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من يكرث من تناول الزبادي ينعم بخ�صر نحيل!
اإنقا�ص الوزن واحل�سول على خ�سر نحيل هو حلم ت�سعى الكثريات 
اأن الو�سول لذلك لي�ص اأمرا  اأثبتت  اأن درا�سة حديثة  لتحقيقه، بيد 
�سعبا ويحتاج فقط للإكثار من تناول لنب الزبادي. فما ال�سر وراء 

ذلك؟
اللنب  يتناولون  من  اأن  اإىل  �سابقة  درا���س��ات  لنتائج  مراجعة  اأ���س��ارت 
الدهون  تراجع معدالت  مع  اجل�سم  وزن  بنق�ص  ينعمون  )الزبادي( 
ف�سل عن اخل�سر النحيل. وقالت ايرين لينوار-فينكوب من جامعة 
اوتريخت يف هولندا "الدرا�سات التي تبحث خ�سي�سا يف نق�ص الوزن 

حمدودة للغاية".
13 منها على مراقبة وزن  ركز  و�سملت الدرا�سة مراجعة 22 بحثا 
منه  يكرثون  من  اأن  اإىل  وتو�سلت  ال��زب��ادي  تناول  من  يكرثون  من 
يفقدون الكثري من الكيلوغرامات وينعمون ب�سحة ج�سمانية اأف�سل. 
ر�سد  ت�سمنت  �سابقة  درا���س��ات  اإن  لل�سمنة  الدولية  ال��دوري��ة  وقالت 
اأكرب من الزبادي جاءت بنتائج متباينة  حاالت من يتناولون كميات 
من حيث نق�ص الوزن ومل ت�ستبعد اإحدى هذه الدرا�سات احتمال اأن 

يكون ال�سبب يف كميات الكال�سيوم امل�ستهلكة.
كمربدج  بجامعة  االكلينيكي  الطب  كلية  من  وه��ي  ف��ور  نيتا  وقالت 
"يحتوي الزبادي على  الربيطانية التي مل ت�سارك يف هذه الدرا�سة 
جمة  فوائد  لها  تكون  قد  �سغرية  بكميات  املغذية  امل��واد  من  الكثري 
للدهون.  الغذائي  التمثيل  عن  امل�سوؤول  الكال�سيوم  ومنها  حمتملة 
"والأن الزبادي منتج متخمر فقد تكون له اآثار اإيجابية على البدانة 
واأي�سا من خلل تاأثريه على الكائنات الدقيقة يف االأمعاء وهو جمال 

يحتاج ملزيد من الدرا�سة االآن".
وقالت لينوار-فينكوب اإنه من اأجل البحث ب�سورة مكثفة عن االأ�سباب 
ال�سروري  فمن  ال���وزن  ونق�ص  ال��زب��ادي  ب��ن  العلقة  وراء  الفعلية 
توفري عدد كاف من امل�ساركن يف الدرا�سة مع متابعة حاالتهم على 
�سنة مع و�سع ت�سميم ملئم للتجربة  مدى زمني طويل يف حدود 

لدرا�سة تاأثري الزبادي مبفرده.

للطحالب البحرية فوائد مذهلة 
اخلا�سة  بتوابله  معروف  فهو  االآ�سيوي،  املطبخ  حول  االآراء  تختلف 
الطحالب  مثل  كثريا  معروفة  غري  ملكونات  ا�ستخدامه  عن  ف�سل 
قد  فوائدها  لكن  ماألوف،  الطحالب غري  تناول  يكون  قد  البحرية، 

جتعل الكثريين يقبلون على تناولها دون تردد!
الطبيعية ودورها  االأع�ساب  التي تتحدث عن فوائد  الدرا�سات  تكرث 
الكثري  علج  يف  اأهميتها  عن  ف�سل  كثرية،  اأمرا�ص  من  الوقاية  يف 
من االأمرا�ص. ورغم تعدد االأع�ساب الطبيعية، اإال اأن لكل نوع فوائده 
اخلا�سة. وتعد الطحالب واحدة من اأكرث االأع�ساب املفيدة لل�سحة، 
وهو رمبا ما ال يعرفه الكثريون. ووفقا ملا ورد يف موقع "غيزوندهايت 
تيب�ص" فاإن الطحالب تعد من املكونات االأ�سا�سية يف النظام الغذائي 
االآ�سيوي، فهم ي�ستخدمونها يف حت�سري اأطباقهم منذ اآالف ال�سنن. 

اأما فوائد هذه الطحالب، فتعود اإىل االأ�سباب التالية:
ال�سرورية: الغذائية  باملواد  1.غنية 

تعد الطحالب البحرية م�سدر غني باملواد الغذائية ال�سرورية، فهي 
غنية بالكال�سيوم، اإذ ت�سل ن�سبة الكال�سيوم فيها اإىل 168 غراما يف 
100 غ��رام. وهي تفوق بذلك كمية الكال�سيوم املوجودة يف كل  كل 
الطحالب  من  اأن���واع  هناك  اأن  علما  االأخ�سر.  وامللفوف  القرنبيط 
حتتوي على كمية من املعادن تفوق ن�سبة املعادن املوجودة يف خمتلف 
عالية  كمية  على  البحرية  الطحالب  حتتوي  كما  احلليب.  منتجات 
من فيتامن "B12" وحم�ص الفوليك واملغنيزيوم. وجدير بالذكر 
اأن �سلطة االأع�ساب البحرية غنية باحلديد وهي تفوق كمية احلديد 
املوجودة يف اللحوم احلمراء مبعدل 25 باملئة، كما اأنها م�سدر نباتي 

غني بالربوتينات.
للأك�سدة: امل�سادة  باملواد  غنية   .2

حتتوي الطحالب على كمية وفرية من م�سادات االأك�سدة واملغذيات 
بخ�سائ�سها  املعروفة  القلويدات  م��ن  العديد  ع��ن  ف�سل  النباتية، 
ال��ق��وي��ة امل�����س��ادة ل��لأك�����س��دة. م��ا يجعلها م��ف��ي��دة ج���دا ل��ل��وق��اي��ة من 
ال�سرطانية.  اخل���لي���ا  مل��ك��اف��ح��ة  امل��ن��اع��ي  اجل���ه���از  ودع����م  ال�����س��رط��ان 
امل�سببة  امل�سادة لللتهابات  القوية  والطحالب معروفة بخ�سائ�سها 

الأمرا�ص مزمنة، ف�سل عن دورها يف تاأخري ال�سيخوخة.
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حرب ذكية.. هكذا يبحث 
العلماء عن الدواء 

الوقت  امل�ستجد، وك��م م��ن  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  ل��ع��لج  اأدوي����ة  مل���اذا ال منتلك 
�سي�ستغرق يف تطويرها؟ االإجابة بب�ساطة اأن الفريو�ص التاجي الذي ي�سبب 
املر�ص COVID-19، جديد متاما، وقد ي�ستغرق تطوير دواء جديد 
له �سنوات. لذا فاإن هناك طريقة اأخرى، وهي البحث يف االأدوية القدمية.

العلوم  اأ�ستاذ ومدير معهد  كروغان،  نيفان  االأحياء  لعامل  فبح�سب مقال 
فاإن  األ���رت،  �ساين�ص  موقع  على  كاليفورنيا  بجامعة  الكمية  البيولوجية 
الفريو�ص التاجي اجلديد ال مينح العامل هذا النوع من الوقت. ومع اإغلق 
معظم دول العامل والتهديد الذي يلوح يف االأفق مبلين الوفيات، يحتاج 

الباحثون اإىل اإيجاد دواء فعال ب�سكل اأ�سرع لهزمية فريو�ص كورونا.
ن��ادرة يف  التحدي وفر�سة  الو�سع يل ولزملئي  ه��ذا  ق��دم  ويقول:" لقد 
العمر للم�ساعدة يف حل هذه االأزمة ال�سحية واالقت�سادية ال�سخمة التي 

ي�سكلها الوباء العاملي".
العلوم  ف��ري��ق يف معهد  بتجميع  ك��روغ��ان  ق��ام  االأزم����ة،  ه��ذه  ويف مواجهة 
فران�سي�سكو،  �سان  كاليفورنيا،  جامعة  يف   )QBI( الكمية  البيولوجية 

الكت�ساف كيف يهاجم الفريو�ص اخلليا.
ولكن بداًل من حماولة اإن�ساء دواء جديد بناًء على هذه املعلومات، "فاإننا 
نتطلع اأواًل ملعرفة ما اإذا كانت هناك اأي اأدوية متاحة اليوم ميكن اأن تعطل 

هذه امل�سارات وحتارب الفريو�ص التاجي".
ويعمل الفريق املكون من 22 باحثا، حتت ا�سم QCRG ، ب�سرعة فائقة 

- على مدار ال�ساعة ويف نوبات - �سبعة اأيام يف االأ�سبوع.

في�صبوك ت�صخر م�صنجر 
يف حماربة كورونا 

"في�سبوك" اال�ستعانة مبطوري  با�سرت 
للتو�سل  ال�سركة  خ���ارج  م��ن  برجميات 
للدرد�سة  خل��دم��ت��ه��ا  ت�����س��م��ح  ط���رق  اإىل 
التي  امل��ن��ظ��م��ات  م�����س��اع��دة  "م�سنجر" 
كورونا  فريو�ص  حماربة  ال�سحة  تعنى 
التوا�سل  ���س��ب��ك��ة  ودع�������ت  امل�������س���ت���ج���د. 
اأي�سا خرباء يف الربجميات  االجتماعي 
االإنرتنت  ع��رب  حملة  يف  امل�����س��ارك��ة  اإىل 
ال�ستخدام  ط�����رق  اإي����ج����اد  اإىل  ت���ه���دف 
"م�سنجر" جلعل لزوم ابتعاد االأ�سخا�ص 
اأ���س��ه��ل وتوفري  ال��ب��ع�����ص  ب��ع�����س��ه��م  ع���ن 
م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ح����ول ال����وب����اء، على 
�ستان  "م�سنجر"  رئي�ص  ن��ائ��ب  ق��ال  م��ا 
���س��دن��وف�����س��ك��ي يف م���دون���ة. وك�����س��ف عن 
ب��رن��ام��ج ع��امل��ي ي��ه��دف اإىل ال��رب��ط بن 
تابعة  ووك���االت  ر�سمية  �سحة  منظمات 
ل���لأمم امل��ت��ح��دة م��ع م��ط��وري��ن ميكنهم 
يف  "م�سنجر"  ال���س��ت��خ��دام  �سبل  اب��ت��ك��ار 
الرد  وت�سريع  دقيقة  معلومات  ت�سارك 
اأ���س��ئ��ل��ة االأف������راد. ومي��ك��ن ملطوري  ع��ل��ى 
م�ساعدة  املثال  �سبيل  على  الربجميات 
الردود  اأمت��م��ة  على  والهيئات  ال��وك��االت 
للعاملن  لل�سماح  املتكررة  االأ�سئلة  على 

لديها القيام مبهام اأ�سعب.
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حماربة ال�صمنة ببكترييا الأمعاء والربودة
م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة وج����دت درا�����س����ات ع��ل��م��ي��ة اأن 
ال�سمنة.  عن  ما  ب�سكل  م�سوؤولة  االأمعاء  بكترييا 
قادرة  اأنها  اإىل  ت�سري  م��وؤخ��راً  ن�سرت  درا���س��ة  لكن 
تاأثري معاك�ص، ورمبا يكون لها دور  اإح��داث  على 
يف احلد من االأمرا�ص املرتبطة بال�سمنة. فكيف 

يكون ذلك؟
اجل�سم  تعر�ص  عند  اإن��ه  العلمية  احلقيقة  تقول 
للربد، فاإنه يحرق الدهون ب�سرعة اأكرب، والنتيجة 
انخفا�ص وزن االإن�سان. يف احلقيقة، فاإن امل�سوؤول 
بعبارة  اأو  االأم��ع��اء،  بكترييا  التاأثري هي  ه��ذا  عن 

اأدق تركيب تلك االأنواع املختلفة من البكترييا.
تو�سل اإىل هذه احلقيقة علماء يف �سوي�سرا، وذلك 
الفئران،  على  ال��ت��ج��ارب  م��ن  �سل�سلة  اإج���راء  بعد 
)د.ب.ا(،  االأملانية  االأن��ب��اء  وكالة  اأورد  ما  بح�سب 
املتخ�س�سة.  العلمية  "�سيل"  دوري����ة  ع��ن  ن��ق��ًل 

اأن  ال��دوري��ة  العلماء يف  ه��وؤالء  وكتب 
ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه��م ت��ل��ك ق��د ت�����س��اع��د يف 

مكافحة ال�سمنة.
الدرا�سة،  ه��ذه  على  امل�سرف  وي��ق��ول 

جنيف:  جامعة  من  ترايكوف�سكي،  مريكو 
وتاأكيد االحتماالت  "نحن مت�سوقون لتجربة 

تلك  بع�ص  ك��ان  اإذا  وم��ا  النتائج،  لهذه  العلجية 
ال�سمنة، وبالتايل  ق��ادراً على احلد من  البكترييا 
بازدياد  املرتبطة  االأمرا�ص  التغلب على عدد من 
الوزن". ويف التجربة، قام ترايكوف�سكي وزملوؤه 
ب��اردة تبلغ  بالفئران يف درج��ة ح��رارة  باالحتفاظ 
���س��ت درج����ات م��ئ��وي��ة، وم���ن ث��م درا���س��ة التغريات 
اأن  ال��ع��ل��م��ي  ال��ف��ري��ق  ووج���د  ل��دي��ه��ا.  اجل�سمانية 
اأنواع بعينها من بكترييا  الربودة اأدت اإىل هيمنة 

االأمعاء، مقارنة بهيمنة اأنواع اأخرى يف درجات 
احلرارة العادية للغرفة، فيما اختفت اأنواع 

باأكملها يف درجات احلرارة املنخف�سة، 
"اأكريمان�سيا  ب��ك��ت��ريي��ا  م��ث��ل 

مو�سينيفيل".

اإن  �سابق  م��وؤمت��ر �سحفي يف وق��ت  ب��لزي��و يف  واأف����اد دي 
املدخنن اأكرث عر�سة للخطر. واأ�ساف "اإذا كنت مدخناً 
اأكرث  يجعلك  فهذا  االإلكرتونية  لل�سجائر  م�ستخدما  اأو 
ال�سعي  ع��ل��ى  ن��ي��وي��ورك  ���س��ك��ان  وح���ث  للخطر".  ع��ر���س��ة 
موؤكدا  التدخن.  عن  للإقلع  م�ساعدة  على  للح�سول 
االإلكرتونية  لل�سجائر  م�ستخدما  اأو  مدخناً  كنت  "لو 
ف���ه���ذه ف��ر���س��ة ج���ي���دة ج�����داً ل���لإق���لع ع���ن ه����ذه العادة 

و�سن�ساعدك". وفقاً لوكالة رويرتز.
الهوائية  ال�ّسعب  عمل  يعيق  التدخن  اأن  باحثون  وب��ن 
ك��خ��ط دف����اع م��ي��ك��ان��ي��ك��ي داخ����ل اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����س��ي �سد 
الذي  االأم��ر  البيئية،  واملوؤثرات  والفريو�سات  امليكروبات 
يقلل كفاءتها الوظيفية وقدرتها على التجدد، ويجعلها 
ال�سعبي،  وال���رب���و  امل��زم��ن��ة،  ل��لل��ت��ه��اب��ات  �سهلة  �سحية 
موقع  ن�سره  ما  بح�سب  وللفريو�سات.  الرئوي،  والتليف 

�سن" الربيطاين. " ذا 
ال�سجائر  ال��ن��اج��م ع���ن دخ����ان  ال��ت��ل��وث اجل�����وي،  وُي���ع���د 
بع�ص  واأن  خ�سو�ساً  ال��ف��ريو���ص،  م�سببات  م��ن  وغ��ريه��ا، 
اأنواع الفريو�سات والفطريات تتغذى من النفايات التي 
االأماكن  يف  من��وه��ا  اإمكانية  ي��ع��زز  م��ا  االإن�����س��ان،  يرميها 

امللوثة.

ن�صائح ذهبية 
التي ميكن  اأكرب املخاطر ال�سحية،  التدخن من  يعترب 
جت��ن��ب��ه��ا، ول��ذل��ك ت����زداد اأه��م��ي��ة االإق�����لع ع��ن التدخن 
ال�سابق  ال��ت��اري��خ  ع��ن  النظر  وبغ�ص  االأع��م��ار  جميع  م��ع 

للتدخن.
وقال فولفجاجن بريينز، رئي�ص جميعة غري املدخنن يف 

براندنبورج برلن، اإن الكثريين يواجهون �سعوبة كبرية 
من  نوعاً  ت�سبب  ال�سجائر  الأن  التدخن  االإق��لع عن  يف 

االإدمان بفعل النيكوتن ال�سام للأع�ساب.
واإذا مل  يعد م�ساألة عقلية،  التدخن  اأن  واأ�ساف بريينز 
امل��رة االأوىل،  امل��رء م��ن االإق���لع ع��ن التدخن يف  يتمكن 
مع  التعامل  عليه  يتعن  ب��ل  يياأ�ص،  اأن  عليه  يجب  ف��ل 
�سلوكياته اأثناء التدخن وتدريب عقله الأن االأمر يتعلق 

يف املقام االأول بك�سر العادات.

العالج ال�صلوكي املعريف
املعريف  ال�سلوكي  العلج  اأهمية  الدرا�سات  اأظهرت  وق��د 
ال��ت��دخ��ن. واأو���س��ح الربوفي�سور  يف جن��اح االإق����لع ع��ن 
رايرن توما�سو�ص، الطبيب النف�سي بامل�ست�سفى اجلامعي 
هامبورج اإيبندورف، قائًل: "ال ميكن تعوي�ص االعتماد 

النف�سي من خلل االأدوية".
ال��وق��اي��ة من  واأ���س��اف��ت مي�سيل ج��وك��ه، رئ��ي�����ص وح����دة 
قائلة:  ال�سحية،  للرتبية  االحت���ادي  امل��رك��ز  يف  االإدم���ان 
"متتاز الربامج الناجحة باأنه يتم تنفيذها بوا�سطة قادة 

دورات موؤهلن، وال يتم الرتويج لها ب�سمان النجاح".

نقطة النهاية
النهاية؛  نقطة  طريقة  باتباع  االأمل���ان  اخل���رباء  وين�سح 
حيث يتم فيها حتديد يوم ثابت ال ي�سمح فيه بالتدخن، 
وي���ك���ون ال��ت��ح�����س��ري ال��ذه��ن��ي ل��ه��ذا ال���ي���وم م���ن العوامل 

احلا�سمة يف االإقلع عن التدخن.
فاإنه  ق��وي��ا،  النيكوتن  على  ال��ب��دين  االع��ت��م��اد  ك��ان  واإذا 
ميكن اال�ستعانة بطريقة علج بديلة اإىل جانب العلج 

ال�سلوكي، حيث اإنها تعمل على تقليل اأعرا�ص االن�سحاب 
يف املرحلة االأوىل للإقلع عن التدخن.

االإقلع  للم�ساعدة يف  االأدوي���ة  بع�ص  وج��ود  ع��لوة على 
ع���ن ال���ت���دخ���ن، وغ���ال���ب���اً م���ا ت���ك���ون امل������واد ال��ف��ع��ال��ة بها 
االأدوية  هذه  �سرف  ميكن  وال  وفارينيكلن،  بوبروبيون 
هذه  وتعترب  طبيب،  رو�ستة  بوا�سطة  اإال  ال�سيدلية  من 
�سمنها  من  اأ�سباب  لعدة  الثاين  اخليار  مبثابة  االأدوي���ة 
العلجية  الطرق  من  العديد  وهناك  اجلانبية.  االآث���ار 
االأخرى للإقلع عن التدخن مثل التنومي املغناطي�سي 
اللغوية  ال��ربجم��ة  اأو  التنف�ص  ب��االإب��ر ومت��اري��ن  وال��وخ��ز 
اأنه مل  اإىل  الع�سبية )NLP(. واأ�سار رايرن توما�سو�ص 
يتم اإثبات فعالية هذه االأ�ساليب عملياً، موؤكداً اأن طريقة 
اآخ��ر، وال  اإىل  االإق��لع عن التدخن تختلف من �سخ�ص 

توجد طريقة تتنا�سب مع كل االأ�سخا�ص.

زيادة الوزن
وزنهم  ي���زداد  اأن  يخ�سون  املدخنن  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
اأن  االإق��لع عن التدخن، واأو�سحت مي�سيل جوكه  بعد 
التغيري يف عملية االأي�ص بعد االإق��لع عن التدخن قد 
ال��وزن، ولذلك من االأف�سل  اإىل زي��ادة طفيفة يف  ي��وؤدي 

اتباع نظام غذائي �سحي وممار�سة التمارين الريا�سية.
و�سرعان ما تظهر االآثار االإيجابية للإقلع عن التدخن 
اآثار �سلبية، مثل زيادة الوزن، حيث ينخف�ص  اأية  وتفوق 
الطبيعي،  املعدل  اإىل  القلب  نب�سات  وتعود  ال��دم  �سغط 
كما تظهر درجة احلرارة الطبيعية يف اليدين والقدمن، 
�سحية  فائدة  ميثل  التدخن  عن  االإق���لع  ف��اإن  ولذلك 

اأكرب من زيادة الوزن قليًل. 

