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�أطعمة تقّوي �ملناعة و�أخرى ت�ضعفها
على �لرغم من �أنه ل توجد �أطعمة تعالج نزلت �لربد و�لإنفلونز� �أو 
عدوى �لفريو�سات، تقوم بع�ض �لأطعمة بدور هام يف تقوية �ملناعة، 
ودعمها يف حربها �سد �مليكروبات �ملختلفة، بينما ت�سبب �أطعمة �أخرى 
يف �إ�سعاف �لوظيفة �ملناعية. �إليك ما حتتاج معرفته عن كل نوع من 

هذه �لأطعمة:
�حذر �لإفر�ط يف �ل�سكريات و�لدهون و�لكافيني 

* يحتوي �ساي �لأع�ساب كالبابوجن و�ملرميية وكذلك �ل�ساي �لأحمر 
وحتارب  �ملناعة،  وظائف  تدعم  للأك�سدة  م�ساد�ت  على  و�لأخ�سر 

�للتهابات.
* ن�سف ملعقة ع�سل يف �ل�سباح، و�أخرى يف �مل�ساء توفر للج�سم بكرتيا 
�إىل جانب فو�ئد  �سديقة تتغّذى على �جلر�ثيم �ملوجودة يف �حللق، 

�أخرى للمناعة.
* �لثوم غني مب�ساد�ت �للتهابات �لنباتية �لتي حتمي من �لعدوى.

* �حلم�سيات كالربتقال و�ليو�سفي و�لليمون )�حلام�ض( من �أغنى 
�لفيتامينات  �أه��م  من  يعترب  �ل��ذي  �سي  بفيتامني  �لغذ�ئية  �مل�سادر 

جلهاز �ملناعة.
* �لزجنبيل و�لكركم من �أف�سل م�سادر �مل�ساد �حليوي �لنباتي �لذي 

حارب �للتهابات.
من  )�خلر�سوف(  �سوكي  و�لأر���س��ي  �مليزو  و�سوربة  �ل��زب��ادي  �للنب   *
م�سادر �لبكرتيا �ل�سديقة )�لربوبيوتك(، وهي من �أف�سل طرق دعم 

�ملناعة.
�مل��ح��ار و�لروبيان  �ل��ق�����س��ري��ات م��ث��ل  �ل��ب��ح��ري��ة وخ��ا���س��ة  * �لأط��ع��م��ة 
لإنتاج  �ل���لزم  �ل��زن��ك  م�سادر  �أغ��ن��ى  م��ن  �جل��م��ربي(  �أو  )�لقريد�ض 

�خلليا �ملناعية.
* �سوربة �لدجاج تطرد �جلر�ثيم من �لأنف، وت�سّيل �ملخاط، وتوفر 
خليا  بناء  يف  ت�ساهم  �ل��دج��اج  حلم  مغذيات  من  متنوعة  جمموعة 
�سي  بفيتامني  �لغنية  باخل�سرو�ت  �ل�سوربة  تعزيز  وميكن  �ملناعة، 

و�ملعادن.
�أطعمة ُت�سعف �ملناعة:

و�ل�سكريات  �حللوى  و�أي�ساً  �ل�سطناعية،  �ل�سكريات  �أو  �مُلحليات   *
�لز�ئدة، تزيد قابلية �جل�سم لللتهابات.

* منتجات �لألبان وخا�سة �لغنية بالد�سم تزيد خماط �لأنف، وتزيد 
�لتهابات �جل�سم.

�إ�سعاف مناعة �جل�سم.  ع��و�م��ل  م��ن  �لكافيني  ت��ن��اول  �لإف���ر�ط يف   *
ويوجد �لكافيني بكرثة، وكذلك �ل�سكريات، يف م�سروبات �ل�سود�.

�بتكار جهاز ي�ضخ�ص كورونا بـ 5 دقائق
 �أعلنت �سركة �أمريكية �أنها �بتكرت جهاز� حممول قادر� على حتديد 
�إ�سابة �لأ�سخا�ض بفريو�ض كورونا �مل�ستجّد يف خم�ض دقائق �أو تاأكيد 

عدم �إ�سابته يف 13 دقيقة.
وقالت خمترب�ت �أبوت يف بيان �إن �إد�رة �لأغذية و�لأدوية �لأمريكية 
�أعطتها �لإذن للبدء يف �إنتاج هذه �لأجهزة �لتي �ستتمكن من توفريها 
�لأ�سبوع  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  يف  للعاملني 

�ملقبل.
با�ستخد�م جهاز حممول بحجم حمم�سة  �إجر�ء �لختبار�ت  و�سيتم 

خبز �سغرية يعمل على �لتقنية �جلزيئية.
و�أو���س��ح روب���رت ف���ورد �مل�����س��وؤول يف �ل�سركة ���س��وف تتم حم��ارب��ة وباء 
19 على جبهات متعددة، و�سي�ساعد هذ� �جلهاز يف مو�جهة  كوفيد 

�لوباء من خلل قدرته على �إعطاء �لنتائج يف دقائق .
خارج  �جلهاز  ��ستخد�م  ميكن  �ل�سغري،  حجمه  بف�سل  �أن��ه  و�أ���س��اف 

�مل�ست�سفيات.
�لأغذية  �إد�رة  من  �لأخ�سر  �ل�سوء  �جلهاز  هذ�  يتلق  مل  ذل��ك،  ومع 
و�لأدوي�������ة �لأم���ريك���ي���ة. وق���ال���ت �ل�����س��رك��ة �إن����ه ح�����س��ل ع��ل��ى �ملو�فقة 
�ل�سحية  �لرعاية  ولدى مقدمي  �ملعتمدة  �ملخترب�ت  ل�ستخد�مه يف 

يف حالت �لطو�رئ فقط.
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كيف ��ضتغلت �لفا�ضيني�ضتا �حلجر 
�ل�ضحي للعمل من �ملنزل؟

ل �سك �أن �لعزل �ل�سحي �أثر ب�سكل �سلبي على �لكثري من �ملهن و�لوظائف، 
يحمله من  وما  �ملنزل  �لعمل من  مع  للتاأقلم  �لكثريون م�سطرين  وب��ات 
�لعزل  ب��اإج��ر�ء�ت  �أي�ساً  ه��ي  ت��اأث��رت  �لفا�سيني�ستا  ك��ب��رية.  مهنة  حت��دي��ات 
�ل�سحي، وبات لز�ماً على �لعاملت يف هذ� �ملجال �لبحث عن و�سائل بديلة، 
لتغذية مو�قع �لتو��سل �لجتماعي باأحدث �ل�سور، فاأي �نقطاع ميكن �أن 

يوؤثر على �سعبية �لفا�سين�ستا وقاعدة متابعيها �لتي عملت كثري�ً لبنائها.
من  �لأزي���اء  ع��امل  يف  �لتو��سل  مو�قع  على  �مل��وؤث��رة  �سافيت�سكي،  �إليز�بيث 
مع  �لأزم���ة،  قبل  �ن�ستغر�م  على  ح�سابها  تغذية  على  حافظت  ن��ي��وي��ورك، 
�إىل  بالإ�سافة  مم��ي��زة،  �سعر  وت�سريحة  �أنيقة  ب��اأزي��اء  �ل�سور  م��ن  �لكثري 
بع�ض �ل�سور مع زوجها �جلر�ح �لو�سيم. �إل �أن �لأمور تغريت �لآن، حيث 
تعد  فلم  �ل�سحي،  �لعزل  �إج���ر�ء�ت  ب�سبب  �ملنزل  يف  عالقة  �إليز�بيث  باتت 
�لهامة،  �لأح��د�ث  �أو ح�سور  �ملحرتفني،  بامل�سورين  �ل�ستعانة  ق��ادرة على 
و�أ�سبحت من�سور�تها تعك�ض و�قعها �جلديد. ولأول مرة، ن�سرت �إليز�بيث 
مقطع فيديو لنف�سها وهي تغني، وفاجاأت متابعيها �لذين مل يكن لديهم 
فكرة على �لأرجح عن �أنها تتمتع ب�سوت جيد. ويف �لأ�سبوع �ملا�سي ن�سرت 
�سورة �سيلفي تظهر �سعرها �لطبيعي �ملموج مع �حلد �لأدنى من م�ساحيق 
�لتجميل. وتظهر يف �أحدث من�سور�تها وهي على �لأريكة حماطة بالوجبات 
�خلفيفة. وقد ل تبقى ح�سابات �ملوؤثرين يف عامل �لأزياء بعد �نتهاء �لأزمة 
�سنع  تعديل طريقة  على  كورونا  �أجربهم فريو�ض  فقد  قلبها،  كانت  كما 
�أنهم ما ز�لو� يتلقون �لأم��و�ل مقابل  �ملوؤكد  �ملحتوى وما ين�سرونه. ومن 
�إنتاج مقاطع فيديو عن جتاربهم يف �لعزل، لكنهم يتعاملون �أي�ساً مع �لوباء 

باأنف�سهم ويكت�سفون كيف يجب �أن تبدو ح�ساباتهم خلل وبعد �لزمة.

در��ضة لت�ضكيل مناعة �ضّد كورونا 
�ستطلق �أملانيا در��سة على �أكرث من 100 
ت�سكلت لديهم  �إذ�  ما  ملعرفة  �أل��ف �سخ�ض 
مبا  �ملُ�ستجد  كورونا  فريو�ض  �سّد  مناعة 
على  �ل��ف��ريو���ض،  �ن��ت�����س��ار  بتقييم  ي�سمح 
�لرئي�سي  �ملعهد  با�سم  �ملتحّدث  قالت  ما 
من  تيليه  �سوز�ن  و�أّك��دت  �إجنازها.  �ملولج 
مركز هيلمولتز للأبحاث حول �لأمر��ض 
�لبلد(،  )�سمال  بر�ون�سفايغ  يف  �ملعدية 
�أوردت���ه���ا جم��ّل��ة �سبيغل  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات 
�أن  �ملتوّقع  �لدر��سة  �أن  �لأ�سبوعية، وتفيد 
تنطلق يف ني�سان �أبريل �ملقبل �ست�ستند �إىل 
عّينات دم م�ستخرجة من �أكرث من 100 
�ألف �سخ�ض يف فرت�ت منتظمة. و�سيقوم 
�لباحثون بتحليل ما �إذ� كانت هذه �لعّينات 
لكوفيد19-  م�����س��ادة  �أج�����س��ام��ا  ���س��ت��ف��رز 
وتعافيه  باملر�ض  �ساحبها  لإ�سابة  كدليل 
منه. و�أو�سح ج��ري�رد ك��روز، �لذي يرئ�ض 
ق�سم علم �لأوبئة يف مركز هيلمولتز ، يف 
�إعطاء ما  �أنه ميكن  حديث ل� دير �سبيغل 
�لذين  للأ�سخا�ض  لقاحات  دف��رت  ي�سبه 
با�ستئناف  ل��ه��م  ي�سمح  م��ا  م��ن��اع��ة  ك��ّون��و� 
�لقيود  ����س��ت��م��ر�ر  ظ���ل  ح��ت��ى يف  ع��م��ل��ه��م 
�ملعهد،  ه��ذ�  �إىل  بالإ�سافة  �حل��رك��ة.  على 
���س��ُت��ج��رى �ل��در����س��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع معهد 
روبرت كوخ للمر�قبة �ل�سحية ومعهد علم 

�لأوبئة يف م�ست�سفى �ساريتيه يف برلني.

�لبقدون�ص و�لقرفة..  و�ضفة 
حلرق دهون �جل�ضم خالل �لليل �ص 23

�ملو�ضيقى تخفف من 
معاناة مر�ضى �ل�ضرطان

�أن  �لتايو�نية  �لطبية   Taipe جامعة  م��ن  خ���رب�ء  �أج��ر�ه��ا  در����س��ات  �أظ��ه��رت 
�ملو�سيقى قد تكون �أحد �ل�سبل �لفعالة للتخفيف من معاناة مر�سى �ل�سرطان.

