   73.9% ب��ن�����ص��ب��ة  من�����اً  حم��ق��ق��اً 

بالعام املا�صي.

نتائج ا�صتثنائية
ويف ه��ذا ال�����ص��دد، ق��ال ���ص��ع��ادة حميد مطر 
والرئي�ض  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ص���  ال����ظ����اه����ري، 
ال�طنية  اأب����ظ���ب���ي  ل�����ص��رك��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
 : لها  التابعة  وال�صركات  اأدنيك  للمعار�ض 
�صهدنا خلل العام 2019 نتائج ا�صتثنائية 
حيث متكنا من حتقيق العديد  يف اأدنيك”، 
والتي  الهامة،  والإجن����ازات  النجاحات  من 
اأ�صهمت يف تر�صيخ مكانتنا نح� ريادة قطاع 
�صياحة الأعمال. ومن خلل ا�صت�صافة اأبرز 
املعار�ض وامل�ؤمترات العاملية، ت�ا�صل اأدنيك 
وروؤيتها  اأب�ظبي  خطة  لأه��داف  م�اكبتها 
مكانة  ت���ع���زز  ال���ت���ي   2030 الق��ت�����ص��ادي��ة 
الأعمال  ل�صياحة  رائ��دة  ك�جهة  العا�صمة 

يف املنطقة”.
واأ�صاف حققنا خلل العام 2019 يف �صركة 
وال�صركات  ل��ل��م��ع��ار���ض  ال���ط��ن��ي��ة  اأب���ظ��ب��ي 
كافة  �صملت  ا�صتثنائية  نتائج  لها  التابعة 
قطاعات ال�صركة، اإىل جانب النم� امل�صتدام 
واملعار�ض  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأع����داد  وامل��ل��م������ض يف 
وامل�ؤمترات التي ا�صتقطبت ال�صركات املحلية 
ع��ّززن��ا عاماً  وق��د  ���ص���اء.  والعاملية على حد 
تر�صيخ  اإىل  الرامية  جه�دنا  من  ع��ام،  بعد 
مكانة اأب�ظبي ب�صفتها وجهة عاملية وحلقة 
و�صل لقطاع �صياحة الأعمال، حيث جُت�صد 
ومثابرة  ال��ت��زام  على  دام��غ��اً  دل��ي��ًل  نتائجنا 
ف���رق ال��ع��م��ل ل��دي��ن��ا، وال���ت���ي ب��ذل��ت جه�داً 
متميزة للرتقاء بح�ص�ر ال�صركة ومكانتها 

على ال�صعيدين املحلي والعاملي”.
اإىل  تتطلع  “اأدنيك    : اأن  الظاهري  وب��ني 
مكانة  تر�صيخ  ال��رام��ي��ة  جه�دها  م�ا�صلة 
الإقليمية  ال��ع��ا���ص��م��ة  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  اأب����ظ���ب���ي 
جانب  اإىل  الأع�����م�����ال،  ل�����ص��ي��اح��ة  ال����رائ����دة 
املنظمة  اجل���ه���ات  ت���زوي���د  يف  ا���ص��ت��م��راره��ا 
والعار�صة وال�ف�د مبن�صاآت وخدمات عاملية 
التي  الفعاليات  الطراز ل�صمان جناح كافة 
م�صت�يات  اأعلى  وف��ق  مرافقنا  ت�صت�صيفها 

املرونة والكفاءة”.

فعاليات ا�صرتاتيجية
وت�صمنت الفعاليات التي ا�صت�صافتها اأدنيك 
طيفاً   2019 ع���ام  م��ن  الأول  الن�صف  يف 
البارزة،  املتخ�ص�صة  الفعاليات  من  وا�صعاً 
يناير  �صهر  يف  ال�����ص��رك��ة  ا�صت�صافت  ح��ي��ث 
القمة العاملية لطاقة امل�صتقبل”، املتخ�ص�صة 
الطاقة  جم�����الت  يف  الب���ت���ك���ار  مب��ن��اق�����ص��ة 
بهدف  وال��ك��ف��اءة،  النظيفة  والتكن�ل�جيا 
حتقيق م�صتقبل اآمن وم�صتدام، وا�صتقطبت 
الفعالية قرابة 34 األف �صخ�ض. بالإ�صافة 

ع�صر،  الثالثة  بدورته  ت�ظيف  معر�ض  اإىل 
الذي  املنطقة  يف  ال��رائ��د  الت�طني  معر�ض 
ال��ت���ظ��ي��ف وال��ت��ط���ي��ر املهني  ي���رك���ز ع��ل��ى 
ال�طنية  العاملة  الق�ى  زي��ادة  اإىل  ويهدف 

ودعم الباحثني عن العمل. 
وي���ع���د م��ع��ر���ض وم����ؤمت���ر ال���دف���اع ال����دويل 
البحري  والأم��ن  الدفاع  ومعر�ض  اآيدك�ض 
�صهر فرباير،  واللذان عقدا يف  نافدك�ض”، 
اأدن��ي��ك يف  اأب��رز الأح���داث التي نظمتها  من 
2019، وا�صتقطب  الن�صف الأول من عام 
امل��ع��ر���ص��ان ع��ل��ى م����دار 5 اأي������ام، اأك����رث من 
 1،213 ع��ن  ف�����ص��ًل  زائ�����راً،   124،370
م��ن مم��ث��ل��ي و���ص��ائ��ل الإع�����لم ال��ع��امل��ي��ة من 
ت�قيع �صفقات  املعر�صان  و�صهد  دولة،   42
ودعمت  دره����م.  م��ل��ي��ار   20 قيمتها  ب��ل��غ��ت 
الر�صمي  الذهبي  ال�صريك  ب�صفتها  اأدنيك 
الأوملبياد  فعاليات  امل�صت�صيف،  وال�صريك 
اخلا�ض للألعاب العاملية اأب�ظبي 2019”، 
التي ا�صت�صافتها الإم��ارات العربية املتحدة 
لأول مرة يف املنطقة يف �صهر مار�ض 2019. 
وا�صت�صافت قاعات اأدنيك الداخلية املتميزة 
11 ن�ع من مناف�صات الريا�صات الداخلية، 
واجل�دو  ال�صلة  وكرة  الري�صة  كرة  ت�صمنت 
هذا  ويعد  ال��ط��ائ��رة،  وك��رة  الطاولة  وتن�ض 
العدد من القاعات املجهزة لهذه الريا�صات 
الإم��������ارة. و�صهدت  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى  الأك�����رب 
من  اأك��رث  م�صاركة  اخلا�ض  الأومل��ب��ي��اد  دورة 
دول����ة،   190 مي��ث��ل���ن  ري���ا����ص���ي   7،500
ف��ردي��ة وجماعية،  ري��ا���ص��ة   24 ���ص��ارك���ا يف 

بالإ�صافة اإىل 3،000 مدرب.
ع�����لوًة ع��ل��ى ذل����ك، ا���ص��ت�����ص��اف��ت اأدن���ي���ك يف 
معار�ض  ع����دة  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
وفعاليات بارزة، منها معر�ض �صيتي �صكيب 
ومعر�ض  اأب����ظ���ب���ي  ال���ع���رو����ض  وم���ع���ر����ض 
مهارات  ومعر�ض  للكتاب  ال��دويل  اأب�ظبي 

الإمارات واملعر�ض الدويل لل�صيارات.
من  الأخ��ري  الن�صف  يف  اأدنيك  وا�صت�صافت 
الفعاليات  م��ن  ك��ب��رياً  ع����دداً   ،2019 ع���ام 
حيث  ال�صتثنائية،  وامل����ؤمت���رات  وامل��ع��ار���ض 
معر�ض  اأغ�صط�ض  �صهر  خ��لل  ا�صت�صافت 
والفرو�صية،  ل��ل�����ص��ي��د  ال������دويل  اأب����ظ���ب���ي 
املخ�ص�ض  ال����ح���ي���د  ال���ري���ا����ص���ي  امل���ع���ر����ض 
البحرية  والريا�صات  والفرو�صية  لل�صيد 
ا�صت�صافت  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  واخل���ارج���ي���ة 
الطاقة  م����ؤمت���ر  ���ص��ب��ت��م��رب  ب�����ص��ه��ر  اأدن���ي���ك 
العاملي، الذي يعد واحداً من اأهم املنتديات 
اأكرث  وح�����ص��ره  ال��ط��اق��ة،  العاملية يف جم��ال 
م���ن 15 األ����ف ���ص��خ�����ض م���ن داخ����ل وخ����ارج 
الدولة، مبا يف ذلك 4،000 م�صارك و66 
وزي��راً. وتعد الإم��ارات العربية املتحدة اأول 
م�ؤمتر  ت�صت�صيف  الأو�صط  ال�صرق  يف  دولة 
���ص��ارك يف املعر�ض  ال��ع��امل��ي، ح��ي��ث  ال��ط��اق��ة 
اأكرث من 200 جهة عار�صة من اأكرث من 
150 دولة. كما �صهد �صهر �صبتمرب تنظيم 
الأو�صط،  ال�صرق  فعاليات معر�ض ي�روتري 
املنطقة،  يف  الأوىل  ل���ل���م���ره  ع���ق���د  ال������ذي 
مب�صاركة 120 �صركة عاملية من 18 دولة 
وا�صتقطب اأكرث من 11 األف زائر، يف حني 
�صهد �صهر اأكت�بر تنظيم اأدنيك وا�صت�صافتها 
والذي  ل��ل��ق���ارب،  ال���دويل  اأب�ظبي  ملعر�ض 
زائر و�صارك به  األف   26 اأكرث من  ح�صره 
284 عار�ض من 27 دولة. كما ا�صت�صافت 
اأكرب  م��ن  واح���دة  ن�فمرب  �صهر  يف  ال�صركة 
اأب�ظبي  وم���ؤمت��ر  م��ع��ر���ض  دورات  واأجن����ح 
ا�صتقطب  الذي  اأديبك”،  للبرتول  ال��دويل 
 2،000 األ���ف م�����ص��ارك و   145 اأك���رث م��ن 
عار�ض من 67 دولة، ت�صمن�ا اأكرب منتجي 
قطاع  يف  العاملة  وال�صركات  والغاز  النفط 
ال��ع��امل. وت��ب��ع ذلك  ال��ط��اق��ة ع��ل��ى م�صت�ى 
دي�صمرب  �صهر  اأدنيك يف  وتنظيم  ا�صت�صافة 

ال�صرق  �صيال  معر�ض  من  العا�صرة  ال��دورة 
يف  ال��رائ��دة  املعار�ض  اأب���رز  اأح��د  الأو�صط”، 
وامل�����ص��روب��ات وال�صيافة يف  الأغ��ذي��ة  جم��ال 
الن�صخة  ا�صت�صافة  اإىل  بالإ�صافة  املنطقة، 
اخل��ام�����ص��ة م���ن م��ع��ر���ض اأب���ظ��ب��ي ال���دويل 
من   2019 ع����ام  دورة  وك���ان���ت  ل��ل��ت��م���ر. 
الأكرب  الأو�صط”،  ال�����ص��رق  �صيال  معر�ض 
يف تاريخ املعر�ض منذ انطلقته لأول مرة 
2010. و�صهد املعر�ض ت�قيع واإجناز  عام 
بقيمة  التجارية  ال�صفقات  من  كبري  ع��دد 
جتاوزت 7.2 مليار درهم، على مدار الأيام 
كما  فيها.  فعالياته  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��ث��لث��ة 
متكن املعر�ض من ا�صتقطاب 23 األف خبري 
وزائر من اأكرث من 50 دولة، مبعدل زيادة 

يف النم� بلغ %13 عن عام 2018.
وتّ�جت اأدنيك عام 2019 بح�ص�لها على 
الهامة، حيث حازت على  عدد من اجل�ائز 
امل�ؤمترات  مل��راك��ز  الدولية  الرابطة  ج��ائ��زة 
وذلك   ،2019 للعام  للبتكار   AIPC
واملخ�ص�صة  امل��ب��ت��ك��رة  الب��ت��ك��ار  من�صة  ع��ن 
للجتماعات، وجائزتني دوليتني يف جمال 
امل���ؤ���ص�����ص��ة الأوروب����ي����ة لإدارة  الب��ت��ك��ار م���ن 
حتدي  فعاليات  �صمن   EFQM اجل���دة 
الب��ت��ك��ار ال���ذي اأق��ي��م ع��ل��ى ه��ام�����ض منتدى 
 2019 اجل���دة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  امل�ؤ�ص�صة 
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ف��ن��ل��ن��دي��ة ه��ل�����ص��ن��ك��ي، عن 
املتعاملني  جتربة  جم��ال  يف  البتكار  فئتي 
الدائري”.  القت�صاد  جمال  يف  و”البتكار 
وت���ربز ه��ذه اجل���ائ��ز اجل��ه���د املميزة التي 
اأعلى  ���ص��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق  ال�����ص��رك��ة يف  ب��ذل��ت��ه��ا 
م�����ص��ت���ي��ات ال��ت��م��ي��ز والإب�������داع، ك��م��ا ت�صلط 
ال�ص�ء على الأعمال املهمة يف جمال التنمية 
هذه  وتعترب  املبتكرة.  وامل�صاريع  امل�صتدامة 
الإجنازات وغريها علمات فارقة يف تعزيز 

املكانة العاملية ل� اأدنيك”.

% ا�صتقطاب 2.3 مليون زائر يف 2019 بنمو ن�صبته 15.8 
3887 فعالية ت�صت�صيفها اأدنيك منذ انطالقتها يف 2005
نتائج 2019 تر�صخ مكانتنا نحو ريادة قطاع �صياحة الأعمال

•• دبي-الفجر:

الإمارة  يف  التجارية  املن�صاآت  دب��ي  اقت�صادية  وجهت 
بالت�افق  اأم�ض،  اأ�صب�عني بدًءا من  اأب�ابها ملدة  بغلق 
مع القرارات والت�جيهات ال�صادرة عن وزارة ال�صحة 
ووقاية املجتمع والهيئة ال�طنية للط�ارئ والأزمات، 
وذلك على �ص�ء انت�صار فريو�ض ك�رونا ح�ل العامل. 
وبناء على ذلك، فقد تقرر اإغلق الأن�صطة التجارية 
ق���د مي�ّض  ي�����ص��ت��ث��ن��ى م��ن��ه��ا م���ا  اأن  يف الإم��������ارة، ع��ل��ى 
حتى  وذل��ك  الإم���ارة،  ل�صكان  الأ�صا�صية  الحتياجات 
الثامن من اأبريل املقبل. ويف ال�قت ذاته، يتيح القرار 
اأن�صطة  ممار�صة  م�ا�صلة  املغلقة  املن�صاآت  لأ�صحاب 

التجارة الإلكرتونية خلل فرتة الإغلق.
ال�ص�برماركت  مل��ح��لت  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  و���ص��م��ح��ت 

واجلمعيات التعاونية والبقالت وال�صيدليات اأن تظل 
مفت�حة ط�ال �صاعات الي�م وعلى مدار اأيام الأ�صب�ع 
على األ يتجاوز عدد املت�ص�قني من هذه   ،”7 -24“
%30 من طاقتها ال�صتيعابية، مع �صرورة  املتاجر 
مبرتين  املحدد  الجتماعي  التباعد  على  املحافظة 
الإغ����لق على  ق���رار  واآخ����ر. وينطبق  ك��ل عميل  ب��ني 
الأ�ص�اق الرئي�صية وكافة املن�صاآت والأن�صطة التجارية 
يف  والفرعية  الرئي�صية  ال�ص�ارع  جميع  يف  املنت�صرة 
الإمارة، مبا يف ذلك املراكز التجارية ومراكز الت�ص�ق 
يف كافة اأرجاء الإمارة، ي�صاف اإليها الأ�ص�اق املفت�حة 
واللح�م،  واخل�������ص���ار  الأ����ص���م���اك  ب��ي��ع  ت�����ص��م��ل  ال���ت���ي 
واللح�م  واخل�����ص��راوات  الأ���ص��م��اك  اأ���ص���اق  با�صتثناء 
للبيع باجلملة والت�ريد. و�صيظل احلظر قائًما على 
ويغطي  املرخ�صة.  املقاهي  ال�صي�صة يف جميع  تقدمي 

الأج�صام  اأ�صب�عني: �صالت كمال  قرار الإغلق ملدة 
واللياقة البدنية وحدائق امللهي ومعك�صرات الربيع، 
اإ�صافة اإىل �صالت الألعاب الرتفيهية والإلكرتونية 
ودور ال�صينما و�صال�نات احللق الرجالية والتجميل 

الن�صائية ومراكز التدليك وال�صبا.
ت�صليح  وور���ض  املخابز  الإغ���لق  ق��رار  من  وي�صتثني 
امل��لب�����ض ومقدمي  ال�����ص��ي��ارات وامل�����ص��اغ��ل وم��غ��ا���ص��ل 
وا�صتمل  ل��ل��م��ب��اين.  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  الفنية  اخل��دم��ات 
والكافترييات  وامل���ق���اه���ي  امل��ط��اع��م  اإغ�����لق  ال���ق���رار 
ومنافذ ت��ق��دمي خ��دم��ات امل��اأك���لت وامل�����ص��روب��ات، مع 
املن�صاآت  واملقاهي يف  املطاعم  ت�صمل  ا�صتثناءات  وج�د 
اإ�صافة  للنزلء فقط،  ال�جبات  تقدم  التي  الفندقية 
ونقل  الطعام  وت��صيل  ال�صيارات  طلبات  خدمة  اإىل 
من  طلباتهم  ا�صتلم  للمتعاملني  وميكن  الأغ��ذي��ة. 

فروع املطاعم، واإذا كان املطعم داخل املركز التجاري، 
على  للح�ص�ل  امل��رك��ز  اإدارة  م��ع  التن�صيق  ي��ت���ج��ب 
داخل  اأو  للعملء  مبا�صرة  الطلبات  لت�صليم  امل�افقة 
البن�ك  ف��روع  ت�صتمر  ال��ق��رار،  ومب�جب  ال�صيارات.  
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 
�صركات  ف��روع  اإىل  بالن�صبة  احل��ال  وكذلك  امل��رك��زي، 
مزاولة  جميًعا  ميكنها  حيث  وال��ع��ي��ادات،  ال�صرافة 
التدابري  ات��خ��اذه��ا  ���ص��رورة  م��ع  امل��ع��ت��ادة،  اأن�صطتها 
الحرتازية وال�قائية اللزمة، مبا يف ذلك التعقيم 
وتنظيم  اجلمه�ر  ا�صتقبال  يف  الجتماعي  والتباعد 
بتنفيذ  دبي  اقت�صادية  و�صتق�م  العملء.  بني  ال��دور 
املن�صاآت  جميع  ال��ت��زام  من  للتاأكد  تفتي�صية  حملت 

التجارية بكافة البن�د ال�اردة يف تعميم الإغلق.