حيل جتعل من منزلك 
اأو�صع للعمل من املنزل

يف حن اأنك قد تكون معتاداً على 
مكتب  يف  ال��ي��وم��ي  بعملك  ال��ق��ي��ام 
كبري مفتوح، فاإنك قد جتد نف�سك 
امل��ن��زل يف  جم���رباً على العمل م��ن 
فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  حلظة  اأي 

كورونا. 
ومع ذلك ال داعي الأن ت�سعر باأنك 
ال�سغرية،  ���س��ق��ت��ك  يف  حم���ا����س���ر 
امل�ساحات  جت��ع��ل  اأن  امل��م��ك��ن  ف��م��ن 
اأك����رب، مب�ساعدة  ت��ب��دو  ال�����س��غ��رية 

بع�ص احليل. 
ميل  دي��ل��ي  �سحيفة  اأوردت  وق���د 
الديكور  حيل  بع�ص  الربيطانية 
تو�سيع  ع�����ربه�����ا  مي����ك����ن  ال�����ت�����ي 
على  امل��ن��زل،  يف  ال�سيقة  امل�ساحات 

النحو التايل: 
اأثاث بحجم منا�سب:  اختيار   -  1
ي��ق��ول خ���رباء م��ن جم��ل��ة "بيد�ص 
اأمن����اط  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ثريدز" 
االأثاث  حجم  حت��دي��د  اإن  احل��ي��اة، 
وتنا�سقه مع حجم الغرفة ي�ساعد 
امل�����زي�����د من  ع���ل���ى  احل���������س����ول  يف 
امل�ساحة، لذا ال بد من اأخذ قيا�سات 
من  ينا�سبها  م��ا  ومعرفة  الغرفة 

اأثاث. 
املعلقة:  النباتات  ا�ستخدام   -  2
تبدو  ال�������س���غ���رية  ���س��ق��ت��ك  جل���ع���ل 
اأو  النباتات  ا�ستخدام  اأك��رب، ح��اول 
اأو على  ال�سقف  املعلقة من  الزينة 
بيد�ص  جملة  وبح�سب  ال��رف��وف. 
ث���ري���دز، ف����اإن ت��ع��ل��ي��ق ال��ن��ب��ات��ات اأو 
املزيد  يوفر  الرفوف  على  و�سعها 

من امل�ساحة االأر�سية. 
اكتظاظ  يعترب  الب�ساطة:   -  3
ال���������س����ق����ة ال���������س����غ����رية ب������االأث������اث 
واالأغرا�ص اأحد اأهم العوامل التي 
لذا  م�ساحة،  اأ�سغر  تبدو  يجعلها 
االأغرا�ص  ع���دد  تقليل  م��ن  ب��د  ال 
امل��ك��ت��ظ��ة يف امل����ك����ان وو����س���ع���ه���ا يف 
اأن  ح������اول  واالأدراج.  اخل����زائ����ن 
االأ�سطح  ب�سيطة على  اأ�سياء  تبقي 
الإعطاء  وال����رف����وف  وال�����ط�����اوالت 

�سعور باأن �سقتك اأكرب م�ساحة. 
اأك��رب حجماً:  لوحات ومرايا   -  4
اإن  ال�����دي�����ك�����ور،  ب���ح�������س���ب خ��������رباء 
ما  ع��ادة  الكبرية  واملرايا  اللوحات 
م�ساحة  ب��ات�����س��اع  ان��ط��ب��اع��اً  تعطي 
املكان. وعلى العك�ص فاإن ا�ستخدام 
القطع ال�سغرية يعطي �سعوراً باأن 

املرء يعي�ص يف بيت للدمى. 
ال�������رف�������وف  ا�������س������ت������خ������دام   -  5
واخل��ط��اف��ات: ك��م��ا ه��و احل���ال مع 
ا�ستخدام  م���ن  ب���د  ال  ال���ن���ب���ات���ات، 
لو�سع  واخل�����ط�����اف�����ات  ال�����رف�����وف 
والتحف،  ال��زي��ن��ة  ق��ط��ع  وت��ع��ل��ي��ق 
امل�ساحة  زي�����ادة  ���س��اأن��ه  م���ن  وه�����ذا 

االأر�سية يف ال�سقة. 

هل التدخني يجعلك اأكرث عر�صة للإ�صابة بفريو�س كورونا؟

تقيك  قد  النظافة  على  واملحافظة  اليدين  غ�صل 
نوعًا ما من الإ�صابة بفريو�س كورونا. ولكن ماذا عن 
م�صاعفات التدخني؟ هل يجعلك اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
بالفريو�س؟ خرباء �صحة يحذرون، وين�صحون ب�صرورة 

الإقالع عن التدخني. فما عالقته بالفريو�س؟
التدخني عادة غري �صحية بطبيعة احلال، فهو م�صوؤول 
عن الإ�صابة بالعديد من الأمرا�س. ولكن هل ي�صاعف 
من خطر الإ�صابة بفريو�س كورونا كوفيد19-؟ يقول 
الأملانية  اجلمعية  رئي�س  فايفر،  مايكل  الربوفي�صور 
واإن  حتى  الأملانية،  الأنباء  لوكالة  الرئة  لأمرا�س 
غري  النهائي،  التقييم  لتحديد  قليلة  البيانات  كانت 
عر�صة  اأكثثرث  "املدخنني  اإن:  القول  املمكن  من  اأنثثه 
ب�صبب  وذلك  ب�صكل عام لالإ�صابة بعدوى فريو�صية". 

تاأثرهم ال�صريع باأمرا�س اجلهاز التنف�صي.
بيل دي  نيويورك  بلدية  رئي�س  اأخرى، قال  من جهة 
بالزيو اإن التدخني اأو ا�صتخدام ال�صجائر الإلكرتونية 
اأعرا�س  اأكرث عر�صة خلطر املعاناة من  النا�س  يجعل 

حادة فور اإ�صابتهم بفريو�س كورونا.

ن�صائح ت�صاعدك 
على النوم خلل 

دقائق معدودة
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خليفة بن حممد يوؤكد جهوزية املتطوعني ملكافحة كورونا22

درا�صة اخلوا�س امليكانيكية خلاليا الورم املنت�صرة مبجرى الدم

باحثون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يطورون تقنية جديدة لأداء خزعة الدم من مر�صى ال�صرطان 

يف الذكرى الثامنة لنطالقتها

مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي يبث اأم�صية »اإيقاعات على ال�صطح« عرب الإنرتنت 

•• اأبوظبي - الفجر

نهيان،  اآل  خ��ال��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ خليفة  اأك����د 
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية واجب التطوعية، الرئي�ص 
املتطوعن  جهوزية  التطوعي،  فزعة  لفريق  الفخري 
لفريو�ص  حُمتمل  انت�سار  اأي  م��ن  ال��وط��ن  لتح�سن 

كورونا، وذلك بالتعاون مع اجلهات الطبية واملعنية.
وقال: تهدف هذه املبادرة اجلماعية التي مت اإطلقها 
تطوعي  منهج  اإي��ج��اد  على  واحل��ف��اظ  الت�ساركية،  اإىل 
يجمع املتطوعن واجلهات املخت�سة، يف اإطار امل�سوؤولية 
توفري  اإىل  الهادفة  امل�ساعي  مع  ومتا�سياً  املجتمعية، 

خدمات ذات رعاية �سحية متكاملة للمجتمع.
واأ�ساف: با�ستطاعة املتطوعن واملتطوعات اأداء جميع 
اإخ�ساعهم  ب��ع��د  امل��ط��ل��وب��ة،  امل��ي��دان��ي��ة  وامل���ه���ام  االأدوار 

املعتمدة  االح��رتازي��ة  واالإج����راءات  الوقائية  للربامج 
م��ن ط���رف اجل��ه��ات ال��ط��ب��ي��ة، ان��ط��لق��اً م��ن االأه����داف 
والوقوف  الطوعية،  اخلدمة  اإىل  الرامية  االإن�سانية 
املجتمع  احتياجات  ات�ساع  حال  يف  م�ستجدات  اأي  على 

وموؤ�س�ساته. 
ال��ت��ط��وع��ي��ة، وف���ري���ق فزعة  اأن ج��م��ع��ي��ة واج����ب  وذك����ر 
االأمور  ملناق�سة  ا�ستعداد  على  و�سركائهما،  التطوعي، 
كورونا  مر�ص  ملواجهة  توافرها  ال��واج��ب  التنظيمية 
احلكومية،  اجل��ه��ات  لتعليمات  تبعاً  وذل���ك  امل�ستجد، 
والعمل جنباً اإىل جنب مع االأطراف ال�سحية واملعنية 
الب�سرية،  وال��ن��ف�����ص  وال��ن��ظ��ام  االأم����ن  ل�����س��م��ان ح��ف��ظ 
وتاأمن �سبل الراحة وال�سلمة واالطمئنان للجمهور 

واحلفاظ من اأي حوادث مرتقبة.
واأكد اأن املتطوعن على ا�ستعداد وتاأّهب تام لتلبية نداء 

الواجب يف ظل الظروف التي تعي�سها املنطقة، ودولة 
حت�سن  يف  ي�سهم  مم��ا  عنها،  مب��ع��زٍل  لي�ص  االإم����ارات 
الوطن داخلياً، ومد اأوا�سر امل�ساركة االإيجابية، وتعزيز 
امل��ج��ت��م��ع، الفتاً  اأف����راد  م��ع��اين ال��رتاب��ط ب��ن خمتلف 
وهم  عليها،  املقبلن  للمهام  ت��ام  اإدراك  على  اأنهم  اإىل 
يومياً على توا�سل معنا للوقوف على اآخر امل�ستجدات، 
التكاتف  ت��ت��ط��ل��ب  ط���ارئ���ة  ظ����روف  اأي  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل 

والرتابط املجتمعي.
امل�سارعة  اإىل  املجتمع،  اأف��راد  حممد،  بن  خليفة  ودع��ا 
للن�سمام مع املتطوعن واملتطوعات يف جمعية واجب 
تكري�ص  اأجل  من  التطوعي،  فزعة  وفريق  التطوعية، 
اأن  العمل االإن�����س��اين، وتلبية ن���داءات ال��واج��ب، م��وؤك��داً 
ُيحتذى  مثااًل  زال��وا  وم��ا  كانوا  الوطن  و�سابات  �سباب 

لتحّمل امل�ساق من اأجل خدمة الوطن واالإن�سانية.
التطوعي، حياًة وعطاًء، ومهمًة رفيعًة  العمل  واعترب 
يغر�ص  ُمق�ّدر  اأنه عمل  االإن�سانية، ف�سًل عن  يف غاية 
لدى املتطوعن، وفئاته ال�سبابية والعمرية، االإح�سا�ص 
من  الكثري  طّياته  يف  ويحمل  املجتمعية،  بامل�سوؤولية 
الوطن،  وب��ن��اء  ت��ق��ّدم  يف  ت�سب  التي  واملفاهيم  امل��ع��اين 
مما ي�سهم يف اإن�ساء جيل على قدر من الثقة واالعتزاز 

ب�سمو الوطن ورفعته.
واأو�سح اأن املجتمع على وعي تام باأهمية التطوع ودوره 
به  تنادي  وموؤ�س�ساته  ال��دول  اأ�سبحت  وقد  االإن�ساين، 
مردود  من  يحققه  ملا  نظراً  ممار�ساته،  على  وت�سّجع 
واملتطوعن  ج��ه��ة،  م��ن  ال��وط��ن  على  ينعك�ص  اإي��ج��اب��ي 
من جهة ثانية بال�سعور باالنتماء للمجتمع واكت�ساب 
اخلربات الثقافية، وغريها من املهارات التعليمية التي 
بهم يف  ُت��ن��اط  ب���اأدوار  للقيام  تامة  ق��درة  جتعلهم على 

خمتلف االأزمات العار�سة واال�ستثنائية.
التطوعي،  العمل  �سّباقة يف  االإم��ارات  دول��ة  اإىل  واأ�سار 
حيث عمل القائد املوؤ�س�ص، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان "طيب اهلل ثراه" على غر�ص العمل التطوعي يف 
نفو�ص اأبناء الوطن واملجتمع، وا�ستمر على النهج نف�سه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص 
الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة،  رئي�ص  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد 
الوزراء، حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى 
اأع�ساء  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة،  للقوات 

املجل�ص االأعلى للحتاد، حكام االإمارات.

•• اأبوظبي - الفجر 

االأ�سباب  اأح������د  ال�������س���رط���ان  م���ر����ص  ي���ع���دُّ 
ال����وف����اة على  اإىل  ت������وؤدي  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����س��ة 
امل�ستوى العاملي، اإال اأن معدالت ال�سفاء قد 
املر�ص يف مراحله  ت�سخي�ص  اإذا مت  ترتفع 
املبكرة، اأي قبل مرحلة منو وانت�سار الورم 
ورم  ينمو  امل��رح��ل��ة،  ه��ذه  اخلبيث. وخ��لل 
ث��ان��وي يف م��ك��ان اآخ���ر ع��ن ط��ري��ق اخلليا 
وتنف�سل  تن�ساأ  والتي  املتنقلة  ال�سرطانية 
الدم  جم��رى  وت�سلك  الرئي�ص  ال���ورم  ع��ن 

م�سببًة انت�سار املر�ص. 
وقام فريق من الباحثن يف ق�سم الهند�سة 
اإ�سراف  حتت  اأبوظبي،  نيويورك  بجامعة 
الدكتور حممد ق�سامية االأ�ستاذ امل�ساعد يف 
الهند�سة امليكانيكية والبيولوجية الطبية، 
جزيئي  م��وائ��ع  نظام  ذات  من�سة  بتطوير 
ملجهر  امل��ت��ط��ورة  االإج�����راءات  م��ع  متوافقة 
املن�سة  ت��ق��وم   .)AFM( ال���ذري���ة  ال��ق��وة 
املتنقلة  ال�����س��رط��ان��ي��ة  اخل���لي���ا  ب��ال��ت��ق��اط 
ب�سرطان  امل�سابن  امل��ر���س��ى  دم  عينات  يف 
الربو�ستاتا، وفح�ص خ�سائ�سها امليكانيكية 
ال����ذري ع��ل��ى امل�ستوى  امل��ج��ه��ر  ب��ا���س��ت��خ��دام 
النانومرتي، بحًثا عن موؤ�سرات بيولوجية 

ميكانيكية جديدة لهذه اخلليا.
امل��ح��دودة ح��ول دورة احلياة  ورغ��م املعرفة 
العامة للخليا ال�سرطانية املتنقلة، اإال اأنه 
ال يزال عمر وتفاعلت هذه اخلليا اأثناء 
ان��ت�����س��اره��ا يف جم���رى ال���دم اأم����راً جمهواًل 
ل�����س��دة ن��درت��ه��ا و���س��ع��وب��ة ع��زل��ه��ا م���ن بن 

مليارات اخلليا ال�سليمة االأخرى، ولذلك 
الدقة  اأجهزة عالية  االأم��ر تطوير  يتطلب 
البيولوجية  اأمناطها  ودرا���س��ة  ال�ستك�ساف 
وامليكانيكية. وت�سمح التكنولوجيا اجلديدة 
املطّورة بعزل وتو�سيف اخلليا ال�سرطانية 
الك�سف  ت�ساعد يف عملية  وبالتايل  املتنقلة 
امل��ب��ك��ر ع��ن م��ر���ص ال�����س��رط��ان. ك��م��ا ميكن 
تتّبع  ك��اأداة  امل�ستقبل  يف  ا�ستخدامها  اأي�ساً 
ب�سكل  وتطوره  ال��ورم  انت�سار  مدى  ور�سد 

اأكرث كفاءة.
التي  البحثية  ال��ورق��ة  يف  الباحثون  وق���ّدم 
اجلزيئية  امل���وائ���ع  "نظام  ع���ن���وان  حت��م��ل 
بغر�ص  الذرية  القوة  جمهر  مع  املتوافقة 
ال�سرطانية  اخل�����لي�����ا  وع�������زل  حت����دي����د 
امليكانيكية  خ�سائ�سها  وتو�سيف  املنت�سرة 
"نيت�سر  جملة  يف  ن�سرت  والتي  النانوية"، 

نانواإجنينرينغ"  اأن����د  م��اي��ك��رو���س��ي�����س��ت��م��ز 
اجلزيئية  امل���وائ���ع  ن��ظ��ام  تقنية  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
ال�سرطانية  اخلليا  ف�سل  بهدف  املطورة 
املنت�سرة يف عينات الدم الإج��راء املزيد من 
عزل  باإمكانية  النظام  ويتميز  التحاليل. 
خليا  ع��ن  املتنقلة  ال�سرطانية  اخل��لي��ا 
الدم االأخرى عن طريق ر�سد االختلفات 
اأحادية  امل�����س��ادة  االأج�����س��ام  م��ع  تقاربها  يف 
املطورة  االأداة  وجتمع  املتنوعة.  الن�سيلة 
القوة  وجمهر  جزيئي  موائع  نظام  من�سة 
ي��ت��ي��ح حت���ل���ي���لت دقيقة  ال������ذي  ال�����ذري�����ة، 
وااللت�ساق  امل��رون��ة  خ��وا���ص  يف  للتحقيق 
ل��ل��خ��لي��ا ال�����س��رط��ان��ي��ة امل��ن��ت�����س��رة ال��ت��ي مت 

ر�سدها وعزلها.
وت�سكل اخلليا ال�سرطانية املنت�سرة علمة 
ال�سرطان  عن  الك�سف  يف  هامة  بيولوجية 

االإ�سابة.  ف���ر����ص  وحت���دي���د  وت�����س��خ��ي�����س��ه 
لهذه  املكت�سفة  اخل�����س��ائ�����ص  وب��ا���س��ت��خ��دام 
اإجراء  ط��ري��ق  ع��ن  عزلها  ميكن  اخل��لي��ا، 
خزعة �سائلة، وهو اإج��راء اأقل خطورة من 
وباالإمكان  الورم.  لن�سيج  التقليدية  اخلزع 
اأي�ساً ا�ستخدام اخلليا ال�سرطانية املعزولة 
يف اختبارات العقاقري والتو�سيف اجلزيئي 
ال��دق��ي��ق��ة. واجلدير  ال�����س��رط��ان  ل��ع��لج��ات 
اأن  ال�سائلة  للخزع  املتوقع  اأن��ه من  بالذكر 
التقليدية يف  االأن�سجة  مكان خزعات  حتل 
اإجرائها،  ل�سهولة  نظراً  القريب  امل�ستقبل 
حيث ميكن م�ستقبًل اجرائها يف العيادات 
ال�سدد، قال  الطبية وال�سيدليات.  وبهذا 
الدكتور حممد ق�سامية: "نتوقع اأن ت�سكل 
اأداة قوية وفاعلة يف  املن�سة اجلديدة  هذه 
والتنبوؤ  ال�سرطان  ت�سخي�ص مر�ص  جمال 

ب��اح��ت��م��االت ان���ت�������س���اره، وذل�����ك م���ن خلل 
وامليكانيكية  البيولوجية  االأمن��اط  حتديد 
م�ستوى  على  املتنقلة  ال�سرطانية  للخليا 
الدكتور  ق��ال  وم��ن جهته،  الدقة".   ع��ايل 
حممدين ديليورمان املوؤلف االأول للدرا�سة 
نيويورك  ج���ام���ع���ة  يف  االأب�����ح�����اث  وع������امل 
طفيفة  تعديلت  اإج��راء  "ميكن  اأبوظبي: 
ر�سد  يف  ال�ستخدامها  امل��ط��ورة  املن�سة  يف 
اأخ��رى من ال�سرطانات مبا  اأن��واع  وحتديد 

يف ذلك �سرطان الثدي والرئة".
ي���اأم���ل  امل������ط������ورة،  االأداة  وب����ا�����س����ت����خ����دام 
اخل�سائ�ص  اكت�ساف  ي�ساعد  اأن  الباحثون 
ال�سرطانية  ل��ل��خ��لي��ا  ال��ن��ان��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
امل���ن���ت�������س���رة يف حت����دي����د اأمن��������اط اخل���لي���ا 
من  وذل���ك  املتنقلة  ال�سر�سة  ال�سرطانية 

اأجل تطوير علجات اأكرث فاعلية.