وقالت �لباحثة، كوي-رو ت�سو، �مل�ساركة يف �لدر��سات "�إن �لأبحاث �لتي �أجروها 
يف �جلامعة، و�لتي �سملت جمموعة من �لن�ساء �مل�سابات ب�سرطان �لثدي، بينت 
30 دقيقة خم�ض مر�ت يف �لأ�سبوع، ح�سنت من  �إىل �ملو�سيقى ملدة  �أن �ل�ستماع 
و�لإعياء  ب���الأمل  �سعورهن  م��ن  وقللت  للمري�سات،  و�لنف�سية  �لبدنية  �حل��ال��ة 

وفقد�ن �ل�سهية".
و�أ�سافت "لقد �ختارت جمموعة من �لن�ساء �ل�ستماع �إىل �ملو�سيقى كو�سيلة غري 
مكلفة و�سهلة من و�سائل �لرعاية �لطبية، وقمنا بتقييم �لعديد من �لأعر��ض 
�لزمن،  من  لفرتة  للمو�سيقى  �ل�ستماع  على  و�ظ��نب  �أن  بعد  لهن  �جل�سمانية 
فتبني �أن �لن�ساء �للو�تي ��ستمعن لها ملدة 6 �أ�سابيع تر�جع �لأمل و�ل�سعور بالإعياء 
لديهن مبقد�ر 5 نقاط وفقا للمعايري �لطبية، �أما �للو�تي ��ستمعن للمو�سيقى 
و�للو�تي  درج��ات،   7 �ملوؤ�سر�ت لديهن مبعدل  تلك  �أ�سبوعا فانخف�ست   12 ملدة 

��ستمعن للمو�سيقى ل� 24 �أ�سبوعا، �نخف�ست لديهن مبقد�ر 9 درجات".
�لعلج،  من  �لنوع  ه��ذ�  بعد  و�لبدنية  �لنف�سية  حالتهن  حت�سن  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�ملرتبطة  �ل�سلبية  �لأفكار  �نتباههن عن  �ملو�سيقى قد �سرفت  �إىل كون  قد يعود 

بال�سرطان، و�أعطتهن �ملزيد من �ل�سعادة و�مل�ساعر �لإيجابية.

�سعة �أكرب
ظهرت فكرة �جلمع بني �لغ�سالة �لأوتوماتيكية و�ملجفف 
�لأ�سخا�ض،  �حتياجات  لتلبية  �لأ���س��ل  يف  و�ح��د  جهاز  يف 
�ل���ذي���ن ت��ت��وف��ر ل��دي��ه��م م�����س��اح��ة حم�����دودة يف �مل���ن���زل، �أو 
�أو �لعائلت �ل�سغرية، �لتي ل حتتاج  للأ�سخا�ض �لعز�ب 
�لغ�سالت  ول��ذل��ك مت ت�سميم  �لأك���رب.  �مل��ف��ردة  ل��لأج��ه��زة 
متو�سطة  ملب�ض  كميات  م��ع  للتعامل  باملجفف  �مل���زودة 

للعائلت.
�ملنزلية  �لأجهزة  مبادرة  من  �أوبر��سر،  كلوديا  و�أو�سحت 
بل�ض يف �لعا�سمة �لأملانية برلني، قائلة: "تتمتع �لغ�سالت 
 10 �إىل  ت�سل  ق��د  ك��ب��رية  ب�سعة  حاليا  باملجفف  �مل����زودة 
�لتي ميكن غ�سلها  �لكمية،  �أن هذه  �إل  �مللب�ض،  كغم من 

فقط".
�لغ�سل  �أث��ن��اء  �أق���ل  بحجم  مت��ت��از  �ملن�سوجات  لأن  ون��ظ��ر�ً 
مقارنة بعملية �لتجفيف، وبالتايل فاإنه ميكن و�سع �ملزيد 
من �مللب�ض يف حلة �لغ�سالة �أثناء دورة �لغ�سل، على عك�ض 

دورة �لتجفيف.
ولذلك تقوم �ل�سركات �لعاملية باإ�سد�ر معلومات خمتلفة 
�أجل �حل�سول على  �لق�سوى. ومن  �لتحميل  حول كمية 
�لغ�سيل  كمية  تقليل  ي��ج��ب  ف��اإن��ه  ج��ي��دة  جتفيف  ن��ت��ائ��ج 
و�أ���س��اف��ت �خلبرية  �مل��ودي��ل.  �ل��رب��ع ح�سب  �أو  �لن�سف  �إىل 
�ملوديلت،  بع�ض  حالياً  "تتوفر  قائلة:  �أوبر��سر  �لأملانية 
�لتي تتعامل مع 6 كغم من �مللب�ض يف دورة �لعمل دفعة 
هذه  وتعترب  و�لتجفيف،  �لغ�سل  تت�سمن  و�لتي  و�ح���دة، 

�ل�سعة كافية متاما ملعظم �لعائلت".

تكلفة �أقل
�إىل  و�مل��ن��ت��ج��ات  �ل�سلع  لخ��ت��ب��ار  �لأمل��ان��ي��ة  �لهيئة  �أ����س���ارت 
�أن  مو�سحة  مبجفف،  �مل��زودة  �لغ�سالت  �أ�سعار  �نخفا�ض 
�لأجهزة �ملدجمة كانت �أكرث تكلفة من جهازين منف�سلني 

يف �ل�سابق، ولكن �لو�سع �ختلف �لآن.
قليًل.  �لت�سغيل  تكاليف  على  �لتاأثري  للم�ستخدم  وميكن 
ونظر�ً لأن عملية �لتجفيف تتم عن طريق �لتكثيف، فل 

�لعادم،  ت�سريف هو�ء  �أنبوب  �إىل  �لأمر  يحتاج 
�لتي يتم  �لأج��ه��زة،  ب��ني  �لتفريق  م��ا يتم  وع���ادة 

تربيدها بالهو�ء وباملياه، و�أ�سارت �أوبر��سر �إىل �أن موقع 
�ملربد و�ملجفف يحظى باأهمية كبرية يف �ملوديلت، �لتي 
يتم تربيدها بالهو�ء، حتى يعمل �جلهاز بكفاءة عالية 

وطريقة موفرة للطاقة.
كفاءة  مل�سق  �ملتخ�س�سة  �مل��ت��اج��ر  يف  ج��ه��از  ك��ل  ويحمل 
�مل�ستهلك  يتمكن  حتى   ،G �إىل   A من  بت�سنيف  �لطاقة 
يقدم  �ملل�سق ل  �أن هذ�  �إل  �لطاقة،  ��ستهلك  تقييم  من 
�أن  �أوبر��سر  �سوى معلومات قليلة للم�ستهلكني. و�أ�سافت 
 ،2021 هذ� �ملل�سق قدمي و�سيتم ��ستبد�له باآخر خلل 
�لتي  �مل��ودي��لت،  ب�سر�ء  �لأملانية  �خلبرية  تن�سح  حني  يف 

.A حتمل �لت�سنيف
�لقيم  �مل�ستهلك مقارنة  �إىل ذلك، ينبغي على  وبالإ�سافة 
لدورة  و�مل��ي��اه  �ل��ك��ه��رب��اء  با�ستهلك  �خل��ا���س��ة  �ملتو�سطة 
�لغ�سل و�لتجفيف و�ملدونة على مل�سق كفاءة �لطاقة، كما 
�أن �سرعة دور�ن حلة �لغ�سل �أثناء عملية �لع�سر، و�ملدونة 
يف  مهما  دور�  تلعب  �أي�����س��ا،  �ل��ط��اق��ة  ك��ف��اءة  مل�سق  ع��ل��ى 
��ستهلك �لطاقة. وكلما ز�دت �سرعة �لدور�ن، قلت �ملياه 
�ملتبقية بعد �لغ�سل يف �لغ�سالة، وبالتايل ي�ستهلك �ملجفف 
طاقة �أقل عند �إز�لة �لرطوبة �لقليلة �ملتبقية يف �مللب�ض.

فرتة ت�سغيل �أطول
�أط����ول من  ت�سغيل  ف���رتة  �إىل  �مل��دجم��ة  �لأج���ه���زة  حت��ت��اج 
جهازين منف�سلني، وبطبيعة �حلال ل ميكن �إجر�ء عملية 
تتنا�سب  ل  وبالتايل  �ل��وق��ت،  نف�ض  يف  و�لتجفيف  �لغ�سل 
�ختبار  هيئة  و�أ���س��ارت  �ل�سريع،  �لغ�سل  مع  �لأج��ه��زة  ه��ذه 
�لت�سغيل  ف��رتة  يف  �ختلفات  وج��ود  �إىل  و�ملنتجات  �ل�سلع 
�للزمة لتنظيف �مللب�ض �ملت�سخة لت�سبح منا�سبة للو�سع 
�لت�سغيل من خم�ض  �مللب�ض، وقد متتد فرتة  يف خز�نات 

�ساعات ون�سف �إىل ت�سع �ساعات ون�سف.
ودرجة  �جلهاز  موديل  "ح�سب  قائلة:  �أوبر��سر  و�أ�سافت 
�ساعات   10 �إىل  �ل��ت�����س��غ��ي��ل  ف����رتة  ت�����س��ل  ق���د  �ل��ت��ج��ف��ي��ف 

�ختيار  ع��ن��د  و�ل��ت��ج��ف��ي��ف،  �ل��غ�����س��ل  لإك���م���ال دورة  ت��ق��ري��ب��اً 
�لطاقة".  ����س��ت��ه��لك  يف  �مل���وف���ر  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ربن��ام��ج 
غر�ر  فعلى  �لت�سغيل،  وق��ت  تق�سيم  للم�ستخدم  ومي��ك��ن 
�ل��غ�����س��الت �لأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة و�مل��ج��ف��ف��ات �ل��ع��ادي��ة، ع���ادة ما 
�أو مت�سلة  موؤقت  على  �مل��زودة مبجفف  �لغ�سالت  ت�ستمل 
بالإنرتنت عن طريق �لهاتف �لذكي للم�ستخدم، وبالتايل 
يكون  عندما  بعملها  للقيام  �لأج��ه��زة  ه��ذه  برجمة  ميكن 
مبجرد  عملها  من  تنتهي  بحيث  �مل��ن��زل،  خ��ارج  �مل�ستخدم 

عودته للمنزل.

��ستهالك �أعلى
على �لرغم من قيام �ل�سركات �لعاملية بتح�سني ��ستهلك 
تز�ل  ل  �لقيم  �أن  �إل  مبجفف،  �مل��زودة  �لغ�سالت  يف  �ملياه 
قائًل:  ر�ي��ر ميتزجر  �لأمل��اين  و�أو���س��ح �خلبري  مرتفعة. 
"تعمل معظم �لأجهزة بتقنية �لتربيد باملياه، وحتتاج �إىل 
�لغ�سيل".  �أثناء جتفيف  �ملياه  65 لرت�ً من  �إىل  ما ي�سل 
�لد�فئ  �لهو�ء  تربيد  يتم  فاإنه  باملياه  �لتربيد  حالة  ويف 
وبعد  وتكثيفه،  �لبارد  �مل��اء  بو��سطة  �لغ�سالة  من  �لرطب 

ذلك يتم �سخ مياه �لتربيد خارج �لغ�سالة.
بتكثيف  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي  �لأج����ه����زة،  �أن  �أوب���ر�����س���ر  و�أ����س���اف���ت 
��ستخد�م  يتم  بو�سوح، حيث  ت��وف��ري�ً  �أك��رث  تعترب  �ل��ه��و�ء 
�لرطب من حلة  �لد�فئ  �لهو�ء  لتكثيف  �لهو�ء �خلارجي 
�أثناء  �إ���س��اف��ي��ة  مل��ي��اه  ح��اج��ة  ت��وج��د  ل  وب��ال��ت��ايل  �لغ�سالة، 
عملية �لتجفيف. ومتتاز �ملوديلت �ملزودة بتقنية �مل�سخة 
منخف�ساً  ق��در�ً  ت�ستهلك  حيث  كبرية،  بفعالية  �حلر�رية 
م��ن �مل��ي��اه وحت��ت��اج �إىل ت��ي��ار ك��ه��رب��ائ��ي �أق���ل م��ن �لأجهزة 
�لأخ���رى، �إل �أن ه��ذه �مل��ودي��لت تعترب �لأك��رث تكلفة بني 

هذه �لفئة من �لأجهزة �ملنزلية. 