اقت�صادية دبي تك�صف عن تفا�صيل اإغالق املن�صاآت والأن�صطة التجارية

ال�صماح ملحالت ال�صوبرماركت واجلمعيات التعاونية والبقاالت وال�صيدليات بالعمل طوال االأ�صبوع

بنك الفجرية الوطني يعنينّ الدكتورة رجاء القرق نائبًا جديدًا للرئي�ض 
•• الفجرية -الفجر: 

اأعلن بنك الفجرية ال�طني )�ض.م.ع( اأم�ض 
ع���ن ت��ع��ي��ني ال���دك���ت����رة رج����اء ال���ق���رق، نائب 
عي�صى  ملجم�عة  املنتدب  والع�ص�  الرئي�ض 
جمل�ض  لرئي�ض  جديداً  نائباً  القرق،  �صالح 
اإدارت��ه. و�صتت�ىل الدكت�رة رجاء القرق دور 
ال��ق��رق حيث  ���ص��ع��ادة عي�صى ���ص��ال��ح  وال��ده��ا 
البنك  اإدارة  جمل�ض  م��ع  ك��ث��ب  ع��ن  �صتعمل 
على  والإ���ص��راف  ل�ص�ؤونه  الفعالة  الإدارة  يف 
وال�صيا�صات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
الرئي�صية والإقبال على املخاطرة والتعيينات 
العليا وكذلك الإ�صراف على كبار التنفيذيني 
ورواتبهم.  وتعليقاً على هذا التعيني اجلديد، 
قال �صم� ال�صيخ �صالح بن حممد ال�صرقي، 
اإدارة بنك الفجرية ال�طني:  رئي�ض جمل�ض 

القرق  رجاء  بالدكت�رة  الرتحيب  “ي�صعدنا 
يف دورها اجلديد ونفتخر بان�صمام �صخ�ض 
اخليار  فهي  اإدارت��ن��ا.  جمل�ض  اإىل  مبكانتها 
ال����دور بف�صل جناحها  ه���ذا  ل��ت���يّل  الأم��ث��ل 
الباهر يف قيادة عدد من امل�ؤ�ص�صات يف جميع 
وفهمها  العمل  يف  ونهجها  الإم����ارات  اأن��ح��اء 
العميق للقت�صاد الإماراتي. فلطاملا �صلطنا 
ال�ص�ء يف بنك الفجرية ال�طني على الدور 
امل��ح���ري ال���ذي ت���ؤدي��ه امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف 
الأم��ام و�صن�ا�صل  اإىل  الأعمال  دفع جمتمع 
م�صرية  يف  القديرة  مب�صاهمتها  الع���رتاف 
منّ�نا ». تتمتع الدكت�رة رجاء القرق، �صيدة 
املنطقة  يف  فريدة  مبكانة  الرائدة،  الأعمال 
الأعمال.  ل�صيدات  وت�صجيعها  بف�صل دعمها 
ف��ه��ي رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����ض ���ص��ي��دات اأع���م���ال دبي 
وع�ص� يف جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 

دبي وجمعية �صيدات دبي. كما ت�صغل القرق 
جامعة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  من�صب 
ال�صحية  وال��ع��ل���م  للطب  را���ص��د  ب��ن  حممد 
اأمناء جامعة حمدان  وهي ع�ص� يف جمل�ض 
اإدارة  ورئ��ي�����ض جمل�ض  ال��ذك��ي��ة،  ب��ن حم��م��د 
اأي�صاً ع�ص�اً  القرق  ُعّينت  م�ؤ�ص�صة اجلليلة. 
ب��ن را�صد  اأم��ن��اء م��ب��ادرات حممد  يف جمل�ض 
م�ؤ�ص�صات  اأك��رب  اإح��دى   - العاملية  مكت�م  اآل 
كما  الأو���ص��ط،  ال�صرق  يف  واملجتمع  التنمية 
اإماراتية ت�صغل من�صباً يف جمل�ض  اأول  كانت 
اإدارة بنك HSBC ال�صرق الأو�صط املحدود، 
ال�صت�صاري  امل��ج��ل�����ض  يف  ع�ص�  اأي�����ص��اً  وه���ي 
Coutts، ق�صم الرثوة يف جمم�عة  لبنك 
 .Royal Bank of Scotland
ت�صنيف  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  ال��ق��رق  واح��ت��ل��ت 
 100 لأق����ى  الأو�صط”  ال�صرق  “ف�رب�ض 

�صيدة اأعمال يف ال�صرق الأو�صط لعام 2020 
واخ��ت��ارت��ه��ا ف���رب�����ض اأي�����ص��اً يف امل��رت��ب��ة 84 
العامل”  يف  ام�����راأة   100 “اأق�ى  ب��ني  م��ن 
يف  الأوىل  املرتبة  احتلت  كما   .2019 لعام 
املا�صي  العقد  ف�رب�ض يف  ق�ائم  العديد من 
اإىل جانب ح�ص�لها على ج�ائز من عدد من 

املنظمات العاملية.
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اقت�صادية عجمان ُت�صدر 
ن�صرات توعوية للم�صتهلكني

•• عجمان-الفجر:

اإىل  الراهن  ال��صع  ظل  يف  عجمان  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  ت�صعى 
واأ�صدرت  وطماأنتهم،  حلمايتهم  امل�صتهلكني  اإىل  امل�ّجهة  الت�عية  تكثيف 
العدوى،  وان��ت��ق��ال  انت�صار  م��ن  للحد  ال��ت���ع���ي��ة  ال��ر���ص��ائ��ل  م��ن  جمم�عة 
ع بعيداً عن  املنا�صب للتب�صّ تتناول ن�صائح وحتذيرات منها اختيار ال�قت 
اأوق��ات الزدح��ام، و وج�ب ارت��داء القفازات عند ا�صتخدام عربات الت�صّ�ق، 
وعدم  بالف�اتري،  والحتفاظ  ال�صلع  من  ال�صرورية  الحتياجات  و�صراء 
وال�صعر، وعدم  اجل���دة  ناحية  ال�صلع من  واملقارنة بني  ال�صراء  الت�صّرع يف 
عند   اليدين  معّقم  ا�صتخدام  و�صرورة  الت�صّ�ق،  اأثناء  الأطفال  ا�صطحاب 
الزيارات  اإىل تقليل عدد  امل�صتهلكني  الت�ص�ق، وحّثت جمتمع  النتهاء من 
وخدمة  الإلكرتونية  باملتاجر  وال�صتعانة  الت�صّ�ق  ومراكز  اجلمعيات  اإىل 
الت��صيل اإىل املنازل لتجنب الختلط والزدحام. ويف ال�صاأن ذاته ُتطمئن 
الدائرة اجلمه�ر من ت�ّفر ال�صلع ال�صتهلكية يف الإمارة، وتدع�هم اإىل 
عدم اخل�ف من نفاذ الكميات، بالإ�صافة اإىل اللتزام بت�جيهات احلك�مة 

التي ت�صع اأمنهم و�صلمتهم �صمن اأول�ياتها. 
امليداين  الرقابية ونزولها  الآونة الأخرية حملتها  الدائرة يف  كما كّثفت 
اأي���ة ظ���اه��ر �صلبية م��ن ق��ب��ل التّجار  ع��ل��ى الأ����ص����اق يف الإم�����ارة مل���اج��ه��ة 
كا�صتغلل الإقبال املتزايد على بع�ض املنتجات بهدف رفع الأ�صعار، وتق�م 

بتحرير خمالفات ف�رية للمخالفني.

مليار درهم مكا�صب   61
االأ�صهم االإماراتية خالل جل�صتني

•• اأبوظبي-وام:

للي�م  الق�ي  �صع�دها  الإماراتية  امل��ال  لأ���ص���اق  العامة  امل�ؤ�صرات  وا�صلت 
التي  القت�صادية  املحفزات  م��ع  لتفاعلها  ا�صتمرارا  ال��ت���ايل  على  ال��ث��اين 

اأطلقتها الدولة.
درهم  61 مليار  املتداولة نح�  ال�صركات  لأ�صهم  ال�ص�قية  القيمة  وربحت 

خلل جل�صتني وذلك ح�صبما اأظهرته املتابعة الي�مية للتعاملت.
و�صملت الربحية غالبية الأ�صهم املتداولة لكن الن�صبة الأعلى من الربحية 
�صجلت ل�صالح �صريحة من الأ�صهم القيادية التي ا�صتقطبت اجلزء الأكرب 

من �صي�لة املتداولني ويف مقدمتها اأ�صهم البن�ك.
اأب�ظبي للأرواق املالية خلل جل�صة ام�ض  فقد ارتفع امل�ؤ�صر العام ل�ص�ق 
3915 نقطة يف حني ك�صب امل�ؤ�صر العام  %7.23 بالغا م�صت�ى  بن�صبة 

ل�ص�ق دبي املايل %6.42 مغلقا عند م�صت�ى 1823 نقطة.
و قاد الرتفاع يف �ص�ق اأب�ظبي للأوراق املالية �صهم الت�صالت ال�صاعد اإىل 
م�صت�ى 14 درهما بالإ�صافة اإىل �صهم بنك اأب�ظبي الأول البالغ 10.30 
 1.7 اإىل  5.65 درهم و�صهم الدار  اأب�ظبي التجاري املدرج  درهم و بنك 

درهم.
3.92 درهم  اإىل  ارت��ف��ع �صهم بنك دب��ي الإ���ص��لم��ي  امل��ايل  و يف �ص�ق دب��ي 
فيما �صعد �صهم اإعمار اإىل 2.32 درهم و�صهم بنك الإمارات دبي ال�طني 
اإىل 7.38 درهم. و بلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف �ص�قي اأب�ظبي ودبي 
املاليني 566 ملي�ن درهم و و�صل عدد الأ�صهم املتداولة اإىل 466 ملي�ن 

�صهم نفذت من خلل 9429 �صفقة.

مالية عجمان تكثف جهودها 
ال�صتمرارية االأعمال واخلدمات

•• عجمان ـ الفجر 

ت�ا�صل مالية عجمان تنفيذ خططها العاجلة من الإجراءات الحرتازية 
فريو�ض  انت�صار  من  احل��د  يف  للم�صاهمة  الدولة  تتخذها  التي  وال�قائية 
الدائرة  م�ظفي  حماية  على  امل�صاعدة  �صاأنها  من  والتي  امل�صتجد  ك�رونا 

ومتعامليها.
الرامية للحفاظ على  الدولة  فاعًل يف تعزيز جه�د  الدائرة دوراً  ولعبت 
م��ن اخلطط  �صل�صلة  ات��خ��ذت  ح��ي��ث  احل��ك���م��ة  م���ظ��ف��ي  و���ص��لم��ة  �صحة 
الأعمال  ا�صتمرارية  و�صمان  امل�ظفني  حماية  �صاأنها  م��ن  ك��ان  العملية 
وتقدمي اخلدمات على م�صت�ى اجلهات احلك�مية يف اإمارة عجمان، �صمن 
بيئة عمل اآمنة و�صليمة، م�صتفيدة بذلك من البنية التحتية التكن�ل�جية، 

والأنظمة الذكية والإلكرتونية املت�فرة لديها.
العمل  ع��ن بعد    الإط����ار، مت تطبيق  العملية يف ه��ذا  اأب���رز اخل��ط��ط  وم��ن 
ال��دائ��رة  بناء على الدليل الر���ص��ادي  للعمل عن بعد يف اجلهات  مل�ظفي 
اإمارة عجمان وذلك ل�صمان ا�صتمرارية الأعمال واخلدمات  احلك�مية يف 

يف حالت الط�ارئ والك�ارث والأزمات.
وفعالية  كفاءة  رف��ع  على  الراهن  ال��صع  ظل  يف  حري�صة  ال��دائ��رة  وكانت 
اأنظمة العمل املالية للحك�مة وال�صتثمار الأمثل يف جمال ت�فري خدمات 
التدريب والتعلم الإلكرتوين على م�صت�ى حك�مة عجمان، وذلك لتعزيز 

ثقافة التعلم عن بعد؛ مبا له من ميزات و�صمات رائدة.
ومن هذا املنطلق قامت الدائرة باإطلق خدمة اجلل�صات الفرتا�صية عرب 
ب�ابة التعلم الإلكرتوين والتي متكن م�ظفي احلك�مة من ح�ص�ر ال�ر�ض 
“، ومتابعتها من  املاليني  ب�ابة  التي تعقدها عرب”  التدريبية  وال��دورات 

خلل اأجهزتهم الإلكرتونية بكل �صه�لة وي�صر.

حمدان بن را�صد يرتاأ�ض االجتماع ال�صنوي لعمومية دوبال القاب�صة
•• دبي-وام:

اآل مكت�م  ب���ن را����ص���د  ال�����ص��ي��خ ح���م���دان  ���ص��م���  ت���راأ����ض 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزي���ر امل��ال��ي��ة رئ��ي�����ض جمل�ض اإدارة 
للجمعية  ال�صن�ي  الجتماع  القاب�صة  دوب��ال  �صركة 
حلك�مة  ال�صتثمارية  ال��ذراع   – لل�صركة  العم�مية 
دبي يف قطاعات التعدين وال�صلع والطاقة والكهرباء 

وامل�صاريع ال�صناعية.
ح�صر الجتماع - الذي عقد يف دي�ان �صاحب ال�صم� 
حاكم دبي - معايل �صعيد حممد الطاير نائب رئي�ض 
واملديرون وممثل�ن  املجل�ض  واأع�صاء  الإدارة  جمل�ض 
لل�صتثمارات  دب����ي  م���ؤ���ص�����ص��ة  م���ن  امل�����ص��اه��م��ني  ع���ن 

احلك�مية ومدقق� احل�صابات.
و اأ�صاد �صم� ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكت�م بالأداء 
و�صركة  القاب�صة  دوب���ال  ل�صركة  ال��ق���ي  الت�صغيلي 
الإمارات العاملية للأملني�م EGA وهي تكتل �صناعي 
يف قطاع الأملني�م متلك �صركة دوبال القاب�صة 50% 
من اأ�ص�له خلل العام 2019 وذلك على الرغم من 
التحديات الكبرية يف ال�ص�ق وانخفا�ض �صعر الأملني�م 

يف الب�ر�صة العاملية.
و اأ�صار �صم�ه اإىل اجل�دة العالية التي يتميز بها انتاج 
املتينة  والأ���ص�����ض  للأملني�م  العاملية  الإم����ارات  �صركة 
لل�صركة واجله�د احلثيثة للرتقاء باملنتج وحت�صني 

التكلفة التناف�صية يف ال�ص�ق وقال اإن كل هذه الع�امل 
�صت�صهم مب�ا�صلة ال�صركة حتقيق املزيد من النتائج 
على  �صم�ه  اط��ل��ع  و  املقبلة.  ال�صن�ات  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
الأداء يف م�صفاة الأل�مينا مبنطقة الط�يلة باأب�ظبي 
و التي ا�صتهلت باك�رة انتاجها يف �صهر اأبريل 2019 
1.1 م��ل��ي���ن ط��ن من  ب��ل��غ  اإج��م��ال��ي��ا  ن��اجت��ا  و�صجلت 
الأل�مينا خلل العام، يف حني ا�صتهل م�صروع منجم 
للأل�منيا  غينيا  م�ؤ�ص�صة  غينيا  دول��ة  يف  الب�ك�صيت 
بلغ  اإجمايل  بتكرير  وق��ام  اأغ�صط�ض  �صهر  يف  انتاجه 
1.7 ملي�ن طن من الب�ك�صيت خلل العام. و ا�صتمع 
�صم�ه اإىل �صروحات ح�ل امل�صاريع اجلارية يف دوبال 
القاب�صة و تنفيذ م�صروع متط�ر لإنتاج الطاقة يعمل 
بت�ربينات غازية بدورة مركبة بقدرة انتاجية 625 
العك�صي  بالتنا�صح  امل��ي��اه  حتلية  وحمطة  ميجاوات 
بقدرة اإنتاجية ت�صل اإىل 9 مليني جال�ن ي�ميا يف 
م�صهر الإمارات العاملية للأملني�م بجبل علي يف دبي 
والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مبادلة حيث يحرز 

امل�صروع تقدما ملم��صا.
اأن�����ص��ط��ة ال��ت��ك��ري��ر والت�زيع  ك��م��ا اط��ل��ع ���ص��م���ه ع��ل��ى 
الأل�مني�م  قطاع  يف   Downstream Business
يف ظل اجله�د احلثيثة التي تبذل من اأجل الت��صع 
دولة  يف  الأل�مني�م  لت�صكيل  املتخ�ص�صة  الأعمال  يف 

الإمارات.