•• اأبوظبي- الفجر:

نيويورك  ال��ف��ن��ون يف جامعة  م��رك��ز  اأع��ل��ن   
"اإيقاعات  اأم�����س��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي 
االإنرتنت  ع���رب  ال�����س��ع��ري��ة  ال�سطح"  ع��ل��ى 
ي���وم اجل��م��ع��ة 27 م��ار���ص ال�����س��اع��ة 8:00 
الذكرى  يف  غرينيت�ص(  توقيت   +4( م�ساًء 
وياأتي  الن��ط��لق��ت��ه��ا،  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����س��ن��وي��ة 
ترابط  لتعزيز  املركز  م�ساعي  �سمن  ذل��ك 
اجل���م���ه���ور ب���ال���ف���ن���ون يف اإط�������ار اإر������س�����ادات 
الن�سخة  ه��ذه  وتقدم  االجتماعي.  التباعد 
تعد  وال��ت��ي  ال�سطح"،  على  "اإيقاعات  م��ن 
لل�سعر  وم��ب��ا���س��رة  مفتوحة  اأم�سية  اأط���ول 
اأم�سية  اأول  االأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة  يف 
�سعرية افرتا�سية يف اأبوظبي، حيث جتمع 
املواقع  خمتلف  م��ن  واجل��م��ه��ور  ال��ف��ن��ان��ن 
التوا�سل  موقع  ع��رب  احل��ي  البث  حل�سور 

االجتماعي  في�سبوك.
"اإيقاعات على  �سل�سلة  اأن  اإىل  املركز  واأ�سار 
اأبوظبي  تقاليد  م��ن  اأ�سبحت  ال�سطح" 
ال�سعبية منذ اأن اأطلقها دوريان بول روجرز 
عام 2012، حيث تدعو الطلب واجلمهور 
وال�سعر  ال��ك��ل��م��ات  ال���س��ت��خ��دام  وال��ف��ن��ان��ن 

ومو�سيقى الهيب هوب للتعبري والتوا�سل. 
و���س��ي��ت��وىل ت��ق��دمي االأم�����س��ي��ة دوري�����ان بول 
من  ه��ادئ��ة  اإي��ق��اع��ات  و�ستتخللها  روج����رز 

.A.L.L.A.D من�سق االأغاين
ويف هذه املنا�سبة، قال دوري��ان بول روجرز 
ال�سطح":  على  "اإيقاعات  اأم�سية  موؤ�س�ص 
ال�سعرية  اأم�سيتنا  اأطلقنا  باأننا  اأ�سدق  "ال 
اأن  ال��رائ��ع  م��ن  اأع���وام.  ثمانية  االأوىل منذ 
ن�سهد منو وتطور ال�سعراء والفنانن ممن 
بداأت م�سريتهم الفنية من اأم�سية )اإيقاعات 
على ال�سطح( وهم االآن يك�سبون عي�سهم من 

خلل عملهم ك�سعراء وفنانن حمرتفن، 
حيث قدم مركز الفنون يف جامعة نيويورك 
اأبوظبي من�سة ثقافية تدعم فنهم وتنقله 
ملزيد  الفنانون  وي�ستعد  اآخ��ر.  م�ستوى  اإىل 
من الفر�ص الدولية بينما يوا�سل املجتمع 

الفني االإماراتي منوه ويعزز نطاقه".
للأم�سية  امل��ب��ا���س��ر  ال��ب��ث  "يعد  واأ����س���اف: 
بينما  لنا،  بالن�سبة  كبرية  خطوة  ال�سعرية 
نقوم بهذا العر�ص اخلا�ص بدافع ال�سرورة، 
االجتماعي،  التباعد  اإر���س��ادات  مع  متا�سياً 
كما ميكن ا�ستخدام من�سة االأداء اجلديدة 

يف امل�ستقبل للرتحيب بالفنانن الدولين، 
املحلين  ال��ف��ن��ان��ن  دع����م  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
بكل  نتطلع  العامل.  اأمام  ال�ستعرا�ص فنهم 
حما�ص اإىل ما �سيقدمه م�سهد فنون االأداء 
يف االإم��ارات، حيث يحت�سن مواهب كثرية 

وواعدة".
ومن جانبه، قال بيل براغن املدير الفني 
التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة نيويورك 
بن  للجمع  قوة خا�سة  "للفنون  اأبوظبي: 
ال��ن��ا���ص وت��ع��زي��ز ال���رواب���ط ب��ي��ن��ه��م. ولدينا 
ف��ر���س��ة مل��وا���س��ل��ة ه����ذا ال��ع��م��ل م���ن خلل 
التحديات  م��ن  ال��رغ��م  على  التكنولوجيا 
)اإيقاعات  اأم�سية  �سكلت  بنا.  حتيط  التي 
ثماين  قبل  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سطح(  على 
�سنوات، من�سة اأ�سا�سية لربط اأفراد املجتمع 
االإماراتي من خلل االحتفاء بالتعبري عن 
البارزة  االأم�سية  هذه  نقدم  واليوم  ال��ذات. 
اأم�سية  ال�ست�سافة  جتاربنا  اأوىل  لت�سبح 
ونحن  للجميع.  متاحة  افرتا�سية  �سعرية 
ممتنون ب�سكل خا�ص الأع�ساء فريقنا الفني 
للجمهور.  احل���دث  لتقدمي  عملوا  ال��ذي��ن 
وي�����س��ع��دن��ا اإي�����س��ال اأ����س���وات امل��وه��وب��ن من 

االإمارات اإىل اجلماهري العاملية".

ال�سطح"  ع��ل��ى  "اإيقاعات  فعالية  وت��ل��ت��زم 
اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفنون  ومركز 
بتوفري من�سة للفنانن املقيمن يف الدولة 
جمهور  اأم��ام  االأ�سيلة  اإبداعاتهم  مل�ساركة 
للمواهب  وت���ع���زي���زاً  ال����دع����م.  ل��ه��م  ي���ق���دم 
والكفاءات املحلية، تدعو الفعالية ال�سعراء 
واملو�سيقين  كافة اإىل ا�ستعرا�ص اأعمالهم 

الفنية االأ�سلية فقط.
"اإيقاعات  م���ن  ال��ث��ام��ن  امل��و���س��م  وي��ن��ع��ق��د 
الواليات  �سفارة  م��ن  بدعم  ال�سطح"  على 
اأب��وظ��ب��ي. للمزيد  االأم��ري��ك��ي��ة يف  امل��ت��ح��دة 
ب����زي����ارة املوقع  ت��ف�����س��ل��وا  امل���ع���ل���وم���ات،  م���ن 

االإلكرتوين.
ال���ب���ث  ع������رب  جم���ت���م���ع���ن���ا  اإىل  ان���������س����م����وا 
امل�����ب�����ا������س�����ر ع�����ل�����ى م������وق������ع ف����ي���������س����ب����وك: 

@NYUADArtsCenter
 وجت���در االإ���س��ارة اإىل اأن م��رك��ز ال��ف��ن��ون يف 
جامعة نيويورك اأبوظبي يعدُّ مركزاً لفنون 
فنية  واأع��م��ااًل  ع��رو���س��اً  ُي��ق��دم  االأداء، حيث 
لنخبة من الفنانن املحرتفن واملتمّيزين 
من �سّتى اأنحاء العامل، ف�سًل عن م�ساركات 
اإبداع الطلب واأع�ساء الهيئة  واأعمال من 

التدري�سّية واملجتمع الفني املحلي.

جمل�س �صما حممد للفكر واملعرفة يوا�صل 
فعالياته عرب �صبكات التوا�صل الجتماعي

•• العني - الفجر

وا�سل جمل�ص �سما حممد للفكر واملعرفة فعالياته عرب �سبكات التوا�سل 
االجتماعي �سمن مبادرة رئي�ص املجل�ص ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد 
بن خالد اآل نهيان ) الباحثون عن املعرفة ال توقفهم االأزمات (   ملناق�سة 
اأو���س��رت، حيث يختزل  ك��ت��اب ) اخ���رتاع العزلة ( ل��لأدي��ب االأم��ري��ك��ي ب��ول 
الكاتب احلديث حن حتب�سه الذاكرة داخل ال�سندوق الزجاجي للذكرى 
ويظل يرى العامل من خلف زجاجه امل�سمت دون حياة يعي�سها، بل يتن�سق 
اأدوات عزلته   .. ف�سنع  لن�سيمها  اأو متلم�ص    ، �سماع ل�سخبها  دون  ريحها 

داخل ما�ص يبقيه حيا يف �سندوق الذاكرة  
اختيار  التي جاء مو�سوع  املداخلت  الع�سوات يف طرح  تفاعلت  وقد  هذا 
، وقد  الكتاب فيها موفقا تزامنا مع االأح��داث الطارئة يف الوقت الراهن 
وقعا  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  ملداخلة  كان 
خا�سا حيث حتدثت ) حتت عنوان اأن ت�سمع بعينيك ( قائلة: )حن تقراأ 
وكاأنك ت�سرب فنجان قهوة مع احلكاء وهو يق�ص عليك حكايته فاأنت ت�سمع 
بعينيك  .. هي القدرة الفائقة التي وجدتها يف هذا الن�ص ال�سردي املبدع 
اأو�سرت  ب��ول  براعة  .. لكن  الذاتية  وال�سرية  ال��رواي��ة  ي��راوح ما بن  ال��ذي 
جعلته ن�سا يخطفك منذ اللحظة االأوىل .. ال يهم هل هو �سرية ذاتية اأم 
هو رواية؟ .. املهم تلك اجلرعة االإبداعية وتلك الروعة يف ت�سريح النف�ص 
لذلك  االإدراك   نحو  بعيدة  رحلة  يف  عقله  خ��لل  تعرب  وكاأنك   ، الب�سرية 
االإن�سان الذي اخرتع عزلته فقتل ال�سخب من حوله ، ومات على فرا�ص 
عزلته را�سيا( ثم حتدثت عن العزلة االختيارية فقالت : ) حن يتهاوى 
االإن�سان على ذاته من الداخل يف تلك اللحظات يتهاوى البيت الذي ظل 
هو جدران عزلته االختيارية واجلزيرة التي عا�ص عليها منفردا عن العامل 
قابعا داخل ظلمته،غا�سبا لو انتهك اأحدهم الظلمة بفتح �ستائر النافذة ؛ 
كان هو والبيت كيانا واحدا يتهاويان معا ..  فترتاكم طبقات الدهون على 
ال�سحون مثلما ترتاكم طبقات الدهون يف �سرايينه وياأتي املوت ليخرجا 
�سوؤال طرحته  ، ومتحور احل��وار حول  امل��وت والعدم(  اإىل  العزلة  معا من 
اخرتاع  اإىل  بحاجة  اأن��ك��ن  ت�سعرن  متى   (  : الع�سوات  �سماعلى  ال�سيخة 
باأن  ال�سوؤال  حول  ال��روؤى  تقاربت   ، متار�سنها(  وكيف  ؟  اخلا�سة  عزلتكن 
اأو االختيارية  تكون حل للتحلل من ال�سغوط  العزلة بنوعيها الق�سرية 
النف�سية ومرافقة الذات يف حلظات بعيدا عن �سجيج �سخب احلياة ، واأن 
الكاتب ا�ستطاع اأن ي�سل بك ل�سعور اأنك  اأقرب اإىل الطبيب النف�سي، حن 
يقّيم حالة م�ستع�سية اأمامه، فيقراأ ما بن ال�سطور، وي�سمع كلم املري�ص 
باأذن، ويقراأ خلفّيته النف�سية باأذنه االأخرى، حن تعامل مع مو�سوع كيفية 
اختيار هذا االإن�سان )الذي هو والده( للعزلة كدفاع عن نف�سه، لي�ص من 
ًحا يف االآالم، والذكريات، وعرب  ا، ُم�َسرَّ اخلارج فقط ، لكن من الداخل اأي�سً
ما بن  وق��راأ  ق��راأ  كل من  عزلة  الكاتب  فقد الم�ص   ، لها  اأ�سياء ال ح�سر 
اأ�سطره  يف حماولته ل�سرب العلقات االإن�سانية، عرب رحلة  الكاتب التعارف 
اأو رمبا  ليت�ساحلا،  املحطات،  يلتقي معه يف بع�ص  اأن  وال��ده، حم��اواًل  مع 
رئي�سة  مبداخلة  احل��وار  اختتم  وق��د  نف�سه،  مع  ليت�سالح  احلقيقة-  -يف 
املجل�ص حن حتدثت عن حلظة املوت ) عند املوت و رحيل اأحدهم تكت�سف 
فجاأة اأن هناك من كان يعي�ص على هام�ص اهتمامك ، ولكن مطلوب منك 
عزلته  من  ج��زء  ت�سليم  تعيد  واأن  تراجعها  واأن  مقتنياته،  بن  تفت�ص  اأن 
للآخرين ، ففي حلظة اأن ترفع الغطاء عن مقتنياته واأوراقه ، كاأنك تدرك 
فيواجهك    ، جدرانه  رفيق  يوما  كنت  ال��ذي  البيت  تفا�سيل  االأوىل  للمرة 
عامل  باكت�ساف  ال�سوداء  وال�سعادة  واخلوف  بالده�سة  ممزوج  �سعورغريب 
اخلبايا  تلك  لك  تتك�سف  ، حينها  العامل  نف�سه عن  يعزل  اأن  ح��اول  رج��ل 
خلف جدران عزلته؛  من هنا يكت�سف الكاتب رحلة والده ..  كل االأحداث 
ت�سل�سلت عرب ن�ص �سردي حممل بالكثري من الده�سة وامل�ساعر االإن�سانية 
كتاب  الكتاب  يف مناق�سة  ن��دوة   ( اأم�سية  اأن  بالذكر  ،  واجلدير  املتباينة( 
االأخ���رية حيث ميار�سن  االأزم���ة  الع�سوات يف  اأف���رزت جت��ارب  ( قد  العزلة 
جتلى  ال��ذي  احل���وار  ف��اأث��رت  م�ساعرهن  الم�ست  التي   ، الق�سرية  العزلة 

بتفاعل وم�ساركة اإيجابية.

�ش�ؤون حملية
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على  النوم  قبل  ما  طقو�س  بجميع  املرء  يقوم  قد  �صاق،  يوم  ق�صاء  بعد 
غرار تنظيف الأ�صنان وارتداء مالب�س النوم واجللو�س ب�صكل مريح على 
الفرا�س واإطفاء الأ�صواء اأمال يف احل�صول على ق�صط من الراحة، ولكنه 
قد يظل يتقلب يف فرا�صه ب�صبب الأرق الذي يالزمه حتى يف ظل �صعوره 

طوال اليوم بالنعا�س، فما اأف�صل طريقة حتى نغفو ب�صرعة؟
من  جمموعة  الرو�صي  )كاراكتري(  موقع  ي�صتعر�س  التقرير،  هثثذا  يف 
كما  معدودة،  دقائق  خالل  النوم  فر�س  من  تزيد  واملمار�صات  الن�صائح 

قدم طريقة �صحرية ت�صاعدك على النوم يف دقيقتني:

احلرارة خف�س    1-
العوامل  م��ن  تعّد  املحيطة  البيئة  ح���رارة  درج��ة 
اأهمية، حيث ال حت��دد م��دى القدرة على  االأك��رث 
النوم فقط، واإمنا اأي�سا جودة النوم. وب�سكل عام، 
يوؤدي و�سع بطانيات ثقيلة على اجل�سم اأو النوم 

يف غرفة �ساخنة اإىل ت�سعيب النوم.
لذلك من اأجل النوم ب�سرعة، يحتاج اجل�سم اإىل 
خف�ص درجة حرارته بحوايل 1.5 درجة مئوية، 
ويو�سى باأن يكون متو�سط درجة احلرارة الغرفة 

ال يتجاوز 18.5 درجة مئوية.

�صاخن حمام  اأخذ    2-
مع اأن درجات احلرارة املرتفعة توؤثر ب�سكل �سيئ 
يف  مغايرا  يكون  الو�سع  ف��اإن  ال��ن��وم،  نوعية  على 

حالة اال�ستحمام.
���س��اخ��ن، ير�سل  مل���اء  ال��ت��ع��ر���ص  ع��ن��د  ع���ام،  وب�سكل 
اجل�سم الدم اإىل �سطح الب�سرة، مما يجعل لونها 
ومبجرد  تربيدها.  على  ذلك  بعد  ويعمل  اأحمر، 
مغادرة احلمام، تطلق االأوعية الدموية املتو�سعة 
احلرارة الداخلية وتنخف�ص درجة حرارة اجل�سم، 
مما يجعل اجل�سم والدماغ يدركان اأن وقت النوم 

قد حان.

ال�صاعة اإخفاء    3-
با�ستمرار  ال�ساعة  على  االط���لع  اأن  امل��وق��ع  ذك��ر 
واحت�ساب الوقت ال�سائع الذي مل ت�ستطع النوم 

فيه، ال ي�ساعد على النوم، واإمنا ي�سبب االإجهاد.
يف احلقيقة، يرتبط ر�سد الوقت بالتوتر، لذلك 
ح���ال مل  ال�����س��اع��ة يف  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ينبغي جت��اه��ل 
ت�ستطع النوم، خا�سة اأن ذلك ال يوؤدي �سوى اإىل 

تفاقم الو�سع.
اعلن

والنيكوتني الكافيني  ا�صتبعاد    4-
يحتاج اجل�سم بن اأربع وخم�ص �ساعات للتخل�ص 
بن  وم��ا  امل�ستهلكة،  الكافين  كمية  ن�سف  م��ن 
ثماين وع�سر �ساعات للتخل�ص من حوايل 75% 

من الكافين.
ويف حال ا�ستهلك الكثري من القهوة خلل اليوم، 
�سيظل هناك الكثري من الكافين يف اجل�سم قبل 
بتجنب  ين�سح  امل��ق��اب��ل  يف  ال��ف��را���ص،  اإىل  اخل��ل��ود 

�سرب القهوة بعد ال�ساعة الواحدة بعد الظهر.
اأما يف  بالن�سبة للتدخن فاالأف�سل االإقلع عنه، 
ع��ن��ه، ف�سيتعن  االإق���لع مت��ام��ا  ح��ال مل ت�ستطع 
النوم.  قبل  وخا�سة  م�ساء  ذلك  من  احلد  عليك 
امل�ستح�سن جتنب تناول  اإىل ذلك، من  باالإ�سافة 

الطعام ليل.

الريا�صية التمارين  ممار�صة    5-
الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  اأن  امل���وق���ع  اأف�����اد 
واالأن�سطة البدنية ت�ساعد على النوم ب�سرعة. يف 
املقابل، ينبغي اأن يتم ذلك قبل وقت النوم بثلث 

ف�سل  معاك�ص.  تاأثري  له  يكون  ال  حتى  �ساعات، 
بعد  قيلولة  اأخ��ذ  ينبغي عليك جتنب  ذل��ك،  ع��ن 

الظهر.

النوم قبل  ال�صرتخاء    6-
العقل  بقاء  النوم عند  غالبا ما تف�سل حم��اوالت 
تعد  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف  با�ستمرار.  ويفكر  ن�سطا 
اأن�سطة اال�سرتخاء قبل النوم -مثل القراءة- من 
اجل�سم  واإع����داد  ل��ل���س��رتخ��اء  املثالية  الطقو�ص 

للنوم.

وجتنب  نهارا  ال�صم�س  ل�صوء  التعر�س    7-
ال�صا�صات قبل النوم

اأ���س��اف امل��وق��ع اأن اجل��م��ي��ع ع��ل��ى دراي����ة مبخاطر 
ا���س��ت��خ��دام االأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 
ال��ف��را���ص. ويف ال��وق��ت ذات����ه، م��ن امل��ه��م التعر�ص 
على  يوميا  دقيقة  ث��لث��ن  مل��دة  ال�سم�ص  ل�سوء 
اإذ ي�ساعد  اإذا كنت تواجه م�ساكل يف النوم،  االأقل 
�سوء ال�سم�ص على تنظيم عمل ال�ساعة الداخلية، 
وب��ال��ت��ايل احل���ف���اظ ع��ل��ى ج����دول ال���ن���وم وموعد 

اال�ستيقاظ املنا�سب.
اعلن

طريقة �صحرية ت�صاعدك على النوم خالل 
دقيقتني

ا�ستخدمت جميع  ح��ال  اأن���ه يف  اإىل  امل��وق��ع  اأ���س��ار 

النتائج  حت��ق��ي��ق  دون  ذك���ره���ا  ال�����س��اب��ق  ال���ط���رق 
اأنها  ي��زع��م  ت��ق��ن��ي��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ف���اأن���ت  امل���رج���وة، 
ت�ساعد  االأم��ريك��ي��ة،  البحرية  قبل  من  ت�ستخدم 
املكان  ع��ن  النظر  بغ�ص  دقيقتن،  يف  ال��ن��وم  على 

الذي توجد فيه.
اإىل  التي تو�سلت  الدرا�سات  اأن  وعلى الرغم من 
ذلك مل تن�سر، فاإن البع�ص يزعم اأن هذه التقنية 
ارتكبوا  ال��ذي��ن  املقاتلن  الطيارين  على  جربت 
بالتوتر  اإ���س��اب��ت��ه��م  نتيجة  االأخ���ط���اء  م��ن  جملة 
املخرتعة  التقنية  ت�سمح  ال��واق��ع،  ال��ق��ل��ق.ويف  اأو 
البع�ص  اأثناء اجللو�ص، حيث يدعي  بالنوم حتى 
التقنية،  ا�ستخدام هذه  اأ�سابيع من  �ست  بعد  اأن��ه 
يف  ال��ن��وم  الطيارين  م��ن   96% ح��وايل  ا�ستطاع 
على  التقنية  تقوم  ع��ام،  دقيقتن.ب�سكل  غ�سون 
اال����س���رتخ���اء ال��ك��ام��ل جل��م��ي��ع اأج�����زاء اجل�����س��م يف 
بع�ص  ينبغي ممار�سة  ال��ب��داي��ة،  ف��رتة وج��ي��زة.يف 
التمارين الإرخاء ع�سلت الوجه عن طريق اأخذ 
على  وال��رتك��ي��ز  العينن  وتغمي�ص  عميق  نف�ص 
الوجه، من ثم تخيل ا�سرتخاء جميع الع�سلت 
ب��ب��طء، واإط����لق زف���ري ع��ن��د ال�����س��ع��ور با�سرتخاء 

اخلدود والل�سان والفم والفك.
وبعد ذلك، يجب اأخذ زفري عميق واإرخاء ال�سدر. 
ب��داي��ة من  ال�����س��اق��ن،  اإرخ����اء  امل��ط��اف،  ويف نهاية 
وبعد  ال�ساقن.  اأ�سفل  باجتاه  الفخذين  منطقة 
املرور بكامل اجل�سم، ينبغي الرتكيز على تطهري 
من  القليل  وممار�سة  االأف��ك��ار  جميع  م��ن  العقل 

التاأمل.
اعلن

التنف�ص،  على  الرتكيز  ينبغي  ذل��ك،  جانب  اإىل 
كما ميكنك تخيل نف�سك ممددا على اأرجوحة يف 

مكان هادئ يف يوم ربيعي.
 ويف حال مل ت�ستطع ال�سيطرة على نف�سك واإيقاف 
التفكري يف بع�ص االأمور، ردد بع�ص العبارات على 
االأم��ر قد  اأن  الرغم من  غ��رار )ال تفكر(. وعلى 
بنتائج  يعود  فاإنه  للغاية،  وب�سيطا  �سخيفا  يبدو 

مده�سة.
جت��در االإ���س��ارة اإىل ���س��رورة ت��ك��رار ه��ذه التقنية 
اأن  اأن��ه��ا م��ن املمكن  ال��رغ��م م��ن  ك��ل ليلة. وع��ل��ى 
بالنتائج  تاأتي  االأوىل وال  الليلة  بالف�سل يف  تبوء 
اأ�سابيع  ب�سعة  بعد  �ست�ساعدك  ف��اإن��ه��ا  امل��رج��وة، 
على النوم على الفور. كما اأن احلفاظ على وقت 
اأثناء العطل، ُيعترب من  النوم واال�ستيقاظ حتى 
الطرق التي من �ساأنها اأن ت�ساعد اأي�سا على النوم 

ب�سرعة.