هل ي�ضاعد 
�لكلوروكوين حقا يف 

عالج كورونا؟ 
�لأمريكي،  �ل��رئ��ي�����ض  م��ز�ع��م  �أدت 
دو�ء  فعالية  ب�ساأن  تر�مب  دونالد 
�ختباره  يتم  مل  للملريا  م�ساد 
�سد مر�ض كوفيد19- �إىل موجة 
تخزين للدو�ء يف عدد من �لدول، 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل ح��ال��ة وف���اة و�حدة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �لأق����ل يف  ع��ل��ى 
وع����دد م���ن �جل���رع���ات �ل���ز�ئ���دة يف 

جميع �أنحاء �لعامل.
�لأ�سبوع  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  ف��ف��ي 
تر�مب  دون���ال���د  و����س���ف  �مل���ا����س���ي، 
هيدروك�سي  و  كلوروكوين  عقاري 
�لعقارين  بو�سفهما  كلوروكوين 
�ل���ل���ذي���ن ����س���ي���ح���دث���ان ت���غ���ي���ري� يف 
يخ�ض  ف���ي���م���ا  �لأم�����������ور  جم�������رى 

مكافحة فريو�ض كورونا �جلديد.
موجة  تر�مب  ت�سريحات  و�أث��ارت 
�لأفر�د،  بع�ض  ل��دى  �لتد�فع  من 
وحتى �لدول، مبا يف ذلك �جلز�ئر 
لتخزين  ونيجرييا،  و�إندوني�سيا 
�لهند  �أعلنت  فيما  �لأدوي����ة،  ه��ذه 
�أن���ه���ا ���س��ت��ح��ظ��ر ت�����س��دي��ر �ل�����دو�ء، 
�سحيفة  ذك����������رت  م������ا  ب���ح�������س���ب 

�لغارديان �لربيطانية.
نيويورك  ولي���ة  طلبت  ح��ني  ويف 
ع���ق���ار  م������ن  ج�����رع�����ة  �أل���������ف   70
�سريرية  ل��ت��ج��رب��ة  ك���ل���وروك���وي���ن 
معتمدة بال�سرت�ك مع دو�ء �آخر، 
ب��ه��دف م��ع��اجل��ة م��ر���س��ى فريو�ض 
تدخل  �أدى  �جل�����دي�����د،  ك�����ورون�����ا 
تر�مب �إىل وفاة و�حدة على �لأقل 
بعد �أن �أخذ رجل يف �أريزونا ن�سخة 
غري دو�ئية خم�س�سة لل�ستخد�م 
�أحو��ض  يف  �ل��ط��ف��ي��ل��ي��ات  ق��ت��ل  يف 

�ل�سمك �ملنزلية.
�لأربعاء  ن�سر  جديد،  بحث  و�أ�سار 
��ستخد�م  �إع�����ادة  �أن  �إىل  �مل��ا���س��ي 
�ل���ع���ق���اق���ري ب������دون ت�����س��ري��ح مثل 
�أن  ميكن  كلوروكوين  هيدروك�سي 
ي��وؤدي �إىل وف��اة ج��ر�ء �أزم��ة قلبية 

مفاجئة ب�سبب �لدو�ء .
ووج�������د �ل����ب����ح����ث، �ل�������ذي �أع����دت����ه 
موؤ�س�سة مايو كلينيك �لطبية غري 
�لكلوروكوين  عقاري  �أن  �لربحية، 
يف  ي�ستخدم  دو�ء  وهو  و�لكاليرت�، 
�مل�����س��ب��ب لنق�ض  �ل��ف��ريو���ض  ع���لج 
�ملناعة �ملكت�سبة )�لأيدز( ي�ستخدم 
فريو�سات  ع����لج  يف  ���س��د  �أي�������س���ا 
ي��ت�����س��ب��ب��ان يف  �أن  ك����ورون����ا، مي��ك��ن 
بحيث  �ل��ق��ل��ب  ع�سلة  تعطيل  �أن 
ت�ستغرق وقتا �أطول من �ملعتاد بني 

�ل�سربات.

�لغ�ضاالت �ملزودة 
مبجفف.. مز�يا وعيوب

�ملالب�س  غ�ساالت  من  بالكثري  حاليًا  �ملنزلية  �الأجهزة  �أ�سو�ق  تزخر 
�ملزودة مبجفف، و�لتي تقوم بعملية غ�سل �ملالب�س وجتفيفها دفعة 

و�حدة. 
�لوقت  من  فتترتة  منذ  �ملدجمة  �الأجتتهتتزة  هتتذه  وتتوفر 

وجمفف  �أوتوماتيكية  مالب�س  غ�سالة  بني  وجتمع 
�لتكلفة  يف ج�سم و�حد، ولكنها كانت باهظة 

�أف�سل  من  تكن  ومل  متتا،  حد  �إىل 
�ملتخ�س�سة،  �ملتتنتتتتتجتتات 

ولتتتتتذلتتتتتك قتتتامتتتت 
�لعاملية  �ل�سركات 
بتتتتالتتتتكتتتتثتتتتري متتن 

�لتطوير  عمليات 
لزيادة كفاءة �لغ�ساالت مبجفف.

بالغ�ساالت �الأوتوماتيكية  وفيما يلي نظرة على مز�يا وعيوب هذه �الأجهزة مقارنة 
و�ملجففات �ملنف�سلة.
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جامعة ز�يد تعقد 7718 حما�سرة  خالل �الأ�سبوع �الأول من �لتعلم عن ُبعد

نورة �لكعبي:  نحافظ على �أعلى م�ضتويات جودة �لتعليم من خالل توظيف �لتقنيات �حلديثة

يف مو�جهة �نت�سار فريو�س كوفيد- 19

جامعة �أبوظبي تطلق م�ضابقة لتعزيز �لتكاتف �ملجتمعي

نفذت 7400 زيارة تفتي�سية على �ملن�ساآت �لغذ�ئية

»�لزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية« تكثف جهودها �لرقابية لتعزيز �ل�ضالمة �لغذ�ئية

•• اأبوظبي  – الفجر

�لتوجيهات �لأخرية لقيادة دولة �لإمار�ت  متا�سياً مع 
جميع  يف  بعد  عن  �لتعليم  متكني  يف  �ملتحدة  �لعربية 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ح��ق��ق��ت ج��ام��ع��ة ز�ي����د نتائج 
ملمو�سة وجتاوباً وتفاعًل كبري�ً يف جتربة �لتعلم عن 
�أع�ساء  جن��ح  حيث  �لأول،  �لأ���س��ب��وع  �نتهاء  عقب  ُبعد 
حما�سرة   7718 من  �أك��رث   عقد  يف  �لتدري�ض  هيئة 

و�جتماًعا عرب �لإنرتنت. 
و�ن�����س��م��ت ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي، وزي����رة �لثقافة 
ح�ستني  �إىل  ز�ي���د،  جامعة  ورئي�سة  �مل��ع��رف��ة  وتنمية 
در��سيتني عن بعد �سمتا �أكرث من 50 طالبة من كلية 

علوم �لت�سال و�لإعلم بجامعة ز�يد.
وقالت نورة �لكعبي :

جودة  م�����س��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �إىل  "نهدف 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حلديثة  ت���وظ���ي���ف  خ�����لل  م����ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لظروف  فر�ست  لقد  �لتعليمية.   �لعملية  ل�ستد�مة 

�جلديدة ثقافة جديدة ذ�ت بعد �إن�ساين �سامل يوجب 
و�لتعا�سد،  و�لت�سامن  �لتكافل  �سرورة  �جلميع  على 
م�ستوى  على  ولكن  �لو�حد  �لبلد  م�ستوى  على  لي�ض 

�لعامل ككل"
�أجو�ء  يف  بثقة  �لتعلم  ��ستمر�ر  على  �لطالبات  وحثت 
مطمئنة و�إبقاء �أنف�سهن وعو�ئلهن يف و�سع �سحي �آمن 
�لفريو�ض  لنت�سار  تفادياً  �لجتماعي  �لتباعد  وتعزيز 

و�سماناً لل�سحة و�ل�سلمة للجميع.
وعربت عن �سكرها للِفرق �لتقنية و�لهيئة �لأكادميية 
�أ���س��رة �جلامعة وعمل  ي���ز�ل، م��ن  وك��ل م��ن �ساهم، ول 
�سل�سة من خلل هذه  ل�سمان عملية تعليمية  جاهد�ً 

�ملقاربة �جلديدة. 
بدورها قالت د. بلقي�ض �لتارب عميدة �لكلية �جلامعية: 
"لقد عقدت �جتماعاً عرب �لإنرتنت مع �أكرث من 150 
من �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، وكان هذ� �لإقبال �أكرب 
مما جرى يف �لجتماعات �ملنف�سلة �لتي �أعقدها يف كل 

من حرمي �جلامعة باأبوظبي ودبي على حده".

و�أما يف مركز �لبتكار �لتعليمي فقد ��ستمر فريقه يف 
د.  وقالت  �لفردية.  �لعمل  وور���ض  �ل�ست�سار�ت  تقدمي 
بربارة هارود مديرة �ملركز �إن تفاعلت �أع�ساء �لهيئة 
�لأيام  عرب  تدريجياً  تقل  كانت  �ملركز  مع  �لتدري�سية 
�لأربعة �ملا�سية بف�سل ور�سة �لعمل �لتي عقدناها لهم 
من قبل و�لتي زودتهم مبهار�ت كافية لتنفيذ �لتدري�ض 

عرب �لإنرتنت ب�سكل مر�ٍض يف هذه �ملرحلة. 
و�لدعم  �لعمل  ور���ض  تقدمي  �سنو��سل  �إننا  و�أ�سافت: 
�ل��ف��ردي خ��لل �لأ���س��ب��وع �ل��ق��ادم، مب��ا يف ذل��ك خيار�ت 
لأع�ساء هيئة �لتدري�ض لتطوير جمتمع �ملمار�سة، كما 
نخطط لتقدمي دعم خم�س�ض لأع�ساء هيئة �لتدري�ض 

باللغة �لعربية.
تلقاها  ح�سة   35101 م��ن  �أك��رث  �جلامعة  و�سجلت 
 74 �أك��رث من  �لطلبة عرب بلكبورد، كما مت ت�سجيل 
�لأ�سبوع  خلل  �لإنرتنت  عرب  ن�سطاً  م�ستخدماً  �أل��ف 
كلية  م��ن  �لفقري"،  "جنود  �ل��ط��ال��ب��ة  وق��ال��ت  �لأول. 
�لإنرتنت،  ع��رب  جتربتها  ح��ول  �لتكنولوجي  �لبتكار 

ُبعد  عن  �لتعلم  �آل��ي��ات  مع  م�ساكل  �أي  تو�جه  مل  �إنها 
بجامعة ز�يد. 