و اط��ل��ع ���ص��م���ه ع��ل��ى ���ص��ري ال��ع��م��ل ال���ذي ي�صري وفق 
اجلدول املحدد يف م�صروع من�صاأة بلدية دبي لتح�يل 
املن�صاأة  تعد  والتي  دب��ي  اإم��ارة  يف  اإىل طاقة  النفايات 
�صيتم معاجلة  ال��ع��امل ح��ي��ث  ن���ع��ه��ا يف  م��ن  الأك����رب 
1.82ملي�ن طن من النفايات �صن�يا، والذي يجرى 

تنفيذه مع �صركاء اآخرين.
وق����ال م��ع��ايل ���ص��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر، ن��ائ��ب رئي�ض 
ترجمة  على  القاب�صة  دوب��ال  تعمل  الإدارة:  جمل�ض 
دولة  مكانة  تعزيز  يف  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتنا  ت�جيهات 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى خ��ارط��ة القت�صاد 
ال�صركة بدور حم�ري يف دعم  العاملي حيث ت�صطلع 
وت��ن���ي��ع الق��ت�����ص��اد ال���ط��ن��ي وامل�����ص��اه��م��ة يف حتقيق 
عامة  ب�صفة  الإم���ارات  لدولة  اإ�صراقا  اأك��رث  م�صتقبل 

ولإمارة دبي خا�صة .
2.60 ملي�ن  اأن ال�صركة حققت انتاجا بلغ  واأ�صاف 
 2019 العام  ال�صب خلل  مبيعات معدن  طن من 
الأمر الذي جعلها حتافظ على مكانتها كثالث اأكرب 

منتج اأويل للأل�مني�م يف العامل خارج ال�صني.
العاملية للأملني�م تتمتع  الإم��ارات  اأن �صركة  اأو�صح  و 
امل��ن��ت��ج��ات ذات القيمة  ب��ي��ع  مب��ك��ان��ة ع��امل��ي��ة يف جم���ال 
اأو م��ا ي�صمى الأل���م��ن��ي���م ف��ائ��ق اجل�����دة و  امل�����ص��اف��ة 
و�صلت الن�صبة اإىل %87.40 من اإجمايل املبيعات 
400 عميل من  العاملية و التي مت بيعها لأكرث من 

•• اأبوظبي-الفجر:

اجتماعات  ك���اف���ة  ب��ع��ق��د  الق���ت�������ص���اد  وزارة  اأو�����ص����ت 
اجلمعيات العم�مية لل�صركات امل�صاهمة اخلا�صة لعام 
الجتماعات  عن  ع��صاً  “التمرير”  بطريق   2020
اإ�صعار  حتى  وذل��ك  امل�صاهمني،  ح�ص�ر  ودون  العادية 
املُتخذة  ال��ت��داب��ري  ال�����زارة �صمن  ت��صية  ت��اأت��ي  اآخ���ر. 
من ِقبل حك�مة الدولة للحد من التجمعات مل�اجهة 
تف�صي وباء “ك�رونا COVID-19«، وحر�صاً على 
ال�صحة العامة و�صلمة م�صاهمي وم�ظفي ال�صركات 

العاملة بالدولة.
 وو���ص��ع��ت ال�������زارة ع���دد م���ن ال�����ص���اب��ط ل��ع��ق��د تلك 
للح�ص�ل  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ����ص���رورة  ت�����ص��م��ل  الج���ت���م���اع���ات 
بن�د  على  القت�صاد  وزارة  م��ن  م�صبقة  م�افقة  على 
اإر�صال  قبل  وذل��ك  العم�مية،  اجلمعية  اأعمال  ج��دول 
العم�مية  ال�صركة لنعقاد اجلمعية  مل�صاهمي  الدع�ة 
بالتمرير. وذلك اإىل جانب التزام ال�صركات امل�صاهمة 
اخلا�صة باإر�صال كتب م�صجلة مل�صاهمي ال�صركة ون�صر 
حمليتني  �صحيفتني  يف  ال��ع��م���م��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  دع����ة 
العربية،  باللغة  الأق��ل  اإحداهما على  ت�صدر  ي�ميتني 

انعقاد  وطريقة  الأعمال  ج��دول  بهما  ي��صح  اأن  على 
و�صائل  طريق  اأوع���ن  بالتمرير،  العم�مية  اجلمعية 
الأ�صا�صي  ال�صركة  ن��ظ��ام  ك��ان  اإذا  احل��دي��ث��ة  الت�����ص��ال 

ي�صمح بذلك.
اجتماع  مقرر  برت�صيح  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  ويق�م 
وجامع اأ�ص�ات للجمعية العم�مية لأغرا�ض التحقق 
من ن�صاب النعقاد �ص�اء بالأ�صالة اأو ال�كالة واإعداد 
�صجل  اأم��ني  تعيني  م��ع  العم�مية،  اجلمعية  حم�صر 
وال�صلع،  امل��ال��ي��ة  الوراق  ه��ي��ئ��ة  ل���دى  معتمد  اأ���ص��ه��م 
لل�صركة،  اأ�صهم  �صجل  اأمني  وذلك يف حال عدم وج�د 
والتن�صيق مع اأمني ال�صجل لتمكني م�صاهمي ال�صركة 
وامليزانية  الإدارة  جمل�ض  تقرير  على  الط���لع  م��ن 
ال��ع��م���م��ي��ة واحل�����ص��اب��ات اخل��ت��ام��ي��ة وال��ت�����ص���ي��ت على 
والقرار  ب���)ال��ت��م��ري��ر(،  العم�مية  اجلمعية  ق����رارات 
اجتماعات  اأن  ال�����زارة  واأو���ص��ح��ت  وج���د.  اإن  اخل��ا���ض 
الزمان  يف  ال�صركة  مبقر  تعقد  العم�مية  اجلمعية 
وذلك  للم�صاهمني،  الدع�ة  املحددين بخطاب  واملكان 
احل�صابات  وم��دق��ق  الإدارة  جمل�ض  اأع�����ص��اء  بح�ص�ر 
الأ�ص�ات  وج��ام��ع  الج��ت��م��اع  وم��ق��رر  ال�صجل  واأم����ني 
واأية  املخت�صة  وال�صلطة  القت�صاد  وزارة  عن  وممثل 

جهة رقابية اأخري ذات �صلة، وذلك كله مره�ن بقيام 
اأو  كانت مرئية  �ص�اء  الت�ا�صل  اآليات  باإتاحة  ال�صركة 

مقروءة اأو م�صم�عة جلل�صات اجلمعيات العم�مية. 
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة الإع�������لن ع���ن بدء 
ل�صحة  ال��ق��ان���ين  بالن�صاب  الل��ت��زام  بعد  الج��ت��م��اع 
على  ال��رد  ويتم  ال��ق��رارات،  على  والت��صيات  النعقاد 
اأ�صئلة اأو ا�صتف�صارات امل�صاهمني امل�صاركني يف الجتماع 
ُي��ع��ر���ض م�صلحة  ب��ال��ت��م��ري��ر وذل���ك ب��ال��ق��در ال���ذي ل 
َعقد الجتماع مع تدوين كافة  اأثناء  لل�صرر  ال�صركة 
مبح�صر  يلحق  خ��ا���ض  �صجل  يف  والأج����ب���ة  الأ���ص��ئ��ل��ة 
بحيث  لل�صركة  الرئي�صي  امل��رك��ز  يف  وي����دع  الج��ت��م��اع 
وقت  اأي  يف  عليه  الط��لع  امل�صاهمني  من  لأي  ميكن 
العم�مية  اجلمعية  لنعقاد  التايل  الي�م  من  اعتباراً 
بت�صجيل  ال�صركة  تلتزم  ذلك  جانب  واإىل  بالتمرير.  
فيدي� ب�قائع الجتماع والحتفاظ به مبقر ال�صركة، 
على اأن ت�صلم ن�صخة منه اإىل ال�زارة يف حالة ُطلب منها 
ذلك. كما اأو�صحت ال���زارة اأي�صا اآلية تلقي طلب من 
امل�صاهمني املالكني لن�صب %10 على الأقل من راأ�ض 
مال ال�صركة لإدراج بن�د اإ�صافية على جدول الأعمال 
وذلك قبل الجتماع بخم�صة اأيام عمل على الأقل واأن 

لتبقى  احلثيثة  ال�صركة جه�دها  وت�ا�صل  دولة   50
اأكرب منتج الأل�مني�م فائق اجل�دة من حيث الكمية 
يف العامل. و اأ�صار اإىل اأن �صركة دوبال القاب�صة وقعت 
اتفاقية اإطارية مع �صركة اإي دي اإف الفرن�صية لتعزيز 
التعاون يف م�صروعات الطاقة مع الرتكيز اأكرث على 
التي  امل�صاريع  من  ع��دد  وا�صتك�صاف  الإم����ارات،  دول��ة 
قيمة  واإ�صافة  للت�طني  الدولة  ا�صرتاتيجية  تدعم 

للقت�صاد ال�طني.
كلبان،  بن  النا�صر  عبد  �صعادة  ا�صتعر�ض  جانبه  من 
القاب�صة عددا من  التنفيذي ل�صركة دوبال  الرئي�ض 
امل�����ص��اري��ع احل��ال��ي��ة واآخ����رى ق��ي��د ال��درا���ص��ة يف جمال 
الطاقة والكهرباء وتعزيز فر�ض الت�طني يف القطاع 

ال�صناعي.
ال�صركة جه�دها احلثيثة  ت�ا�صل  كلبان:  ابن  قال  و 
اإماراتي متكامل لدرفلة الأل�مني�م  لتط�ير م�صنع 
األ�مني�م يت�صم مب�صت�ى منخف�ض من ثاين اأك�صيد 
الن���ت���اج وك���ذل���ك م�����ص��ن��ع لبطاريات  ع��ن��د  ال��ك��رب���ن 
وا�صرتاتيجية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��دع��م  ال��ت��خ��زي��ن 
لت�صنيع  م�صتقبلي  جتميع  خ��ط  لإن�����ص��اء  ال�صتثمار 
�صيارات كهربائية مبا يدعم م�صرية القت�صاد الأخ�صر 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ومن �صمن امل�صاريع 
اخلردة  تدوير  لإع��ادة  متكامل  مرفق  للدرا�صة  قيد 

ومن�صاأة لإنتاج عجلت الأملني�م امل�صب�ك .

يتم اإ�صافة البند عن طريق الربيد الإلكرتوين املعد 
من قبل اأمني ال�صجل، ومتكني امل�صاهمني من الطلع 

على البند والت�ص�يت. 
ومن جانبه، يلتزم اأمني �صجل الأ�صهم ومقرر وجامع 
مب�صاهمي  خا�ض  اإل��ك��رتوين  راب��ط  باإن�صاء  الأ���ص���ات 
ال�صركة لتمكينهم من ت�صجيل الدخ�ل وحتديد اآلية 
الت�ص�يت على بن�د جدول اأعمال اجلمعية العم�مية 
واأمني  رئ��ي�����ض اجلمعية  م��ن  ك���ًل  وي��ك���ن  ب��ال��ت��م��ري��ر، 
احل�صابات  ومدقق  الأ���ص���ات  وجامع  ومقرر  ال�صجل 
بيانات  ودق��ة  �صحة  ع��ن  كاملة  م�ص�ؤولية  م�ص�ؤولني 

حم�صر اجلمعية العم�مية بالتمرير.
فت�صمل  ال�صركة،  م�صاهمي  ال��ت��زام��ات  يخ�ض  وفيما 
العم�مية  اجلمعية  يف  للم�صاركة  الت�صجيل  ���ص��رورة 
ال�صهم  مالك  يك�ن  حيث  الإل��ك��رتوين،  ال��راب��ط  على 
امل�صجل ه� �صاحب احلق يف امل�صاركة والت�ص�يت على 

القرارات، وطرح اأية اأ�صئلة اأو ا�صتف�صارات. 
وتلتزم كافة ال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة مب�افاة وزارة 
العم�مية  اجلمعية  حم�صر  م��ن  ب�����ص���رة  الق��ت�����ص��اد 
الأك���رث من  ي���م��ي عمل على  وذل���ك خ��لل  بالتمرير 

تاريخ النعقاد. 

�صمن التدابري املُتخذة من ِقبل حكومة الدولة للحد من التجمعات

»االقت�صاد« تو�صي بعقد كافة اجتماعات اجلمعيات العمومية
 لل�صركات امل�صاهمة اخلا�صة بطريق »التمرير« دون ح�صور امل�صاهمني

اأغلقت مراكز اإ�صعاد املتعاملني ودعت القطاع اخلا�س لال�صتفادة من خدماتها الذكية

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

اأع��ل��ن��ت غ��رف��ة جت���ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي عن 
املبنى  يف  املتعاملني  اإ�صعاد  مركز  اإغ��لق 
ال��رئ��ي�����ص��ي وج��م��ي��ع ال���ف���روع ال��ت��اب��ع��ة لها 
يف الإم�����ارة، اب��ت��داًء م��ن ال��ي���م اخلمي�ض 
2020، وذل���ك مع  26 م��ار���ض  امل���اف��ق 
حت�لها اإىل اخلدمات الذكية، وت�فريها 
ل�صريحة وا���ص��ع��ة م��ن ه��ذه اخل��دم��ات يف 

خمتلف قن�اتها الإلكرتونية والذكية.
املتعاملني  اإ�صعاد  مركز  اإىل  وبالإ�صافة 
اإغلق  �صيتم  ب��دي��رة،  الرئي�صي  امل��ق��ر  يف 
مراكز اإ�صعاد املتعاملني يف كل من “فرع 
احلرة  امل��ن��ط��ق��ة  “مكتب  و  علي”  ج��ب��ل 
مبطار دبي الدويل” و “مكتب الع�ير- 
ل��غ��رف��ة جتارة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ي��ن��اء اجلاف” 
الإجراءات  اإط��ار  دبي، وذلك يف  و�صناعة 
اتخذتها  ال��ت��ي  الح���رتازي���ة  وال��ت��داب��ري 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�صيق  ال��غ��رف��ة 
مل�اجهة تداعيات تف�صي فريو�ض الك�رونا 

امل�صتجد )ك�فيد 19(.

ال�صتفادة  اإىل  متعامليها  الغرفة  ودع��ت 
م���ن م��ن��ظ���م��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن اخلدمات 
كافة  تغطي  التي  والإلكرتونية  الذكية 
الأعمال،  جمتمع  ومتطلبات  احتياجات 
والتي متكن امل�صتثمرين من اإجناز جميع 
معاملتهم عن بعد بي�صر و�صه�لة ووفق 

اأرقى املعايري العاملية.
عرب  املتكاملة  خدماتها  الغرفة  وت���ف��ر 
املتعامل  جتربة  لإث���راء  خمتلفة  ق��ن���ات 
ت�����ص��م��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���ي���ة وامل����ق���ع 
الأك�صاك  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الإل����ك����رتوين 
الذكية املنت�صرة يف اأنحاء اإمارة دبي، مما 
جمتمع  حت����ل  بتعزيز  ال��ت��زام��ه��ا  ي���ؤك��د 

اأعمالها اإىل جمتمع ذكي ومتط�ر.
ت�فرها  التي  الذكية  اخل��دم��ات  وت�صمل 
�صهادات  اإ������ص�����دار  م���ع���ام���لت  ال���غ���رف���ة 
الع�ص�ية  وخدمات  والت�صديقات  املن�صاأ 
والتقارير  والأب��ح��اث  الدرا�صات  وخدمة 
واإ�صدار  القان�نية  واخل��دم��ات  الأع��م��ال 
للب�صائع وعلمة  امل�ؤقت  الإدخ��ال  دفرت 
الجتماعية  ل��ل��م�����ص���ؤول��ي��ة  دب����ي  غ���رف���ة 

ل���ل�������ص���رك���ات وال���ت�������ص���ن���ي���ف الئ����ت����م����اين 
الأعمال  وجمال�ض  جمم�عات  وخدمات 
للهيئات  املتاحة  اإىل اخلدمات  بالإ�صافة 
اخلدمات  وت�صمل  واملهنية.  القت�صادية 
الغرفة  ت�فرها  التي  التف�صيلية  الذكية 
اإ�����ص����دار وجتديد  ال��ع�����ص���ي��ة  خ��دم��ة  يف 
وت��ع��دي��ل ال��ع�����ص���ي��ة، وخ���دم���ة الإدخ�����ال 
اإ�صدار  ت�����ص��م��ل  ال��ت��ي  ل��ل��ب�����ص��ائ��ع  امل����ؤق���ت 
وتعديل واإ�صدار بدل فاقد وبديل لدفرت 
�صهادة  خدمات  وت�صمل  امل�ؤقت،  الإدخ��ال 
ن�صخة  واإ����ص���دار  وت��ع��دي��ل  اإ���ص��دار  املن�صاأ 
ت�صمل  ح��ني  يف  املن�صاأ،  ل�صهادة  اإ�صافية 
اخلدمات القان�نية ال��صاطة واملعل�مات 
الدرا�صات  خ��دم��ة  وت�����ص��م��ل  ال��ق��ان���ن��ي��ة. 
والدرا�صات  وال��ب��ح���ث  التقارير  اإ���ص��دار 
ور�صائل الت��صية والتعريف وغريها. اأما 
فت�صمل  والت�صاريح  الرتاخي�ض  خدمات 
ت�����ص��ري��ح وت��رخ��ي�����ض وجت���دي���د جمال�ض 
خدمات  وت�صمل  الأع��م��ال،  وجم��م���ع��ات 
الت�قيع  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��دي��ق  ال��ت�����ص��دي��ق��ات 

والأختام و�ص�رة طبق الأ�صل. 

م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي يدعم برنامج » معًا كلنا بخري« مببلغ 25 مليون درهم 
••اأبوظبي-الفجر:

اأعلن م�صرف اأب�ظبي الإ�صلمي – جمم�عة اخلدمات املالية الإ�صلمية 
“معا كلنا  25 ملي�ن دره��م دعماً لربنامج  – عن تقدمي مبلغ  ال��رائ��دة 
ل�صتقبال  “معا”  املجتمعية  امل�����ص��اه��م��ات  هيئة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  بخري” 
ظل  يف  اجله�د  كافة  لدعم  وال�صركات  واجل��ه��ات  الأف���راد  من  امل�صاهمات 
ال���ظ���روف ال�صحية ال���راه���ن���ة.  وك����ان م�����ص��رف اأب���ظ��ب��ي الإ���ص��لم��ي من 
امل�ؤ�ص�صات ال�صباقة يف تقدمي الدعم لهذا الربنامج يف خط�ة منه لتعزيز 
اجله�د ال�طنية للت�صدي للأزمة ال�صحية والقت�صادية و�صط تداعيات 
فريو�ض ك�رونا امل�صتجد.  وتعليقاً على هذا امل��ص�ع، اأعرب �صعادة ج�عان 
عن  الإ���ص��لم��ي،  اأب�ظبي  م�صرف  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اخليلي،  ع�ي�صه 
تبذلها  التي  للجه�د  الإ�صلمي  اأب�ظبي  م�صرف  اأ���ص��رة  وتقدير  اع��ت��زاز 

حك�مة دولة المارات العربية املتحدة واملجل�ض التنفيذي لإمارة اأب�ظبي 
وتعترب م�صاهمتنا  الأزم��ة.  لهذه  للت�صدي  ال�طنية  وامل�ؤ�ص�صات  والهيئات 
على  الإ�صلمي  اأب�ظبي  من حر�ض م�صرف  نابعاً  وطنياً  وواجباً  التزاماً 
تفعيل دور امل�ؤ�ص�صات ال�طنية للم�صاركة يف دعم هذا الربنامج، وت�ؤكد على 
التزامنا يف دعم وم�صاندة الق�صايا الإن�صانية واملجتمعية مبا ين�صجم مع 
املجتمعية  امل�صاهمات  للم�صرف.  وكانت هيئة  املجتمعية  امل�ص�ؤولية  اأ�ص�ض 
جه�د  لدعم  بخري”  نحن  “معا  برنامج  انطلق  عن  اأعلنت  قد  “معا” 
دور  تفعيل  خ��لل  من  الراهنة  التحديات  على  للتغلب  اأب�ظبي  حك�مة 
والعينية  والتط�عية  املالية  امل�صاهمات  ب��اب  بفتح  املجتمعية  امل�ص�ؤولية 
من الأفراد وامل�ؤ�ص�صات.  كما قام امل�صرف باإطلق �صل�صلة من الإجراءات 
ك�رونا  فريو�ض  بتداعيات  ت��اأث��روا  الذين  املتعاملني  كاهل  عن  للتخفيف 

امل�صتجد. وت�صمل هذه الإجراءات عملء امل�صرف من الأفراد وال�صركات. 
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تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية – دائرة الم�ر امل�صتعجلة – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاءاً ي�م الثلثاء امل�افق 31  مار�ض 2020 وعلى 
من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة م�قع املزاد اأو بزيارة امل�قع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM  و يف حالة العرتا�ض مراجعة ق�صم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�صمي.