عليك ان تتعلم كيف تتغلب على الأرق

ن�صائح ت�صاعدك على النوم خلل دقائق معدودة
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التابل  ه��ذا  يف  امل��وج��ود   Piperonal بيبريونال  مرّكب 
يلعب دوراً مهّماً يف احلّد من االآثار ال�سارة للنظام الغذائي 

مرّكب  ال����ده����ون.  ال���ع���ايل 
على  ي����ع����م����ل 

ت�سريع 

عميلة االأي�ص، ي�سّهل عملية اله�سم، ما مينع ت�سّكل خليا 
ده��ن��ي��ة ج��دي��دة يف اجل�����س��م، ك��م��ا ي�����س��اع��د يف خ�����س��ارة الوزن 

تدريجياً وتخ�سي�ص البطن للتمّتع مبعدة م�سّطحة.
اإليك كيفية تناوله خل�سارة 5 كيلوغرامات يف اأ�سبوعن:

املكونات:
 ن�سف ملعقة من الفلفل االأ�سود

ك���م���ا ذك�����رن�����ا اأع������له 
الفلفل  ي���ت���م���ت���ع 
مبنافع  االأ�����س����ود 
ومركبات  ك��ث��رية 
عملية  ت�������س���ه���ل 
ففي  ال���وزن.  خ�سارة 
درا�����س����ة ه���ن���دي���ة، اأج�����رى 
ال���ب���اح���ث���ون جت���ارب���ه���م على 
الفئران، ليتّم اإعطائها الفلفل 
جانب  اإىل  غ��ذائ��ي  كمكّمل  االأ���س��ود 
نظام غذائي غنّي بالدهون ملّدة 6 اأ�سابيع، 

واأتت النتيجة على ال�سكل التايل:
- انخفا�ص وزن الفئران.

- تقّل�ص ن�سبة الدهون يف ج�سمها.
- انخفا�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم.

- تقوية العظام.
الدهنية  املاأكوالت  تناولت  التي  الفئران  مع  مقارنة  وذل��ك 

فقط من دون الفلفل االأ�سود.

ملعقة من الع�صل
ي�ساعد الع�سل يف خ�سارة الوزن وذلك للأ�سباب التالية:

- يعمل الع�سل كعلٍج ال�سطرابات اجلهاز اله�سمي، فت�سبح 
عملية اله�سم خلل النهار اأ�سهل.

ي�ساعد يف حرق الدهون ويحّد من انتفاخ املعدة.
ي�سمح  ال  بالع�سل  ال�سكر  اإ���س��ت��ب��دال  ال���واق���ع،  يف   -
ال�سكر،  من  املزيد  تطلب  اإ���س��ارات  باإر�سال  للدماغ 
ما يعني اأّنِك لن تفرطي يف تناول احللويات خلل 

اليوم.
ُيع- ترب الع�سل واحد من احللول االآمنة خل�سارة الوزن، 

يحتاجها  التي  الغذائية  العنا�سر  ك��ّل  جل�سمِك  يوّفر  اإذ 
مثل االألياف، الربوتن، الطاقة، ال�سوديوم، الفيتامينات 

وغريها من املغذّيات.
- يزّودِك بالطاقة طيلة اليوم من دون ال�سعور باأّي تعب.

طريقة التح�صري
والفلف  الع�سل  اأ�سيفي  ث��م  امل��ي��اه،  م��ن  ك��وب  بغلي  قومي 

االأ�سود اإليها. تناويل املزيج كل �سباح قبل تناول الطعام.

من التوابل الكرث �صيوعا يف املاأكولت املختلفة

الفلفل الأ�صود .. يلعب دورًا مهّمًا
 يف عملية خ�صارة الوزن

بغ�س  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  املختلفة  املاأكولت  يف  �صيوعًا  الأكرث  التوابل  من  واحد  هو  الأ�صود  الفلفل 
النظر عن نكهته القوّية، يتمّتع هذا املكّون بفوائد �صحّية عّدة، فهو غنّي بالبوتا�صيوم، املغن�صيوم، احلديد 
والفيتامينني K و C اللذين يتمّتعان بخ�صائ�س م�صادة لالإلتهابات، اجلراثيم واملواد امل�صادة لالأك�صدة. الأهّم 

اأّن هذا املكّون الب�صيط �صيلعب دورًا مهّمًا يف عملية خ�صارة الوزن.
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املال والأعمال
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�صراكة بني اأبوظبي الأول و ما�صرت كارد 
لتوفري خدمة التحويلت املالية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن بنك اأبوظبي االأول عن دخوله يف �سراكة مع   ما�سرت كارد   لتوفري 
   payit   خ��دم��ة التحويلت ال��دول��ي��ة ال��ف��وري��ة ل��لأم��وال ع��رب حم��ف��ظ��ة
االإلكرتونية التابعة للبنك التي تعد اأول حمفظة رقمية متكاملة يف املنطقة 
تدعم خدمات   Mastercard   املتخ�س�سة يف جمال التحويلت املالية 

الأكرث من 100 موقع حول العامل.
حتويل   payit لعملء  االآن  املتاحة   Mastercard خدمة  و�ستتيح 
البنكية يف كل من  اإىل احل�سابات  ر�سوم  اأي  وب��دون  ف��وري  ب�سكل  االأم���وال 
ونيجرييا،  وم�����س��ر،  وكينيا،  ون��ي��ب��ال،  وباك�ستان،  وبنغلدي�ص،  الفلبن، 
و�سرييلنكا، وفيتنام، وغانا مع العمل حاليا على اإ�سافة املزيد من الدول 

اإىل هذه اخلدمة.
وق��ال��ت ه��ن��اء ال��ر���س��ت��م��اين، رئ��ي�����ص ق��ط��اع اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة للأفراد 
للمجموعة، بنك اأبوظبي االأول   اأن ال�سراكة مع Mastercard الإجراء 
احللول  يف  اال�ستثمار  يف  البنك  ال��ت��زام  توؤكد  الدولية  املالية  التحويلت 
الرقمية، وتزويد عملئه باأف�سل اخلدمات التي متتاز بالراحة وال�سهولة 

واأعلى م�ستويات االأمان.

مليار درهم اإجمايل   1.542
توزيعات دو عن العام 2019 

•• دبي-وام:

اأو�سى جمل�ص االإدارة ل�سركة االإم��ارات للت�ساالت املتكاملة  دو ، بتوزيع 
%21 من راأ�ص املال عن الن�سف الثاين  اأرباح نقدية للم�ساهمن بن�سبة 
اإجمايل  بلغ  وب��ذل��ك  دره���م  مليون   952 نحو  وب��واق��ع   2019 ع��ام  م��ن 
%34 من  1.542مليار درهم  2019 نحو  توزيعات ال�سركة عن العام 

راأ�ص املال .
ومت االتفاق على عقد اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 14 اأبريل املقبل 
يف حن مت حتديد اآخر يوم للم�ساركة يف االأرباح بتاريخ 22 اأبريل وتاريخ 

اال�ستحقاق يف 26 من ال�سهر ذاته .
1.73 مليار درهم يف نهاية عام  اأرباحا بقيمة  ال�سركة قد حققت  وكانت 

2019، وبلغ اإجمايل اإيراداتها 12.59 مليار درهم تقريبا .

ت�صمني اجلنيه امل�صري عملة ت�صوية 
�صمن من�صة بنى للمدفوعات العربية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن �سندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك املركزي امل�سري ت�سمن 
للمدفوعات  بنى   من�سة   يف  م�ستخدمة  ت�سوية  كعملة  امل�سري  اجلنيه 
العربية  للمدفوعات  ب��ن��ى   من�سة   الإط���لق  التح�سري  اإط���ار  يف  العربية 
التابعة لل�سندوق وبدء عملية اإجراءات التحاق البنوك املركزية والتجارية 
اجلنيه  لعملة  والت�سوية  املقا�سة  خدمات  بنى   من�سة   و�ستقدم  باملن�سة. 
امل�سري اإىل جانب عملت الدوالر االأمريكي واليورو والدرهم االماراتي 
دولية  وعملت  ال�سعودي  والريال  البحريني  والدينار  االأردين  والدينار 

وعربية اأخرى �سيتم االعلن عنها الحقاً.
كما �ستقدم املن�سة متعددة العملت خدمات املقا�سة والت�سوية بالعملت 
العربية والدولية التي تتوفر فيها �سروط االأهلية وذلك ملقا�سة املعاملت 
العربية  ال����دول  ب��ن  امل��ال��ي��ة  امل��ع��ام��لت  البينية وك��ذل��ك  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ال��ي��ة 

وال�سركاء التجارين الرئي�سن للدول العربية.
ويتوفر ملن�سة  بنى  قدرات معززة ل�سمان امتثال عمليات املن�سة مع املبادئ 
مبكافحة  املتعلقة  املعايري  مقدمتها  ويف  ال�سلة  ذات  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 
عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب اإىل جانب االمتثال للوائح اخلا�سة 

بالعملت امل�ستخدمة يف املن�سة.
معايري  ت�ستويف  ال��ت��ي  ال��ب��ن��وك  ل��ك��ل  م��ت��اح��ة  املن�سة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
و�سروط امل�ساركة فيها، ويف مقدمتها املعايري واالإجراءات اخلا�سة بجوانب 

االمتثال.

اأكدت على اأهمية تطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية التي ت�صمن ا�صتمرارية الأعمال وا�صتدامتها

غرفة ال�صارقة تعقد اجتماعها الأول عرب الت�صال املرئي لبحث حتديات القطاع اخلا�س 

اتفاقية ا�صرتاتيجية لإن�صاء اأول حمطة لتخزين ال�صوائل الكيميائية يف ميناء خليفة

•• اأبوظبي-الفجر:

اأو�ست وزارة االقت�ساد بعقد كافة اجتماعات اجلمعيات 
 2020 ل��ع��ام  اخل��ا���س��ة  امل�ساهمة  لل�سركات  العمومية 
العادية  االج��ت��م��اع��ات  ع��ن  ع��و���س��اً  “التمرير”  بطريق 
تاأتي  اآخ��ر.  اإ�سعار  حتى  وذل��ك  امل�ساهمن،  ح�سور  ودون 
تو�سية الوزارة �سمن التدابري املُتخذة من ِقبل حكومة 
الدولة للحد من التجمعات ملواجهة تف�سي وباء “كورونا 
العامة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  وح���ر����س���اً   ،»COVID-19

و�سلمة م�ساهمي وموظفي ال�سركات العاملة بالدولة.
 وو����س���ع���ت ال��������وزارة ع����دد م���ن ال�������س���واب���ط ل��ع��ق��د تلك 
على  للح�سول  التن�سيق  ���س��رورة  ت�سمل  االج��ت��م��اع��ات 
جدول  بنود  على  االقت�ساد  وزارة  م��ن  م�سبقة  موافقة 
الدعوة  اإر���س��ال  قبل  وذل��ك  العمومية،  اجلمعية  اأع��م��ال 
مل�ساهمي ال�سركة النعقاد اجلمعية العمومية بالتمرير. 
اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�����س��رك��ات  ال��ت��زام  ج��ان��ب  اإىل  وذل���ك 
دعوة  ون�����س��ر  ال�����س��رك��ة  مل�ساهمي  م�سجلة  ك��ت��ب  ب��اإر���س��ال 
يوميتن  حمليتن  �سحيفتن  يف  العمومية  اجلمعية 
ت�سدر اإحداهما على االأقل باللغة العربية، على اأن يو�سح 

بهما جدول االأعمال وطريقة انعقاد اجلمعية العمومية 
بالتمرير، اأوعن طريق و�سائل االت�سال احلديثة اإذا كان 

نظام ال�سركة االأ�سا�سي ي�سمح بذلك.
اجتماع  م��ق��رر  برت�سيح  ال�����س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص  وي��ق��وم 
التحقق  الأغ��را���ص  العمومية  للجمعية  اأ���س��وات  وجامع 
واإعداد  الوكالة  اأو  باالأ�سالة  �سواء  االنعقاد  ن�ساب  من 
حم�سر اجلمعية العمومية، مع تعين اأمن �سجل اأ�سهم 
معتمد لدى هيئة االوراق املالية وال�سلع، وذلك يف حال 
مع  والتن�سيق  لل�سركة،  اأ�سهم  �سجل  اأم��ن  وج��ود  ع��دم 
اأمن ال�سجل لتمكن م�ساهمي ال�سركة من االطلع على 
واحل�سابات  العمومية  وامليزانية  االإدارة  جمل�ص  تقرير 
العمومية  اجلمعية  ق��رارات  على  والت�سويت  اخلتامية 

ب�)التمرير(، والقرار اخلا�ص اإن وجد.
العمومية  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  اأن  ال����وزارة  واأو���س��ح��ت 
تعقد مبقر ال�سركة يف الزمان واملكان املحددين بخطاب 
جمل�ص  اأع�����س��اء  بح�سور  وذل���ك  للم�ساهمن،  ال��دع��وة 
االإدارة ومدقق احل�سابات واأمن ال�سجل ومقرر االجتماع 
وال�سلطة  االقت�ساد  وزارة  عن  وممثل  االأ�سوات  وجامع 
اأخ��رى ذات �سلة، وذل��ك كله  املخت�سة واأي��ة جهة رقابية 

�سواء  ال��ت��وا���س��ل  اآل��ي��ات  ب��اإت��اح��ة  ال�سركة  بقيام  م��ره��ون 
كانت مرئية اأو مقروءة اأو م�سموعة جلل�سات اجلمعيات 
عن  االإع���لن  اجلمعية  رئي�ص  على  ويتعن  العمومية.  
ل�سحة  القانوين  بالن�ساب  االل��ت��زام  بعد  االجتماع  ب��دء 
االن��ع��ق��اد وال��ت��و���س��ي��ات ع��ل��ى ال���ق���رارات، وي��ت��م ال���رد على 
االجتماع  يف  امل�ساركن  امل�ساهمن  ا�ستف�سارات  اأو  اأ�سئلة 
بالتمرير وذلك بالقدر الذي ال ُيعر�ص م�سلحة ال�سركة 
االأ�سئلة  كافة  ت��دوي��ن  م��ع  االجتماع  َعقد  اأث��ن��اء  لل�سرر 
االجتماع  مبح�سر  ي��ل��ح��ق  خ��ا���ص  ���س��ج��ل  يف  واالأج���وب���ة 
ويودع يف املركز الرئي�سي لل�سركة بحيث ميكن الأي من 
اليوم  من  اعتباراً  وقت  اأي  يف  عليه  االط��لع  امل�ساهمن 

التايل النعقاد اجلمعية العمومية بالتمرير. 
بوقائع  بت�سجيل فيديو  ال�سركة  تلتزم  واإىل جانب ذلك 
ت�سلم  اأن  على  ال�سركة،  مبقر  به  واالحتفاظ  االجتماع 

ن�سخة منه اإىل الوزارة يف حالة ُطلب منها ذلك.
ك��م��ا اأو����س���ح���ت ال��������وزارة اأي�������س���ا اآل���ي���ة ت��ل��ق��ي ط��ل��ب من 
راأ�ص  من  االأق��ل  على   10% لن�سب  املالكن  امل�ساهمن 
االأعمال  ج��دول  على  اإ�سافية  بنود  الإدراج  ال�سركة  م��ال 
واأن  االأق��ل  اأي��ام عمل على  وذل��ك قبل االجتماع بخم�ص 

املعد  االإل��ك��رتوين  الربيد  طريق  عن  البند  اإ�سافة  يتم 
اأمن ال�سجل، ومتكن امل�ساهمن من االطلع  من قبل 
�سجل  اأمن  يلتزم  والت�سويت.  ومن جانبه،  البند  على 
االأ�سهم ومقرر وجامع االأ�سوات باإن�ساء رابط اإلكرتوين 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن ت�سجيل  ال�����س��رك��ة  خ���ا����ص مب�����س��اه��م��ي 
الدخول وحتديد اآلية الت�سويت على بنود جدول اأعمال 
رئي�ص  م��ن  ك��ًل  وي��ك��ون  بالتمرير،  العمومية  اجلمعية 
اجلمعية واأمن ال�سجل ومقرر وجامع االأ�سوات ومدقق 
ودقة  �سحة  عن  كاملة  م�سوؤولية  م�سوؤولن  احل�سابات 

بيانات حم�سر اجلمعية العمومية بالتمرير.
وف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت��زام��ات م�����س��اه��م��ي ال�����س��رك��ة، فت�سمل 
�سرورة الت�سجيل للم�ساركة يف اجلمعية العمومية على 
امل�سجل  ال�سهم  مالك  يكون  حيث  االإل��ك��رتوين،  الرابط 
هو �ساحب احلق يف امل�ساركة والت�سويت على القرارات، 

وطرح اأية اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات. 
وزارة  مبوافاة  اخلا�سة  امل�ساهمة  ال�سركات  كافة  وتلتزم 
العمومية  م���ن حم�����س��ر اجل��م��ع��ي��ة  ب�����س��ورة  االق��ت�����س��اد 
بالتمرير وذل���ك خ���لل ي��وم��ن ع��م��ل ع��ل��ى االأك����رث من 

تاريخ االنعقاد. 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  عقدت 
التفاعلي  االج��ت��م��اع  )االإث����ن����ن(  ام�����ص 
املرئي  االت�������س���ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع����رب  االأول 
املبا�سر، وذلك تطبيقا لنظام العمل عن 
بعد ال��ذي ب��داأت به يف اإط��ار االإج���راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ح��ر���س��ا على 
�سلمة موظفيها ومتعامليها، ومتا�سيا 
احلكومية  االح����رتازي����ة  ال���ت���داب���ري  م���ع 
املتعلقة  ال���ع���امل���ي���ة  ل���ل���ت���ط���ورات  ن���ظ���را 
وتراأ�ص  بفريو�ص كورونا )كوفيد 19(. 
االإج���ت���م���اع ال��ت��ف��اع��ل��ي ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ال��ع��وي�����ص  �سلطان 
غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، وح�سره 
العو�سي  اأم����ن  اأح���م���د  ���س��ع��ادة حم��م��د 
ع��دد من  اإىل جانب  الغرفة،  ع��ام  مدير 
ناق�ص  حيث  واالأق�����س��ام،  االإدارات  م��دراء 
واملقرتحات  االأف��ك��ار  من  ع��دد  االجتماع 
ال��ت��ي مت���ح���ورت ح���ول ال��ت��ح��دي��ات التي 
املرحلة  اخل���ا����ص يف  ال��ق��ط��اع  ب��ه��ا  مي���ر 
عدد  تطبيق  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  احل��ال��ي��ة، 
من االإج��راءات التحفيزية التي ت�سمن 
كما  وا�ستدامتها،  االأع��م��ال  ا�ستمرارية 
ت��ن��اول االج��ت��م��اع اأه���م االجن�����ازات التي 
العام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ���لل  حتققت 
اجلاري ومناق�سة اخلطط امل�ستقبلية يف 

�سوء تطورات املرحلة الراهنة.

ا�صتمرارية العمل وكفائته
العوي�ص،  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  واأك��د 

م����ن خ���لل  ه������ذا االج����ت����م����اع  ع���ق���د  اأن 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية 
اأعلى  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ال���غ���رف���ة  ح���ر����ص 
�سحة  على  للحفاظ  ال�سلمة  درج���ات 
ا�ستمرارية  ���س��م��ان  م��ع  املجتمع  اأف����راد 
بتطبيق  التزاما  وذل��ك  وكفائته،  العمل 
التحذيرات  ب�ساأن  احلكومية  ال��ق��رارات 
من التجمعات للحد من انت�سار فريو�ص 
كورونا امل�ستجد. ولفت العوي�ص، اإىل اأن 
ب��دوره��ا جتاه  ال�����س��ارق��ة ملتزمة  غ��رف��ة 
القطاع اخلا�ص من خلل اإيجاد ال�سبل 
العاملية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة  واحل���ل���ول 
اإمارة  يف  االأعمال  بيئة  تناف�سية  وتعزيز 
الغرفة كممثل  ال�سارقة، مبا ير�سخ دور 
وداعم مل�سالح جمتمع االأعمال باالإمارة 
اخلا�ص،  ال��ق��ط��اع  تناف�سية  م��ن  وي��ع��زز 
جانب  اإىل  ت��ق��ف  ال���غ���رف���ة  اأن  م����وؤك����دا 
م�����س��ال��ح امل�����س��ت��ث��م��ري��ن، و���س��ت��ع��م��ل على 
تعزيز ا�ستثماراتهم وتاأمن بيئة حمفزة 
مواجهة  يف  ت���رتك���ه���م  ول�����ن  ل���ن���م���وه���ا، 

التحديات العاملية.

دعم القطاع اخلا�س
العوي�ص  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  وح��ث 
ا�ستثمار  اإىل  واالأق�����س��ام  االإدارات  ك��اف��ة 
الدوائر  م���ع خم��ت��ل��ف  ال��غ��رف��ة  ���س��راك��ة 
واملوؤ�س�سات احلكومية يف االإمارة والقيام 
بدور هام وحيوي الإي�سال �سوت القطاع 
لر�سد  اجل����ه����ات  ت���ل���ك  اإىل  اخل����ا�����ص 
التحديات التي تواجههم واإيجاد احللول 
وم�سالح  ال���ع���ام  ل��ل�����س��ال��ح  خ���دم���ة  ل��ه��ا 

االأع�������م�������ال، واحل�����ف�����اظ على  جم���ت���م���ع 
ا�ستمرارية االأعمال وتناف�سيتها، م�سددا 
ع��ل��ى اإل���ت���زام ال��غ��رف��ة ب��ل��ع��ب ه���ذا ال���دور 
الذي  التعاون  على  ومثنيا  وا�ستكماله، 
للمحافظة  احلكومية  الهيئات  تبديه 
القطاع  ودع��م  االأعمال  ا�ستمرارية  على 

اخلا�ص.