�ملتو�سط  �أرب��ع ح�س�ض يف  ح��و�يل  "�أح�سر  و�أ���س��اف��ت: 
در��سي  ف�سل  كل  بد�ية  يف  �أ�ستاذنا  ويتحقق  ي��وم،  كل 
يف  �حل�سور  بت�سجيل  يقومون  و�أحياًنا  ح�سورنا،  من 
منت�سف �حل�سة، و�إذ� و�جهت �أي م�ساكل فنية، �أتو��سل 

مع �لأ�ستاذ �أوًل ثم فريق �لدعم �لفني."
�أما �لطالب حماد �حلو�سني، من كلية �لعلوم �لإن�سانية 
و�لجتماعية، فقال �إن كل �أ�ستاذ يح�سب ح�سورنا من 
�لدخول  �لإنرتنت، ولي�ض فقط  خلل م�ساركتنا عرب 
حيث  �جل��دي��دة،  بالتجربة  �أ�ستمتع  و�أن��ا  �حل�سة،  �إىل 
يف  دق��ة  �أك��رث  ليكون  �لفيديو  و�سع  �لأ�ستاذ  ي�ستخدم 

�لو�سول �إىل �لر�سالة ".
ل�سمان  ر�ئًعا  منهًجا  �جلامعة  �تبعت  "لقد  و�أ���س��اف: 
عدم توقف �لتعليم �أبًد�، كما قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد، خا�سة يف �لأوقات �ل�سعبة و�لظروف 

�ل�سعبة".

•• اأبوظبي- الفجر

�لتعليم  و���س��ائ��ل  ت��ع��زي��ز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود  �سمن   
�ملجتمع يف ظل  �لطلبة يف خدمة  دور  و�إث���ر�ء  ُبعد  عن 
جامعة  �أطلقت  كوفيد19-،  فريو�ض  �نت�سار  مو�جهة 
تدعو  �ل��ت��ي  �ملجتمعي"،  "�لتحدي  م�سابقة  �أب��وظ��ب��ي 
و�لإد�رية  �لتدري�سية  �لهيئة  و�أع�ساء  �جلامعة  طلبة 
�إ�سهاماتهم  وت��ع��زي��ز  لب��ت��ك��ار�ت��ه��م  �ل��ع��ن��ان  لإط�����لق 
�ملجتمعية، وذلك من خلل و�سع حلول مبتكرة تغر�ض 
روح �لتعاون و�لتكاتف بني �لزملء بينما حت�سد �لدولة 

جهودها ملو�جهة �نت�سار �لفريو�ض.
للم�ساركة  �لطلبة  �مل�سابقة، دعت �جلامعة  وكجزء من 
و�لإب����د�ع  "�لتعاون  فئة  خمتلفة:  ف��ئ��ات  ث��لث  �سمن 
�لهيئة  و�أع�������س���اء  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت��ت��ي��ح  �ل���ت���ي  �مل�سرتك"، 
�ل��ت��دري�����س��ي��ة و�لإد�ري������ة خ��ل��ق �أف���ك���ار ج��دي��دة لتح�سني 
�لتعاون بني بع�سهم �لبع�ض با�ستخد�م �أحدث �لتقنيات 
وممار�سات �لتو��سل و�لعمل عن ُبعد. �أما �لفئة �لثانية، 
من  و�جل�سدية"،  �لنف�سية  "�ل�سلمة  على  تركز  فهي 
خ��لل �ق��رت�ح �سبل ت�ساهم يف �حل��ث على تبني تفكري 
�إيجابي وت�سجع على ممار�سة �لن�ساط �لبدين بانتظام. 
حيث  �لأكادميي"،  "�لتفوق  على  �لثالثة  �لفئة  وتركز 
تدعو �مل�ساركني �إىل �إر�سال �أفكار حول حت�سني �لتجربة 

�لطلبية �ل�ساملة و�لتعليم عن ُبعد، يف ظل �لتوجيهات 
�حلكومية للتباعد �لجتماعي و�حلد من �ملخالطة.  

�لدكتورة برت� توركاما، مديرة �لبتكار و�أ�ستاذ م�ساعد 
ظل  "يف  �أب���وظ���ب���ي:  ج��ام��ع��ة  يف  �لأع���م���ال  �إد�رة  ب��ك��ل��ي��ة 

�ملوؤ�س�سات  متيل  كوفيد19-،  فريو�ض  �نت�سار  مو�جهة 
حول �لعامل �إىل �نتهاج �سبل جديدة من �ساأنها �لتغلب 
�ل��ر�ه��ن. ويف  �ل��و���س��ع  بها  يت�سبب  ق��د  ع��و�ئ��ق  �أي  على 
تقدمي جتربة  مو��سلة  على  نحر�ض  �أبوظبي،  جامعة 

وجمتمع  �لطلبة  و���س��ع  خ���لل  م��ن  �ساملة  �أك��ادمي��ي��ة 
�جلامعة ككل يف �سميم كل ما نقوم به. ومع �أخذ بكل 
هذ� بعني �لعتبار، نحر�ض يف مثل هذه �لظروف على 
�لتفوق  لتحقيق  �ملنا�سبة  و�مل��و�رد  بالو�سائل  تزويدهم 
�ملهار�ت  �إث�����ر�ء  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل�����س��خ�����س��ي،  �لأك���ادمي���ي 
و�إىل جانب  ب��ني �خل��ري��ج��ني.  و�لإب���د�ع���ي���ة  �ل��ق��ي��ادي��ة 
خلل  من  �أبوظبي  جامعة  ت�سعى  �لتعليمية،  �لو�سائل 
�ل�����س��ف��ات �حل��م��ي��دة وتقبل  �مل�����س��اب��ق��ة �إىل غ��ر���ض  ه���ذه 
نفو�ض  يف  �ملجتمعية  بامل�سوؤولية  و�لإح�سا�ض  �لآخرين 

�لطلبة." 
و�أكدت توركاما �أن ما ي�سهده �لعامل هو فر�سة حقيقية 
للتاأمل و�لتفكري و�إطلق �لعنان للإبد�عات �لتي ت�سهم 
مو��سلة  �إىل  م�سرية  �ل��ر�ه��ن،  �لو�سع  م��ع  �لتكيف  يف 
�إيجابية  �ل��ت��ك��ي��ف ع���رب ح��ل��ول  �أب��وظ��ب��ي ه���ذ�  ج��ام��ع��ة 

ومبتكرة. 
نقدية،  جو�ئز  على  فئة  كل  من  �لفائزون  و�سيح�سل 
خمت�سة  حتكيم  جلنة  �إىل  �مل�����س��ارك��ات  �إر���س��ال  و�سيتم 
�أفكارها  �خ���ت���لف  م����دى  ب��ح�����س��ب  ب��ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ���س��ت��ق��وم 

ومتيزها و�سهولة تطبيقها ومدى تاأثريها �ملتوقع. 
�أبريل   10 حتى  �مل�ساركات  �أبوظبي  جامعة  وت�ستقبل 
2020، حيث �سيتم �لإعلن عن �لفائزين بتاريخ 20 

�أبريل 2020.    
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و�ل�سلمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  تو��سل 
�ل�����س��اع��ة حملتها  م����د�ر  ع��ل��ى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�لغذ�ئية  �ملن�ساآت  على  �ملكثفة  �لتفتي�سية 
باإمارة �أبوظبي، للتحقق من مدى �لتز�مها 
بتد�بري �ل�سحة و�ل�سلمة �لعامة، وتقيدها 
�لهيئة  �أ�سدرتها  �لتي  �لوقائية  بالتعاميم 
تنفذها  �لتي  �لح��رت�زي��ة  �لتد�بري  �سمن 
�حلكومة ملو�جهة فريو�ض كورونا �مل�ستجد 
و�حل��ف��اظ على �سحة  �نت�ساره  و�حل��د من 
�ملجتمع، وذلك �نطلقاً من حر�ض �لهيئة 
�ل�سلمة  م�����س��ت��وي��ات  �أرق�����ى  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
�مل�ستوى  ورف��ع  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �لغذ�ئية 

�ل�سحي للمن�ساآت �لغذ�ئية فيها.
�لأخرية  �لثلثة  �لأي���ام  يف  �لهيئة  ونفذت 

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ع  بالتعاون 
باأبوظبي، �أكرث من 7400 زيارة تفتي�سية 
يف �أبوظبي و�لعني و�لظفرة، حتقق خللها 
مفت�سو �لهيئة من �لتز�م �ملن�ساآت �لغذ�ئية 
وتقيد  و�لوقاية،  �لتعقيم  بر�مج  بتطبيق 
�لوقاية  �أدو�ت  با�ستخد�م  فيها  �لعاملني 
�ل���لزم���ة ك��ال��ق��ف��از�ت و�ل��ك��م��ام��ات وغطاء 
على  و�حل��ف��اظ  �لعامة،  و�لنظافة  �ل��ر�أ���ض 
و�ملت�سوقني،  �لعاملني  بني  �لآمنة  �مل�سافة 
�ل�سحية  �ل���ل���ي���اق���ة  ����س���ج���لت  وم���ر�ج���ع���ة 
جانب  �إىل  �مل���ن�������س���اآت،  ه����ذه  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
�لتي  ب��ال��ت��ع��ام��ي��م و�لإر�������س������اد�ت  ت��ق��ي��ده��ا 

�أ�سدرتها �جلهات �ملنظمة يف هذ� �ل�ساأن.
و�ل�سلمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  و�ألزمت 
�ملن�ساآت  ك���اف���ة  ���س��اب��ق  وق����ت  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي، بجملة من  �إم����ارة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف 

�لتد�بري �لحرت�زية متا�سياً مع �لإجر�ء�ت 
تعزيز  على  وحر�ساً  �حلكومية،  و�جل��ه��ود 
منظومة �ل�سلمة �لغذ�ئية، ل�سمان �أعلى 
م�ستويات �حلماية لل�سحة و�ل�سلمة، من 
ومنع  �لجتماعي  �لتباعد  تطبيق  �سمنها 
�ل�سر�ء،  عملية  �أث���ن���اء  �مل��ت�����س��وق��ني  جت��م��ع 
م��رت بني   1.5 ع��ن  تقل  وت���رك م�سافة ل 
�ملت�سوق و�لآخر عند عملية �لدفع �لنقدي، 
وذل����ك م���ن خ���لل �إل������ز�م �مل��ن�����س��اآت بو�سع 
علمات �إر�سادية �أر�سية تدل على �لأماكن 

�ملنا�سبة لوقوف �ملت�سوقني.
��ستخد�م  حظر  �لتد�بري  ه��ذه  �سملت  كما 
متعددة  و�مل����لع����ق  و�لأك����������و�ب  �لأط�����ب�����اق 
�مل�سممة  ب��الأن��و�ع  و��ستبد�لها  �ل�ستخد�م 
�ملعقمات  وت���وف���ري  �ل���و�ح���د،  ل��ل���س��ت��خ��د�م 
��ستخد�مها  و�إت��اح��ة  �ملن�ساأة  م��د�خ��ل  على 
�ملن�ساأة  يف  �لعاملني  و�إل����ز�م  للمت�سوقني، 
�لر�أ�ض  كاأغطية  �لو�قية  �مللب�ض  ب��ارت��د�ء 
تعقيم  جانب  �إىل  و�ل��ق��ف��از�ت،  و�لكمامات 
دوري،  ب�سكل  ل��ل��غ��ذ�ء  �مل��لم�����س��ة  �لأ���س��ط��ح 

و�لتعقيم �مل�ستمر لعربات �لت�سوق.
وبالتز�من حملتها �لتفتي�سية تنفذ �لهيئة 
ح�ساباتها  عرب  للمجتمع  توعوية  حملت 
�لر�سمية على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 
�ملحلية، حول  �لإع��لم  و�سائل  ومن خلل 
�لآمن مع  للتعامل  �لوقائية  �لتد�بري  �أهم 
و�أهمية  �لتو�سيل،  وطلبات  �لغذ�ئية  �ملو�د 
�لع���ت���م���اد ع��ل��ى �مل��ت��اج��ر �لإل���ك���رتون���ي���ة يف 
�لغذ�ئية نظر�ً  �حل�سول على �لحتياجات 
ومتكن  �ل��ت��ز�ح��م  م��ن  �حل���د  يف  لفاعليتها 
�حتياجاته  على  �حل�����س��ول  م��ن  �مل�ستهلك 
دون �ل���س��ط��ر�ر مل��غ��ادرة �مل��ن��زل، �إىل جانب 
�لتوعية باأف�سل �ملمار�سات �ملتبعة يف تد�ول 

و�إعد�د وتخزين �ملو�د �لغذ�ئية.