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية   دائرة الأمور امل�ستعجلة

     Owner Name
1  2009 3052/2015  84262/ / 4,000   
2  2009 1291/2018  E/17688/ 4,000     
3  2010 1676/2016  P/87063/ 5,000      
4  2016 17379/2018  3/53045/ 16,000      
5  2010 22534/2017  L/84932/ 5,000   
6  2016 9297/2017  M/29262/ 15,000         
7  2016 9358/2017  G/54736/ 15,000     
8  2015 14190/2019  Q/86392/ 13,000        
9  2014 13422/2019  E/58177/ 11,000    
10  2009 28837/2018  6/71804/ 10,000       
11  2016 30116/2018  S/11264/ 42,000         
12  2014 7262/2019  M/12462/ 25,000     
13  2010 7985/2017  P/15331/ 14,000      
14  2013 27369/2018  O/85731/ 23,000 . . .      
15  2014 6911/2019  M/12463/ 25,000     
16  2011 17046/2017  M/38334/ 15,000       
17  2010 15343/2019  10/84633/ 7,000   
18  2009 15350/2019  8/41384/ 6,000   
19  2010 15342/2019  10/84575/ 7,000   
20  2016 5951/2019  S/11263/ 42,000         
21  2014 15353/2018  P/81064/ 55,000    
22  2012 1615/2016  Q/14312/ 42,000    
23  2009 19359/2017  L/14964/ 22,000    
24  2016 1664/2019  K/86906/ 13,000     
25  2012 14142/2017  M/82389/ 10,000     
26  2012 6260/2019  C/14172/ 14,000    
27  2014 19051/2017  H/29301/ 18,000    
28   2016 8296/2019  15/30588/ 36,000     
29   2009 26533/2017  I/16672/ 8,000      
30  2008 2302/2017  7/56497/ 5,000   
31  2010 28817/2017  Q/14288/ 6,000    
32  2016 1336/2019  1/63850/ 28,000   
33  2012 9455/2018  R/70989/ 10,000    
34  2012 9551/2018  L/79778/ 10,000    
35  2013 9569/2018  U/67754/ 13,000        
36  2011 1345/2018  P/21483/ 9,000   
37  2008 4376/2016  J/30061/ 5,000   
38  2014 17067/2017  N/39095/ 24,000       
39  2013 1608/2016  N/98650/ 9,000       
40  2015 8263/2019  D/48768/ 11,000       
41  2009 457/2017  J/97810/ 4,000   
42  2009 2543/2018  72885/ / 4,000     
43  2016 13382/2019  2/37318/ 14,000  
44  2016 13389/2019  2/36472/ 14,000  
45  2014 15919/2016  H/53372/ 10,000   
46  2013 15069/2018  M/79853/ 9,000       
47  2013 208/2019  R/66164/ 9,000    
48  2014 13503/2018  P/40427/ 10,000       
49 Q7 2011 909/2017  O/59905/ 22,000   
50  2011 3794/2015  P/75484/ 24,000     
51  2014 1272/2018  N/76272/ 34,000     
52  2014 1660/2018  1/35864/ 24,000   
53   2014 19378/2017  O/24109/ 48,000      
54   2015 19777/2018  S/20427/ 32,000    
55 307 2014 7193/2019  E/24480/ 8,000  
56  2017 1905/2019  S/38791/ 22,000   
57  2007 10861/2018  G/49097/ 1,500        
58  2010 2046/2018  B/16704/ 5,000   
59  2012 1961/2018  1/70475/ 18,000   
60  2014 25342/2018  H/59870/ 3,000     
61  2014 8930/2017  F/41095/ 11,000     
62  2009 25710/2017  R/37448/ 9,000      
63  2010 1315/2018  2/73450/ 8,000    
64   2016 20884/2018  T/61429/ 34,000  
65   2015 17349/2018  R/19592/ 30,000    
66 523I   2011 28812/2017  3/70177/ 18,000     
67  2014 11153/2018  58028/ / 12,000   
68  2015 7972/2017  L/62274/ 10,000       
69  2015 23767/2017  F/99245/ 15,000       
70  2015 2129/2016  1/14162/ 15,000    
71  2014 2369/2015  1/43483/ 13,000    
72  2015 5789/2016  1/97137/ 15,000    
73  2008 25082/2017  P/12976/ 10,000    
74  2014 3087/2018  T/31075/ 30,000   
75  2011 22725/2018  D/45149/ 42,000  
76 G 37 2004 20098/2018  10/83532/ 2,000   
77 G 37 2013 22769/2017  4/78421/ 18,000     
78  2016 6947/2019  E/18905/ 22,000     
79  2014 451/2019  G/93012/ 16,000   
80  2016 3280/2019  J/39413/ 22,000     
81  2015 463/2018  N/45763/ 14,000    
82  2015 9885/2018  Q/32745/ 21,000       
83  2014 7902/2015  13/76215/ 15,000    
84  2011 2068/2016  B/97611/ 10,000   
85  2014 4971/2019  H/54601/ 15,000 . .       
86 X3   2011 26274/2018  N/86159/ 28,000   
87  2011 6763/2016  D/13752/ 8,000   
88  2014 14709/2019  L/72713/ 18,000   
89 3 2016 21928/2018  K/62341/ 22,000    
90 6 2016 9893/2019  O/23501/ 25,000   
91 6 2012 1007/2017  C/26454/ 6,000   
92 6 2011 25229/2017  J/59881/ 5,000   
93 6 2012 12634/2018  R/62322/ 6,000     
94 Q5 2017 15299/2019  12/86409/ 98,000   
95  2016 19416/2017  F/57433/ 4,000     
96 i 650   2014 15503/2019  R/20590/ 50,000     
97  2015 22942/2017  E/76024/ 38,000   
98  2012 5883/2018  F/68471/ 18,000    
99  2010 12726/2018  P/22053/ 12,000   
100  2009 19500/2017  E/64352/ 5,000   
101 320   2011 15345/2019  7/21183/ 8,000   
102 E 300 2014 8613/2016  D/45091/ 50,000     
103 i 316   2011 15347/2019  7/21368/ 12,000   
104  2011 11440/2018  F/89410/ 6,500     
105  2016 18537/2018  L/17758/ 15,000    
106  2016 22758/2017  Q/18553/ 15,000    
107  2013 2501/2018  R/53541/ 9,000    
108  2016 15646/2019  S/40625/ 10,000     
109  2015 12019/2018  Q/44137/ 8,000   
110  2015 643/2019  G/97935/ 8,000    
111  2011 27288/2017  14/97198/ 5,000  
112  2017 15297/2019  5/99278/ 34,000   
113  2014 24109/2018  T/14612/ 18,000    
114 ASX 2017 21045/2018  17/28411/ 28,000    
115 ASX 2013 23139/2017  G/40119/ 14,000   
116  2016 23048/2017  J/26417/ 14,000   
117  2015 642/2019  F/87973/ 14,000    
118  2013 25475/2017  C/49853/ 8,000    
119  2014 6875/2017  B/46688/ 8,000     
120  2012 1950/2019  H/22032/ 4,500    
121   2010 465/2017  M/57789/ 15,000         
122 613 2014 1710/2017  O/65019/ 10,000         
123 301 2015 2060/2019  17/23951/ 10,000  
124  2014 18559/2018  1/68075/ 9,000      
125  2014 29241/2017  M/67499/ 10,000     
126  2013 1331/2018  F/32830/ 9,000   
127  2015 24872/2017  M/98695/ 13,000      
128  2014 23754/2017  F/31668/ 12,000        
129 5   2015 13409/2019  Q/49813/ 35,000        
130  2009 11280/2017  J/54065/ 24,000 . . .     
131  2016 25904/2018  H/77805/ 22,000          
132  2015 22247/2018  15/37572/ 20,000   
133   2011 1464/2017  31465/ / 9,000       
134  2015 14711/2019  T/23994/ 28,000    
135 Sunwin SWB 6120 2015 20471/2018  Q/30557/ 45,000   
136 Sunwin SWB 6120 2015 20472/2018  Q/39237/ 52,000   
137 E2000 2010 1173/2017  J/39790/ 5,500       
138  2017 5808/2019  15/32462/ 15,000   
139 WRX STI 2017 23852/2018  17/71985/ 55,000    
140 C200 2016 30070/2018  N/71510/ 65,000      
141  2011 1307/2018  O/72985/ 8,000    
142  2012 27491/2018  Q/16936/ 10,000   
143  2014 6251/2019  1/98322/ 14,000    
144  2009 26785/2018  O/86837/ 6,000     
145  2010 24643/2017  15/85963/ 7,000     
146  2009 27576/2017  F/17468/ 6,000   
147  2009 4133/2015  1/50281/ 6,000    
148  2008 22068/2017  A/98817/ 4,000   
149  2014 2976/2015  A/64748/ 22,000 . .    
150  2009 2700/2017  O/86127/ 6,000    
151  2013 1308/2018  C/77803/ 11,000    

152  2011 19108/2017  P/46769/ 8,000    
153  2008 5810/2016  2/44516/ 4,000     
154 _ 2014 12738/2018  K/54236/ 48,000     
155  2009 19490/2017  C/87793/ 7,000     
156  2011 2672/2017  O/25548/ 10,000      
157  2008 12302/2018  15/74167/ 6,000    
158  2012 12074/2018  C/97196/ 11,000     
159  2011 1549/2016  14/51201/ 10,000  
160  2013 3515/2019  T/28191/ 13,000    
161  2010 2535/2018  P/85055/ 8,000   
162  2010 2564/2018  D/94692/ 8,000    
163  2008 1955/2016  5/40258/ 6,000     
164  2010 19300/2017  2/95824/ 8,000     
165  2011 28822/2017  P/72481/ 10,000    
166 320I   2011 15333/2019  7/21137/ 9,000   
167 320I   2011 15339/2019  7/21370/ 9,000   
168 320I   2011 15331/2019  7/21363/ 9,000   
169 320I   2011 15335/2019  7/23784/ 9,000   
170  2016 13377/2019  2/36991/ 6,000  
171  2016 13379/2019  2/36910/ 14,000  
172  2016 13370/2019  2/36796/ 16,000  
173  2015 13595/2019  E/40415/ 14,000   
174  2014 9064/2017  Q/80969/ 11,000   
175  2012 21316/2017  E/69109/ 5,000     
176  2011 2024/2018  15/55346/ 4,000     
177  2014 18534/2018  Q/78706/ 21,000     
178  2015 17466/2018  1/51931/ 34,000      
179  2008 6745/2016  B/22959/ 6,000   
180  2013 1384/2018  P/90129/ 16,000    
181  2015 23539/2017  11/75056/ 36,000     
182  2015 19207/2018  B/82124/ 30,000   
183  2012 3279/2019  Q/61775/ 14,000   
184  2008 6447/2018  6/79386/ 1,800     
185  2015 10340/2018  Q/44597/ 16,000   
186  2011 12970/2018  R/56639/ 7,000    
187  2011 12299/2018  11/97589/ 7,000   
188  2014 5860/2018  34795/ / 14,000    
189  2015 2548/2017  Q/44594/ 16,000   
190  2009 2610/2018  O/64745/ 5,000    
191  2015 14207/2019  Q/80567/ 16,000        
192  2012 17363/2018  D/26778/ 8,000    
193  2008 5793/2015  2/51697/ 4,000     
194  2010 22894/2017  N/32906/ 6,500    
195  2010 2541/2018  Q/80753/ 6,500     
196  2010 12616/2017  Q/47188/ 6,500  
197  2008 2585/2018  1/60563/ 4,000    
198  2015 2645/2019  16/30919/ 24,000   
199  2009 3673/2015  E/94803/ 6,000   
200  2008 5720/2015  2/53710/ 4,000     
201  2016 27107/2018   C/29455/  30,000     
202  2013 7399/2016  13/63703/ 13,000    
203  2008 19381/2017  O/83949/ 1,500   
204  2016 15645/2019  S/36101/ 30,000     
205  2012 2123/2016  Q/93746/ 11,000    
206  2010 7360/2019  L/56732/ 7,000  
207  2009 2060/2018  O/32470/ 6,000    
208  2010 1396/2018  9/96270/ 7,000   
209  2012 27139/2018  C/23582/  11,000      
210  2015 22109/2017  R/30679/ 24,000    
211  2015 5783/2018   R/45307/ 14,000    
212  2010 1998/2017  41213/ / 5,000     
213  2015 4956/2018  R/43405/ 18,000    
214  2015 12628/2016  Q/19484/ 14,000 . . .     
215  2009 3012/2015  K/90837/ 4,000    
216 TT 2016 26537/2018  T/86892/ 60,000   
217  2014 9680/2018  14/45065/ 32,000     
218   2017 8493/209  T/86076/ 45,000   
219  2007 22476/2017  D/34653/ 7,000      
220 BMW X5 2009 15334/2019  10/39622/ 14,000   
221  2015 7069/2019  A/10825/ 15,000    
222  2012 5587/2015  H/84294/ 9,000    
223 H1 2015 16016/2018  R/95563/ 22,000     
224  2010 9547/2018  P/37419/ 10,000   
225  2010 2111/2016  H/52321/ 2,300         
226  2014 323/2017  B/95682/ 5,000   
227   2012 29411/2018  I/21665/ 10,000       
228   2009 7099/2015  37662/ / 6,000         
229  2014 1124/2017  B/93077/ 8,550    
230  2015 317/2017  O/27878/ 19,000     
231  2010 1383/2016  5/67346/ 7,600   
232  2013 11867/2016  R/52939/ 24,700    
233  2014 14169/2016  E/36091/ 13,300    
234  2011 16376/2018  H/36602/ 7,600   
235  2014 356/2016  2/77613/ 9,500   
236  2015 9307/2018  Q/90553/ 10,450     
237  2011 15709/2018  E/44526/ 7,600    
238   2012 9399/2016  P/79450/ 8,550    
239  2016 1814/2018  R/30783/ 13,300     
240  2014 14044/2016  D/28249/ 16,150     
241  2013 22819/2018  k/47593/ 11,400     
242  2014 13249/2018  E/86272/ 8,550    
243  2014 19861/2016  I/66874/ 7,600   
244  2012 12733/2016  66831/ / 26,600     
245 6 2014 1388/2015  4/34809/ 19,000      
246  2012 20983/2018  12/13196/ 8,550   
247  2016 19322/2018  F/49839/ 18,050    
248  2012 21192/2018  Q/28063/ 10,450     
249  2012 20978/2018  12/13184/ 8,550   
250  2007 1320/2016  E/30143/ 4,275    
251  2018 13147/2019  T/78098/ 30,400     
252  2009 19896/2016  M/87298/ 5,700    
253  2008 15828/2017  2/16281/ 3,800   
254  2005 15653/2018  C/84383/ 1,900    
255  2013 427/2015  B/23072/ 9,500         
256  2016 25321/2017  O/59439/ 18,050      
257  2011 11970/2019  S/16471/ 6,175     
258  2010 13846/2016  J/43061/ 5,700    
259   2008 2712/2015  5/94833/ 5,700   
260 GTI  2011 1309/2019  U/64605/ 17,100     
261   2012 13837/2019  O/61684/ 9,500     
262  2015 14164/2016  15/55098/ 5,700   
263  2014 2067/2017  J/15209/ 8,550        
264  2012 4933/2019  C/86133/ 9,500    
265  2017 6833/2017  D/33280/ 4,750   
266  2014 15018/2017  G/13763/ 15,200   
267  2015 30245/2018  U/31636/ 9,500    
268 Q7 2010 13750/2018  B/55296/ 18,050      
269  2015 14847/2019  Q/73748/ 12,350  
270  2014 12300/2019  R/89238/ 9,500   
271   2012 3150/2015  11/54736/ 9,500    
272  2014 15593/2019  I/99451/ 14,250     
273  2013 22646/2017  98529/ / 20,900     
274 GC 2 2016 1546/2017  R/17468/ 8,550   
275  2014 4347/2016  R/17506/ 22,800       
276  2014 4965/2019  15/43983/ 9,500      
277  2009 22770/2018  J/67104/ 1,900   
278  2016 9530/2017  D/78244/ 11,400        
279  2014 8724/2017  P/96289/ 11,400   
280  2014 21211/2016  P/51299/ 71,250        
281  2016 13290/2019  F/74018/ 13,300    
282  2011 3736/2014  11/20437/ 8,550     
283  2015 13885/2018  R/65258/ 14,250    
284  2014 29970/2018  R/22698/ 7,600     
285  2014 29848/2018  M/24793/ 7,600    
286  2014 28119/2018  P/73325/ 8,550        
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بع�س  روابط بني  اأبحاث على احليوانات  وجدت عدة 
والإ�صابة  وف��رده  ال�صعر  �صبغ  يف  الكيميائية  امل��واد 
الدرا�صات  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  لكن  ال�صرطان، 
ح�صاب  مع  قريب،  وقت  اإىل  مت�صاربة  كانت  الب�صرية 
ال�صعرات  من  الكثري  كا�صتهالك  احلياة  منط  تاأثري 
احلرارية وعدم ممار�صة الريا�صة، والتدخني والعي�س 
التاأكد من تلك  البيئية، حتى مت  امللوثات  بالقرب من 

الفر�صية يف الأيام الأخرية.

اآر(  بي  )اأن  درا�صة جديدة، من�ص�رة عرب م�قع  اأث��ارت  فقد 
ومنتجات  ال�صعر  ل�صبغات  الآم���ن  ال���ص��ت��خ��دام  ب�صاأن  قلقا 
ب��ني �صبغة  ال��ع��لق��ة  التنعيم وال���ف���رد، وف��ي��ه��ا مت��ت درا���ص��ة 
ال�صعر اأو ا�صتخدام منتجات كيميائية لفرده وخطر الإ�صابة 

ب�صرطان الثدي.