جاهزية اخلدمات الذكية
اأمن  اأح��م��د  �سعادة حممد  اأث��ن��ى  ب���دوره 
العو�سي على كافة االأق�سام واالإدارات يف 

الغرفة على تفاعلهم االإيجابي يف تطبيق 
االإج����������راءات ال���وق���ائ���ي���ة واالح�����رتازي�����ة، 
�سملهم  الذين  املوظفن  بجهود  م�سيدا 
و�سرعة  اجل��زئ��ي  بعد  ع��ن  العمل  ن��ظ��ام 
جاهزية  ع���ل���ى  وم������وؤك������دا  جت����اوب����ه����م، 
الغرفة  تقدمها  التي  الذكية  اخلدمات 
و�سهلة  ث��ري��ة  جت��رب��ة  لتوفري  وتنوعها 
و�سريعة لكافة املتعاملن، داعيا جمتمع 
وجهدهم  وق��ت��ه��م  ت��وف��ري  اإىل  االأع���م���ال 
واال����س���ت���ف���ادة م���ن ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة من 
خمتلف  يف  ب�سل�سة  ال��ذك��ي��ة  اخل��دم��ات 

وبحث  وال��ذك��ي��ة.  االإلكرتونية  القنوات 
اتخذتها  ال��ت��ي  االإج��������راءات  االج���ت���م���اع 
ال��غ��رف��ة ب�����س��اأن ن���ظ���ام ال��ع��م��ل ع���ن بعد 
التي  والوقائية  االح��رتازي��ة  والتدابري 
كورونا،  فريو�ص  ملكافحة  تطبيقها  يتم 
اخلدمات  جم����ال  ت��و���س��ي��ع  ج���ان���ب  اإىل 
االإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��اح��ة م��ن خ��لل املوقع 
ور�سد  ال��ذك��ي،  وتطبيقها  االإل��ك��رتوين 
مدى جتاوب متعاملي الغرفة واأع�سائها 
تطويرها  على  دائ��م  ب�سكل  للعمل  معها 

وتذليل التحديات التي تواجههم. 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موانئ اأبوظبي وال�سركة العربية 
للمحطات الكيميائية املحدودة “اأيه �سي 
ا�سرتاتيجية  اتفاقية  توقيع  ع��ن  تي” 
خم�س�سة  جت����اري����ة  حم���ط���ة  الإن���������س����اء 
لتخزين ال�سوائل الكيميائية ال�سائبة يف 
نوعها  من  االأوىل  لتكون  خليفة،  ميناء 

يف اإمارة اأبوظبي.
االأول  ال�سعودي،  اال�ستثمار  وي�سكل هذا 
االإم������ارات  يف  تي”  ���س��ي  “اأيه  ل�����س��رك��ة 
نوعية  اإ�سافة  اأبوظبي،  يف  وبالتحديد 
يتميز  ال���ذي  خليفة،  م��ي��ن��اء  الإم��ك��ان��ات 
اللوج�ستية  وق��درات��ه  احل��ي��وي  مبوقعه 
تلبية  تتيح  التي  امل��ت��ط��ورة  وال�سناعية 
تي”  ���س��ي  “اأيه  م��ت��ع��ام��ل��ي  اح��ت��ي��اج��ات 
م����ن ك�����ربى ����س���رك���ات ال���ن���ف���ط وال����غ����از 
ال��ع��امل��ي��ة وا���س��ت��ق��ط��اب م��ت��ع��ام��ل��ن جدد 
مدينة  متعاملي  خدمة  اإىل  باالإ�سافة 
كل  االت��ف��اق��ي��ة  وق��ع  ال�سناعية.  خليفة 
ال�سام�سي،  جمعة  حممد  ال��ك��اب��ن  م��ن 
اأبوظبي،  مل���وان���ئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
لل�سركة  العام  املدير  ر�سا،  علي  ورك��ان 
العربية للمحطات الكيميائية املحدودة، 
�سركات  ملجموعة  باالإنابة  العام  واملدير 
تخ�سي�ص  ���س��ي��ت��م  ومب���وج���ب���ه���ا  ر�����س����ا، 
متاخمة  مربع  مرت   50،000 م�ساحة 

 16 عمقه  يبلغ  ال���ذي  امل��ي��ن��اء  لر�سيف 
مرتا، مع خيار اإتاحة 150،000 مرت 

مربع كم�ساحة اإ�سافية.
مرحلتن،  على  امل�سروع  تنفيذ  و�سيتم 
وح���دة   44 ا���س��ت��خ��دام  االأوىل  ت�����س��م��ل 
اأعمالها يف  اأن تبداأ  تخزين، ومن املقرر 
اأما   ،2022 العام  من  الثاين  الن�سف 
من  ع��دداً  �ست�سم  التي  الثانية  املرحلة 
ال�سخمة،  ال�سناعية  التخزين  وح��دات 

ف�����س��ي��ت��م ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا ع��ق��ب االن���ت���ه���اء من 
تو�سعة املنطقة املحيطة باملحطة.

ال�سوائل  ت���خ���زي���ن  حم���ط���ة  و���س��ت��م��ث��ل 
اإ�سافة  ت�سغيلها  ب��دء  عند  الكيميائية 
ل��ل��ت�����س��ه��ي��لت واخل����دم����ات التي  ق��ّي��م��ة 
توفرها موانئ اأبوظبي ملتعامليها لدعم 
خف�ص  يف  �ست�سهم  حيث  اأعمالهم  من��و 
ال�سائلة  املنتجات  وتخزين  نقل  تكاليف 
املنتجات  مبناولة  و�ستقوم   .. والغازية 

النباتية  ال��زي��وت  ت�سمل  ال��ت��ي  ال�سائلة 
والغازات  االأول���ي���ة  الكيميائية  وامل�����واد 

ال�سائلة وغريها.
ال�سام�سي،  جمعة  حممد  الكابن  وق��ال 
اأبوظبي  م��وان��ئ   - التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
���س��ي تي”  “اأيه  م���ع  ب�����س��راك��ت��ن��ا  ن��ع��ت��ز   :
ال�����س��رك��ة اخ��ت��ي��ار ميناء  ون��ث��م��ن ق�����رار 
ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف  خ��ل��ي��ف��ة ك��م��وق��ع الأول 
ال�سراكة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سريا  ال��دول��ة، 

توفري  اإىل  �سعينا  تعزز  اال�سرتاتيجية 
على  ت�ستند  متكاملة  لوج�ستية  حلول 
اأح������دث ال��ت��ق��ن��ي��ات، ك��م��ا ت���دع���م جهود 
ملناطقنا  ج���دد  م�ستثمرين  ا���س��ت��ق��ط��اب 
من  امل�ستثمرين  وباالأخ�ص  ال�سناعية، 
وت��اأت��ي يف  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
اأبوظبي يف تنويع  اإطار م�ساهمة موانئ 
اأبوظبي متا�سيا  اإم��ارة  اقت�ساد  وتطوير 

مع روؤية اأبوظبي 2030.
م��ن جانبه ق��ال رك��ان علي ر���س��ا، املدير 
للمحطات  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل�����س��رك��ة  ال����ع����ام 
العام  وامل����دي����ر  امل����ح����دودة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
باالإنابة ملجموعة �سركات الر�سا : �سعداء 
اأول  يف  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ  م��ع  ب�سراكتنا 
لتطوير  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  ا�ستثماراتنا 
اأول حمطة جتارية لتخزين الكيماويات 
ال�����س��ائ��ب��ة يف االإم�������ارة وال���ت���ي ���س��ب��ق لنا 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  تطويرها يف 
واأ�ساف اأن موقع املحطة اال�سرتاتيجي 
يف م��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة ي��ت��ي��ح اإم���ك���ان���ات ربط 
كل  يف  ال�سناعية  باملوؤ�س�سات  ا�ستثنائية 
م��ن اأب��وظ��ب��ي وال��روي�����ص ودب����ي، ويتيح 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن م��زاي��ا ال��رب��ط الفريدة 
البحر  ع��رب  ���س��واًء  امليناء  يوفرها  ال��ت��ي 
املتقدمة يف  الطرق  �سبكة  اأو من خلل 
دولة االإمارات و�سبكة ال�سكك احلديدية 

اخلليجية املقرر اإن�ساوؤها.

�صمن التدابري املُتخذة من ِقبل حكومة الدولة للحد من التجمعات
»القت�صاد« تو�صي بعقد كافة اجتماعات اجلمعيات العمومية 

لل�صركات امل�صاهمة اخلا�صة بطريق »التمرير« دون ح�صور امل�صاهمني

 •• �شيدين-رويرتز:

انتع�ص املوؤ�سر نيكي للأ�سهم اليابانية بقوة اأم�ص االثنن جراء 
التفاوؤل حيال عدم اإلغاء دورة االألعاب االأوملبية بعدما اأ�سارت 
اللجنة االأوملبية الدولية الحتمال تاأجيل االألعاب ملوعد الحق 

للمرة االأوىل.
عقدها  املقرر  االأوملبية  االلعاب  دورة  تاأجيل  احتمال  و�ساهم 
االأ�سهم  خمالفة  يف  اإلغائها  ولي�ص  مت��وز  يوليو  يف  طوكيو  يف 
ام�ص  املنطقة  يف  االأ���س��واق  وتهاوت  العاملي.  االجت��اه  اليابانية 
ج����راء خم����اوف ح����دوث رك����ود م��ع ت��ب��ن��ي ال����دول ح���ول العامل 

اإجراءات �سارمة الحتواء تف�سي الفريو�ص.
اآم��ال مب�سرتيات كبرية من بنك  ال�سوق دعما من  كما لقيت 
اليابان املركزي ل�سناديق االأ�سهم املتداولة يف البور�سة واإعادة 
�سناديق التقاعد موازنة حمافظ االأ�سهم بعد الهبوط احلاد 
 16887.78 باملئة ليغلق على  اثنن  االأخ��ري. وك�سب نيكي 

اأع��وام ون�سف العام  اأقل م�ستوى يف ثلثة  نقطة مرتفعا من 
عند 16378.94 نقطة الذي الم�سه يوم الثلثاء املا�سي.

وقفز �سهم �سركة االإعلنات دنت�سو جروب 8.6 باملئة نتيجة 
تاأجيل  الدولية  االأوملبية  اللجنة  اق��رتاح  بعد  االرت��ي��اح  حالة 
الوكالة  وه��ي  ال�سركة  اأ�سهم  وك��ان��ت  اإلغائها.  ولي�ص  ال���دورة 
ن�سف  نحو  فقدت  قد  للدورة،  للت�سويق  اليابان  يف  الرئي�سية 

قيمتها منذ بداية العام نتيجة املخاوف من اإلغاء احلدث.
احلد  ليبلغ  باملئة   18.9 بنك  �سوفت  جمموعة  �سهم  وقفز 
البور�سة  يف  ت��داوال  االأك��رث  ال�سهم  وي�سبح  اليومي  االأق�سى 
بعد اأن اأعلنت جمموعة التكنولوجيا اأنها �ستبيع اأ�سوال بقيمة 
4.5 تريليون ين )41 مليار دوالر( لتمويل اإعادة �سراء اأ�سهم 

بقيمة ت�سل اإىل تريليوين ين وخف�ص الدين.
0.7 ب��امل��ئ��ة اإىل  وت���ق���دم امل���وؤ����س���ر ت��وب��ك�����ص االأو�����س����ع ن��ط��اق��ا 
موؤ�سرات  من  باملئة   80 ن�سبة  وارتفعت  نقطة   1292.01

القطاعات الفرعية يف البور�سة.

 الأ�صهم الأوروبية تهوي جمددا 
مع ارتفاع عدد وفيات كورونا 

•• عوا�شم-رويرتز: 

تقبع االأ�سهم االأوروبية قرب اأدنى م�ستوياتها يف �سبع �سنوات 
ام�ص االثنن بعد اأن و�سعت العديد من الدول اإجراءات كبح 
اإىل حد حظر  اإيطاليا و�سلت  اأن  وب��اء كورونا حتى  انت�سار 

ال�سفر الداخلي مع جتاوز عدد الوفيات فيها 5400.
وانخف�ص املوؤ�سر �ستوك�ص 600 االأوروبي 4.6 باملئة بحلول 
ال�ساعة 0806 بتوقيت جرينت�ص مع تراجع البور�سات يف 
ت�سرر  على  متزايدة  اأدل��ة  ظل  ويف  ولندن.  واإ�سبانيا  اأملانيا 
ال�سركات نتيجة ال�سلل الذي اأ�ساب �سل�سل االإمداد واإنفاق 
دخل  العاملي  االقت�ساد  اأن  اإىل  حمللون  اأ���س��ار  امل�ستهلكن، 
الطائرات  ل�سناعة  اإيربا�ص  اأ�سهم  وهوت  رك��ود.  بالفعل يف 
12.7 باملئة اأخرى بعد اأن قالت اإنها ت�سحب توقعاتها املالية 

لعام 2020، وخف�ست توزيعات مقرتحة لعام 2019.

% على اأمل اإقامة دورة الألعاب الأوملبية يف وقت لحق  نيكي يرتفع 2 
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اإح�صاء-اأبوظبي: اأ�صعار مواد البناء ت�صهد 
تغريات متفاوتة خلل فرباير 2020

 •• اأبوظبي-الفجر: 

انطلقاً من حر�ص مركز االإح�ساء - اأبوظبي على جمع بيانات اأ�سعار مواد 
البناء ب�سورة منتظمة ليواكب م�سرية التطّور العمراين والنمو املتوا�سل 
االإح�ساء  اأ�سدر مركز  االإن�����س��اءات،  قطاع  اأبوظبي يف  اإم��ارة  ت�سهده  ال��ذي 
اأ�سعار  حركة  حول  ال�سهرية  االإح�سائية  تقاريره  اأح��دث  موؤخراً،  اأبوظبي 
مواد البناء الرئي�سية يف اإمارة اأبوظبي خلل �سهر فرباير 2020 مقارنة 

ب�سهر يناير من عام 2020، و�سهر فرباير من عام 2019.
وتعد اأ�سعار مواد البناء التي ي�ستعر�سها التقرير  من املوؤ�سرات االقت�سادية 
خمتلف  يف  والبحث  التخطيط  يف  مهماً  م��دخ��ًل  ت�سّكل  حيث  الرئي�سة، 
لقطاع  القيا�سية  االأرق�����ام  ت��رك��ي��ب  يف  ا�ستخدامها  مي��ك��ن  ك��م��ا  امل���ج���االت، 
االإجمايل  املحلي  الناجت  ح�ساب  يف  منها  اال�ستفادة  وبالتايل  االإن�����س��اءات، 

باالأ�سعار الثابتة.
واأظهر التقرير ارتفاع متو�سط اأ�سعار جمموعة  الديزل  بن�سبة 0.8%، 
وانخفا�ص متو�سطات اأ�سعار جمموعة  االإ�سمنت  بن�سبة %4.4، وكٌل من 
%3.8 وجمموعة  معدات النقل   اأنابيب )uPVC(  بن�سبة  جمموعة  

بن�سبة %2.9 خلل �سهر فرباير 2020 مقارنة ب�سهر يناير 2020.
متو�سطات  ارتفاع  اإىل  التقرير  اأ�سار   ،2019 فرباير  �سهر  مع  وباملقارنة 
والرمل   البح�ص  وجمموعة    ،5.3% بن�سبة  ال��دي��زل   جمموعة   اأ�سعار 
انخف�ست  حن  يف   ،2.3% بن�سبة  العمالة   وجمموعة    ،3.3% بن�سبة 
متو�سطات اأ�سعار جمموعة  اأنابيب )PVC(  بن�سبة %22.4، وجمموعة  

املواد العازلة  بن�سبة %7.5، وجمموعة  احلديد  بن�سبة 5.4%.
اأ�سعار  البناء ي�سّم حركة  اأ�سعار مواد  اأن تقرير موؤ�سر  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
ويقّدم  الرئي�سة،  البناء  م��واد  جمموعات  من  جمموعة  وع�سرين  اإح��دى 
على  والباحثن  ال�سيا�سات  ورا�سمي  القرار  �سناع  ي�ساعد  �سهرياً  حتليًل 
ال���ق���رارات ال��داع��م��ة ل��ق��ط��اع االإن�������س���اءات وغ����ريه من  التخطيط وات���خ���اذ 

القطاعات املرتبطة به واملعتمدة عليه. 

بي اإم �صي اإي اأفريقيا يح�صل على 
رخ�صة الفئة الرابعة من دبي املايل

•• دبي-وام:

افريقيا على  - بنك  للتجارة اخلارجية  املغربي  اإي  �سى  اإم  بي  ح�سل بنك 
رخ�سة الفئة الرابعة من �سلطة دبي للخدمات املالية وافتتح فرعه اجلديد 

يف مركز دبي العاملي.
تعاملت  تي�سري  اإىل  دب��ي  اجل��دي��د يف  م��ن خ��لل مكتبه  البنك  وي��ه��دف   
لتمويل التجارة واال�ستثمار بقيمة 200 مليون دوالر للعام االأول متوقعاً 
اأن يت�ساعف هذا املبلغ كل عام خلل ال�سنوات الثلث املقبلة حيث يركز 
كما  ال�سن  راأ�سها  وعلى  واآ�سيا  اأفريقيا  بن  التجارة  متويل  على  البنك 
اإىل  وامل�ستثمرين  اخلليجية  البنوك  املزيد من  و�سول  ت�سهيل  اإىل  يهدف 

دول اأفريقيا جنوب ال�سحراء.
�سرح بذلك حممد اأجومى املدير العام للبنك خلل االحتفال الذي اأقامه 

البنك موؤخرا يف دبي مبنا�سبة االعلن عن افتتاح فرعه اجلديد يف دبي.
وقال اأجومى اإن البنك يعمل يف لندن منذ 2007، م�سريا اإىل زيادة اأهمية 
اال�ستثمار يف اأفريقيا بالن�سبة للم�ستثمرين اخلليجين، واأو�سح اأن للبنك 
انت�سار يف اأكرث من 34 دولة و20 جمموعة تابعة يف اأفريقيا وهو مايعزز 
امل�ستثمرين والبنوك يف دول اخلليج للأ�سواق  قدرته على ت�سهيل و�سول 

االأفريقية.
واأ�ساف : يعمل فرعنا يف دبي حتت مظلة فرعنا يف لندن وذلك لرغبتنا 
يف تطبيق املعايري االإجنليزية يف تعاملتنا يف دبي وهو ما القى ا�ستح�ساناً 
من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية كما �سنقوم بتمويل التجارة وامل�ساريع 
التحتية  والبنى  الطاقة  بينها  من  والتي  القطاعات  جميع  يف  اأفريقيا  يف 
املجتمعات  بالنفع على  التي تعود  امل�ساريع اخلدمية  وامل�سايف وغريها من 

يف اأفريقيا.
ويعترب بنك بي اإم �سي اإي اأفريقيا واحدا من اأكرب بنوك اال�ستثمار العاملة 
املغربية  اململكة  م��ن  ك��ل  يف  خ��دم��ات��ه  تنت�سر  ح��ي��ث  االأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  يف 
وال�سنغال  وم��ايل  فا�سو  وبروكينا  وغ��ان��ا  وبنن  ال��ع��اج  و�ساحل  ونيجرييا 
والكوجنو برازافيل والكوجنو ال�سعبية وبوروندي واإثيوبيا وكينيا واأوغندا 

وتنزانيا و رواندا ومدغ�سقر وتوجو و �ساحل العاج.

الربازيل ت�صخ 11 مليار دولر يف 
اقت�صادها ملواجهة تبعات كوفيد-19 

•• برازيليا-اأ ف ب:

ريال  مليار   55 �سخ  يعتزم  اأن���ه  ال��ربازي��ل��ي  الوطني  التنمية  بنك  اأع��ل��ن 
انت�سار  تبعات  اإزاء  الوظائف  حلماية  دوالر(  مليار   11 )ح��واىل  برازيلي 

فريو�ص كورونا امل�ستجد.
البنك احلكومي غو�ستافو مونتيزانو خلل موؤمتر �سحايف  رئي�ص  واأف��اد 
عرب دائرة الفيديو واإىل جانبه الرئي�ص اليميني املتطرف جايري بول�سونارو 

عن  اأربعة تدابري �ست�سخ 55 مليار ريال يف النظام املايل الربازيلي .
املبا�سرة وغري  والقرو�ص  الفوائد  �سداد  تعليق  لتمويل  املبلغ  و�سي�ستخدم 
اأ�سهر،  �ستة  مل��دة  التنمية  لبنك  امل�ستحقة  الربازيلية  لل�سركات  املبا�سرة 

وزيادة عر�سها للقرو�ص على ال�سركات املتو�سطة وال�سغرى.
الفريو�ص  مع  التعامل  يتحتم  باأنه  نقر  اإننا  بول�سونارو   ق��ال  جهته  من 
كاالأ�سخا�ص  املجتمع  �سرائح  لبع�ص  فتاكا  يكون  قد  فهو  خا�ص،  باهتمام 
كثريا.  يقلقنا  م��ا  وه��ذا  �سحية.  م�سكلت  يعانون  ال��ذي��ن  اأو  �سنا  االأك���رب 
احلياة تاأتي يف املرتبة االأوىل، لكن من املهم كثريا اأي�سا اأال يخ�سر �سخ�ص 

عمله ، يف ت�سريح يعك�ص تطورا يف خطابه.
وعمد الرئي�ص حتى االآن اإىل التقليل من اأهمية وباء كوفيد-19 والتنديد 

ب� اله�سترييا  حول انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد.
والربازيل البالغ عدد �سكانها 210 ملين ن�سمة، هي الدولة التي ت�سجل 
اأكرب تف�سيا للوباء يف اأمريكا اللتينية مع بلوغ ح�سيلتها 1546 اإ�سابة 

بينها 25 وفاة.