و�����س���ت���ج���اب���ت ه���ي���ئ���ة �أب����وظ����ب����ي ل���ل���زر�ع���ة 
للظروف  م���ب���ك���ر�ً،  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�����س��لم��ة 
�لعاملية �لطارئة �لتي �سببها فريو�ض كورونا 
رفع  خ��لل  م��ن   ،)19 )ك��وف��ي��د-  �مل�ستجد 
حزمة  وتنفيذ  �حل��دث  لحتو�ء  جاهزيتها 

م���ن �لإج��������ر�ء�ت �ل��وق��ائ��ي��ة و�لح���رت�زي���ة 
ل�سمان  �ملخت�سة،  �جل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
�أبوظبي،  �إم������ارة  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�����س��لم��ة 
و�لعاملني  �مل�ستهلك  �سلمة  على  وحفاظاً 

يف �ملن�ساآت �لغذ�ئية.

�أ�سرة �ملو�طن �ل�سعودى ت�سكر حممد بن ز�يد
نقل مو�طن �ضعودي بطائرة خا�ضة 

من موريتانيا �إىل �الإمار�ت
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�آل نهيان، ويل عهد  بتوجيهات من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�لعامة  �لهيئة  من  ومتابعة  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
للطري�ن �ملدين و�سلت �إىل �أبوظبي طائرة تابعة ل�سركة تاركو على متنها 
رجل �لأعمال  �ل�سعودي حممد نا�سر وزن �لقحطاين وجنله في�سل قادمة 

من �لعا�سمة �ملوريتانية.  
�ل��ت��ي تقيم يف م��دي��ن��ة �ل��ع��ني �لإم���ار�ت���ي���ة  ع��ن �سعادتها   وع����رّبت �لأ����س���رة 
�لقحطاين  �أطفال  وجه  كما  �ملعنية،  و�جلهات  �لر�سيدة  للقيادة  و�متنانها 
فيديوهات ق�سرية عربو�  فيها عن �سكرهم ل�ستجابة �سموه باأ�سرع وقت 
�لإن�سانية  �مل�ساعر  �لقحطاين  �ساملاً، بدوره حيا  �إجلء و�لدهم وعودته  يف 

�لنبيلة لل�سيخ حممد بن ز�يد. .
ُيذكر �أن �ملو�طن �ل�سعودي حممد نا�سر وزن �لقحطاين  كان عالقاً مع جنله 
في�سل لعدة �أيام يف مطار نو�ك�سوط، هو رجل �أعمال متزوج من مو�طنة 
�إمار�تية هي �لدكتورة عائ�سة �جلابري و�ساحب م�ساريع ��ستثمارية عديدة، 

و�سبق له �مل�ساركة يف �لعديد من �لأعمال �خلريية و�لإن�سانية. 

ح�سور متز�يد لت »ح�ساد« مز�رعنا باالأ�سو�ق
هيئة �لزر�عة و�ل�ضالمة �لغذ�ئية تدعو �ملز�رعني  
لتوريد منتجاتهم و�ال�ضتفادة من خدماتها �للوج�ضتية
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�ملنتجة  �مل��ز�رع  �أ�سحاب  �لغذ�ئية  و�ل�سلمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  دعت 
منتجات  ت��وري��د  �إىل  �أبوظبي  �إم���ارة  م�ستوى  على  و�لفاكهة  للخ�سرو�ت 
مز�رعهم للهيئة، و�لن�سمام �إىل برنامج عقد توريد �ملنتجات �ملحلية �لذي 

تتيحه لكافة �أ�سحاب �ملز�رع على م�ستوى �لإمارة.
�لتناف�سية  �لأ���س��ع��ار  م��ن  �مل��ز�رع��ني  ��ستفادة  على  حر�سها  �لهيئة  و�أك���دت 
�لتي يقدمها عقد توريد �ملنتجات �ملحلية، بالإ�سافة �إىل �خلدمات �لفنية 
ممتدة  �سبكة  على  ت�ستمل  و�لتي  �ملتعاقدة،  للمز�رع  �ملقدمة  و�للوج�ستية 
من مر�كز �ل�ستلم تنت�سر بالقرب من �ملز�رع على م�ستوى مناطق �إمارة 
�أبوظبي، وخدمات �لدعم �لفني وخدمات �لفرز و�لتعبئة و�لتغليف و�سوًل 

بالإنتاج �إىل خمتلف �أ�سو�ق �لدولة.
للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �لعامري  �لبحري  �سعيد  �سعادة  وق��ال 
مئات  مع  بالفعل  قائمة  تعاقد�ت  لديها  �لهيئة  " �إن  �لغذ�ئية  و�ل�سلمة 
�ملز�رع، منها مز�رع حا�سلة �سهادة "جلوبال جاب" �لعاملية ومز�رع ع�سوية، 
�أبوظبي من خدمة  �إم��ارة  �مل��ز�رع يف  �أ�سحاب  ��ستفادة كافة  تاأمل يف  لكنها 
عقد توريد �ملنتجات �ملحلية، وغريها من �خلدمات �للوج�ستية و�لتجارية 
�ملعايري  دليل  وفق  منتجاتها  ت��ورد  و�لتي  �ملتعاقدة  للمز�رع  توفرها  �لتي 
�أن���ه يف ظ��ل �ل��ظ��روف �حل��ال��ي��ة رمبا  �إىل  و�مل��و����س��ف��ات لكل منتج. م�����س��ري�ً 
فاإن  وبالتايل  للأ�سو�ق،  مبا�سرة  منتجاتهم  توريد  �ملز�رعني  على  ي�سعب 
من م�سوؤولية �لهيئة �لت�سهيل عليهم 
�لأ�سو�ق  �إم���د�د�ت  ��ستد�مة  ل�سمان 

باملنتجات �ملحلية �لطازجة.
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �أن  و�أ���س��اف 
بعقود  ترتبط  �لغذ�ئية  و�ل�سلمة 
�لتجزئة  ب��ي��ع  م���ر�ك���ز  م���ع  ����س���ر�ك���ة 
�ل���ك���ربى يف �ل����دول����ة م��ث��ل ك���ارف���ور 
�لتعاونية  �أبوظبي  وجمعية  و�للولو 
ب��ت��وري��د كميات  وت���ق���وم  و���س��ب��ي��ن�����ض، 
�إليها  �مل��ز�رع��ني  منتجات  من  كبرية 
لكافة  يتيح  مم��ا  منتظمة،  ب�����س��ورة 
منتجاتها  ت�����س��وي��ق  �أب��وظ��ب��ي  م����ز�رع 
�لت�سويقية،  �مل����ن����اف����ذ  ه������ذه  ع�����رب 
وتعبئة  وت�سنيف  ف��رز  لعمليات  �ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  من  و�ل�ستفادة 
وتغليف �ملنتجات وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية. و�أو�سح �سعادته �أن �لن�سمام 
من  �لكثري  �مل��ز�رع��ني  على  �سيوفر  �ملحلية  �ملنتجات  توريد  عقد  لربنامج 
�خلدمات �للوج�ستية، ويقلل من �لهدر �لناجت عن عمليات �لنقل �أو �لفرز 
��ستلم على م�ستوى  17 مركز  �لهيئة   �ل�سليمة، حيث يوجد لدى  غري 
�إليها، ومن ثم يتم فرز  بتوريد منتجاتهم  �ملز�رعون  �أبوظبي يقوم  �إم��ارة 
�ملنتجات �ملوردة مبعرفة مهند�سي �جلودة ثم يتم نقلها مبا�سرة �إىل مركز 
رئي�سية  مر�كز   3 لديها   �لهيئة  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لأق���رب،  و�لتعبئة  �لفرز 
للفرز و�لتعبئة و�لتوزيع يف كل من بني يا�ض و�لعني ومدينة ز�يد مبنطقة 
�لت�سغيلية  �لطاقة  وت��ق��در  رئي�ض،  ت��وزي��ع  مركز  �إىل  بالإ�سافة  �ل��ظ��ف��رة، 
– 160 ط��ن من   100 و�لتعبئة  بنحو   �ل��ف��رز  م��ر�ك��ز  م��ن  م��رك��ز  لكل 
�خل�سرو�ت و�لفاكهة يومياً حيث تعمل �ستة �أيام يف �لأ�سبوع بنظام �ملناوبة 
42 �سنف من �خل�سرو�ت  �أك��رث من   على م��د�ر �ل�ساعة وت��ورد للأ�سو�ق 
�لطماطم  و�خل��ي��ار  و�ل��ب��اذجن��ان  كالبطاط�ض  �لطازجة  �ملحلية  و�لفاكهة 
�إىل  بالإ�سافة  �حللوة  و�ل��ذرة  باأنو�عه  و�لفلفل  و�خل�ض  و�لكو�سا  باأنو�عها 
�لهيئة تعمل  �أن  و�أو�سح  �لفاكهة كالتني و�لليمون و�ل�سمام.   �أ�سناف من 
حيث  �مل��ائ��دة،  �إىل  �مل��زرع��ة  من  �لتوريد  �سل�سلة  لتطوير  متكاملة  ب�سورة 
يقوم مهند�سو �لإر�ساد مبتابعة �ملحا�سيل منذ بدء �لزر�عة وحتى �حل�ساد،  
ونتيجة لعمليات �لتحديث �لتي تتم على �سل�سلة �لتوريد،  فقد �نخف�ست 
�ملدة �لتي ت�ستغرقها �ملنتجات �ملحلية من �ملزرعة �إىل �ل�سوق �إىل 16 �ساعة، 
يف  للم�ستهلكني  طازجة  لت�سل  �ملنتجات  ج��ودة  م�ستوى  على  يحافظ  مما 
�ملحلي وتعزيز  �ملنتج  �لدولة وي�ساعد على حت�سني �سورة  �إم��ار�ت  خمتلف 

تناف�سيته يف �ل�سوق، بالإ�سافة �إىل تقليل �لهدر من �ملنتجات �لتالفة.

�ش�ؤون حملية



�إىل جانب �لريجيم، �لتمارين �لريا�سّية وغريها من �لطرق 
�لو�سفات  تلعب  �لتتدهتتون،  من  �لتخّل�س  يف  ت�ساعد  �لتي 
�خللطات  �لتتهتتدف.  هتتذ�  �إمتتتتام  يف  مهّمًا  دورً�  �لطبيعّية 
�لبقدون�س  �سر�ب  بينها  من  حت�سى،  وال  تعّد  ال  �لطبيعّية 
و�لقرفة �لذي �سنعّرفك عليه �ليوم. هذ� �ل�سر�ب �سيخّل�سك 
من �لدهون �لتي تكّد�ست خالل �لنهار من دون جمهود، كل 
ما عليك فعله هو حت�سري �خللطة من مكّونات موجودة يف 

مطبخك وتناول �ل�سر�ب يومّيًا قبل �لنوم. 