تهدد الن�صاء
قام البحث الذي ن�صرته املعاهد ال�طنية لل�صحة بال�ليات 
دي�صمرب/كان�ن  يف  لل�صرطان،  الدولية  املجلة  يف  املتحدة، 
ترتاوح  �صيدات،  و709  األفا   46 بفح�ض   ،2019 الأول 
بني  متابعتهن  وا�صتمرت  ع��ام��ا.  و74   35 ب��ني  اأع��م��اره��ن 
البحث ت�صجيل  ا�صتبيانات  2003 و2009، �صملت  عامي 
من  وك��ان  �صهرا،   12 مل��دة  امل�صتخدمة  ال�صعر  منتجات  ك��ل 
بينهن من اأ�صاب ال�صرطان اإحدى ن�صاء عائلتهن، واأخريات 
يخل� تاريخ عائلتهن من املر�ض متاما. واأفادت %55 من 
ال�صعر  ل�صبغات  امل�صتمر  با�صتخدامهن  املبح�ثات  الن�صاء 

عند الت�صجيل.
ارتبط ا�صتخدام �صبغة �صعر دائمة كل 

5:8 اأ�صابيع اأو اأكرث بزيادة 
بن�صبة 

الأمريكيات  الثدي بني  ب�صرطان  الإ�صابة  %60 يف خطر 
من اأ�صل اأفريقي، مقارنة بالن�صاء البي�ض اللئي يتعر�صن 
للخطر بن�صبة %8. كما اكت�صف الباحث�ن اأن الن�صاء اللئي 
ا�صتخدمن منتجات فرد ال�صعر الكيميائي كل 5:8 اأ�صابيع 
اأكرث عر�صة بن�صبة %30 للإ�صابة ب�صرطان الثدي، وكانت 
املعدلت مماثلة بني الن�صاء البي�ض والأمريكيات من اأ�صل 
ال�صعر  لفرد  الكيميائية  امل���اد  اأن  من  الرغم  على  اأفريقي، 
كانت اأك��رث �صي�عا ب��ني الأم��ريك��ي��ات م��ن اأ���ص��ل اأف��ري��ق��ي يف 

الدرا�صة.
منتجات  يف  الكيميائية  امل����اد  بع�ض  ب���اأن  الباحث�ن  تكهن 
والهرم�نات  الإ�صرتوجني  هرم�ن  عطلت  قد  هذه  ال�صعر 
الأخ�����رى يف اجل�����ص��م، ب��ط��ري��ق��ة مي��ك��ن اأن ت��زي��د م��ن خطر 
مل  الدرا�صة  اأن  من  الرغم  على  الثدي،  ب�صرطان  الإ�صابة 
اأن  يعني  ه��ذا  هل  ولكن  ال��راب��ط.  وراء  ال�صبب  اإىل  تتطرق 

الرجال حممي�ن من اأ�صرار ال�صبغات؟

ماذا عن العاملني مبراكز التجميل؟
حتليل  اأي  ي�����رك�����ز  مل 

على  ���ص��ام��ل 

واملهن  ال�صعر  م�صففي  ب��ني  املهني  التعر�ض  ب��ني  العلقة 
املرتبطة به وخطر الإ�صابة بال�صرطان، حتى اأكدت ال�كالة 
م�صففي  تعر�ض  اأن  م���ؤخ��را  ال�����ص��رط��ان  لأب��ح��اث  ال��دول��ي��ة 
قد  ي�ميا  ال�صعر  و�صبغ  ف��رد  مل��رك��ب��ات  واحل��لق��ني  ال�صعر 
يت�صبب يف اإ�صابتهم بال�صرطان، بح�صب املجلة الدولية لعلم 
الأوبئة، اإذ يك�ن التعر�ض الي�مي لل�صبغات وكرميات الفرد 
اأكرث كثافة من التعر�ض ال�صخ�صي كل  يف مراكز التجميل 
العاملني  التاأكد من و�صع  املهم  كان من  لذا  �صه�ر،  ب�صعة 
والعامل�ن  ال�صعر واحللق�ن  املهنة. فيمثل م�صفف�  بتلك 
يف  �صخ�ض  األ��ف  ثمامنئة  م��ن  اأك��رث  التجميل  �صال�نات  يف 
%14 كل  اأوروب���ا، مع زي��ادة  ال���لي��ات املتحدة، وملي�ن يف 

عام.
الكيميائية  امل����اد  م��ن  اآلف  اإىل  جميعهم  ه����ؤلء  يتعر�ض 
ال�������ص���ع���ر مثل  ال�������ص���ب���غ���ات وم����رك����ب����ات ف�����رد  امل������ج������دة يف 
الف�رمالدهايد وامليثاكريلت والنرتوزامينات التي يحتمل 
ال��ت��اأك��د م��ن ذل��ك مت حتليل  اأج���ل  ت��ك���ن م�صرطنة. م��ن  اأن 
بت�صفيف  يعمل�ن  ذك���ر  جتميل  اأخ�صائيي  من  ب���ل  عينات 

ال�صعر ملدة ل تقل عن ع�صر �صن�ات.
ب�صرطان  الإ�صابة  زي��ادة خماطر  درا���ص��ات على  اأرب��ع  اأك��دت 
الكلى والربو�صتاتا و�صرطانات اجلهاز اله�صمي بن�صبة 
%62 ل�صرطان النخاع، و52%  %30، وبن�صبة 
ع�امل  اأخ��ذ  مع  التنف�صي،  اجلهاز  ل�صرطانات 
وفقا  النتيجة،  على  ال��ت��اأث��ري  يف  كالتدخني 
لتقرير من�ص�ر عرب م�قع الأخبار الطبية 

الي�م.
ه���ذا اخلطر  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  وي��ع��ت��ق��د 
التعر�ض  م�����ن  ي�����اأت�����ي  ال������زائ������د 
امل�صببة  ال���ع���ط���ري���ة  ل���لأم���ي���ن���ات 
ال�صعر،  اأ�صباغ  بع�ض  لل�صرطان يف 
والتي مت ربطها اأي�صا بزيادة خطر 
اللمفاوية  ال��غ��دد  ب�صرطان  الإ���ص��اب��ة 
امل�اد  ه��ذه  وك��ان��ت  ال���دم.  و�صرطان 
م�ج�دة  ل��ل�����ص��رط��ان  امل�����ص��ب��ب��ة 
اأ�����ص����ب����اغ  م������ن   89% يف 
خلل  التجارية  ال�صعر 
ولكن  ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ي��ات، 
مت التخل�ض منها 
لحق  وق�����ت  يف 
م�������ع ف����ر�����ض 
على  ق��ي���د 

مك�نات �صبغة ال�صعر. ومع ذلك، فاإن الدرا�صات التي اأجريت 
يف ال�ليات املتحدة وتركيا -عن فح�ض هذه امل�اد املحظ�رة 
يف منتجات �صبغ ال�صعر التجارية- ل تزال ت�صري اإىل ارتفاع 

ن�صبة الأمينات العطرية امل�صببة لل�صرطان بها.

نتائج الدرا�صات
�صن  ف���ق  الن�صاء  ثلث  م��ن  اأك���رث  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�صري 
ال�صعر،  �صبغة  ي�صتخدمن  املتحدة  ال�ليات  يف  عاما   18
واأكرث من %60 من الأوروبيات وما ي�صل اإىل %10 من 
على  ال�صعر  منتجات  وحتت�ي  �صعرهم.  ي�صبغ�ن  ال��رج��ال 
اأكرث من خم�صة اآلف مادة كيميائية لها خ�ا�ض تت�صبب يف 

اإحداث طفرات.
وعلى عك�ض الدول الأوروبية ل تتدخل هيئة الغذاء والدواء 
الأمريكية FDA يف ال�صماح اأو منع م�صتح�صرات التجميل 
ك��ان��ت حت���ي مركبات  اإذا  م��ن الن��ت�����ص��ار يف الأ����ص����اق، حتى 
م�صرة، وب�صكل عام تقع م�ص�ؤولية �صلمة املنتجات واملك�نات 
ميكنها  النهاية-  -يف  والتي  امل�صنعة،  ال�صركات  عاتق  على 

عدم اإ�صافة كل املك�نات، اأو تغيري ا�صمها على العب�ة.
قد  لل�صيدات  امل�صممة  املنتجات  اأن  �صابقة  اأب��ح��اث  وج��دت 
حت��ت���ي ع��ل��ى ت���رك���ي���زات اأع���ل���ى م���ن الإ����ص���رتوج���ني وامل�����اد 

كما  ال�����ص��م��اء.  ال��غ��دد  ا���ص��ط��راب��ات  ت�صبب  ال��ت��ي  الكيميائية 
حتت�ي بع�ض منتجات فرد ال�صعر على الف�رمالدهايد، وه� 

مادة م�صرطنة معروفة.
والف�رمالدهايد غاز عدمي الل�ن، ذو رائحة ق�ية، ي�صتخدم 
يف �صناعة م�اد البناء والطلء وامل�اد الل�صقة، ويتك�صر يف 

اله�اء ب�صرعة وكذلك يف املاء.
الأخرى  الكيميائية  وامل���اد  الف�رمالدهايد  ا�صتخدام  ويتم 
ال���ت���ي ت��ط��ل��ق ال���ف����رم���ال���ده���اي���د ب���رتك���ي���زات خم��ت��ل��ف��ة يف 

م�صتح�صرات التجميل،
امل�صتح�صرات  مثل  الأخ��رى  ال�صخ�صية  العناية  ومنتجات   
ملمعات  وبع�ض  ال�صتحمام  وو���ص��ائ��ل  والبل�صم  وال�صامب� 
الأظافر، مما قد ي�ؤدي ذلك اإىل زيادة تركيز الف�رمالدهايد 

يف اله�اء داخل الغرفة لفرتة ط�يلة.
وحت��ت���ي م��ن��ت��ج��ات ف���رد ال�����ص��ع��ر امل�����ص��ه���ر ب��ا���ص��م الكرياتني 
اأن ت�صكل  والربوتني على الف�رمالدهايد مب�صت�يات ميكن 

خطرا حمتمل، 
الدم،  و�صرطان  الأن���ف  جت�يف  ب�صرطانات  ربطه  مت  حتى 
اأو  مبا�صرة،  اجللد  على  ا�صتخدامه  اأو  ا�صتن�صاقه،  مت  �ص�اء 
انت�صر يف اله�اء وتك�صر يف الطعام اأو ال�صراب داخل الغرفة، 

بح�صب م�قع منظمة ال�صرطان.

مواد �صبغة ال�صعر وفرده.. ت�صبب ال�صرطان

الهند جوز  زيت   1-
بينت  احل���دي���ث���ة  الأب����ح����اث 
البكر  ال��ه��ن��د  زي���ت ج����ز  اأن 
امل���م���ت���از ي����ق����اوم ال���ع����ام���ل 
اجل�صم  للتهابات  امل�صببة 
اأف�صل  الب�صرة  ويجعل 
واأ�صد نع�مة. علوة 
ي�صيد  ذل���ك،  ع��ل��ى 
بف�ائد  اخل������رباء 
الهند  ج�����ز  زي����ت 
ل����ف����روة ال����راأ�����ض. 
ذل������ك، يجب  م����ع 

احل����ذر م��ن و���ص��ع زي���ت ج����ز ال��ه��ن��د نظرا 
تفاقم حب  اإىل  ي����ؤدي  اأن  املمكن  م��ن  لأن��ه 

ال�صباب.

كول  الغوتو   2-
ه����ذه ال��ع�����ص��ب��ة حت���ت����ي ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
اجلروح.  التئام  ت�صريع  غ��رار  على  الف�ائد 

ويف هذا ال�صدد،
الكيميائية  بالرتاكيب  اخلبرية  اأو�صحت   
مل�صتح�صرات التجميل مي�صيل وونغ اأن هذه 
يف  غالًبا  ت�صتخدم  ال��ت��ي  القدمية  الع�صبة 
املطبخ الآ�صي�ي اأ�صبحت حاليا ت�صتخدم يف 
لدورها يف  نظرا  بالب�صرة احلديثة  العناية 
ت�صريع التئام اجلروح لحت�ائها على مزيج 
كاروتني  وبيتا  الأمينية  الأحما�ض  من 
لعلج  املفيدة  الدهنية  والأح��م��ا���ض 

الإ�صابات.

الأخ�صر ال�صاي   3-
التجميلية  ب��ف���ائ��ده  ي�����ص��ت��ه��ر 
احلماية  غ��رار  على  وال�قائية 
ومكافحة  ال�����ص��م�����ض  اأ���ص��ع��ة  م��ن 
ووفقا  ال�����ص��ي��خ���خ��ة.  ع����لم����ات 
لطبيبة الأمرا�ض اجللدية جينني 
نتائج  الأخ�صر  ال�صاي  )يقدم  داوين 
جيدة يف جمال حماية الب�صرة ومكافحة 
ي�صتمل  ال�����ص��ن، ح��ي��ث  ال��ت��ق��دم يف  ع����ام���ل 
اخل�صائ�ض  ذات  الب�ليفين�ل  م���ادة  ع��ل��ى 
امل�صادة للأك�صدة والفعالة يف علج الب�صرة 

املت�صررة من اأ�صعة ال�صم�ض(.

ال�صوفان  4-

حت���دث���ت ال��ك��ات��ب��ة ع���ن ف��ع��ال��ي��ت��ه يف جمال 
امل�صادة  خ�صائ�صه  ب�صبب  بالب�صرة  العناية 
الأكزميا.  اأع��را���ض  وتخفيف  لللتهابات، 

م�صادة  م���اد  على  دقيقه  يحت�ي  كما 
لللتهابات والتهيج على غرار 

لذلك،  الأف��ي��ن��ان��رثام��ي��د، 
ف���ه���� ف���ع���ال ل��ل��غ��اي��ة يف 

ت��خ��ف��ي��ف اأع����را�����ض 
الأمرا�ض اجللدية 

ع���������ل���������ى غ�������������رار 
الأكزميا والطفح 

اجللدي.

زب�������دة   5-
ال�صيا

من  ت���������ص����ت����خ����رج 
ج����������������ز ������ص�����ج�����رة 

وت�صتهر  ال�������ص���ي���ا، 
التجميلية  بف�ائدها 

وطبيعتها  والعلجية 
لللتهابات  امل�������ص���ادة 

وال����ت����ه����ي����ج����ات اجل����ل����دي����ة. 
كنتيجة لذلك، 

من  العديد  يف  اأ�صا�صيا  مك�نا  ت�صكل 
اأظهرت  ال�صدد،  وبهذا  امل�صتح�صرات. 

الأكزميا  ع����لج  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  درا����ص���ة 
ل�����دى الأط������ف������ال، وع������لج احل����ك����ة، يف 
لدرا�صة  ووفقا  اأ�صابيع.  اأرب��ع��ة  غ�ص�ن 

البالغ�ن يف غ�ص�ن  اأخرى حت�صن 
اأ�صب�عني.

ف�����ول   6-

ال�صويا
للت�صبغات،  م��ق��اوم��ة  خ�����ص��ائ�����ض  مي��ت��ل��ك 

ويزيد من اإنتاج مادة الك�لجني بالإ�صافة 
املفيدة  امل�����اد  م��ن  م��ت��ن���ع��ة  اإىل جم��م���ع��ة 
الأك�صدة  م�������ص���ادات  غ�����را،  ع��ل��ى  ل��ل��ب�����ص��رة 
والإي�ص�فلف�ن.  ال��ده��ن��ي��ة  والأح���م���ا����ض 
ع�����لوة ع��ل��ى ذل�����ك، ي�����ص��اه��م يف زي����ادة 
ه����رم�����ن الأ������ص�����رتوج�����ني وع����لج 
املرتبطة  اجل��ل��دي��ة  الأم����را�����ض 

بانقطاع الطمث.

ال�صاي �صجرة  زيت   7-
ل��ه ف���ائ��د علجية  ت���ج��د 
وجت���م���ي���ل���ي���ة ع����ل����ى غ������رار 
وعي�ب  ���ص���ائ��ب  م��ك��اف��ح��ة 
ال�������ب���������������ص�������رة وم�������ق�������اوم�������ة 
امل������ي������ك������روب������ات. وي�������ص���اع���د 
امليكروبات  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى 
وم����ك����اف����ح����ة الل����ت����ه����اب����ات 
والبكترييا.  وال��ف��ط��ري��ات 
مكافحة  يف  ف��ع��ال  وي��ع��ت��رب 
ح����ب ال�������ص���ب���اب ال����ن����اجت عن 
ال��ب��ك��ت��ريي��ا وال��ت��ق��ل��ي��ل من 

اللتهابات والبقع.
ا�صت�صارة  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  ُي��ذك��ر 
اأخ�صائي الأمرا�ض اجللدية عند 
جتربة اأي علج جديد، للتاأكد من 
الطبيعية  العلجات  ه��ذه  ا�صتخدام 
الآث����ار  وجت��ن��ب  ال�صحيحة  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

اجلانبية.

بالب�صرة للعناية  ناجحة  طبيعية  مكونات   7
متتلك اخليارات الطبيعية للعناية بالب�صرة فعالية امل�صتح�صرات ال�صهرية املتطورة والأجهزة عالية التقنية نف�صها التي غزت عامل اجلمال.