تطور ابتكارات يف جمل التكنولوجيا الزراعية

اإيليت اأجرو للم�صاريع تعزز اأعمالها وا�صتثماراتها يف الإمارات وعدة دول اأخرى
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة  اإي��ل��ي��ت اأج����رو ل��ل��م�����س��اري��ع  – ال�سركة 
االماراتية املتخ�س�سة باالن�ساءات الزراعية - عن تعزيز 
تواجدها يف دول��ة االم��ارات العربية املتحدة وع��دد من 

الدول االآ�سيوية واالأوروبية واالأفريقية .
اأج��رو للم�ساريع  �سمن مهامها  اإيليت  و تعمل �سركة  
بالزراعة  تعريفهم  خ��لل  م��ن  امل��زارع��ن  متكن  على 
املتطورة عالية االأداء واالبتكارات يف جمال التكنولوجيا 
من  ال��زراع��ي��ة  املمار�سات  اأف�سل  ا�ستخدام  و  ال��زراع��ي��ة 

جميع اأنحاء العامل.
وقال املهند�ص �سلطان اجلابري املدير التنفيذي ل�سركة  

اإيليت اأجرو للم�ساريع : تتمثل خربتنا ك�سركة اإماراتية 
املعدات  وتركيب  متخ�س�سة  زراع��ي��ة  من�ساآت  ان�ساء  يف 
ال��زراع��ي��ة امل��ت��ط��ورة واأن��ظ��م��ة ال���ري وال��ب��ي��وت املحمية ، 
الزراعي، بداية  القطاع  التحتية يف  البنى  وغريها من 
وحتى  التطبيق  ث��م  وم���ن  الت�سميم  اىل  ال��ف��ك��رة  م��ن 

الت�سغيل.
واأ�ساف اجلابري  ومن خلل خربتنا التي متتد الأكرث 
من ع�سر �سنوات يف هذا املجال، وبعد جناحنا يف اإجناز 
عدة م�ساريع على م�ستوى العامل، اأ�سبحنا االآن ال�سريك 
مل�ساعدتهم يف  واملزارعن  امل�ستثمرين  قبل  املف�سل من 

تطوير االإنتاج الزراعي مل�ساريعهم الزراعية.
اخلدمات  وتطويراأف�سل  تقدمي  اىل  ال�سركة  وت�سعى 

لتعزيز الزراعة يف خمتلف الدول التي تتواجد وتعمل 
بها، حيث تعمل يف ت�سميم املن�ساآت الزراعية عرب االإدارة 
اال�ست�سارات  تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  ال�سنوية  وال�سيانة 
واإدارة  تطوير  خلل  من  باملزارع  اخلا�سة  والتدريبات 
املزارع، اال�ست�سارات اخلا�سة باأنظمة الري، اإدارة ح�ساد 

املحا�سيل، واخلدمات املختربية.
املاحلة حيث  املياه  ملعاجلة  حلول  اأي�ساً  ال�سركة  وتوفر 
على  تعتمد  حديثة  ري  نظم  و�سيانة  تركيب  ي��ج��ري 
ال�سركة بتطوير  تفكيك االأم��لح، اىل جانب تخ�س�ص 
اأنظمة  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة  ال��ري  اأنظمة  و�سيانة 

الري املحوري والزراعة املائية.
اأنواعها  بكافة  املحمية  البيوت  اإن�ساء  ال�سركة  وتتوىل 

•• اأم�شرتدام-الفجر:

اأعلنت �سركة اإيربا�ص )املدرجة ب�سوق التداول املايل 
ت��داب��ري جديدة  ات��خ��اذه��ا  AIR( ع��ن  حت��ت رم����ز: 
لتعزيز م�ستويات ال�سيولة وتوازن امليزانية العمومية 
فريو�ص  تف�سي  الآث���ار  ا�ستجابًة  وذل��ك  بها،  اخلا�سة 
ي�سمن  ومب��ا   ،  COVID-19 امل�ستجد  ك��ورون��ا 
على  وتاأثريها  احلالية  للظروف  تقييمها  موا�سلة 

اأعمالها وعملئها واملوردين والقطاع ب�سكل عام.
واأكد جيوم فوري، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة اإيربا�ص 
ونعمل  لدينا  ق�سوى  اأول��وي��ة  هي  النا�ص  �سلمة  اأن 
على امل�ستوى العاملي لدعم احلد من انت�سار فريو�ص 
ي�سمن  مبا  اأعمالنا  حماية  على  نعمل  كما  ك��ورون��ا، 
م�ستقبل ال�سركة وعودة �سري اأعمالنا بكفاءة مبجرد 

تعايف الو�سع.
اخلا�سة  التوجيهات  ب�سحب  قمنا  ف���وري:   واأ���س��اف 

الوقت  يف  العامل  ي�سهده  ملا  نظراً   2020 للعام  بنا 
ال���راه���ن، ويف ن��ف�����ص ال���وق���ت ن��ل��ت��زم ب�����س��م��ان توفري 
ال�����س��ي��ول��ة ل��ل�����س��رك��ة يف ج��م��ي��ع االأوق�������ات م���ن خلل 
�سيا�ستنا الر�سيدة لو�سع امليزانية العمومية لل�سركة، 
الطريان  وقطاع  اإيربا�ص  ب��اأن  كبرية  ثقة  على  واأن��ا 

�سيغلبان على هذه الفرتة احلرجة .
ول�سمان  العمومية  امليزانية  �سيا�سة  يعك�ص  وب�سكل 
اإيربا�ص  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص  ق���ام  امل��ال��ي��ة،  امل��رون��ة 
جديدة  ائتمانية  ت�سهيلت  ت��اأم��ن  ع��ل��ى:  باملوافقة 
الت�سهيلت  ج���ان���ب  اإىل  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   15 ب��ق��ي��م��ة 
و�سحب  ي��ورو،  مليار   3 وقيمتها  احلالية  االئتمانية 
 1.80 2019 بقيمة  ل��ع��ام  االأرب����اح  ت��وزي��ع  اق���رتاح 
تبلغ  اإجمالية  نقدية  وبقيمة  ال��واح��د  لل�سهم  ي��ورو 
حوايل 1.4 مليار يورو، وتعليق الزيادة الطوعية يف 
املحدودة  للروؤية  ونظراً  التقاعدية.  املعا�سات  متويل 
ل��ل��ت��داع��ي��ات ال��ن��اج��م��ة ع��ن ف��ريو���ص ك���ورون���ا، اتخذت 

التوجيهات اخلا�سة بها للعام  ب�سحب  ال�سركة قراراً 
2020، كما جرى و�سع عدة �سيناريوهات ت�سغيلية 
والتي  النقدية  االحتياجات  لتقلي�ص  تدابري  ت�سمل 

�سيتم تفعليها بح�سب تطورات انت�سار الفريو�ص.
�سيولة  االإج���راءات  ه��ذه  اإيربا�ص من خ��لل  وحتقق 
االإ�سافية  ال��ن��ق��دي��ة  املتطلبات  م��ع  للتعامل  ك��ب��رية 
موارد  تبلغ  كانت  حيث  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  واملتعلقة 
 12 ح��وايل  ت�سمل  ي��ورو،  مليار   20 �سابقاً  ال�سيولة 
مليار االأ�سول املالية يف متناول اليد وحوايل 8 مليار 
تعزيزها  وج���رى  م�سحوبة،  غ��ري  ائتمانية  اأر����س���دة 
اإىل ت�سهيلت  ائتمانية  اأر�سدة  اإىل  5 مليار  باإ�سافة 
اإج���م���ايل مبلغ  15 م��ل��ي��ار، ول��ي�����س��ل  ج���دي���دة ت��ب��ل��غ 

ال�سيولة اإىل نحو 30 مليار يورو.
وحت�����ر������ص اإي�����رب�����ا������ص م�����ن خ������لل احل�����ف�����اظ على 
ا�ستمرارية االإنتاج، واالإدارة املرنة لرتاكمات االأعمال 
املالية  املرونة  وتاأمن  عملئها  ودع��م  املنجزة،  غري 

كل  و�سيانة  �سيانتها،  واأعمال  والبل�ستيكية  ال�سبكية 
م��ن م���راوح وو���س��ادات ال��ت��ربي��د، م���راوح ت��دوي��ر الهواء، 
وتركيب كل من: اأنظمة الري، اأنظمة الت�سميد، اأنظمة 

اعادة تدوير وتطهري املياه، اأنظمة التحكم باملناخ.
كما تقوم ال�سركة برتكيب اأنظمة الزراعة املائية وبيوت 
وتعبئة  وت��ع��ق��ي��م  ب��ت��ربي��د  اخل��ا���س��ة  احل��دي��ث��ة  التعبئة 
اخل�����س��روات وال��ف��واك��ه ال��ط��ازج��ة بحيث ت��ك��ون جاهزة 
�سركة   متكنت  وق��د  املختلفة.  البيع  منافذ  يف  للعر�ص 
اأج��رو للم�ساريع من تعزيز تواجدها من خلل  اإيليت 
االمارات  دول��ة  يف  اإ�سرتاتيجية  زراعية  م�ساريع  تنفيذ 
املغرب،  اأث��ي��وب��ي��ا،  ال��ب��ح��ري��ن،  مملكة  امل��ت��ح��دة،  العربية 

موريتانيا، �سرياليون ، وجمهورية �سربيا.

حتى  اأع��م��ال��ه��ا  ا���س��ت��م��راري��ة  ت��اأم��ن  ع��ل��ى  لعملياتها، 
خلل فرتات االأزمات الطويلة. وتعد �سلمة وكفاءة 
الطريان اأحد االأعمدة الرئي�سية لل�سفر اجلوي التي 
الثقايف،  والتبادل  العاملية  االقت�سادية  تنمية  حتقق 
حول  احلكومية  اجل��ه��ود  خمتلف  اإي��رب��ا���ص  وت��دع��م 
العامل يف اإطار �سعيها للحفاظ على ا�ستقرار القطاع 
م��ن خ���لل ت��وف��ري ال��دع��م امل���ايل ل�����س��رك��ات الطريان 
املراقبة  اإيربا�ص  توا�سل  واملوردين، حيث  وعملئها 

الدائمة على ال�سلمة العامة للقطاع.
وقررت اإيربا�ص تاأجيل اجتماعها العام ال�سنوي لعام 
2020 واملقرر انعقاده يوم 16 اأبريل يف اأم�سرتدام، 
COVID- نظراً النت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد

19، اإذ حتر�ص ال�سركة على �سلمة جميع االأطراف 
الت�سويت  ع��ل��ى  وت�سجعهم  ال��ت��ج��م��ع��ات  م��ن  املعنية 
بالوكالة ومبا يتما�سى مع تدابري ال�سحة وال�سلمة 

العامة. 

بروفي�س تقدم خطط دفع مرنة للمّلك وامل�صتاأجرين يف املجمعات التي تديرها

اجلزائر تّتخذ تدابري فورية ملواجهة تدهور اأ�صعار النفط 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اململوكة  ال�����س��رك��ة   ، ب��روف��ي�����ص  اأع���ل���ن���ت  
ب��ال��ك��ام��ل ل�����س��رك��ة  ال����دار ال��ع��ق��اري��ة ، عن 
مّلك  ل��دع��م  وت��داب��ري  اإج�����راءات  �سل�سلة 
التي  املجمعات  يف  ال��ع��ق��ارات  وم�ستاأجري 
تديرها، كجزء من الربامج التي اأطلقتها  
الدار العقارية  يف اإطار دعمها للمجمعات 
بقيمة  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال��ت��ج��اري��ة  ال�سكنية 

100 مليون درهم.
وميكن الأ�سحاب العقارات فوراً اال�ستفادة 
اخلدمات،  ر���س��وم  لدفع  مرنة  خطط  م��ن 
من  اال���س��ت��ف��ادة  للم�ستاأجرين  ميكن  كما 
امل��رن��ة لقيمة االإي���ج���ارات،  ال��دف��ع  خ��ط��ط 
وك����ذل����ك احل�������س���ول ع���ل���ى اإع�����ف�����اءات من 
تقّرره  ما  وفق  املعاملت،  من  عدد  ر�سوم 
اإجنار،  بي  اإت�ص  ق��ال  جهته،  من  ال�سركة. 
  : ب��روف��ي�����ص  ل�����س��رك��ة   التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
نحن منر يف مرحلة �سعبة على م�ستوى 
العامل ككل. ويف ظّل هذه املرحلة، اّتخذت 

اإجراءات حا�سمة  قيادة االإمارات احلكيمة 
املجمعات  على  االأو���س��اع  تاأثري  من  للحد 
ال�سكنية وال�سركات. وبتوجيه من �سركتنا 
االأم  الدار العقارية ، نقوم حالياً بالتن�سيق 
مع البنوك املحلية لتقدمي حلول وخطط 

دفع مرنة للملك وامل�ستاأجرين،  .  

يف  اأي�ساً  �سن�ستمر  قائًل:   اإجن��ار  واأ�ساف 
قبول املدفوعات عرب �سبكة االإنرتنت من 
واإذا  االإل��ك��رتون��ي��ة،  ب��واب��ة بروفي�ص  خ��لل 
يرغب  ي���زال  ال  م��ن عملئنا  اأي  ك���ان  م��ا 
ف�سنقوم  ال�سيكات،  ط��ري��ق  ع��ن  ال��دف��ع  يف 
من  ال�����س��ي��ك��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ح�����س��ي��ل  بت�سهيل 

م��ن��ازل ع��م��لئ��ن��ا م��ن خ���لل ت��ع��اون��ن��ا مع 
�سركات الربيد ال�سريع  .

وختم اإجنار قائل:  نتخذ اأي�ساً اإجراءات 
اأم����ان، ك��م��ا نتخذ اح��ت��ي��اط��ات اإ���س��اف��ي��ة يف 
ونتوا�سل  ال�����س��ك��ن��ي��ة،  امل��ج��م��ع��ات  خم��ت��ل��ف 
ب��ن�����س��اط م���ع ال�����س��ك��ان يف امل��ج��م��ع��ات التي 
التوا�سل  ق����ن����وات  خ�����لل  م����ن  ن���دي���ره���ا 
وذلك  االإن��رتن��ت،  �سبكة  عرب  بنا  اخلا�سة 
حلماية �سحة و�سلمة عملئنا واملجتمع 
ككل .  وعلوة على ذلك، تتعاون  بروفي�ص  
ال��رع��اي��ة ال�سحية  م��ع م��ق��دم��ي خ��دم��ات 
بعد،  ع��ن  الطبية  اال���س��ت�����س��ارات  لت�سهيل 
�ستقدم  كما  املو�سوفة.  االأدوي���ة  وتو�سيل 
من  لعملئها  ترفيهية  اأن�سطة  ال�سركة 
مواقع  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي��ة  ح�ساباتها  خ���لل 

التوا�سل االجتماعي.
العام  اأطلقت  العقارية  قد  ال��دار  وك��ان��ت  
ال���ع���ق���ارات يف  ب��روف��ي�����ص  الإدارة  امل��ا���س��ي  
االإم���ارات؛ حيث تقدم  بروفي�ص  خدمات 
العقارات،  الإدارة  واال���س��ت�����س��ارة  االإدارة 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

نفقاتها  االأح���د خف�ص  اجل��زائ��ر  ق���ّررت 
االقت�سادية  �سيا�ستها  ومراجعة  العامة 
مل��واج��ه��ة ت��ده��ور اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، املورد 
فريو�ص  تف�سي  ج��راء  للبلد،  االأ�سا�سي 

كورونا امل�ستجد.
تراأ�سها  ال����وزراء  ملجل�ص  جل�سة  وع��ق��ب 
رئ��ي�����ص ال���ب���لد ع��ب��د امل��ج��ي��د ت���ب���ون، مت 
االإع������لن ع����ن  ح��زم��ة م���ن االإج�������راءات 
تخفي�ص  تت�سمن    ، ال��ف��وري  للتطبيق 
قيمة فاتورة اال�سترياد من 41 اإىل 31 
ميزانية  نفقات  وتقلي�ص  دوالر  مليار 
باأعباء  امل�سا�ص  دون   30% ب  الت�سيري 

الرواتب .
اإبرام  عن  بالتوقف  بيان  يف  تبون  واأم��ر 
املكاتب  مع  واخلدمات  الدرا�سات  عقود 
حوايل  للجزائر  �سيوفر  مما  االأجنبية 
اأوردت  م��ا  وف���ق  دوالر،  م��ل��ي��ارات  �سبعة 

وكالة االأنباء اجلزائرية.
اإىل ذلك تقرر  تكليف ال�سركة الوطنية 
بالتخفي�ص  +�سوناطراك+  للمحروقات 
من اأعباء اال�ستغلل ونفقات اال�ستثمار 
ق�سد  دوالر  م��ل��ي��ارات   7 اإىل   14 م��ن 

احلفاظ على احتياطي ال�سرف .
ب�  امل�ص  بعدم  اجل��زائ��ري  الرئي�ص  واأم���ر 

النفقات املرتبطة بقطاع ال�سحة وتدعيم 
و�سائل حماربة تف�سي وباء كورونا، اأو ب� 
ال��ن��ف��ق��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ق��ط��اع ال��رتب��ي��ة . 
اجلزائرية  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
اإنتاج  زي���ادة  اإىل   دعوتها  احلكومة  ع��ن 
وتعزيز  م�����س��ت��وى  اأع���ل���ى  اإىل  االأ����س���م���دة 
للمحروقات  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل  خ��دم��ات 
اإمكانية  ودرا���س��ة  ال���دويل  امل�ستوى  على 
ت�سدير الكهرباء اإىل بع�ص دول اجلوار 
اجل�����زائ�����ري على   ال���رئ���ي�������ص  وح���������صّ   .
على  وال��رتك��ي��ز  ال��ق��رو���ص  منح  ت�سهيل 
اأجل  من  املبتكرة   واملنتوجات  الرقمنة 

حت��ق��ي��ق  م��زي��د م��ن االإدم�����اج امل���ايل . يف 
االأثناء ت�سهد اأ�سعار النفط تراجعا، وقد 
انخف�ص �سعر النفط االأمريكي املرجعي 
له  م�ستوى  اأدن���ى  اإىل  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
 22،53 م�����س��ّج��ل   2003 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
املعرو�ص  وف��رة  ب�سبب  للربميل  دوالرا 
فريو�ص  تف�سي  ب�سبب  الطلب  وت��راج��ع 
ك����ورون����ا. وك����ان ت���راج���ع ا���س��ع��ار النفط 

اعتبارا من العام 2014 قد خّف�ص اإىل 
الن�سف عائدات اجلزائر من ال�سادرات 
النفطية التي ت�سّكل اكرث من 90 باملئة 
م��ن ����س���ادرات ال��ب��لد. واأع��ل��ن امل�سرف 
املركزي اجلزائري مطلع �سباط فرباير 
 62 تبلغ حاليا  ال�سرف   احتياطات  اأن 
مليار   79،88 م��ق��اب��ل   ، دوالر  م��ل��ي��ار 
مليار   97،33 و   2018 نهاية  دوالر 

الحّت����اد  واال���س��ت�����س��ارة  االإدارة  وخ���دم���ات 
امل������ّلك، وال��ب��ي��ع وال���ت���اأج���ري، ف�����س��ًل عن 
واملرافق الرتفيهية. وتدير  النوادي  اإدارة 
ال�سركة اأكرث من 29،000 وحدة �سكنية، 
كما قامت ببيع وتاأجري اآالف العقارات يف 

خمتلف اأنحاء دولة االإمارات. 

موازنة  وتوقعت   .2017 نهاية  دوالر 
هذا  ت��ق��ل�����ص   2020 ل�����س��ن��ة  ال����دول����ة 
مع  دوالر  مليار   51،6 اىل  االحتياطي 
درا�سة  تاأجيل  تبون   وق��رر  العام.  نهاية 
اإىل  التكميلي   امل��ال��ي��ة  ق��ان��ون  م�����س��روع 
حن تقييم انعكا�سات االإج��راءات املالية 
وتطور  احلكومة  م�ستوى  على  املتخذة 

الو�سع يف العامل، وفق الوكالة.

مليار يورو قيمة الت�صهيالت الئتمانية اجلديدة  15

اإيربا�س تعلن عن تدابري جديدة لتعزز م�صتويات ال�صيولة وتوازن امليزانية العمومية ملواجهة فريو�س كورونا
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  24  مار�س  2020 �لعدد 12891 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  24  مار�س  2020 �لعدد 12891 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / دايودبوتا انرتنا�سيونال
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 326937           بتاريخ : 2020/03/04
تاريخ االألولية : 2019/09/20 رقم االألولية : 88624365 

البلد االألولية: الواليات املتحدة االأمريكية
با�س��م: افيك�سيز، انك.