طريقة عمل و�سفة �لبقدون�س و�لقرفة
�ملكّونات:

- حفنة من �لبقدون�ض:
بالفيتامينات  �لغنية  �لنباتات  و�حد من  �لبقدون�ض  يعترب   
عديدة  فو�ئد  له  ل��ذ�،  و�لبوتا�سيوم.  �حلديد  مثل  و�ملعادن 

على �سحتِك وخ�سارة �لوزن، �إليك �أبرزها:
�ل�سعور  ويخفف  �ل�سهية  كبح  على  �لبقدون�ض  ي�ساعد   -

باجلوع.
- يحفز �جل�سم على �إنتاج كر�ت �لدم �حلمر�ء �ملفيدة لتقوية 

�ملناعة وزيادة ن�ساط �جل�سم وبالتايل خ�سارة �لوزن.
يف  ي�ساعد  كما  �ملفيدة  غ��ري  �مل��ي��اه  م��ن  �جل�سم  ليخل�ض   -

تثبيت �لوزن بعد خ�سارة �لدهون.
- يق�سي على دهون �لكبد �ملرت�كمة ويخل�سه من �سمومه 

مما ي�سّهل عملية فقد�نِك �لوزن.

عود من �لقرفة
فو�ئد �لقرفة على �ل�سّحة كثرية ومتنّوعة من 

�أبرزها:
�جل�سم  يف  �ل��ده��ون  تكّد�ض  منع   -

ل �سّيما عند منطقة �لبطن، 
�لأمر �لذي ي�ساعدِك يف 

ح���رق �ل���ده���ون عند 
ه���������ذه �مل���ن���ط���ق���ة 

ببطن  و�لتمّتع 
م�������������س������ّط������ح 

وم�سدود.
غنّي   -

مب�ساد�ت �لأك�سدة و�إدخاله �سمن روتينِك �لغذ�ئّي ي�ساعدِك 
�ملحافظة على ن�سبة معتدلة  �ل��وزن من خلل  على خ�سارة 

لل�سكر يف �لدم وبالتايل �ل�سعور بال�سبع ملّدة �أطول.
- رفع ن�سبة �لأي�ض يف �جل�سم وت�سريع عملّية حرق �لدهون، 

كما مينحِك معدة م�سّطحة بعد �سربه لفرتة ق�سرية.

ملعقة كبرية من �لع�سل
ي�ساعد �لع�سل يف خ�سارة �لوزن وذلك للأ�سباب �لتالية:

- يعمل �لع�سل كعلٍج ل�سطر�بات �جلهاز �له�سمي، فت�سبح 
عملية �له�سم خلل �لنهار �أ�سهل.

- ي�ساعد يف حرق �لدهون ويحّد من �نتفاخ �ملعدة.
- يف �لو�قع، �إ�ستبد�ل �ل�سكر بالع�سل ل ي�سمح للدماغ باإر�سال 
�إ�سار�ت تطلب �ملزيد من �ل�سكر، ما يعني �أّنِك لن تفرطي يف 

تناول �حللويات خلل �ليوم.
- ُيعترب �لع�سل و�حد من �حللول �لآمنة خل�سارة �لوزن، �إذ 
مثل  يحتاجها  �لتي  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  ك��ّل  جل�سمِك  يوّفر 

�ل�سوديوم،  �لطاقة،  �لألياف، �لربوتني، 

�لفيتامينات وغريها من �ملغذّيات.
- يزّودِك بالطاقة طيلة �ليوم من دون �ل�سعور باأّي تعب.

ملعقة من ع�سري �لليمون
فو�ئد �لليمون على �ل�سّحة و�لر�ساقة كثرية، من �أبرزها:

�ل�سرتيك  وحام�ض   C �لفيتامني  على  �لليمون  يحتوي   -
�للذين ي�سّرعان عملّية �لأي�ض.

�مل��رت�ك��م��ة، حترير �جل�سم من  �ل��ده��ون  ح��رق  ي�ساهم يف   -
�ل�سموم، مكافحة �جلوع وتقلي�ض �لرغبة �ل�سديدة يف تناول 

.Pectin�لطعام وذلك بف�سل �حتو�ئهما على �ألياف �ل�
- ي��ح��ت��وي ع��ل��ى خ�����س��ائ�����ض م����درة ل��ل��ب��ول وط�����اردة ل�سموم 
�جل�سم، بالإ�سافة �إىل ت�سهيله عملية �لتخل�ض من �حتبا�ض 

�ملاء بالأن�سجة.
�لدهون  يحرق  �ل��ذي  �لفلفونويد  مب��ادة  غني  �لليمون   -
�لز�ئدة يف �لدم، يقلل من م�ستويات �لكولي�سرتول و�لدهون 

�لثلثية �لعالية.
باإ�سم  �ملعروفة  �لألياف  �لليمون  يوفر   -
�لبكتني �لتي تتحكم يف �سد �ل�سهية مع 

�مل�ساعدة على قلوية �لدم.
م�سادة  م��و�د  على  �لليمون  يحتوي   -

ل��لك�����س��دة حت��م��ي �جل�����س��م وتدعم 
وظ��ي��ف��ة �ن���زمي���ات �ل��ك��ب��د على 

حرق �لدهون بكفاءة عالية.

ملعقة من خّل �لتفاح
يتمّيز  �ل�����ت�����ف�����اح  خ��������ّل 
على  �ل���ك���ث���رية  ب����ف����و�ئ����ده 

�ل�سّحة من �أبرزها:
�لنزميات  �ف��ر�ز  يعزز من   -
تتم  وب����ال����ت����ايل  �ل���ه���ا����س���م���ة 

�أف�سل  ب�سكل  �له�سم  عملية 
و�أ���س��رع، وه��ذ� ب���دوره ي�ساعد 

ع���ل���ى ع�����دم ب���ق���اء �ل����ده����ون يف 
�لمعاء ملدة طويلة، و�لذي ي�ستبب 

يف �مت�سا�ض �ملزيد منها.
- يحتوي خل �لتفاح �لطبيعي على �لبكتني 

وحم�ض �خلليك �للذ�ن يقللن �ل�سهية ويزيد�ن 
من معدلت �لأي�ض و�حلرق.

- حم�ض �خلليك �ملتوفر يف خل �لتفاح �لطبيعي قد 
�لن�سويات، وبهذه  يتد�خل مع قدرة �جل�سم على ه�سم 
ميت�سها  �ل��ت��ي  �ل��ك��رب��وه��ي��در�ت  كمية  م��ن  تقلل  �لطريقة 

�جل�سم وبالتايل ي�ساعد على خ�سارة �لوزن.
�أي�ساً  - تلعب �ملياه دور�ً مهماً يف تخ�سي�ض �ل��وزن، و�لتحكم 

به، وخل �لتفاح �لطبيعي يحتوي على %93 من �ملاء.

طريقة �لتح�سري و�لتطبيق:
�ملياه  من  ليرت  ن�سف  �ىل  و�لقرفة  �لبقدون�ض  �أ�سيفي 

وقومي بغليها. �سّفي �ملزيج و�أ�سيفي باقي �ملكّونات. 
تناويل هذ� �ملزيج يومّياً يف �مل�ساء عندما يربد.

�لبقدون�ص و�لقرفة..  و�ضفة حلرق دهون �جل�ضم خالل �لليل

�لغازية �مل�سروبات    1-
“هري بيوتي” �لأمريكي،  يف تقريرها �لذي ن�سره موقع 
قالت �لكاتبة هيلني غوردون �إن تناول �مل�سروبات �لغازية 
طو�ل �ليوم يجعل �ل�سكر يرت�كم على �أ�سنانك، مما ي�سبب 
�مل�سروبات  ت��وؤدي  �مل�ستقبل. علوة على ذلك،  جتاويف يف 
�لغازية �إىل خف�ض درجة �حلمو�سة يف �لفم، مما قد يوؤدي 

�إىل �إ�سعاف �ملينا و��سفر�ر �لأ�سنان.

�لتدخني   2-
جانب  �إىل  �لأ���س��ن��ان،  على  عميقة  بقعا  ت�سبب  �ل�سجائر 
�لإ�سابة  �إىل  ت����وؤدي  �أن  ومي��ك��ن  �ل��ك��ري��ه��ة،  �ل��ف��م  ر�ئ��ح��ة 
للح�سول  �لتدخني  عن  �لإق��لع  ينبغي  ل��ذ�،  بال�سرطان. 

على �بت�سامة بي�ساء.

�الإلكرتونية �ل�سجائر    3-
�لكثري من �لنا�ض يعتقدون �أنهم �إذ� توقفو� عن �لتدخني 
ي�ستطيعون  فاإنهم  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�سجائر  و��ستخدمو� 
هذ�  لكن  بي�ساء،  و�أ���س��ن��ان  منع�سة  �أنفا�ض  على  �حل��ف��اظ 
�ملرتتبة  �لآث��ار  در��سة  �لآن، مل تقع  لي�ض �سحيحا. حتى 
�لطويل،  �مل��دى  على  �لإلكرتونية  �ل�سجائر  تدخني  على 
ولكن �لدر��سات �لقليلة �لتي �أجريت ك�سفت �أن �ل�سجائر 
�لإلكرتونية تقتل �خلليا يف �لفم وميكن �أن تلحق �ل�سرر 

باللثة.

و�ل�ساي �لقهوة  �سرب    4-
ي�سبب  �أن  ميكن  �لقهوة  �سرب  �أن  يعرفون  �لنا�ض  معظم 
يوؤثر  �لأ���س��ود  �ل�ساي  �أن  يجهلون  لكن  �لأ���س��ن��ان،  ت�سبغ 

كذلك على بيا�ض �لأ�سنان.

�الأ�سنان �سريف    5-
�أو  �أ�سنانه  �ل�سخ�ض  فيها  يطبق  حالة  �لأ���س��ن��ان  �سريف 
�لأحيان قد  يحك بع�سها ببع�ض حكا �سديد�، ويف بع�ض 
ويكون  �سرير،  �سوت  �سدور  لدرجة  قويا  �ل�سغط  يكون 
�أثناء  �لليل  �مل�سكلة يف  و��سحا لدى من يعانون من هذه 

�لنوم.
حدوث  �إىل  �لطويل  �مل��دى  على  �لأ�سنان  �سريف  وي���وؤدي 
م�ساكل يف �لفك و�لأ�سنان، وباإمكانه �أن يت�سبب يف ت�سققات 
���س��غ��رية ع��ل��ى �لأ���س��ن��ان �ل��ت��ي ���س��ت��زد�د ���س��وء� م��ع �لوقت. 

�لتفطن.  دون  �لنوم  خ��لل  فكيه  على  �لبع�ض  وي�سغط 
لذ�، حاول �لتحكم يف هذه �لعادة عندما تكون م�ستيقظا، 
و�ح�سل على و�قي �أ�سنان ليلي �إذ� كنت تعتقد �أنك تعاين 

من �سرير �لأ�سنان �أثناء �لنوم.

 -6  �الأطعمة �لدبقة

تت�سبب  و���س��وف  بالأ�سنان  ���س��ارة  �ل�سكريات  �أن���و�ع  جميع 
-مثل  “�للزجة”  �لدبقة  هي  �أ�سو�أها  ولكن  ت�سو�سها،  يف 
�لزبيب وغزل �لبنات- لأنها تلت�سق وتدخل بني �لأ�سنان 
هذه  ب��ق��اء  م���دة  ط��ال��ت  وك��ل��م��ا  م��ن��ه��ا.  �لتخل�ض  وي�سعب 
�لذي يلحق  �ل�سرر  ز�د  �لأ�سنان،  �لغذ�ئية بني  �جلزيئات 

باملينا.