وقدمت الكاتبة مهيبة تارين، يف تقريرها الذي ن�صره موقع )ويب ميد( �صبعة خيارات طبيعية للعناية بالب�صرة، مع التاأكيد على �صرورة 
ا�صت�صارة الطبيب قبل ا�صتخدامها، لأنها حتى لو كانت طبيعية فقد ل تنا�صب البع�س.
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•• اأبوظبي-الفجر:

ال���ث���لث���اء، ثاين  الأول  اأم�������ض  م�����ص��اء  ان��ط��ل��ق��ت 
�صمن   )14 )احللقة  الثالثة  املرحلة  حلقات 
التا�صع،  م��صمها  يف  امل��ل��ي���ن«  »���ص��اع��ر  ب��رن��ام��ج 
وقد ُبّثت الأم�صية على قناتي بين�نة والإمارات، 
مديح  يف  عمر  ع��ارف  ال�صاعر  باأبيات  م�صتَهّلًة 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ويل عهد اأب�ظبي، نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�����ص��ل��ح��ة، وم��ق���ل��ت��ه ال��ت��ي ط��م��اأن��ت الإم������ارات 
وخ�صاله  النبيلة  مب�اقفه  جمعاء  والإن�صانية 
الكرمية الأ�صيلة »ل ت�صّل�ن هم« والتي �صارت 
يف مقدمة ما تتناوله خمتلف و�صائل الت�ا�صل 

الجتماعي )ترند(، ومن الأبيات:
»مبتداك العز وافعالك فرايد �صار حتى الكايد 

بعزمك ه�ايه
معك من�صيها رخا ول �صدايد لك ولء منا اإىل 

ما ل نهاية«
ال���ق��اي��ة وال�صلمة  اإر����ص���ادات  وب��ال��ت��زام��ن م��ع 
حفظاً للإمارات و�صعبها واملقيمني على اأر�صها، 
ومع ترداد �صعار خّلك بالبيت، و«ل ت�صّل�ن هم« 
التمهيدية قبيل  ال�صعراء  اإط��للت  التي زينت 
الإعلميان  وّج����ه  الأم�����ص��ي��ة،  يف  م�����ص��ارك��ات��ه��م 
اأ�صمهان النقبي وح�صني العامري حتية ال�صكر 
والتقدير اإىل اأع�صاء جلنة التحكيم امل�ؤلفة من 
العميمي،  �صلطان  وال��روائ��ي  والباحث  الأ�صتاذ 
والدكت�ر  اأب�ظبي،  يف  ال�صعر  اأكادميية  مدير 
غ�صان احل�صن، وال�صاعر حمد ال�صعيد، وع�ص�ي 
اللجنة ال�صت�صارية للربنامج الأ�صتاذين تركي 

املريخي وبدر �صف�ق.
وُع���ر����ض م��ط��ل��ع احل��ل��ق��ة ت��ق��ري��راً ا���ص��ت��ع��اد اأهم 
الربنامج  م���ن  ال�����ص��اب��ق��ة  الأم�����ص��ي��ة  حم���ط���ات 
»�صاعر  ال��ن��ب��ط��ي  ل��ل�����ص��ع��ر  والأ����ص���خ���م  الأول 
املهرجانات  اإدارة  تنظمه جلنة  وال��ذي  امللي�ن«، 
والربامج الثقافية والرتاثية باأب�ظبي، يف اإطار 
ا�صرتاتيجيتها الثقافية الهادفة ل�ص�ن الرتاث 
وتعزيز الهتمام بالأدب وال�صعر العربي، والتي 
تاأّهل فيها بقرار جلنة التحكيم ال�صاعران عبد 
املجيد �صع�د الغيلين ومبارك بالع�د العامري 
الإعلن  ت��له  منهما،  لكل   50  47- بنتيجة 
عن نتائج ت�ص�يت امل�صاهدين من خلل م�قع 
وتطبيق �صاعر امللي�ن الذي ا�صتمر ط�ال اأ�صب�ع 
ك��ام��ل، واأ���ص��ف��ر ع��ن ت��اأه��ل املت�صابق م��ط��رب بن 
دحيم العتيبي بنتيجة %92، اأما بقية ال�صعراء 
عبد  كالتايل:  نتائجهم  فجاءت  املتاأهلني  غري 
العزيز العبلن الديحاين بنتيجة %46، وكل 
من اأحمد بن جدعان العازمي وراكان بن وليد 

الرا�صد بنتيجة 43%.
التكرار  يف  يقع  واآخ���ر  بطم�حه  يحلق  �صاعر 

والنمطية
لل�صعراء  متميزة  م�صاركة  الأم�����ص��ي��ة  و���ص��ه��دت 
الق�صريي  خ���ال���د  ال���ب���ل����ي،  ع���اي���د  ب���ن  اأح���م���د 
اجل��ه��ن��ي، حم��م��د احل���م���ادي ال��ع��ت��ي��ب��ي، حممد 
ال��ب��ن��در امل��ط��ريي و���ص��ال��ح حم��م��د ال��ع��ن��زي من 
ال�����ص��ع���دي��ة، وم��زي��د ب��ن ج��دع��ان ال������ص��م��ي من 
البل�ي  عايد  بن  اأحمد  ال�صاعر  وك��ان  الك�يت، 
الأم�صية،  �صمن  املت�صابقني  اأول  ال�صع�دية  من 
ال�صاعر،  ط��م���ح  ح����ل  امل��ت��م��ي��زة  ق�صيدته  م��ع 
اأ�صادت جلنة التحكيم بجمالها ومتيزها  والتي 
وا�صتحقاقها تاأمل ال�صاعرية العالية التي فيها، 
م�ؤّكدًة قدرة ال�صاعر على خلق اأ�صل�به اخلا�ض 
يف التعبري عن فكرته باأ�صل�ب ُير�صي الذائقة، 
وجزالة  البناء  وترابط  ال�صعر  ح�ص�ر  ويعك�ض 

احل�صن  غ�صان  الدكت�ر  اأ���ص��ار  حيث  الق�صيدة، 
واإب��داع فكرته، واإىل الطم�ح  الن�ض  اإىل جمال 
الأول�ية  فيعطيه  ال�صاعر  نف�ض  ي�صكن  ال��ذي 
ث��ق��ل��ه، وا�صتعداد  ع��ل��ى ك��ل م��ا يف احل��ي��اة رغ���م 
ال�صاعر للتخلي عن كل �صيء يف �صبيل النت�صار 
العليا،  القمم  اإىل  وال��ص�ل  احللم  حتقيق  يف 
معترباً اأّن ال�صاعر يربر فكرة الطم�ح ويتم�صك 
ال�صعري الذي حمل هذه  بها بجمال الت�ص�ير 

الفكرة على اأجنحته.
اجلهني  الق�صريي  خالد  الثاين  املت�صابق  تله 
من ال�صع�دية مع ق�صيدة »حلم اأم« التي ي�صّ�ر 
فيها حلم الأم بروؤية ابنها ال�صاعر حامًل بريق 
التي  املراحل  ال�صعر، مع ما حملته من رمزية 
مر بها ال�صاعر �صمن الربنامج، وقد اأخذت عليه 
وكفاءته  لذاته  املدحي  اأ�صل�به  التحكيم  جلنة 
الق�صيدة،  يف  وال���ت���ك���رار  وال��ن��م��ط��ي��ة  ك�����ص��اع��ر، 
متيز  اإىل  العميمي  �صلطان  الأ���ص��ت��اذ  اأ���ص��ار  اإذ 
والفكرة  وال���زن  ال�صعري  بالت�ص�ير  الق�صيدة 
اأّن  معترباً  ال���ال��دة،  ل�صان  على  ال�صاعر  بكلم 
فكرة الكتابة ب�ص�ت الأم تعك�ض مقدرة ال�صاعر 
من  بل�صانها  وال��ك��لم  الأم  �ص�ت  جت�صيد  على 
ثانية مع تعبريه  جهة وم�ازنة ذلك من جهة 
اإح�صا�صه  عن  يعرّب  ك�صاعر  اخلا�ض  �ص�ته  عن 

وم�قفه ويج�ّصد روؤيته وحلمه بالف�ز.
حتية وفاء ل� »حممد خلف املزروعي«

امل��ت�����ص��اب��ق ال��ث��ال��ث ���ص��ال��ح حم��م��د ال��ع��ن��زي من 
اأثر  وت��ك��رمي  تخليد  مب���ق��ف  متيز  ال�صع�دية 
املزروعي،  خلف  بن  حممد  له  املغف�ر  ال��راح��ل 
والرتاث  للثقافة  ع�صقه  وا�صتذكار  اهلل،  رحمه 
وق���ي���ادًة، م�صاهماً يف  ل���لإم���ارات وط��ن��اً  ووف��اِئ��ه 
بناء �صرح الثقافة يف اإمارة اأب�ظبي، يف ق�صيدٍة 
اأجمعت جلنة التحكيم على الإ�صادة مبا حملته 
من �صفات الإن�صان م��ص�ع الق�صيدة، وم�صاعر 
ال�صاعر املتجرد من ذاتيته، حيث اعترب الدكت�ر 
غ�صان احل�صن اأن الن�ض رغم ب�صاطته يف فكرته 
وعباراته ه� ق�صيدة بكل معنى الكلمة تدل على 
خ�صب �صاعرية، وثقافة عالية يف ت�رية جميلة 
ت�صري اإىل الراحل حممد خلف املزروعي، حيث 
وزن  على  للغاية  ظريف  ب�صكل  ال�صاعر  يلعب 
باإتقان  عليها  املم��صقة  اأبياته  وي�زع  الق�صيدة 
على  يدل  مبا  لل�زن  ال�صاعر  واختيار  واقتدار، 
�صلطان  الأ�صتاذ  اأما  ال�صاعرية ومتيزها،  جمال 
رائع  ن�ض  ال�صاعر  ق�صيدة  اأن  ف��راأى  العميمي 
ا�صتح�صاره  واأّن  ال���ط��ن،  ق��ام��ات  م��ن  ق��ام��ة  يف 
يف  ق��دمي  اأ�صل�ب  الق�صيدة  يف  بثينة  �صخ�صية 
ال�صعرية العربية ُوّفق ال�صاعر يف تناوله يف ن�ض 
جزل بعيد عن املبا�صرة واملبالغة يف ال�صخ�صية 
املمدوحة واملرثية يف ال�قت نف�صه باأ�صل�ب �صهل 

ممتنع.

اأما املت�صابق الرابع حممد البندر املطريي من 
ن�ح  و�صف  يف  بق�صيدته  تفّرد  فقد  ال�صع�دية 
ال�صريف،  احلمام ودوحه يف ف�صاء احلرم املكي 
راأت  حيث  والطائفني،  امل�صلني  من  خل�ه  بعد 
ا�صت�حاها  �صاعر  لقطة  الق�صيدة  يف  اللجنة 
ال�باء  ب�صبب  امل�صرفة  الكعبة  �صحن  خل�  من 
وروؤيته حمام احلرم يح�م ف�قه ويط�ف فيه، 
بلقطته  يفر�ض  اأن  ا�صتطاع  ال�صاعر  اأن  معتربًة 
الدللت واجلماليات، وكان  ال�صعرية عاملاً من 
حري�صاً على تر�صيخ مكانة الأماكن املقد�صة يف 
ذاكرة املتلقي بذكره كل تف�صيل مكاين من مكة 
وماآذنها وم�ا�صعها، الأمر الذي جعل الق�صيدة 
�صعري  م�صهد  يف  والأمكنة  بال�صخ��ض  تزدحم 

ل يتقن �صناعته اإل ال�صاعر احلق.
اإىل اللتقاطة  العميمي  �صلطان  الأ�صتاذ  واأ�صار 
الذكية مل�صهد احلمام ف�ق احلرم املكي ال�صريف، 
والتي مت ت�ظيفها �صعرياً ب�صكل خطري جدا مبا 
امل�صهد،  راأوا  املليني مّمن  اإح�صا�ض  حتمله من 

ال�صاعر على الن�صهار يف الن�ض  بقدرة  ُم�صيداً 
امل��ص�ف  وال��زم��ان  امل��ك��ان  وقد�صية  مب�صاعره 
احل��ا���ص��ر وامل��ا���ص��ي واحل����دث، واإت��ق��ان��ه ت�ص�ير 
وو�صف  واحل��رك��ة  والأ����ص����ات  احل��م��ام  ح�ص�ر 
الفراغ احلايل وازدحام التاريخ، وح�ص�ر ري�صة 
خلقت  �صعرية  �ص�ر  ر�صم  يف  ال�صاعر  وك��ام��ريا 

ن�صا رائعاً.
ال�صاعر  اأن  ال�صعيد  حمد  الأ���ص��ت��اذ  راأى  بينما 
امل���ط���ريي ه���� ���ص��اع��ر امل��رح��ل��ة ون�����ص��ه متف�ق 
اجل��م��ال��ي��ات ح��ي��ث ي��ن��ق��ل امل��ت��ل��ق��ي اإىل احل���رم 
وتفا�صيله اجلميلة مناق�صاً ق�صايا عدة يف فقد 

امل�صلني واجلم�ع وغيابهم عن احلرم.
اإن�صانية  �صعرية  وجت���ارب  للخيل  مبدع  و�صف 

نا�صجة
حممد  ك��ان  الأم�صية  �صمن  اخلام�ض  املت�صابق 
ق�صيدة  م��ع  ال�صع�دية  م��ن  العتيبي  احل��م��ادي 
ح��ب وو���ص��ف ���ص��ع��ري ب��دي��ع مل��ه��رت��ه غ����ادة، وقد 
ت�صمنته  مب��ا  العميمي  �صلطان  الأ���ص��ت��اذ  اأ���ص��اد 

مهرته،  و�صف  يف  لل�صاعر  ناجحة  مغامرة  من 
وافتقاده  اإي�صال علقته مبهرته  ��ق فيها يف  ُوفِّ
لها، معترباً اأن احلديث عن اخليل والفرو�صية 
قدمي يف ال�صعرية العربية؛ ملا للخيل من اأهمية 
يف حياة الإن�صان العربي، حيث تتميز الق�صيدة 
بتفا�صيل اخليل وجمالها وِم�صيتها مبا يعك�ض 
العلقة املتاأ�صلة لل�صاعر مع خيله، كاأنه يخلق 
ق�صيدة غزل يف اخليل، وكاأننا اأمام �صاعر ي�صف 

حمب�بة واأنثى.
اأم����ا ال�����ص��اع��ر ح��م��د ال�����ص��ع��ي��د ف���اأّك���د ع��ل��ى متيز 
وج��م��ال واإب�����داع ن�����ض ال�����ص��اع��ر امل��ح��رتف الذي 
بت�صمني  اإ���ص��ادت��ه  م��ع  ال�����ص��ع��ر  مبي�صي  �صبهه 
اأعلى  اإىل  واإي�صالها  اخل��ي��ل،  ل��دلل  الق�صيدة 

م�صت�يات الغزل والغل.
بالق�صيدة  احل�صن  غ�صان  ال��دك��ت���ر  اأ���ص��اد  كما 
وان�������ص���ب���اط ال���ن�������ض مب��������ص����ع ال�������ص���اع���ر وما 
وامل��صيقى،  ال��روح  وخفة  اجلمال  من  ت�صمنته 
قائًل: »اأح�صنت واأبدعت وذهبت بعيدا يف و�صف 
املهرة، مع تقارب هذا ال��صف مع و�صف املراأة 
من  يعترب  ال���ذي  الكلي  ال��رم��ز  يف  وتداخلهما 
يف  ما  اإىل  م�صرياً  اجلميلة«  ال�صعراء  اإب��داع��ات 

الق�صيدة من اجلمال الكثري. 
ب��ن ج��دع��ان ال��صمي م��ن الك�يت  وك���ان م��زي��د 
ال�����ص��اد���ض يف الأم�����ص��ي��ة م��ع ق�صيدته  امل��ت�����ص��اب��ق 
حتكيم  جلنة  اأ���ص��ادت  التي  الإن�صانية  احلكمية 
الذات  فيها عن  ال�صاعر  وبتعبري  بها  الربنامج 
ومكن�نات النف�ض، يف �صراعه مع الذات والآخر، 
وتاأملية  فل�صفية  م����اق���ف  م���ن  عك�صته  ومب���ا 
راأت  والتي  واإجن��ازات��ه،  وحياته  الإن�صان  ملحيط 
ال�صعري  اأبدع فيها بتعبريه  ال�صاعر  اأّن  اللجنة 
ال���اق��ع املبا�صر  ب��ني  ال�����ص���ر  ت��ن���ع  اجلميل م��ع 

والرمزية واخليال ال�صعري.
واعترب ال�صاعر حمد ال�صعيد اأن ال�صعراء جميعاً 
باأبطالها،  ال�صتثنائية  احللقة  ه��ذه  يف  تاألق�ا 
بال�صاعر  اخلا�صة  اجلميلة  بالفل�صفة  م�صيداً 
النا�صجة  جتربته  عك�ض  الذي  املتفرد  وطرحه 
اجلميلة  القافية  اأن  معترباً  �صنه،  �صغر  رغ��م 
امل��ب��دع��ة خ��دم��ت ف��ك��رة ك���ل ب��ي��ت و���ص��ط��ر، واأن 
ال�صاعر متيز بح�ص�ره املتميز ومطلع ق�صيدته 
الذي ُيلِفت النتباه وي�ُصدُّ املتلقي ملتابعة �صاعر 
ب��ط��ل يف ق�����ص��ي��دة ح��ك��م��ة وروع�����ة ط����رح ورقي 

م�صت�ى.
ال�صاعر  اأب��ي��ات  ب��اأدائ��ه  حملِّقاً  ال��صمي  الفنان 

اأحمد ب� �صنيدة
واحلا�صمة  املتميزة  الأم�صية  فعاليات  و�صمن 
�صاعر  من  التا�صع  امل��صم  مت�صابقي  م�صرية  يف 

امللي�ن، 
من  ال�صا�صات  خلف  النبطي  ال�صعر  ع�صاق  كان 
م�صهدية  م��ع  م���ع��د  على  اخلليج  اإىل  املحيط 

الإماراتي  ال��ف��ن��ان  ب����اأداء  مبدعة  فنية  �صعرية 
ال�صعيد،  فايز  امل��ب��دع  الفنان  واأحل���ان  ال��صمي 
عبد  اأحمد  الإم��ارات��ي  ال�صاعر  ق�صيدة  لكلمات 

الرحمن ب� �صنيدة، ومن اأبياتها:
»بي وله من هجر جمل�د امليان �صار يّكه واملل 

عندي ميان
وّدي ْبَ��صله قبل حاٍل يح�ل بيننا وانته جل�صمي 

م� ميان«
ال�صعري  امل����روث  روائ��ع  ال�صقر من  اإح��ي��اء فن 

للجزيرة العربية
الأم�صية  ���ص��م��ن  ال���ث���اين  ب��امل��ع��ي��ار  وال����ت����زام����اً 
ال�صقر  فن  لأبيات  ال�صعراء  جم��اراة  ن  واملُت�صمِّ
الإماراتي  ال�صاعر  اأب��ي��ات  من��ط  على  والكتابة 
اأحمد عبد الرحمن ب� �صنيدة على نف�ض امل��ص�ع 
الداخلية،  والق�ايف  الرئي�صية  والقافية  وال�زن 
اإحياًء  ن�صقها؛  على  الكتابة  يف  ال�صعراء  تناف�ض 
راج يف اجلزيرة  ال����ذي  ال�����ص��ع��ري  ال�����ص��ق��ر  ل��ف��ن 
العربية، وبرع فيه من �صعراء الإمارات ال�صاعر 
ب� �صنيدة الذي جارى ال�صعراء اأبيات ن�صه »بي 
وله من هجر جمل�د امليان« اأمام جلنة التحكيم 
التي اأجمع اأع�صاوؤها على اإجادة معظم ال�صعراء 
اأب���ي���ات ال�����ص��اع��ر الإم����ارات����ي الكبري  يف جم����اراة 
اأحمد ب� �صنيدة، اإل مت�صابقاً واحدا اأَ�َصاَع ال�زن 
ال�صعراء  اأن  اع��ت��ربت  حيث  ال��ث��اين،  امل��رب���ع  يف 
النمط،  ه��ذا  على  الكتابة  على  قدرتهم  اأثبت�ا 
كما لحظت  بجدارة،  الختبار  هذا  متجاوزين 
اللجنة �صيق ال�قت و�صع�بة الكتابة على وزن 
ال�صعراء  ل��دى بع�ض  الل��ت��زام  ال�صقر، مع ع��دم 
بالكلمة ال�احدة التي يلزم بها ال�صقر ال�صعراء 

بتكرار املفردة مع تعدد معانيها.
 