وعنوانه: 2275 هاف داي رود، �سويت 200، بانوكبورن، اإلينوي 60015، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الع�سبية  اأو  الوراثية  واحل���االت  واال�سطرابات  للأمرا�ص  اجليني  العلج  منتجات  �سيدالنية؛  م�ستح�سرات 
طبيعه  يف  اجلينات  ع��لج  ومنتجات  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  الع�سلية؛  الع�سبية  اأو  احلركية  الع�سبية  اأو 
الع�سبية  اخلليا  وفقدان  ال�سوكية  الع�سلت  �سمور  لعلج  جينية  م��واد  على  حتتوي  بيولوجية  م�ستح�سرات 
احلركية وانحطاط اأو تنك�ص الع�سلت و�سعف الع�سلت وال�سلل؛ منتجات العلج اجليني يف طبيعه م�ستح�سرات 

بيولوجية حتتوي على مواد جينية الا�ستمرار جناة التعبري اجليني لربوتن اخلليا الع�سبية احلركية
بالفئة: 5

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة avexis مكتوبة باحرف التينية ب�سكل خا�ص فيها حرف x كتب على �سكل 
اأ�سفل الي�سار  ت�سميم احلم�ص النووي حولها دائرة غري مكتملة مكونة من خطن مركزين مفتوحن يف 

بااللوان الرمادي الفاحت والغامق
اال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  24  مار�س  2020 �لعدد 12891  �لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24 

اإعثثثثثثثثثثالن
ال�س�����ادة/�سنت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1986497:لتاأجري ال�سيارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : �صوليدير ل�صناعة الثاث - �س ذ م م  
العنوان : م�ستودع رقم 1 ملك دائرة العقارات / بوا�سطة ابراهيم حممد البناي - القوز 
ال�سناعية - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 664642 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1089049 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحلل ال�سركة املذكورة اأعله ، وذلك 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2018/7/15 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
اإىل امل�سفي املعن  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ص  بتاريخ 2018/7/15 وعلى من لديه 
حممد �صعيد ال�صبلي لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب 607 ملك كلو�ص مايكل 
باخ - بردبي - اخلليج التجاري  هاتف : 0528763344 ، 0555406119  فاك�ص :       الربيد 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   dubaishebli@gmail.com  : االإلكرتوين 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �صعيد ال�صبلي لتدقيق احل�صابات
التجاري   اخلليج   - ب��ردب��ي   - ب��اخ  مايكل  ك��لو���ص  ملك   607 مكتب   : ال��ع��ن��وان 
 : االإل���ك���رتوين  ال��ربي��د         : ف��اك�����ص    0555406119  ،  0528763344  : ه��ات��ف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   dubaishebli@gmail.com
�صوليدير  االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية 
بتاريخ  دب���ي  ق����رار حم��اك��م  وذل����ك مب��وج��ب  م   م  ذ  �س   - الثثثاث  ل�صناعة 
2018/7/15واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/7/15 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي 
الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  اأع��له، م�سطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : رويال بيور جولد للمجوهرات - �س ذ م م  
العنوان : مكتب )202- 203( ملك اأ�سداهلل ح�سن علي بخ�سي - ديرة - ال�سغاية - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 719118 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1146247 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعله  باإنحلل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2020/1/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2020/1/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن ال�صرق الو�صط لتدقيق 
رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع  : مكتب  العنوان  العامري   احل�صابات - عو�س 
عثمان - بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي :  ال�صرق الو�صط لتدقيق احل�صابات - عو�س العامري
العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان - بزن�ص باي - 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
رويال  لت�سفية  اأع��له  املذكور  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
بيور جولد للمجوهرات - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2020/1/30 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة : مملكة الجداد للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان :مكتب رقم 403 ملك عبداهلل عبدالعزيز مريزا ح�سن بن �سفيع - املرر - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 718869  رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  باأنه قد مت  : 1146008 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 2019/11/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/13 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�صبة 
امل�ستندات واالأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 م�سطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
ال��ع��ن��وان : مكتب رق���م 204- م��ل��ك ع��ب��داهلل ال�����س��ع��ايل - دي���رة - ه���ور ال��ع��ن��ز - 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721  : هاتف 
مملكة  لت�سفية  اأع��له  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
الجداد للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/11/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/13 وعلى 
الكائن  مكتبه  املعن يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��له  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
 �إعالن دعوة �إجتماع خربة بالن�سر 

اأنا / وليد خمي�ص بن �سويدان خبريا حما�سبيا من قبل حمكمة دبي الإجراء اخلربة  ب�سفتي 
ال�سادة/ بيد  فاإننا قد قررنا دعوة كل من  الدعوى رقم )2019/2802( مدين جزئي.  يف 
اإنرتنا�سيونال لتجارة مواد البناء - �ص ذ م م  ، وال�سيد/ �سانتو�ص دامود هار ان ناير ، وال�سيد/ 
�سوريندر انا تان ناير ديليب كومار ، وذلك من اأجل احل�سور اىل مقر مكتبنا ب�سفتهم ال�سخ�سية 
من  واملقامة  اأعله.  بالرقم  املذكورة  بالدعوى  عليهم  املدعي  ب�سفتهم  قانونا  ميثلها  من  او 
قبل املدعي / را�سد خلفان را�سد املطوع الظاهري.  وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف 
بناية مركز االأعمال الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف وكالة الني�سان مكتب رقم 604 - ت : 
hpaauditing@  : اإلكرتوين  وبريد   04-2208804  : ف   ،  04-2208803

او عرب الربيد االلكرتوين  باالإيداع  الدعوى  او ت�سليم اي م�ستندات تخ�ص   gmail.com
ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   )2020/3/25( املوافق  القادم  االربعاء  يوم  وذلك  للخربة. 

.)am 11.00( سباحا�
�خلبري�ملحا�سبي / وليد خمي�س بن �سويد�ن 
قيد رقم  141  

�جتماع خربة
�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2543/2017/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )41000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  

طالب االإعلن : جمموعة مفتاح االأعمال اال�ستثمارية )�ص ذ م م( - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�سرب - �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعلنه : 1- ا�سوجان رام�سامى - �سفته  بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2017/12/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���لن  مو�سوع 
املذكورة اأعله ل�سالح/ جمموعة مفتاح االأعمال اال�ستثمارية )�ص ذ م م( بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ 41.000 درهم )واحد واربعن الف درهم( قيمة ال�سيكات �سند الدعوى والفائدة 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2017/6/4 وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليه بامل�ساريف.  حكما 
لن�سر هذا االعلن  التايل  اليوم  اعتبارا من  مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 395/2019/20 جتاري كلي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )19.790.687.00 درهم( والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
طالب االإعلن : بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : مدعي  

�سفته   - للمديونية  �سامن  كفيل  ب�سفتها  م  م  ذ  �ص  والهند�سية  احلديدية  لل�سناعات  املتحدة  االإم���ارات   -1: اإعلنه  املطلوب 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم   : االإع��لن  االإق��ام��ة.  مو�سوع  عليه - جمهول حمل  : مدعي  بالق�سية 
اأعله ل�سالح/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي(  1/ بالزام املدعي عليهم من الثانية وحتى  2019/11/5 يف الدعوى املذكورة 
احلادية ع�سر بان يوؤدوا بالت�سامن مع املدعي عليها االأوىل اىل البنك املدعي مبلغ 19.037.468 درهم )ت�سعة ع�سر مليونا و�سبعة 
وثلثون الفا واربعمائة وثمانية و�ستون درهما( مع الفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائي احلا�سل يف 2019/2/6 
وحتى متام ال�سداد.  2/ بالزام املدعي عليهم من الثالثة وحتى احلادية ع�سر ان يوؤدوا بالت�سامن مع املدعي عليها الثانية اىل 
بواقع %9  الفائدة  درهما( مع  وت�سعة وخم�سون  الفا وثمامنائة  و�سبعة  )�سبعمائة  اإماراتي  درهم  املدعي مبلغ 707.859  البنك 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 201/2/6 وحتى متام ال�سداد. 3/ والزامهم بامل�سروفات ومبلغ الفي درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 4115/2019/16 جتاري جزئي   

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام ماملدعي عليه مببلغ وقدره )95.027.47 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام و�سمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  
طالب االإعلن :  بنك م�سر - فرع دبي - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعلنه : 1- اير ناين ببيتو با�سا - �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل االإقامة 
الدعوى  يف   2020/3/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : االإع���لن  مو�سوع 
للمدعي )بنك م�سر(  توؤيد  بان  املدعي عليها  بالزام  دبي(  اأع��له ل�سالح/بنك م�سر )فرع  املذكورة 
مبلغ 94.909.75 درهم )اربعة وت�سعن الف وت�سعمائة وت�سعة درهم وخم�سة و�سبعن فل�ص( والفائدة 
9% من تاريخ 2019/10/21 حتى متام ال�سداد. والزمت املدعي عليها بامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 237/2019/250 بيع عقار مرهون  

مو�سوع التنفيذ : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن )الفيل( الكائنة يف دبي ، الثنية الرابعة ، ميدوز 
4 ، �سارع 3 ، فيل 2 ، على قطعة االر�ص 2049 ، رقم البلدية 2327 - 394 ، امل�ساحة 96/5.970 قدم مربع ، 

72/554 مرت مربع ، واحلكم لطالب التنفيذ بكافة طلباته يف اللئحة والر�سوم واالتعاب وامل�ساريف. 
طالب االإعلن : بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق االو�سط املحدود فرع دبي - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  احمد ح�سن رم�سان اآل علي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- ري�سا �سوجي�ص بانيكري في�سفي�سوتر نات - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل االإقامة 
مو�سوع االإعلن : قررت حمكمة دبي االإبتدائية بتاريخ 2020/3/13 اعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
)4871476( درهم خلل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعله واإال بيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون االإجراءا املدنية )نوع العقار : ار�ص - املنطقة : الثنية 

الرابعة - رقم االر�ص : 2049 - م�ساحة العقار : 554.72 مرت مربع(
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 1896/2019/16 جتاري جزئي   
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )165559.95 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 

والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  
طالب االإعلن : �سركة العميق للماأكوالت البحرية - ذ م م  - دبي  - �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعلنه : 1- �سركة انرتنا�سيونال ليجر انف�ستمنت - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
جمهول حمل االإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/11/7 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم   : االإع��لن  مو�سوع 
اأعله ل�سالح/�سركة العميق للماأكوالت البحرية - ذ م م  - دبي بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ مقداره 165559 درهما )مائة وخم�سة و�ستون الفا وخم�سمائة وت�سعة وخم�سون درهما( وفائدة ب�سيطة 
�سنويا بواقع ت�سعة باملائة �سنويا 9% من تاريخ 2019/4/22 وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �لبتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�عالن بالن�سر        

يف  �لدعوى 36/2019/71 تظلم مدين   
مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/8 حجز حتفظي مدين 

والر�سوم وامل�ساريف  
طالب االإعلن / 1-  �سركة التاأمن العربية �ص م ل )فرع دبي( - �سفته بالق�سية : متظلم 

وميثله : �سمري حليم كنعان - �سفته بالق�سية : وكيل 
املطلوب اإعلنه : 1- حممد ر�ساد حافظ الكيلين - �سفته بالق�سية : متظلم �سده 

جمهول حمل االقامة
ال�سادر يف  القرار  اع��له ومو�سوعه تظلم من  امل��ذك��ورة  التظلم  اق��ام عليكم  قد   : االإع��لن  مو�سوع 
االحد  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم   ، م��دين  رق��م 2019/8 حجز حتفظي  ال��دع��وى 
املوافق 2020/3/29 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اأيام على  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 
االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. بناء على تعليمات رئي�ص املحكمة تعاد 

اجلل�سة وحتدد لها موعد بالتاريخ املذكور اعله. 
رئي�س �لق�سم         

حماكم دبي

�ملحكمة �لبتد�ئية   �ملدنية  

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 7499/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2401 جتاري جزئي 

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )373099.87 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : م�سرف عجمان / �ص م ع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- رامي ريدي باومن - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )373099.87(  به  املنفذ  املبلغ 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/1968(

املنذر : �سي اإي بي مارين فيولز - م د م �ص 
املنذر اليه : نيكوالو�ص كريمي�ص 

اإي بي مارين فيولز - م د م �ص( املنذر اليه الوفاء بالدين  تنذر املنذرة )�سي 
درهم   )19.213.707.38( وقيمته  ب���االإن���ذار  و�سفا  وامل��ب��ن  بذمته  امل��رت���س��د 
التعوي�ص  باالإ�سافة اىل  االإ�ستحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة 
بالن�سر واإال  اي��ام من تاريخ االإع��لن  التام وذل��ك خلل خم�سة  ال�سداد  وحتى 
اأداء مببلغ  �سي�سطر املنذر التخاذ االإج��راءات القانونية جتاهكم باإ�سدار امر 

املديونية باالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12891 بتاريخ 2020/3/24   
�عالن بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 156/2020/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف االإ�ستئناف رقم 2019/845 اإ�ستئناف 

جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )665471 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب االإعلن : يو�سف حممد يو�سف احلموري - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله : ابراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل
 : بالق�سية  امل�ساريع - �سفته  ام ال�ست�سارات تطوير  اي  �سي  اي   -1 : اإعلنه  املطلوب 

منفذ �سده - جمهول حمل االإقامة
املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  االإع��لن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )665471( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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اأحب عملي كمذيعة واأركز حاليا على التمثيل

ماريان �صلح: كل اإن�صان يح�صل
 على نتيجة �صعيه

اأرف�س ال�صخ�صيات املبتذلة التي توؤذي عني امل�صاهد
الفنية؟ بدايتك  كانت  • كيف 

اأب��وك( للمخرج �سريف �سربي، بعدها تلقيت الكثري من العرو�ص  - من خلل �سيت كوم )في�ص 
و�ساركت يف اأفلم )يوم مالو�ص الزمة، كرم الكينغ، اخللبو�ص، والد رزق(، كما �ساركت يف م�سل�سل 
)األف ليلة وليلة( ب�سخ�سية الزوجة االأوىل ل�سهريار التي قتلت يف اأول ليلة، كما �سعدت ب�سخ�سيتي 

يف م�سل�سل )اللهم اإين �سامي(، وفيلم )ياباين اأ�سلي(.
كمذيعة؟ جناحك  ظل  يف  التمثيل  اإىل  اجتهت  • ملاذا 

بذلك، يف  �سعدت  العمل كممثلة  الكامريا، لذلك عندما عر�ص على  اأم��ام  الوقوف  اأح��ب  - الأنني 
الوقت نف�سه اأحب عملي كمذيعة الأنني تخرجت يف كلية اإعلم تخ�س�ص اإذاعة وتلفزيون.

براجمك؟ يف  االقت�سادي  اجلانب  اختيارك  �سبب  • ما 
باملعلومات  ملئ  ودائما  ه��ادف  اأن��ه جم��ال  كما  العامة،  معلوماتي  ي��رثي  االقت�ساد،  اأح��ب  الأنني   -

اجلديدة التي ميكن تقدميها للجمهور.
براجمك؟ اآخر  عن  • ماذا 

- )نا�سط معماري(، وعر�ص على قناة )ال�سحة واجلمال(، مب�ساركة املهند�ص اأحمد م�سعد النجار، 
�سعدت به جدا.

حت�سرينه؟ برنامج  يوجد  • هل 
- ال، ولكن اإذا وجدت الفكرة املنا�سبة بالتاأكيد �ساأعود اإىل التقدمي مرة اأخرى.

ف�سائية؟ اأية  مع  التعاقد  يف  تفكري  مل  • ملاذا 
الفر�سة  �سيء ن�سيب،  اأ�ستمر، كل  لكنني مل  املا�سية،  الفرتة  قناة خلل  اأكرث من  تعاقدت مع   -

املنا�سبة �ستاأتي يف الوقت املنا�سب، بعمل قوي.
التلفزيونية؟ الدراما  اأم  ال�سينما  تف�سلن  • هل 

- لكل منهما مذاقه وكذلك جمهوره، اأحب التمثيل يف ال�سينما والوقوف اأمام كامرياتها، كذلك 
التمثيل من خلل التلفزيون الذي يدخل كل بيت يف م�سر والعامل العربي.

االأخرية؟ الفرتة  يف  الفنية  اأعمالك  قلة  �سبب  • ما 
- �سحيح، تغيبت عن امل�ساركة يف اأعمال فنية الن�سغايل و�سفري امل�ستمر، مما اأدى اإىل عدم تواجدي 

فنيا الفرتة ال�سابقة.
زكيبة(؟ يف  )روحن  م�سل�سل  يف  للم�ساركة  ر�سحك  • من 

- م�سطفى فكري خمرج امل�سل�سل، �سعدت بالتعاون معه ومع كل فريق العمل.
امل�سل�سل؟ يف  �سرف  ك�سيفة  الظهور  قبلت  • ملاذا 

- الأن امل�ساهد التي اأ�سارك بها جتمعني مع حممد ممدوح، الذي اأحب متثيله جداً، كما اأن اأحداث 
امل�سل�سل جيدة.

جت�سدينها؟ التي  ال�سخ�سية  • ما 
- اأج�سد دور زوجة حممد ممدوح، الذي يظهر �سمن االأحداث اأي�سا ك�سيف �سرف، كما حتدث بيننا 

مفارقات كوميدية مع حمدي املرغني.
الفني؟ الو�سط  يف  حربا  تواجهن  • هل 

- ال، كل املمثلن الذين تعاونت معهم جتمعني بهم علقة طيبة.
جيلك؟ ممثلت  بن  بالظلم  ت�سعرين  • هل 

- عمري ما كنت مظلومة،
 اأوؤمن اأن كل اإن�سان يح�سل على نتيجة �سعيه، خلل الفرتة املا�سية كنت مق�سرة يف اأعمايل الفنية، 
يف  ب�سمة  ت��رتك  فنية  اأع��م��ال  يف  للم�ساركة  اأ�سعى  يل،  كبريا  ن�ساطا  �ست�سهد  املقبلة  الفرتة  لكن 

م�سريتي الفنية.
جت�سيدها؟ تتمنن  التي  ال�سخ�سيات  • ما 

- كثرية، مازلت يف البداية وطموحي لي�ص له �سقف، املمثل ي�ستطيع جت�سيد 
خ�سو�سا  املركبة،  ال�سخ�سيات  تقدمي  ج��داً  ت�ستهوينى  ال�سخ�سيات،  كل 

التي حتمل بعدا نف�سيا اأو عقدا نف�سية يف اإطار درامي.
معهم؟ التعاون  يف  ترغبن  • من 

حاجة(  )اأحلى  انهما  وي�سرا،  اإم��ام  ع��ادل  اأهمهم  من  الكثري،  هناك   -
بالن�سبة يل يف الو�سط الفني.

قلبك؟ اإىل  االأقرب  العمل  • ما 
- فيلم )دعدو�ص(، 

الأنني اأحب كوالي�سه وكل فريق العمل الذي �سعدت بالتعاون 
اأح����ب �سخ�سية )راب���ح���ة( ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا من  م��ع��ه، ك��م��ا 

خلله.
فنيا؟ حتقيقه  يف  ترغبن  الذي  • ما 

- طموحاتي ال حدود لها،
 ال توجد توقعات اأ�سعها لنف�سي، دائما )كل 

حاجة بتيجي يف وقتها املنا�سب وبتوفيق 
من اهلل(.

التمثيل؟ يف  املمنوع  • ما 
- اأرف�ص ال�سخ�سيات املبتذلة التي 
�سكل من  ب��اأي  امل�ساهد  ت���وؤذي ع��ن 

االأ�سكال اأو تخد�ص حيائه،
 حفاظا على عادات وتقاليد املجتمع،

لها مبادئ وقيم ال ميكن  اأ���س��رة   الأنني من 
اخلروج عنها.

فنيا؟ االأعلى  مثلك  • من 
للجمال  م��ث��ال  يل  بالن�سبة  هما  وي�����س��را،  ر�ستم  هند   -

والفن الراقي.
املو�سة؟ لك  متثل  • ماذا 

- اأحب املو�سة جدا والت�سوير اأي�سا، اأ�سعر مبتعة عندما اأرتدي 
ف�ستانا اأنيقا،

 هذا احلب كان ال�سبب يف خو�سي لتجربة املوديلز يف فرتة من 
الفرتات حلبي للمو�سة واالأزياء والوقوف اأمام عد�سة الكامريا 

يف جل�سات الت�سوير.
الفني؟ امل�ستوى  على  امنياتك  هي  • ما 

- اأمتنى تقدمي اأعمال هادفة ترتك ب�سمة يف ال�سينما، مثل 
اأفلم )دم الغزال واالإرهاب والكباب(.

احلالية؟ الفنية  اأخبارك  • ما 
- ال اأحب احلديث عن االأعمال التي اأ�سارك بها اإال بعد 
التعاقد عليها ب�سكل ر�سمي، حتى االآن ال يوجد تعاقد 

فعلي، 
�ساأعلن  الت�سوير  يف  واأب���دا  ذل��ك  يحدث  اأن  مبجرد 

عنه.

ن�صرين طاف�س: هذه 
ال�صائعة ارعبت عائلتي

ال�سورية  الفنانة  ك�سفت 
ن�������س���ري���ن ط����اف���������ص عن 
لها  �سببت  التي  ال�سائعة 
ازع�����اج�����ا ك���ب���ري ب����ن كل 
التي  امل��غ��ل��وط��ة  االخ���ب���ار 
انت�سرت عنها منذ بداية 

م�سريتها الفنية.
ن�����س��ري��ن خلل  وق����ال����ت 
حلقة  يف  �سيفة  حلولها 
"اأ�سرار  ب���رن���ام���ج  ع���ل���ى 
تقدمه  ال���ذي  النجوم"، 
االع��������لم��������ي��������ة اإجن���������ي 
ع���ل���ي، ع���رب اأث�����ري اإذاع�����ة 
اأكرث  اإن  اإم"،  اإف  "جنوم 
اأزعجتها  التي  ال�سائعات 
هي �سائعة وفاتها م�سرية 
ان املو�سوع ال يخيفها بل 
معلقة:  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  ي��ق��ل��ق 
"مبخاف�ص من املوت ب�ص 
عليا".  ات��خ�����س��وا  اأه���ل���ي 
حق  "املوت  واأ�����س����اف����ت: 
ب�سبب  ب��احل��زن  ا�سعر  مل��ا 
ال��ك��ب��رية التي  ال�����س��دم��ة 

تعر�ست لها عائلتي" .