ع�صرة..  اخلام�صة  احللقة  مار�ض   21 ال�صبت 
والثلثاء 31 مار�ض اخلتام

احللقة  اأن  ال���ربن���ام���ج  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
بثها  �صيتم  النهائية(  )ق��ب��ل  ع�صرة  اخلام�صة 
�صيتم  فيما  اجل����اري،  م��ار���ض   21 ال�صبت  ي����م 
ب��ث الأم�����ص��ي��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة )ت��ت���ي��ج ال��ب��ريق( ي�م 
الثلثاء 31 مار�ض اجلاري على قناتي بين�نة 

والإمارات.
 

تاأهل املطريي والعتيبي
ل��لأم�����ص��ي��ة، مت ع��ر���ض ت��ق��ري��ر �صريع  وخ��ت��ام��اً 
ا�صتعرا�صي ملجريات احللقة وامل�صاركات املتميزة 
والنخ�ة  الإم��ارات��ي��ة  احل��م��ا���ص��ة  ب��ني  لل�صعراء 
امل��ص�عات  يف  ال�����ص��ع���دي  وال��ت��ف��رد  ال��ك���ي��ت��ي��ة 
التحكيم  اإعلن قرار جلنة  ال�صعرية، تل ذلك 
بتاأهيل كل من ال�صاعر حممد البندر املطريي 
احلمادي  حممد  وال�����ص��اع��ر   50-49 بنتيجة 
نتائج  ج��اءت  بينما   ،50/48 بنتيجة  العتيبي 
ت�ص�يت  �صينتظرون  ال���ذي  الأرب���ع���ة  ال�����ص��ع��راء 
�صاعر  وتطبيق  م���ق��ع  خ���لل  م��ن  امل�����ص��اه��دي��ن 

امللي�ن ط�ال اأ�صب�ع كامل،
اأحمد  لل�صاعر   50-47 ال��ت��ايل:  النح�  على   
خالد  لل�صاعر  و50-44  ال��ب��ل���ي،  ع��اي��د  ب��ن 
�صالح  لكل من  و50-43  الق�صريي اجلهني، 

حممد العنزي ومزيد بن جدعان ال��صمي.
قبل  م��ا  ع�صرة  اخلام�صة  الأم�صية  �صعراء  اأم��ا 
���ص��ع���د الغيداين،  امل��ج��ي��د  اخل���ت���ام، ف��ه��م: ع��ب��د 
ب���ن دح��ي��م ال��ع��ت��ي��ب��ي وحم��م��د البندر  م��ط��رب 
امل����ط����ريي وحم���م���د احل�����م�����ادي ال��ع��ت��ي��ب��ي من 
ال�صع�دية، مبارك بالع�د العامري من الإمارات، 
اإ�صافًة اإىل ال�صاعر املتاأهل بت�ص�يت امل�صاهدين 

مع بداية الأم�صية نف�صها.

�صمن الأم�صية الثانية من املرحلة الثالثة يف مو�صمه التا�صع

�صعراء املليون يقرتبون من البريق بحما�صة وتاألق
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ريهام حجاج: اأجتهد فيما اأقدمه 
واملناف�صة ال ت�صغلني

الفنانة كندة علو�ض تتحدى 
امللل بـ )دوالب الذكريات(

ال�����ص���ري��ة ك��ن��دة ع��ل������ض، م�صاركة  ال��ف��ن��ان��ة  ق����ررت 
اأثناء  جمه�رها يف حتدى امللل للق�صاء على ال�قت 
فريو�ض  تف�صي  م��ن  للحد  امل��ن��زيل  الط�عي  ال��ع��زل 
ن��ادرة من  ن�صر �ص�رة  على  التحدي  ويق�م  ك�رونا، 

الطف�لة.
الفنانة  لدع�ة  ا�صتجابة  التحدي  يف  �صاركت  كنده 
هند �صربي، ون�صرت عل��ض عرب ح�صابها ال�صخ�صي 
على م���ق��ع ان�����ص��ت��ق��رام، ���ص���رة ن���ادرة م��ن طف�لتها 
بجانب والدها، وعلقت على ال�ص�رة قائلة: )حتدي 
امللل بدت� هندو�ض ،م�صان ن�صلي وقتنا ونحنا بالبيت 
ونن�صر ���ص���رة م��ن ال��ط��ف���ل��ة، ���ص���رة م��ع ب��اب��ا غري 
مفه�مة متاماً بالن�صبة ايل ل من حيث الأزياء ول 

الرياأك�صن الغريب(.
واأ���ص��اف��ت ك��ن��دا اأن��ه��ا تنقل حت��دي امل��ل��ل اإىل ك��ل من 
والفنان  يا�صني  اآ�صر  والفنان  ي��صف  رانيا  الفنانة 
عبدالرحمن،  حم��م��د  وال���ف���ن���ان  ع���اب���دي���ن  ظ���اف���ر 
ل���ه���م يف �صن  ����ص����ر  ن�����ص��ر  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف حت�����دي 

الطف�لة.
اأثارت م�ؤخرا خماوف متابعيها عرب  اأن كندة  يذكر 
الذي  م�قفها  ع��ن  ت��راج��ع��ت  بعدما  ت���ي��رت،  م���ق��ع 
واأعلنت �صراحة  يقلل من خط�رة فريو�ض ك�رونا، 
انتظار  متابعيها  م��ن  وطلبت  خ��ائ��ف��ة،  ���ص��ارت  اأن��ه��ا 
تفا�صيل يبدو اأنها �صتك�ن مرعبة، وحاول عدد كبري 

منهم معرفة �صبب الرتاجع ولكن كندة مل ترد.

رانيا يو�صف ت�صارك يف )حتدي 
اخلري( وتك�صف �صبب حريتها

قبلت الفنانة امل�صرية رانيا ي��صف، حتدى 
ال��ف��ن��ان ���ص��ي��ك��� ل��ه��ا ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف حملة 
“قبلت التحدي”، والتي �صارك فيها عدد 
كبري من النج�م مل�صاعدة �صحايا ال�صي�ل 
ملر�صى  ال�صحي  ال��ع��زل  م��راك��ز  ومل�صاعدة 

فريو�ض ك�رونا.
ران���ي���ا ي������ص��ف، ن�����ص��رت ف��ي��دي��� ل��ه��ا عرب 
ال�صخ�صية : )قبلت حتدي  �صفحتها 
اأقبله  حم��ت��ارة  ك��ن��ت  �صيك�، 
ال�صر،  يف  اأم  ال��ع��ل��ن  يف 
ولكني قررت الإعلن 
لت�صجيع غريي  عنه 
نف�ض  اإت����ب����اع  ع���ل���ى 
واأتكفل  امل����ب����ادرة، 

ب�50 اأ�صرة(.
لن  واأ������ص�����اف�����ت: 
فنانا  اأحت����������دى 
بعينه لأين على 
بالظروف  ع��ل��م 
التي  ال�����ص��ع��ب��ة 
حاليا  بها  من��ر 
اأع�������ل�������ى  ول 
املادية  احلالة 
لآخ�����������ري�����������ن، 

اأي فنان قادر على اتخاذ هذه  اأطالب  ولكني 
اخلط�ة اأن يتبعها.

اخلري  )حت��دي  قائلة:  الفيدي�  على  وعلقت 
املت�صررة  ب��الأ���ص��ر  بالتكفل  التحدي  وقبلت 
كله  العامل  يحمي  ربنا  ك�رونا،  فريو�ض  من 

ونعدي الأزمة(.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ي��ع��ر���ض ل��ران��ي��ا ي��صف، 
ح���ال���ًي���ا ب�����دور ال���ع���ر����ض ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة فيلم 
“�صندوق الدنيا” مع الفنان خالد ال�صاوي، 
كمال  واأح��م��د  عبداهلل  و�صلح  �صمرة،  با�صم 
وعمرو القا�صي ومروى الأزيل، واإخراج عماد 
البهات، وتدور اأحداثه ح�ل ق�ص�ض خمتلفة 
مع  التعامل  كيفية  يف  املجتمع  من  و�صرائح 

احلياة يف النجاح اأو الف�صل.
طرحه،  بعد  جناًحا  يحقق  مل  الفيلم  ولكن 
وك�صفت رانيا ي��صف اأ�صباب هذا الف�صل قائلة، 
تقلي�ض  ومنها  اأ�صباب،  لعدة  ف�صل  الفيلم  اإن 
م�صاهدها  ب��ع�����ض  وح�����ذف  ت�����ص���ي��ره،  اأي������ام 
وم�صاهد زملئها، مما اأدى اإىل حدوث خلل 

يف العمل.
ي������ص��ف م����ؤخ���ًرا يف فعاليات  و���ص��ارك��ت ران��ي��ا 
مهرجان الق�صر لل�صينما الإفريقية، والذي 
�صبقته  واحد  بكتف  اأ�ص�د  بف�صتان  فيه  اأطلت 

يف ارتدائه الفنانة دينا ال�صربيني.

ال�صاحة،  على  نف�صها  تفر�س  اأن  مبوهبتها  متكنت 
ال�صينمائية  الأع��م��ال  م��ن  العديد  يف  وت�صارك 
الدرامية  بطولتها  اأوىل  لعبت  كما  املتميزة، 
ت�صوير  ف��ى  حاليا  ت�صارك  )ك��ارم��ن(،  مب�صل�صل 
م�صل�صل )ملا كنا �صغريين(، للعر�س يف دراما رم�صان 
حجاج  ريهام  املمثلة  مع  كان  اأعمالها،  عن  املقبل. 

هذا احلوار:

كنا  )مل������ا  م�����ص��ل�����ص��ل  اخ�������رتت  مل�������اذا   •
يف  الدرامية  املناف�صة  خل��ض  �صغريين( 

رم�صان املقبل؟
- فكرة العمل اجليدة واأحداثه التي علمتها من 
امل�ؤلف اأمين �صلمة واملخرج حممد علي، تدور يف 
اإطار ت�ص�يقي ح�ل جرمية قتل، كما كانت ال�صركة 
اأن  مل�صاركتي به يف رم�صان املقبل، اأمتنى  املنتجة �صبباً 
واأع��ده من  اإعجاب اجلمه�ر حني عر�صه  امل�صل�صل  ينال 

الآن انه �صيتمتع بالأحداث.
العمل؟ فريق  • من 

اأن�صى  - �صعيدة بالتعاون مع كل فريق العمل حتى ل 
اأح�����دا، خ�����ص������ص��ا حم��م���د ح��م��ي��دة وخ��ال��د النب�ي، 
مل��ا لهما م��ن ب���اع وخ���ربة ك��ب��رية يف ال������ص��ط الفني، 

حمظ�ظة مب�صاركتهما هذا امل�صل�صل.
دورك؟ • ما 

- ل اأحبذ ح��رق الأح���داث وال��دور ال��ذي �صاأج�صده، 
لكنه �صيك�ن مفاجاأة للجمه�ر.

الت�ص�ير؟ مت  • هل 
- نعم، الت�ص�ير م�صتمر من اأجل اللحاق بالعر�ض 
امل�صاهد  اغ��ل��ب  ت�ص�ير  م��ن  الن��ت��ه��اء  ال��رم�����ص��اين، 

�صيك�ن قبل بداية ال�صهر الكرمي.
رم�صان؟ يف  املناف�صة  من  تخافني  • األ 

- ل اأ�صع هذا الأمر يف ح�صاباتي، املناف�صة ل ت�صغل 
اأن����ه يفر�ض  ال��ع��م��ل اجل��ي��د م��ع��روف  ت��ف��ك��ريي لأن 

نف�صه، لذلك اأجتهد فيما اأقدمه.
املطلقة؟ البط�لة  فكرة  تخ�صني  • هل 

اأخ�صاها،  اأكن  - قبل خ��صي مل�صل�صل )كارمن( مل 
والتعاون  اجلماعية  البط�لة  اأح��ب  دائما  لكنني 
والروح اجلميلة يف الك�الي�ض، التي تك�ن �صببا يف 

جناح العمل.
م�صل�صل  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ح��م�����ص��ك  ال����ذي  م���ا   •

)كارمن( الذي عر�ض اأخريا؟
املا�صي  ال��ع��ام  يف  امل�صل�صل  علي  عر�ض  عندما   -
تاأليف خالد  اأ�صتطع العتذار عنه لأن��ه من  مل 
اإىل فرتة  ال��ع���دة  ف��ك��رة  ج��دا  اأعجبتني  ح��م��ام، 
جيدا  جناحا  امل�صل�صل  حقق  هلل  احلمد  امللكية، 

ورد فعل )حل�( عندما عر�ض خارج رم�صان.
جناحه؟ اأ�صباب  • ما 

- الت�ص�يق يف طريقة �صرد الأح��داث، املجه�د 
الذي بذله فريق العمل، تكنيك املخرج ح�صني 
���ص���ك��ت ال����ذي ق����دم الأح�������داث ب���روؤي���ة فنية 

مهمة.
م�ص�ارك؟ يف  له  تقييمك  • ما 

- خط�ة مهمة يف م�صريتي الفنية، و�صبب يف 
عر�ض م�صل�صل )ملا كنا �صغريين( للمناف�صة 

يف �صهر رم�صان املقبل.
الأخرية؟ اأعمالك  يف  املطلقة  للبط�لة  �صعيت  من  اأنت  • هل 

- ل اأ�صعى لها، �صركات الإنتاج وجدت اأنني الأن�صب لبط�لة تلك الأعمال، 
حينما تعر�ض علي ال�صيناري�هات اختار ما ينا�صبني وير�صي طم�حي.

حلقة؟ ال�صتني  م�صل�صلت  ت�ؤيدين  • هل 
اإذا ك���ان ال�����ص��ي��ن��اري��� ج��ي��دا وي��ع��ت��م��د على  اأوؤي���ده���ا يف ح��ال��ة   -

ت�افر عنا�صر  اأي�صا  الت�ص�يق، كما يف م�صل�صل )كارمن(، 
والإنتاج(،  والإخ���راج  العمل  )فريق  الأخ��رى  النجاح 

كما يف م�صل�صل )الكربيت الأحمر(، لذا ل يهمني 
عدد حلقات امل�صل�صل قدر الت�ص�يق واجلذب يف 

اأحداثه و�صخ�صياته.
)�صجن  م�صل�صل  • ماذا ميثل جناحك يف 

الن�صا( لك؟ 
وحالة  مم��ي��زة  جت��رب��ة  ك���ان  امل�صل�صل   -
ب��ع��د النجاح  ت���ك���راره���ا،  ي�����ص��ع��ب  ف��ن��ي��ة 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه م���ن خ���لل���ه، حر�صت 
على اختيار ال�صخ�صيات التي اأقدمها، 
للأعمال  واإدراك��اً  اأكرث وعياً  اأ�صبحت 

التي اأختارها.
امل�صت�ى  ع����ل����ى  ت�����ؤم����ن����ني  ه�����ل   •

ال�صخ�صي باجلن والعفاريت؟
- �صاركت يف م�صل�صل )الكربيت 

دارت  ال��������ذي  الأح��������م��������ر(، 
اأح�����داث�����ه ح������ل اجل���ن 

وال�����ع�����ف�����اري�����ت، اأن�����ا 
م����ؤم���ن���ة ب���ك���ل ما 

القراآن  يف  ورد 
لكن  ال�����ك�����رمي، 

اأي  اىل  اأع��ل��م  ل 
ي�صتطيع  م����دى 

اجل�������ن ال����ت����اأث����ري 
ع���ل���ى ح���ي���ات���ن���ا، هل 

له تاأثري اأم ل، هذا يف 
علم الغيب(.

ظه�رك  قلة  �صبب  ما   •
يف ال�صينما؟

اخ���ت���ي���ار  ع����ل����ى  اأح�������ر��������ض   -
اإىل  ت�صيف  ال��ت��ي  ال�صخ�صيات 

عندما  ل���ذل���ك  ال��ف��ن��ي  ر����ص���ي���دي 
اأف���لم )القرد  وج���دت اخ��ت��لف��ا يف 
مال��ض  )ي���م  )م���لن��ا(،  بيتكلم(، 
لزمة(، وافقت على امل�صاركة فيها، 

اأدقق يف اختياراتي لأن ال�صينما 
تخلد يف ذاكرة التاريخ، يظل 

عك�ض  يتابعها  اجل��م��ه���ر 

دراما التلفزي�ن.
مال��ض  )ي����م  فيلم  يف  الك�ميديا  ت��ق��دمي  م��ن  القلق  ي�صبك  اأمل   •

لزمة(؟
- مل اأقلق وقتها، خ�ص��صا اأنني كنت اأ�صارك حممد هنيدي، كنت مطمئنة 
امل�اقف  �صي�صحك،  �صي�صاهدنا  ع��ن��دم��ا  اجل��م��ه���ر  اأن 

املكت�بة يف ال�صيناري� كانت ك�ميدية.
• اأمل ت�صغلك العاملية، ل �صيما اأنك تتحدثني 

الإيطالية؟
للم�صاركة  ك��ث��رية،  ع��رو���ص��ا  تلقيت   -
اإيطاليا  يف  �صيما  ل  عاملية  اأع��م��ال  يف 
ول�������دي علقات  ب���ه���ا  ول�������دت  ال����ت����ي 
اعتذرت  ب�����ص��راح��ة  ه���ن���اك،  ك��ث��رية 
لأنها اعمال خمتلفة عن عاداتنا 
وعرب،  كم�صريني  وتقاليدنا 
طريقي  يف  ع��ائ��ق��ا  ي��ق��ف  م���ا 

لل��ص�ل اإىل العاملية.
باأنك  يرتدد  ما  حقيقة  • ما 
ب�ت�ك�ض  حقن  عملية  اأجريت 

يف �صفتيك؟
- هذا الكلم عار من ال�صحة، 
تلك  اإىل  اأجل������������اأ  مل 
)�صفايفي  احل����ق����ن 
رب��اين(، قد يعتقد 
ال����ب����ع���������ض ذل����ك 
لأنني ظهرت يف 
جل�صات  اإح����دى 
اأخريا  الت�ص�ير 
األ�ان  اأ���ص��ع  واأن���ا 
طبيعية  م��اك��ي��اج 
�صفايفي،  ع���ل���ى 
ف�������������ظ�������������ه�������������رت 
ملح�ظ  ب�����ص��ك��ل 

للجمه�ر.
يف  راأي�����������ك  م������ا   •
الت�ا�صل  و����ص���ائ���ل 

الجتماعي؟
مهمة  اأن����ه����ا  رغ�����م   -
للت�ا�صل مع اجلمه�ر، 
لكنها ت�صبب اإزعاجا يل، 
يتدخل�ن  اجل��م��ي��ع  ���ص��ار 
الآخرين،  خ�ص��صيات  يف 
اعترب حياتي ال�صخ�صية من 
يتدخل  األ  واأح���ب  امل��م��ن���ع��ات، 
يل  ملك  حياتي  لأن  اأح���د،  فيها 

فقط.
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طرق �صحية حلماية طفلك من كورونا
على  نف�صه  )ك�فيد-19(  امل�صتجد  ك�رونا  فريو�ض  تف�صي  من  اخل�ف  فر�ض 
"وباء عامليا"،  العاملية  ال�صحة  اإعلنه من منظمة  اأجمع، خا�صة عقب  العامل 
تعطيل  ع��ن  ف�صل  ال��ط��ريان  رح���لت  ت�قيف  اإىل  ال��ع��امل  دول  معظم  لتلجاأ 
الدرا�صة والأعمال غري املهمة والأ�صا�صية، ومع جل��ض الأطفال يف املنزل، هناك 

عدة طرق يجب اتباعها حلمايتهم، فكيف تك�ن؟.
قد يك�ن الطفل عر�صة خلطر الإ�صابة بالعدوى، وبح�صب و�صائل اعلم فاإن 
الدرا�صات يف ال�صني اأظهرت اأن الأطفال، وخا�صة الر�صع الذين تقل اأعمارهم 

عن 12 �صهًرا، اأقل عر�صة للإ�صابة بالفريو�ض.
هذه  يف  امل�صتخدمة  البيانات  م�صادر  على  "بناًء  حديثة:  طبية  جملة  وقالت 
امل�صت�صفى  اإىل  اإدخالهم  ومت   ، COVID-19�ب ر�صع   9 اأ�صيب  الدرا�صة، 
عدد  اإىل  "وبالنظر   ،"2020 ف��رباي��ر  و6   2019 دي�صمرب  ب��ني  ال�صني  يف 

الإ�صابات املبلغ عنها، فاإن عدد الر�صع امل�صابني �صئيل."
ماذا ل� كان طفلك يعاين من اأعرا�ضCOVID-19 ؟

اإذا �صعر ال�الدان اأن طفلهما يعاين من ال�صعال اأو العط�ض اأو احلمى، فيجب 
عليهما طلب الرعاية الطبية.

اأعرا�ض  كبري  ح��د  اإىل  اأع��را���ض "COVID-19" ت�صبه  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
الأنفل�نزا، اأو نزلت الربد، لذلك ل داعي للخ�ف.

يف  جيدة  ممار�صات  اتباع  يف  ال�صتمرار  الآب��اء  على  يجب  "للي�ني�صف"،  وفًقا 
نظافة اليد واجلهاز التنف�صي مثل غ�صل اليدين بانتظام، واحلفاظ على اللقاح 
حتى الآن بالتطعيمات، بحيث يك�ن طفلك حممًيا �صد الفريو�صات والبكترييا 

الأخرى امل�صببة للأمرا�ض.
اإىل  النت�صار  ملنعه من  العامة،  الأماكن  اإىل   -حاول جتنب ا�صطحاب طفلك 

الآخرين.
 -يجب على الآباء غ�صل اأيديهم.

 -بالنظر اإىل اأن الر�صع الذين تقل اأعمارهم عن 12 �صهًرا ل ميكنهم ارتداء 
الأقنعة، فهم يحتاج�ن اإىل تدابري وقائية حمددة.

قبل  اليدين  وغ�صل  الأقنعة  ارت���داء  الرعاية  ومقدمي  لل�الدين  املهم   -من 
الت�صال ال�ثيق معهم.

 -تاأكد من تعقيم األعاب طفلك واأدوات املائدة بانتظام.
ماذا ل� كنت تر�صعني طفلك ر�صاعة طبيعية؟

 -اإذا �صعرت الأمهات باأن لديهن اأعرا�ض، فيجب عليهن طلب الرعاية الطبية، 
تن�صح الي�ني�صف: "بالنظر اإىل ف�ائد الر�صاعة الطبيعية، والدور غري الهام 
للأم  ميكن  حيث  الأخ����رى،  التنف�صي  اجل��ه��از  ف��ريو���ص��ات  نقل  يف  الأم  حلليب 

م�ا�صلة الر�صاعة الطبيعية، مع تطبيق جميع الحتياطات اللزمة.
واإعطائه  احل��ل��ي��ب  اإف����راز  ع��ل��ى  ت�صجيعها  فيجب  م��ري�����ص��ة،  الأم  ك��ان��ت   -اإذا 
للطفل عرب ك�ب نظيف اأو ملعقة - كل ذلك مع اتباع نف�ض طرق ال�قاية من 

العدوى.
على  اأطفالهم،  لإطعام  الأطفال  حليب  ي�صتخدم�ن  الذين  الآب��اء  حث   -يتم 
اإذا كان هناك نق�ض  �صمان تنظيف جميع الزجاجات جيًدا وتخزين املنتجات 

يف املتاجر.
 -حافظ على اأمان الأجداد

ما  غالًبا  الأج���داد  اأن  من  الرغم  وعلى  ممتعة-  لي�صت  الجتماعية   -العزلة 
ال�قت  بع�ض  امل��ه��م منحهم  اأح��ف��اده��م، فمن  ل��رع��اي��ة  ا���ص��ت��ع��داد  على  ي��ك���ن���ن 
للراحة، اإن كبار ال�صن والأ�صخا�ض الذين يعان�ن من �صعف جهاز املناعة هم 

الأكرث عر�صة للخطر.
 -حاول اإجراء مكاملة فيدي� لإبقائهم على اطلع دائم باأقاربهم من ال�صباب."

من مرتجم كتاب األف ليلة وليلة اإىل الفرن�صية ؟
ايل  وليلة  ليلة  ال��ف  ترجم  من  ه�  بالند  ان��ط���ان  الفرن�صي  الكاتب 
ا�صهر  م��ن  ه��ي  وليلة  ليلة  ال��ف  ب��ان  معلما   1704 ع���ام   الفرن�صية 
يف  تاأليفها  مت  منذ  كبرية  �صعبية  لها  التي  العربية  املن�عة  الق�ص�ض 

الع�صر العبا�صي الأول والتي ترجمت ايل لغات عديدة.
ماهي اأول عا�صمة ا�صالمية يف العامل العربي ؟

اأول عا�صمة ا�صلمية يف العامل العربي وال�صلمي اأي�صا هي املدينة 
املن�رة 

متى ظهر اأول جهاز تكييف يف العامل ؟
للعامل  امريكا  تكييف ه�ائي ظهر يف  العامل ه�  تكييف يف  اأول جهز 
1912  وال��ذي م��ازال له ا�صمه يف عامل  المريكي �صتيف كارير عام 

املكيفات. 

عظمة.  206 لت�صبح  تندمج  اخلام�صة  �صن  ويف  عظمة،   350 لديهم  ال�لدة  حديثي  • الأطفال 
. اأطنان  ثلثة  ي�صبح  متاما  ي�صداأ  اأن  بعد  احلديد  من  الطن  وزن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �صجر   ، املت��صط  البحر  الزيت�ن يف بلد ح��ض  ، ويكرث �صجر  ال�صلم  اإىل  الزيت�ن يرمز  اأن غ�صن   •
الزيت�ن تعمر  200 �صنة .

. �صخمة  ج�فية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�صحراء  رمال  • اأن 
تنف�ض بدون  املياه  حتت  �صاعة  البقاء  ي�صتطيع  احل�ت  اأن  تعلم  • وهل 

مرة.  700 بن�صبة  اأذنك  يف  البكترييا  من  يزيد  �ص�ف  فقط،  واحدة  �صاعة  ملدة  ال�صماعات  • ارتداء 
العامل. يف  اإن�صان  كل  مقابل  دجاجة   2 • هناك 

.21-13 مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�ض  يرتكبها  ال�صط�  عمليات  من   80% • ن�صبة 
�صنة.  18 عن  اأعمارهم  تقل  اأ�صخا�ض  يرتكبها  اجلرائم  • ن�صف 

العامل. يف  اإن�صان  كل  مقابل  منلة  ملي�ن  • هناك 

الغوريال وال�صياد 
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الإفراط يف تناول اجلنب

ب�صبب  اجل��ن،  تناول  يف  الإف���راط  من  للتغذية  الأملانية  اجلمعية  ح��ذرت 
احت�ائه على امللح والأحما�ض الدهنية امل�صبعة التي متهد الطريق لبع�ض 
الربوتني  على  واحت�ائه  ال�صحية اجلمة،  ف�ائده  رغم  وذل��ك  الأم��را���ض، 

والكال�صي�م.
رفع م�صت�ى  يت�صبب يف  تناول اجلن  الإف��راط يف  اأن  واأو�صحت اجلمعية 
والإ�صابة  ال�صرايني  ان�����ص��داد  اإىل  ي����ؤدي  ق��د  ال��ذي  ب��ال��دم،  الك�لي�صرتول 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدم�ية.
الأحما�ض  امت�صا�ض  م��ن  اجل�صم  امل�صبعة  الدهنية  الأح��م��ا���ض  وحت���رم 
يف  يت�صبب  مما  اجل�صم؛  يف  اللتهابات  لتثبيط  املهمة  الأ�صا�صية  الدهنية 

الإ�صابة بالتهاب املفا�صل.
كما يت�صبب الإف��راط يف تناول اجلن يف اإبطاء وظيفة الكبد، وي���ؤدي اإىل 
وتن�صح  بال�صرطان،  الإ�صابة  خطر  ويرفع  باجل�صم،  ال�صم�م  ن�صبة  زي��ادة 
اجلمعية بتناول كمية منه ل تزيد على ما بني خم�صني و�صتني غراما ي�ميا 

لل�صتفادة من مزاياه وجتنب خماطره ال�صحية.

حتى التماثيل يف �صاحة �صان مارتن ترتدي اأقنعة الوجه اأثناء الإغالق الوقائي والإجباري لل�صكان ب�صبب 
تف�صي جائحة فريو�س كورونا اجلديد ،  يف بوين�س اآير�س، الأرجنتني.   ا ف ب

يف احدى الغابات كان ي�جد جمم�عة من )الغ�ريلل( تعي�ض يف �صلم وهدوء .. حتى جاء ي�م ا�صتطاع احد 
ايدى  يف  ف�صقط  ا�صدقائه  بع�ض  مع  يلعب  بعيداً  �صرد  ال��ذي  الغ�ريل  �صغار  اح��دى  ي�صطاد  ان  ال�صيادين 
ال�صياد. كان ذلك ال�صياد من قرية جماورة للغابة لذلك وعندما عرفت الم مبا حدث ل�صغريها ثارت وهاجت 
و�صاركها يف ذلك القطيع باأكمله الذي كان يراأ�صه ذكر من ذك�ر الغ�ريل �صخم اجل�صد وق�ى جدا عندما يث�ر 
ل احد ي�صتطيع ان يقف امامه ولن الغ�ريل تت�صرف كالن�صان متاما فقد و�صعت خطة للهج�م على قرية 
ال�صياد ل�صتعادة ال�صغري.. ا�صرع القطيع الكبري الذي يقدر عدده بالع�صرات باخلروج من الغابة باجتاه القرية 
وعندما و�صل�ا اليها قام�ا باللتفاف ح�لها وهم مي�صك�ن يف ايديهم جذوع ال�صجار الكبرية وكمية من ثمار 
ج�ز الهند الياب�صة اخذوا يقذف�ن بها اب�اب البي�ت ال�صغرية وي�صفق�ن بايديهم ب�صدة وهم ي�صرخ�ن وكاأنهم 
يطالب�ن برج�ع ال�صغري بل لقد منع�ا اي من �صكان القرية من امل�صي يف �ص�ارعها مما اخاف القرية وافزعها 
وبقى النا�ض داخل بي�تهم حتى �صباح الي�م الثاين وملا هم�ا باخلروج ف�جئ�ا بان الغ�ريل مل تبارح مكانها 
ومل يرتك�ا القرية بل بات�ا منتظرين خ�فاً من اخراج ال�صغري من القرية. لذا مل ي�صتطع ا اي احد مبارحة 
بيته خ�فا من غ�صبهم وعندما مر وقت مل ي�صلم فيه ال�صغري اليهم اخذت الغ�ريل تقذف الب�اب وت�صرخ بل 
وحاول�ا نزع بع�ض الب�اب من مكانها مما �صبب الفزع لل�صكان وبانت �صرخاتهم من داخل البي�ت فهم يعرف�ن 
كيف ه� غ�صب الغ�ريل عند ذلك احلد قام كبري القرية بار�صال رجاله اإىل ال�صياد لت�صليم ال�صغري اليهم 
حتى يغادروا القرية ولكن ال�صياد مل ياأبه فه� ينتظر مبلغا �صهخما من وراء ذلك ال�صغري فقام بلفه داخل 
غطاء وحاول الهروب به من باب املنزل اخللفي وبعد ان و�صعه يف �صيارته وادارها حدث ما افزعه واخافه فقد 
ظهرت جمم�عة من الغ�ريل ال�صخمه امام ال�صيارة ووقفت ل تبايل ب�صيئ بل لقد ك�صرت عن انياب قاطعه 
جمم�عة  ان  خا�صة  تراجع  والهرب  بال�صيارة  �صدمهم  يف  ال�صياد  فكر  ان  وبعد  �صديد  وت�تر  حمراء  وعي�ن 
اخرى جاءت لتقفز ف�ق ال�صيارة وبداأت يف هزها بق�ة فارتعب ورفع الغطاء عن ال�صغري وفتح له الباب لينزل 
ويذهب لأهله فا�صتقبل�اه ا�صتقبال حاراً وبعد ان اطماأن�ا اإىل انه مل ي�صب باي مكروه هجم�ا على بيت ال�صياد 
وهم يهمهم�ن ويزجمرون مما افزع اهله فخرج�ا هاربني فدخل ذكر الغ�ريل ال�صخم اإىل البيت ثم خرج 
دك��اآً وكاأنه حتذير  البيت  ا�صارة من يده ليدك�ا  لي�صفق بيده وكاأنه اطماأن لعدم وج�د احد داخله واعطاهم 
لل�صياد ولكل من يف القرية بعدم تكرار ذلك مرة اخرى ،وعادوا اإىل القرية يحمل�ن �صغريهم وعاد الهدوء 

للقرية بعد ان فقدت احد بي�تها. 

اأو  احلاليني  املدخنني  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
ال�صابقني ميكنهم درء خماطر الإ�صابة اأو ال�فاة 
الريا�صية. التمارين  مار�ص�ا  اإذا  الرئة  ب�صرطان 

على  للفح�ض  رج��ل   2979 الباحث�ن  واأخ�صع 
مدخنني   1602 ال��ك��ه��رب��ائ��ي،  ال��رك�����ض  ج��ه��از 
لتقييم  ح��ال��ي��ني،  م��دخ��ن��ني  و1377  ���ص��اب��ق��ني 
مدى  اأي  اإىل  اأو  التنف�صية"  "القلبية  لياقتهم 
ال������دوري وال��ت��ن��ف�����ص��ي تزويد  ل��ل��ج��ه��ازي��ن  مي��ك��ن 
اأث���ن���اء اجل��ه��د البدين.  ب��الأك�����ص��ج��ني  ال��ع�����ص��لت 
مكافئات  ب��ا���ص��م  ي���ع���رف  م��ق��ي��ا���ص��ا  وا���ص��ت��خ��دم���ا 
الأك�صجني  كمية  يعك�ض  والذي  الغذائي  التمثيل 

امل�صتهلكة اأثناء الن�صاط البدين.

واتبع الباحث�ن الرجال لنح� 11.6 عام وخلل 
99 منهم  اإ����ص���اب���ة  ت�����ص��خ��ي�����ض  ال���ف���رتة مت  ه����ذه 

ب�صرطان الرئة ت�يف منهم 79 جراء املر�ض.
وق������ال ب�������اروخ ف��ي��ن�����ص��ي��ل��ب��ي���م ال������ذي ق�����اد فريق 
"ميكن للمدخنني ال�صابقني واحلاليني  الدرا�صة 
وال�فاة  الإ���ص��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  ك��ب��ري  ب�صكل  احل���د 
القلبية  اللياقة  زي��ادة  الرئة من خلل  ب�صرطان 

التنف�صية".
"التمرينات  الإل���ك���رتوين  ال��ربي��د  ع��رب  واأ����ص���اف 
ال�صديدة،  اإىل  املعتدلة  )الأي��روب��ي��ك(  اله�ائية 
الدراجات  ورك���ب  والهرولة واجل��ري  امل�صي  مثل 
اإىل خم�ض مرات  30 دقيقة ث��لث  اإىل   20 مل��دة 

القلبية  ال��ل��ي��اق��ة  ي��ح�����ص��ن  اأن  مي��ك��ن  اأ���ص��ب���ع��ي��ا 
التنف�صية". وقال الباحث�ن يف الدورية الأمريكية 
اأن�اع  اأك��رث  الرئة ه�  �صرطان  اإن  ال�قائي  للطب 
ال�صرطان �صي�عا يف العامل، حيث حتدث اأكرث من 
اإ�صابة جديدة و1.8 ملي�ن وفاة �صن�يا  ملي�ين 
ب�صبب املر�ض. ويعترب التبغ اأهم ع�امل الإ�صابة 

وال�فاة ب�صرطان الرئة.
اأن حت�صني  اإىل  الدرا�صة  باحثي  وت�صري تقديرات 
اللياقة القلبية التنف�صية ميكن اأن يقلل الإ�صابة 
ال�صابقني  امل��دخ��ن��ني  ل���دى  امل��ئ��ة  11 يف  ب��ح���ايل 
ويح�ل دون نح� 22 يف املئة من ال�فيات ب�صبب 

املر�ض لدى املدخنني احلاليني امل�صابني به.

التمارين الريا�صية قد تقلل خطر االإ�صابة ب�صرطان الرئة