منة �صلبي : فارق كبري 
بني النقد وقلة الأدب

عاجلة  ن�سيحة  �سلبي  م��ن��ة  ال��ف��ن��ان��ة  وج��ه��ت 
ح�ساباتها  ع��رب  ا���س��ت��ف��زازه��ا  يتعمد  م��ن  ل��ك��ل 
على �سبكة االنرتنت، وطالبتهم بالبحث عن 
جنوم اآخرين ملتابعتهم طاملا اأنهم يرونها "ال 
�سيء"  وقالت اأنها تتقبل النقد ال�سلبي الأنه 
مفيد لتتعلم وتتطور، ولكنها ت�ستخدم �سلح 
اإليها  "البلوك" بوجه كل من يتعمد االإ�ساءة 
اأن��ه��ا ت��ع��رف ال��ف��ارق ب��ن النقد وقلة  م��وؤك��دة 

االأدب.
واأ����س���اف���ت م��ن��ة ���س��ل��ب��ي يف ح���واره���ا م���ع بلل 
 B my" ال��ع��رب��ي ب������اأوىل ح��ل��ق��ات ب��رن��ام��ج
لو  اإنها  روتانا  قنوات  �سبكة  على   "guest
لتوقفت عن  ال�سلبية  بالتعليقات  تتاأثر  كانت 

التمثيل منذ زمن طويل،
 وقالت اإنها توؤمن بالنقد وال تغ�سب من �سرد 

�سلبيات عملها،
 ولكنها تعرف الفارق بن مهنة النقد الفني 

وبن تعليقات "النا�ص التافهة".
"البلوك"  ي���ك���ون  غ���ال���ب���ا  رده������ا  اإن  وق����ال����ت 
ترد  ما  ون��ادر  امل�ستفزة،  التعليقات  الأ�سحاب 
اإال لتو�سيح اأن التعليق مل ي�ستفزها، وتابعت 

يت�سمن  �سلبي  تعليق  اأي  حترتم  اأنها  موؤكدة 
قدراتها  لتطوير  م��ن��ه  اال���س��ت��ف��ادة  مي��ك��ن  م��ا 

الفنية وال�سخ�سية.
واأ�سافت: "خل�ص اأنت �سايفني ال �سيء طب 
ليه؟  راأي��ك  �سيء  ال��ل  بتدي  �سيدي  يا  �سكراً 
تقول حلد  وق��ت من عمرك ع�سان  ت��دي  ليه 
اأن��ت م�ص قا�سد  لو  مبتحبو�ص حاجة وح�سة 
ت�ستفزه؟ النوع ده من اال�ستفزاز مب�سوفو�ص 

وببقى رخمة وبعمل بلوك على طول" .
وعلقت منة للمرة االأوىل على �سجة حديثها 
باللغة االإنكليزية يف ندوة تكرميها مبهرجان 

القاهرة ال�سينمائي،
الأن  االإنكليزية  باللغة  حتدثت  اأن��ه��ا  م��وؤك��دة   
احل���دث ع��امل��ي وي��ت��م بح�سور ع��دد كبري من 
العربية  اللغة  يجيدون  ال  ال��ذي��ن  ال�سيوف 
هناك  اأن  معهم.وقالت  التوا�سل  من  بد  وال 
جانبا �سلبيا يجب اأن تعرتف به، وهو اأنه كان 
املبا�سر  اجلمهور  م��ع  التوا�سل  ال��واج��ب  م��ن 
ال����ذي يتحدث  امل�����س��ري  يل وه����و اجل��م��ه��ور 
التوازن ما بن  العربية، ولهذا حاولت  اللغة 

اللغتن.

�صاركت يف العديد من الأعمال الفنية خالل الفرتة املا�صية، كما تولت 
نف�صها  تعترب  منها،  القت�صادية  يف  ومتيزت  تلفزيونية  برامج  تقدمي 
مق�صرة يف م�صريتها الفنية، لذا تطمح خالل الفرتة املقبلة اإىل الرتكيز 

على التمثيل، تقراأ حاليا اأكرث من عمل لتختار ما �صتقدمه.
اأعمالها  زكيبة(،  يف  )روحثثني  م�صل�صل  يف  �صرف  ك�صيفة  م�صاركتها  عن 
واملذيعة  املمثلة  مع  كان  اأخثثريا،  ال�صاحة  عن  ابتعادها  و�صبب  الفنية 
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عزيزتي الم.. ل ت�صّدقي هذه اخلرافات عن الت�صنني
عندما يبلغ الطفل من عمره �ستة اأ�سهر ، يبداأ قلق االأم من مرحلة الت�سنن 
املنتَظرة، فالتوقعات ت�سري اإىل اأن املرحلة املنتظرة حتمل اأياماً �سعبة من 

االأعرا�ص اجلانبية للت�سنن..
لكن الكثري من املخاوف وال�سعوبات التي تواجه االأم يف مرحلة الت�سنن 
تكون بناء على �سائعات خاطئة يرّوجها النا�ص منذ زمن عن هذه الفرتة، 

واإليِك اأهم هذه ال�سائعات لتتجاهليها..

اأ�سنان طبيب  اإىل  يحتاجون  ال  ع  �سّ الرُّ  -  1
يكونون  االأ�سنان،  طبيب  زي��ارة  يحبون  ال  الذين  خا�سة  االآب���اء،  من  كثري 
متحّفظن يف ا�سطحاب اأطفالهم الّر�سع اإىل طبيب االأ�سنان، وال�سبب اأن 

الطفل ال ميلك اأ�سناناً بعد.
الفم، كما  كبرياً من �سحة  اللثة متّثل ج��زءاً  اأن  نتذكر  اأن  املهم  لكن من 
فزيارة طبيب  لذلك  م��وج��ودة،  اأنها غري  يعني  االأ�سنان ال  ع��دم ظهور  اأن 

االأ�سنان للعناية ب�سحة اللثة، و�سمان منو �سليم الأ�سنان الطفل.
اأال تتاأخر زي��ارة الطفل االأوىل لطبيب االأ�سنان  ويف جميع احل��االت يجب 

عن عمر ال�سنة.

واحلمى الطفح،  االإ�سهال،  ي�سبب  اأن  ميكن  الت�سنن   -  2
وللت�سنن  وم��وؤمل��اً،  االأط��ف��ال  على  �سعباً  ي��ك��ون  الت�سنن  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
يلحظ  ذل��ك  وم��ع  اللثة،  التهاب  اأو  اللعاب،  �سيل  مثل  معروفة،  عوار�ص 
اأثناء  احلمى  اأو  اجللدي  الطفح  اأو  باالإ�سهال  الطفل  اإ�سابة  االآب��اء  بع�ص 
الت�سنن،  ب�سبب  لي�ست  االأعرا�ص  اأن هذه  اأثبتت  الدرا�سات  لكن  الت�سنن، 
لكنها قد تكون م�ساحبة ب�سبب اإ�سابة الطفل بعدوى بكتريية اأو فريو�سية، 

نظراً النخفا�ص مناعة الطفل خلل مرحلة الت�سنن.

الطفل ذكاء  بن�سبة  يرتبط  االأ�سنان  ظهور  توقيت   -  3
االأطفال يتطّورون مبعّدالت خمتلفة، والت�سنن املبكر ال يعني تقّدم اإدراك 
الطفل، كما اأن الت�سنن املتاأخر ال يعني �سعف اجلانب املعريف للطفل، اإذ ال 

توجد علقة بن توقيت الت�سنن واجلانب االإدراكي واملعريف للطفل.

االأ�سنان تخرج  حتى  القطع  اإىل  حتتاج  اللثة   -  4
هذا اعتقاد خاطئ، فمهما بدا طفلك منزعجاً، ال حتاويل التدخل يف عملية 

الت�سنن، االأ�سنان تاأخذ وقتها وت�سق اللثة بنف�سها.

ع�سا�سة اإىل  يحتاج  الطفل   -  5
املهم  اأن��واع واأ�سكال ال نهائية من الع�سا�سات يف االأ�سواق، لكن من  هناك 
اختيار ع�سا�سة م�سنوعة من مواد �سحية، واأن تكون غري قابلة للك�سر اأو 

الت�سريب داخل فم طفلك.
واالأهم هو اأن قطعة من القما�ص قد تكون كافية الإمتام مهمة الع�سا�سة.

الت�سنن مرحلة  يف  للطفل  مهمة  امل�سّكنات   -  6
يغ�سلها  الطفل  ل��ع��اب  ف���اإن  مو�سعية،  الت�سنن  اآالم  م�سّكنات  اأغ��ل��ب  الأن 
ب�سرعة، وبالتايل ال ي�ستفيد منها الطفل، كما اأنه عموماً ُين�سح بعدم تناول 

االأطفال للم�سّكنات من اأي نوع.

العربية؟  للغه  اخليام  رباعيات  ترجم  الذي  ال�صاعر  هو  •  من 
- ال�ساعر اأحمد رامي 

العربية؟  اللغه  يف  القامو�س  كلمة  تعني  • ماذا 
- البحر الوا�سع. 

الرياع؟  هو  • ما 
-القلم. 

على  اأطلقه  ومن  مهامتا  الهندي  اللقب  يعني  •  ماذا 
الزعيم غاندي؟ 

- الروح الفا�سله واأطلقه طاغور. 
البيجاما؟  كلمة  جاءت  اللغات  اأي  • من 

- فار�سية وتعني غطاء االأرجل. 

�سغرية  ثقوب  عرب  احلرير  يخرج  حمددة.  بطنية  غدد  من  م�سنوعة  العنكبوت  خيوط  اأن  تعلم  هل   •
لهذه  للهواء.  يتجمد عند ملم�سته  ما  �سرعان  ك�سائل  ويخرج  البطن.  راأ���ص  عند  النزل  اأع�ساء  من  ج��داً 
اخليوط احلريرية اأنواع هي: احلرير اللزج الذي ي�ستعمل يف الن�سيج اللتقاط الفري�سة، والنوع القوي الذي 
يدعم الكوالج التي لي�ست لزجة، وحرير ال�سرانق الذي تو�سع فيه البيو�ص. وبع�سها ناعم ومنفو�ص، واالآخر 

متن ليفي. 
النحلة رحيقاً  تكت�سف  والرق�ص. فعندما  الروائح  البع�ص عن طريق  ببع�سه  النحل يت�سل  اأن  تعلم  • هل 

اأو لقاحاً يف ب�ستاٍن ما، تعود اإىل اخللية وتبداأ بالرق�ص وهي تدور وتدور �سمن دوائر �سيقة. 
من:  موؤلفة  تكون  الواحدة  اخللية  يف  النحل  عدد  اأن  تعلم  • هل 

ملكة واحدة، واآالف النحلت االأخريات العاملت، فامللكة ت�سع كل البيو�ص، فهي قد ت�سع 1500 بي�سة 
كل يوم وحوايل 250،000 بي�سة كل ف�سل. والبيو�ص املخ�سبة تنمو لت�سبح نحلت عاملت، اأما البيو�ص 

غري املخ�سبة فتتطور اإىل ذكور )زنابري(. 
ج�سمه. حرارة  درجة  لتنظيم  اآذانه  ي�ستخدم  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

العامل. يف  االأ�سغر  هو  ال�سمايل  املتجمد  املحيط  اأن  تعلم  • هل 
واالإكتئاب. القلق  هي  �سيوعاً  االأكرث  النف�سية  االأمرا�ص  اأن  تعلم  • هل 
املحفز(. االإ�سعاع  باإنبعاث  ال�سوء  )ت�سخيم  تعني  ليزر  اأن  تعلم  • هل 

الرجل املبارك!
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القهوة 
حديثة،  درا���س��ة  ك�سفت 
اأن القهوة لها دور فعال 
يف احلماية من خماطر 
امل��ب��ك��رة؛ وذلك  ال���وف���اة 
فوائدها  اإىل  باالإ�سافة 

الطبية املعروفة.
واأج��اب��ت ال��درا���س��ة التي 
ن�سرتها دورية اجلمعية 

االأمريكية الطبية، عن ت�ساوؤل انت�سر بن حمبي تناول القهوة؛ وهو “هل 
القهوة ت�سبب الوفاة املبكرة؟ “، وجاءت النتائج عك�ص ما هو معروف.

الوفاة،  ت�سببان  ال  الكافين  من  اخلالية  وتلك  الفورية  القهوة  اأن  وتبن 
القهوة  دور  اإىل  باالإ�سافة  النب،  ب�حبوب  مقارنة  للج�سم  �سرراً  اأقل  وهما 

الفعال يف احلماية من خطر الوفاة املبكرة.
واأ�سارت الدرا�سة، اإىل بع�ص الفوائد الطبية املعروفة للقهوة، كالوقاية من 

اأمرا�ص القلب وتقليل ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
بالعادات  متعلقة  بيانات  بتحليل  الدرا�سة،  على  القائمون  الباحثون  وقام 
ال�سحية لن�سف مليون �سخ�ص، تراوحت اأعمارهم ما بن 38 عاماً و73 

عاماً.
على الرغم من اأن نتائج الدرا�سة تتوافق مع درا�سات كثرية اأجريت موؤخراً، 
اأق��رت فيها  التي  العليا،  اأجنلو�ص  اأنها ت�سطدم مع حكم حمكمة لو�ص  اإال 
باأن عبوات القهوة يف كاليفورنيا يجب اأن ي�ساحبها حتذير من ال�سرطان؛ 
لكونها حتتوي على مادة كيماوية م�سرطنة ت�ستخدم يف عملية التحمي�ص.

رجل مي�صي بجمله على �صفاف �صانغام املهجورة و�صط خماوف من انت�صار فريو�س كورونا يف اهلل اآباد الهندية. اأ ف ب

ت�ساجرت جمموعه من الن�ساء مع زوجة جحا وقالت لها احداهن انت يا زوجة الرجل التافه اذهبي عنا اآال ترين نف�سك 
ال ترتدين حتى قطعة واحدة من الذهب.. هيا اذهبي من هنا.. ف�سرخت زوجة جحا وقالت بل عندي من الذهب الكثري 

لكني ال احب ان الب�سه حتى ال حت�سدين احداكن، وتركتهن وان�سرفت باكيه. 
يف البيت عرف جحا ما حدث وغ�سب جلرح كرامة زوجته وام اوالده وقال لها نعم انت �سليطة الل�سان وجباره لكني احبك 
فاأنت ام اوالدي ولن اجعلك تخجلن بينهن اب��داً.. قام جحا من فوره اإىل غرفته وجل�ص وحيداً يفكر فيما العمل مع 
هوؤالء الن�سوة وكيف يحقق امنية زوجته حتى ال يقلن عليها كاذبة..  حاول جحا النوم لكنه ظل قلقاً حتى اتته فكرة، يف 
ال�سباح خرج جحا مبكراً جداً من بيته وقد تنكر يف �سورة رجل عجوز وارتدى ثياباً قدمياً كان والده ميلكها ولب�ص معها 
عمامة كبرية خ�سراء وعباءة بي�ساء ثم خرج على طريق القرية وجل�ص هناك حتت احدى ا�سجار وعندما بداأ النا�ص 
ي�ستيقظون ويخرجون قام من مكانه و�سار بهدوء ليدخل القرية فراآه بع�ص من اهلها و�ساأله احدهم من اين جئت ايها 
ال�سيخ الطيب؟ وماذا تريد؟  فقال جئت من بلد احلجاز عابراً قريتكم واريد ان ارتاح قليًل.  فاأ�سرع الرجل ليدعوه 
عنده ليتربك به وهناك يف بيت الرجل الذي كان يعرفه جحا متاماً نظر جحا اإىل زوجة الرجل وقال انت يا ام مربوكة 
كيف حالك؟ فقال الرجل: وكيف عرفت ان ابنتي تدعى مربوكة؟ فقال جحا: اآه كان هذا مكتوباً امام وجهى لكنك ال 
تراه يا علي. ف�ساح الرجل من فرحته وقال. وعرفت ا�سمي اي�ساً انت بالفعل رجل مبارك.  يف خلل �ساعات قليلة عرفت 
القرية كلها بالرجل املبارك الذي ح�سر من احلجاز وينادي النا�ص باأ�سمائهم عندما ينظر لوجوههم وعرفوا انه يقراأ 
الطالع ويك�سف لهم امل�ستور ويتنباأ مب�ستقبلهم فتدفق النا�ص عليه، كل منهم يعطيه بع�ص املال لي�ستطيع ان يعرف منه 
طالعه او م�ستقبله او اخباره فكان جحا يتظاهر بالتفكري والتمعن يف وجه ال�سخ�ص ثم يبداأ يف الكلم وال ي�سكت ابداً.  
ا�سبوعان مرا وجحا يجل�ص �سيفاً يف كل بيت يوم واحد فقط حتى جمع من املال الكثري الكثري ثم اعلن نيته يف الرحيل 
فحزن النا�ص ب�سدة وجاءوا ليودعوه حمملن بالهدايا الكثرية الغالية فحملها و�سكرهم وخرج من القرية راكباً بغًل 
غالية منحها له احد املوثرين يف القرية. فذهب اإىل القرية املجاورة وباع البغلة ب�سعر كبري وا�سرتى حمارين وعاد كما 
كان اإىل ا�سله جحا وقد حمل احلمارين بالهدايا وو�سل اإىل بيته و�سم زوجته اإىل �سدره وهو يقول انتقمت لك. ومنحها 
ما معه من نقود كثرية جداً ا�سرتت بها ذهب وملب�ص جديدة وح�سرت بهم احدى االأعرا�ص فكانت اجمل من العرو�ص 
األ�سنة ن�ساء القرية كلهن وعادت لتمنح جحا قبلة حانية وهى تقول ال �سمت اهلل فيك الن�ساء ابداً يا جحا..  واخر�ست 

اوح�ستنا فقال لها: اآ�سف يا زوجتى احلبيبة كنت يف احلجاز!. 

حتتاج االأمهات اإىل احلفاظ على �سحتهن، فاحلمل 
وال��والدة ثم الر�ساعة ورعاية طفل، واملهام التي ال 
تنتهي، بحاجة اإىل ج�سد يتمتع بال�سحة واحليوية، 
ل���ه���ذا ف�����اإن ات���ب���اع ن���ظ���ام غ���ذائ���ي ���س��ح��ي م���ت���وازن، 
غنى  ال  الريا�سية،  التمارين  ممار�سة  يف  واالنتظام 

عنها بالن�سبة اإىل اأي اأم.
قد تكون م�ساألة اتباع نظام غذائي �سحي اأ�سهل قليًل، 
اإذ اإنِك تكونن م�سطرة للتخطيط لوجبات �سحية 
من اأجل جميع اأفراد اأ�سرتك، اأما ممار�سة الريا�سة 
ك وحدك، لهذا قد تتكا�سلن  بانتظام فهو اأمر يخ�سّ
عن اأدائه. والأن ممار�سة الريا�سة بانتظام اأمر مهم 
ت�ساعدك يف  ط��رق  البحث عن  ف��اإن  اإل��ي��ِك،  بالن�سبة 
على  ت�ساعدك  ن�سائح   3 يلي،  وفيما  واج���ب.  ذل��ك 

االنتظام يف ممار�سة التمارين الريا�سية..

االأ�سنان:  تنظيف  م��ث��ل  ال��ري��ا���س��ة  يف  ف��ك��ري   -  1  
اأ�سنانك؟  تنظيف  دون  يومك  ب��دء  ت�ستطيعن  هل 
باالنزعاج  ت�سعرين  ���س��وف  ه��ذا  فعلِت  اإن  بالطبع 
التمارين  ممار�سة  يف  التفكري  ميكنك  اليوم،  طيلة 
االأ�سنان، �ستتحّول  الريا�سية بنف�ص منطق تنظيف 
وج���زء من  ي��وم��ي  روت���ن  اإىل  الريا�سية  مت��اري��ن��ك 
و�سي�ساعدك  اأب���داً..  عنه  التخّلي  ميكنك  ال  حياتك 

على هذا تثبيت مواعيد ممار�سة الريا�سة.
 

ال�سابق:  اليوم  يف  التمارين  ملب�ص  ح��ّددي   -  2
ولكن  ن��ف��ع،  ذات  غ��ري  ن�سيحة  ه��ذه  اأن  تظنن  ق��د 

التجربة �سوف تثبت لِك فعاليتها.
جّهزي ملب�ص التمرين يف الليلة ال�سابقة، و�سعيها 
يف متناول يدك، بعد اال�ستحمام يف ال�سباح، ارتدي 

ما  باالكتمال،  ت�سعرين  �سوف  الريا�سية،  ملب�سك 
الريا�سية  متارينك  وممار�سة  التوّجه  اإىل  يدفعك 

بن�ساط، هذه اخلطوة �سوف حتدث فارقاً كبرياً.
 

للآخرين،  ت��ل��ت��ف��ت��ي  ال  خ��ف��ي��ف��ة:  مت���اري���ن   -  3
وت��ن��������������زع��ج��ي الأن�����������������ه��م ي��������م��ار���س��ون مت���اري���ن �سعبة 
قد  فهذا  خفيفة،  مت��اري��ن  متار�سن  واأن���ِت  وق��وي��ة، 
متارينك  ت��رك  اإىل  وي��دف��ع��ِك  ب��االإح��ب��اط،  ي�سيبك 

الب�سيطة.
تذكري دائماً اأن االنتظام يف ممار�سة مترين خفيف، 
اأف�سل من ممار�سة مترين �سعب مع عدم االلتزام 
به، لهذا اكتفي بتمارينك اخلفيفة، ولكن احر�سي 
بفارق  ت�سعرين  ���س��وف  مب��واع��ي��ده��ا،  االل��ت��زام  على 

كبري يف �سحتك العامة، وحياتك.

الريا�صة ممار�صة  يف  النتظام  على  ت�صاعدك  ن�صائح   3