عــــــاد�ت �ضيئــــــة تــــدمر �بت�ضـــــامتك
ال  بع�سنا  فاإن  حقا،  والمعة  بي�ساء  �أ�سنان  على  �حل�سول  نريد  �أننا  من  �لرغم  على 

يعرف �أبرز �لعاد�ت �ل�سيئة �لتي تهدد �الأ�سنان.
ونقدم لك هنا �ستة �أمور تدمر �بت�سامتك:

�شحة وتغذية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  مار�س  2020 العدد 12895 

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29 

�إعتتتتتتتتتتالن
�ل�س�����ادة/مركز  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN 1949582:لبريتا للغة �لجنليزية رخ�سة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعلن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�دمارك للملكية �لفكرية      

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:10/ 09 / 2006                          �ملودعة بالرقم : 85181 
با�س��م: �ض. �عمار �لعقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنو�نه: �ض . ب 9440 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�مل�سجلة حتت رقم : )       (  بتاريخ:   12 /  03  / 2020

يف �لفئة : 16
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :    10 / 09 / 2016  وحتى تاريخ : 10 / 09 / 2026
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  مار�س  2020 العدد 12895 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
�دمارك للملكية �لفكرية      

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ:10 / 09 / 2006                          �ملودعة بالرقم : 85182 
با�س��م: �ض. �عمار �لعقارية – �سركة م�ساهمة عامة

وعنو�نه: �ض . ب 9440 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
و�مل�سجلة حتت رقم : )       (  بتاريخ:   12 /  03  / 2020

يف �لفئة : 41
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :    10 / 09 / 2016  وحتى تاريخ : 10 / 09 / 2026
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  مار�س  2020 العدد 12895 

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اإعالن ال�سجل املحدث بكافة دائني املدين املعلومني عناوينهم لدينا 

والذين تقدموا مب�ستنداتهم اخلا�سة مببلغ الدين
يف الدعوى رقم 10 ل�سنة 2018 )اإجراءات اإفال�س( 

وفقا لقر�ر عد�لة حمكمة دبي �ملوقرة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �أعله 
بتاريخ 2019/7/24 بقبول �لطلب و�إفتتاح �لإجر�ء�ت ون�سر قائمة �لديون 
باللغة  �إحد�هما  يف �سحيفتني يوميتني حمليتني و��سعتي �لن�سار ت�سدر 
، لذ� يرجى �لعلم �ن قائمة �لديون  �لعربية و�لخرى باللغة �لإجنليزية 

للمدين هي علي �لنحو �لتايل : 
)�ملدين( : �سركة / كلد�ري للإ�ستثمار )�ض ذ م م(  

خبري اإعادة التنظيم املايل والإفال�س )اأمني التفلي�سة(
اأ/ وليد خمي�س بن �سويدان  

 اإعــــــــــــــــــــالن

�لد�ئنني 
 كور كون�سرتك�سن كومباين - �ض ذ م م 

بنك دبي �لتجاري  
كلد�ري حمامون وم�ست�سارون قانونيون  

يوروتاك غاز �سارفي�سا�ض - �ض ذ م م 
�لريح �لباردة للخدمات �لفنية - ذ م م  

بو�ض للهند�سة وت�سنيع �ملعد�ت �لثقيلة �ض ذ م م 

�ملبلغ �لذي قبلته �خلربة من مبلغ �لدين بالدرهم   
 9.075.578.68 درهم 

276.519.264.84 درهم 
70.406.000 درهم 
224.006.83 درهم 

19.998 درهم 
887.25 درهم 

م
1
2
3
4
5
6

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن بالن�سر باللغة العربية والجنليزية

يف الدعوى رقم 2020/1234 جتاري جزئي   
�ىل �ملدعى عليه /عطا حممد ح�سني حممد - باك�ستاين �جلن�سية 

نعلمكم بان �ملدعي / �لكمال لتاأجري �ل�سيار�ت )2020/1234( جتاري جزئي 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عله يطالب فيها :  

بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  للمدعية مبلغ 16460  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م   -1
تاريخ 2016/10/14 وحتى متام �ل�سد�د. 

2- �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�سروفات و�تعاب �ملحاماة. 
باإد�رة  �لأوىل  �جلزئية  و�لتجارية  �ملدنية  �لد�ئرة  �ل�سارقة  حمكمة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذ� 
�لدعوى مبحكمة �ل�سارقة �لإحتادية �لبتد�ئية �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2020/4/7  ، وذلك يوم �لثلثاء  �مل�ستند�ت  جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
8.30 �سباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�سار �ليها �أعله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�سورك �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
 اإعالن بالن�سر لتقدمي م�ستندات اأمام اخلربة احل�سابية  

يف الدعوى 2019/2486 اإ�ستئناف عمايل   
رقم  �لدعوى  يف  �حل�سابي  �خلبري  بندبنا  دبي  حمكمة  من  حكم  �سدر  �نه  حيث 
)2019/2486( �إ�ستئناف عمايل فقد قامت �مل�ستاأنفة / بايو �ساين�ض جي �م بي لتجارة 
�مل�ستاأنف  فيها  و�خت�سمتكم  �لذكر  �سالفة  �لدعوى  برفع  �لتجميل  م�ستح�سر�ت 
م�ستند�تكم  كافة  بتقدمي  ندعوكم  فاإننا  وعليه  رينري�  جامويتا  ميكة   / �سدها 
مبقر مكتبنا �لكائن يف �لقرهود بناية �أركاد �أمام حمطة مرتو جيجيكو مكتب رقم 
206 وذلك يوم 2019/4/2 �و �ر�سال كافة ما لديكم من م�ستند�ت على �لمييل : 

info@expertmalik.com هاتف رقم 04259988 
اخلبري احل�سابي/ابراهيم عبدامللك حممد
قيد رقم )1(   
زميل املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني
ع�سو  جمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات   

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
يف  رقم  2019/4988 جتاري جزئي - ال�سارقة 

�ملدعي / بنك دبي �لتجاري - �ض م ع 
بوكالة �ملحامي / نا�سر �ل�سام�سي للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية  

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه / �ل�سم / يو�سف �سامي ��سماعيل ولد �لروله �لزعابي  
فقد  �عله  �لدعوى  يف  �خلربة  لعمال  �ملوقرة  �ل�سارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
حددنا يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2020/4/2 يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة �سباحا لعقد �لجتماع �لأول 
مبنى   - �ملطار  �سارع   - ديرة   - دبي   - �ل�سارد  مكتب   : �لكائن يف  مكتبنا  وذلك مبقر  للخربة 
�لفجر للعمال - �لطابق �لأول مكتب 119. لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور 
�لجتماع �ملذكور مع �إح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول 
�مل�ستند�ت  و��ستلم  �ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��ستف�سار�ت  �ية  ب�ساأن  باأول 

و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

 دعوة حل�سور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
دعوى رقم 2019/2194 جتاري جزئي

حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية  

�ل�سيد/ ر�يف �ساندر�ن ماين - �ملدعي عليه 
�لإحتادية  عجمان  "حمكمة  قبل  من  كخبري  �نتد�بنا  �ىل  بالإ�سارة 
�لإبتد�ئية" يف �لدعوى رقم 2019/4764 جتاري جزئي �ملقامة �سدكم من 
بنك دبي �لتجاري نود دعوتكم �ىل �جتماع خربة �ل�ساعة 13 �لو�حدة بعد 
ظهر يوم �لربعاء 2020/4/1 يف مكتبنا �لكائن يف دبي منطقة بور�سعيد 
بناية �لوحدة مكتب 504 )هاتف 042959958( لتزويدنا مبا  - ديرة - 

لديكم من م�ستند�ت متعلقة بالدعوى �عله.  
اخلبري امل�سريف 
جمال خليل يا�سني 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/1995(

�ملنذر : ر�يف �سبا�ستيان هيجار تافيتيان - فرن�سي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : حممد ب�سري مبارك بلل �لزعابي - �إمار�تي �جلن�سية 

ت��ن��ب��ه �مل��خ��ط��رة ع��ل��ى �مل��خ��ط��ر �ل��ي��ه��م��ا مب��وج��ب ه���ذ� �لإخ���ط���ار وح��ث��ه��م��ا ع��ل��ى �لوفاء 
و�لفائدة  دره���م(  �ل��ف  و�رب��ع��ون  )م��ائ��ت��ان  دره���م   240000 مبلغ  ب�سد�د  باإلتز�ماتهما 
متام  وحتى   2017/12/12 يف  �حلا�سل  �ل�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية 
�ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وذلك حتت طائلة �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
حال  �لق�سائية  و�مل�سروفات  للر�سوم  بالإ�سافة   �مل��ذك��ور  باملبلغ  و�ل��ز�م��ه  �لقانونية 
�يام من  �ق�ساها خم�سة  �ل�سد�د وذلك جميعه خلل مدة  �لإمتناع عن  �ل�ستمر�ر يف 

تاريخ �علن �ملخطر �ليهما لهذ� �لإخطار قانونا.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3028/2019/11 مدين جزئي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم ب�سد�د مبلغ 172.300 درهم ل�سالح �ملدعي مع 

�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ حتويل �ملبلغ من ح�ساب �ملدعية يف 2017/6/19 م وحتى متام �ل�سد�د مع �لز�مهم 
بالر�سوم و�مل�ساريف وبدل �تعاب �ملحاماة.   

طالب �لإعلن : كارتينا �نرتنا�سيونال للتجارة �لعامة - موؤ�س�سة فردية ملالكتها/ خلود عبد�لعزيز ح�سن مغربل - �سفته 
بالق�سية : مدعي ، �ملطلوب �إعلنه:1- �سيخ حممد ��سماعيل علي �سيخ حممد يعقوب علي - �سفته  بالق�سية : مدعي 

عليه - جمهول حمل �لإقامة
�أعله ل�سالح/  �ملذكورة  �ملنعقدة بتاريخ 2020/2/26 يف �لدعوى  مو�سوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  مغربل  ح�سن  عبد�لعزيز  خلود  ملالكتها/  فردية  موؤ�س�سة   - �لعامة  للتجارة  �نرتنا�سيونال  كارتينا 
بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 97300 درهم �سبعة وت�سعون �لف وثلثمائة درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا 
من تاريخ �ل�ستحقاق يف 2017/6/19 وحتى متام �ل�سد�د وبان يوؤديا �ي�سا مبلغ 20000 درهم ع�سرون �لف درهم تعوي�سا 
�ل�سد�د و�لزمتهما  تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى متام  �سنويا من  �لقانونية بو�قع %9  �ملادية و�لفائدة  عن �ل�سر�ر 
�ملنا�سب من �مل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3554/2019/16 جتاري جزئي   
مو�سوع �لدعوى : تلتم�ض �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �لق�ساء لها بالآتي : 

�أول / �لت�سريح بالدعوى وحتديد �أقرب موعد لنظرها و�إعلن �ملدعي عليه ب�سورة عنها 
ثانيا / �حلكم بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 14.456.99 درهم )�ربعة ع�سر �لف و�ربعمائة و�ستة وخم�سون درهم 

وت�سعة وت�سعون فل�ض( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د 
ثالثا / �لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

طالب �لإعلن :  مو�رد للتمويل  - �سفته بالق�سية : مدعي  
وميثله : عي�سى �سامل �حمد �حلر�سي �ملهري - �سفته بالق�سية : وكيل 

�ملطلوب �إعلنه  : 1- خالد �ن�ض جمعه مبارك �لفل�سي -  �سفته   بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة 
مو�سوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/12/9 يف �لدعوى �ملذكورة �أعله ل�سالح/ مو�رد 
و�ستة وخم�سون درهم  و�ربعمائة  �لف  �ربعة ع�سر  دره��م.  للمدعية مبلغ 99/14.456  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م   - للتمويل 
وت�سعة وت�سعون فل�ض م�سافا �ليه �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �حلا�سل يف 2018/5/9 وحتى 
�ل�سد�د �لتام. و�لزمته بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1083/2020/60 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى : طلب ��ست�سد�ر �أمر �أد�ء يف مو�جهة �مل�ستدعي �سدهما وبالز�مهما بالت�سامن ب�سد�د مبلغ 
وقدره )47.166 درهم( )�سبعة و�ربعون �لف ومائة و�ستة و�ستون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�لإ�ستحقاق �حلا�سل 2019/7/1 وحتى متام �ل�سد�د. للم�ستدعية ، بالإ�سافة �ىل حتميلهما �لر�سوم و�مل�ساريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد �لكفالة.   
طالب �لإعلن : حنان حممد حمي �لدين حممد حممد �لعامل - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله : �أمل عمري �ل�سبيعي - �سفته بالق�سية : وكيل
�ملطلوب �إعلنهما : 1- �جلذور حلفر �ل�سا�سات - �ض ذ م م  2-ه�سام حممود فتحي حممد �جلبايل - �سفتهما 

بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 
بالز�م �ملدعى عليها بان يوؤديا بالت�سامن  مو�سوع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/3/3 
للمدعية �سبعة و�ربعون �لف ومائة و�ستة و�ستون درهم و�لفائدة �لقانونية 9% �سنويا من تاريخ �لإ�ستحقاق لكل 
�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�سملت �لأمر بالنفاذ 

�ملعجل بل كفالة. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 657/2020/60  امر اداء    
مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 45483 درهم و�لر�سوم 

و�مل�ساريف و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.   
طالب �لإعلن : �مل�ساريع �لملانية �خلليجية �ملحدودة - �سفته بالق�سية : مدعي 

�ملطلوب �إعلنه : 1- تكنو فاب �ستيل مانيوفاكت�سرجن �ض ذ م م - رخ�سة �سناعية رقم 574534 �ل�سادرة عن 
د�ئرة �لتنمية �لإقت�سادية بدبي - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهويل حمل �لإقامة 

فاب  تكنو  عليها  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م   2020/2/10 بتاريخ  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   : �لإع���لن  مو�سوع 
 45483 مبلغ  �ملحدودة  �خلليجية  �لملانية  �مل�ساريع  للمدعية  ت��وؤدي  بان  م  م  ذ  �ض  مانيوفاكت�سرجن  �ستيل 
درهم )خم�سة و�ربعون �لفا و�ربعمائة وثلثة وثمانون درهما( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من 
تاريخ �لإ�ستحقاق لكل �سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة.  ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12895 بتاريخ 2020/3/29   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 773/2020/60 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة با�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 73124 درهم
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع %12   

طالب �لإعلن : ��ض.كي. �م. للتكييف - ذ م م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : عائ�سة حممد ح�سن طاهر -  �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعلنهما : 1- �لنق�ض للمقاولت - �ض ذ م م  2-بر�مود كومار �رور�
�سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �لإقامة 

مو�سوع �لإعلن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2020/2/16 بالز�م �ملدعى عليهما  �لنق�ض للمقاولت 
- �ض ذ م م و بر�مود كومار �رور� بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية  ��ض.كي. �م. للتكييف - ذ م م مبلغ 73124 
درهم )ثلثة و�سبعون �لفا ومائة و�ربعة وع�سرون درهما( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 
�ل�ستحقاق لكل �سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
و�سملت �لأمر بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. ولكم �حلق يف �إ�ستئناف �لأمر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �لعلن.
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
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)رو�ضتة( ن�ضرين طاف�ص لق�ضاء 
فرتة �لعزل �ملنزيل ب�ضكل ممتع

حلملة  طاف�ض  ن�سرين  �ل�����س��وري��ة  �لفنانة  ��ستجابت 
)كورونا(  ف��ريو���ض  �نت�سار  ملكافحة  بالبيت(  )خليك 
�للتز�م  �سرورة  على  متابعيها  �سجعت  كما  �مل�ستجد، 
�أفكار  تت�سمن  رو���س��ت��ة  ت��ق��دمي  خ��لل  م��ن  مبنازلهم 
�ملنزيل بل  �لعزل  ممتعة ت�ساعدهم على ق�ساء فرتة 

ملل.
منزلها،  د�خ��ل  م��ن  لها  عفوية  ���س��ور�ً  ن�سرت  ن�سرين 
مع  وتلهو  د�فئاً،  م�سروباً  وحتت�سي  تقر�أ  فيها  ظهرت 
لتبطئ  �ل��وق��ت  يحن  م  عليها:  معلقة  وكتبت  قطها، 
باأن  �خل��ا���ض  �يقاعك  �سبط  و  حياتك  �ق��اع  ت�سوي�ض 
كنت  �سو�ء  بيتك  يف  ��ستمتع   ، قليل  نف�سك  �ىل  تعود 
مع عائلتك �و لوحدك.. �ليكم �فكار ممتعة يف �لبيت: 
�و  �ف���لم ملهمة  �ل��ق��ل��ب، متابعة  ب��ي��ديف  ك��ت��اب  ق����ر�ءة 
م�سحكة، ريا�سة منزلية يف �لف �لفيديوهات، يوجا 
بتنا�سبك،  ممتعة  لعبة  �ي  طبخ،  زوم��ب��ا،  �و  بيلت�ض 
ر�سم، رق�ض، ممكن يكون هاد �ن�سب وقت لتعمل خلوة 

.. �و �سوم للرحمن )�سوم عن �لكلم(.
�و  قطط  �لليفة  �حليو�نات   : )ملحظة  و�أ���س��اف��ت: 
كرمال  بالبيت  خليكون   .. بالكورونا  بيعدو  ما  كلب 
ت��ط��ل��ع��و �ل  .. و م���ا  ب���ام���ان  ي�����س��ل��و  ب��ت��ح��ب��وه��ون  �يل 

لل�سرورة .. ت�سلو بخري يا رب(.
م�سل�سل  بطولة  يف  م��وؤخ��ر�ً  تاألقت  ن�سرين  �أن  ُي��ذك��ر 
)ختم �لنمر( �أمام �أحمد �سلح ح�سني، عفاف �سعيب، 
تامر  ح�سني،  مريهان  بر�سوم،  جميل  جمال،  �إ���س��لم 
�سلتوت، وفاء �سامل، حنان �سليمان، وغريهم، و�مل�سل�سل 
من تاأليف حممد عبد�ملعطي، �إخر�ج �أحمد �سمري فرج، 
�ل�  م�سل�سلت  لنوعية  ينتمي  و�لعمل  �سيرجي،  �إنتاج 
�لف�سائية   ON E �سا�سة  عرب  وُيعر�ض  حلقة،   45
�أخرى، �ساركت ن�سرين طاف�ض يف  �مل�سرية.من ناحية 
�ملو�سم �لرم�ساين �ملا�سي مب�سل�سل )مقامات �لع�سق( 
ع��ن ف��ك��ر �ل�سيخ �لأك����رب �مل��ت�����س��وف حم��ي �ل��دي��ن �بن 
ومن  �لبطو�ض،  حممد  �لدكتور  كتبه  و�لعمل  عربي، 
�خ����ر�ج �أح��م��د �إب��ر�ه��ي��م �أح���م���د، وت�����س��ارك ن�����س��ري��ن يف 
بطولته �أم��ام يو�سف �خل��ال، م�سطفى �خل��اين، جلني 
�أ�سماعيل، قمر خلف، و�لفنانة �لقديرة نادين خوري، 

وغريهم.

هذ� ما ك�ضفته يار� عن �أغنية 
)خليك بالبيت(

ن�سرت �لفنانة يار� فيديو جديد� لها عرب 
ح�سابها على �لنرتنت موؤخر� وهي تغني 
�أغ��ن��ي��ة ج���دي���دة )خ��ل��ي��ك ب��ال��ب��ي��ت(، وهي 
نف�ض عنو�ن �حلملة �لتي �أطلقها عدد من 
للتز�م  لبنان،  يف  �للبنانيني  �لعلميني 
�جل��ي��م��ع ب��اجل��ل��و���ض يف �مل���ن���زل ل��ل��ح��ّد من 

�نت�سار فريو�ض "كورونا.
ن�سرته  �ل���ذي  �لفيديو  حت��ت  ي���ار�  وكتبت 
خّليك  �أغنية  )جديد  دب��ي  يف  منزلها  من 
ب��ال��ب��ي��ت( ك��ل��م��ات و�أحل������ان �ل��ك��ب��ري طارق 
و�لكّل  ت��ع��ج��ب��ك��م  �هلل  ���س��اء  و�ن  ج����ود  �أب����و 
بيكونو� بالبيت ويّلي م�ض بالبيت �بعتولو� 

�لأغنية.
وعن �مكانية تطوير �لأغنية �لتي ن�سرتها 
للطرح  ج��اه��زة  �أغ��ن��ي��ة  ك���اأي  لت�سبح  ي���ار� 
�لفر�سة  ت�����س��م��ح  ع��ن��دم��ا  ق���ال���ت: )ط��ب��ع��ا، 

لذلك(.
وعن �نتقالها للعي�ض يف دبي �أكّدت يار� �أنها 
كانت تريد �لنتقال للعي�ض يف دبي ب�سبب 
ل��ب��ن��ان، م�سرية  م�ستقر يف  �ل��غ��ري  �ل��و���س��ع 
�رت���اأت  �ل��ك��ث��رية  ���س��ف��ر�ت��ه��ا  ب�سبب  �أن���ه  �ىل 
و�أتى  عليها،  �أ���س��ه��ل  �سيكون  �لن��ت��ق��ال  �أن 
ف��ريو���ض )ك���ورون���ا( و���س��اع��د ع��ل��ى ت�سريع 

�ملو�سوع ب�سكل �أ�سرع.
ع��رب ح�سابها على  ن�سرت  ق��د  ي��ار�  وك��ان��ت 
لغ�سل  �ل�سحيحة  �ل��ط��ري��ق��ة  �لن���رتن���ت، 
)�أهم  قائلة  �لفيديو  يف  وعلقت  �ل��ي��دي��ن، 
���س��يء ط��ري��ق��ة غ�����س��ل �ل��ي��دي��ن ..مل����ا نرجع 
.. كتري مليح  �أي �سي  �أو ن�ستعمل  من برة 
بناخد  �ل��ط��رق..  بجميع   .. بال�سابون   ..

وقتنا(.
و  �لأم،  ب�����ي��وم  م��وؤخ��ر�  ي���ار�  �حتفلت  فيما 
وعلقت  بو�لدتها،  جتمعها  ���س��ورة  ن�سرت 
�أ�سَميُتها  �سعادة  ُه��ن��اك  �أََنّ  يحكى  عليها: 
�����ّد �آخ����ر ي���وم يف  َ )�أُّم������ي �أم����ي ُث�����َمّ �أُّم������ي حلحْ
مي وُكّل �أّيامي �أُّمي(،  ري.. �سباحي، َيوحْ ُعمحْ
ُك���ّل ع���اّم و�أُّم��ه��ات��ك��م ب��األ��ف خ��ري ومن�سّلي 
للأّمهات �للي فقدناهم من هاحلياة و�هلل 

يرحمه.

لفتت خالل فرتة ق�سرية �نتباه �جلمهور باأغنيات تتميز باللون �ل�سعبي، 
تبحث عن �لكلمة �ملختلفة و�للحن �ملنا�سب لتقدميه،

 طرحت قبل فرتة �أغنية )عودة �أ�سود �الأر�س( يف فيلم 
)والد رزق(، ثم �أغنية )كده عيب(، �لتي حققت �سدى 
و��سعا، عن �أعمالها �لفنية وكو�لي�سها، كامن مع �ملغنية 

نعوم، يف هذ� �حلو�ر.

�نتظر �لفر�سة �ملنا�سبة يف �لتمثيل

نعوم: �أختار �الأغنيات 
باإح�ضا�ضي حتى �أ�ضتطيع �أد�ئها

�كت�سفت موهبتك  • كيف 
يف �لغناء؟

�أث����ن����اء  ب���ال�������س���دف���ة،   -
مبنى  يف  ت�������و�ج�������دي 
و�لتلفزيون  �لإذ�ع�����ة 
بروموهات  لت�سجيل 
مل����ح����ط����ة )����س���ع���ب���ي 
�سمعني  �م(،  �ف 
�ل�سوت  مهند�ض 
عبد�ملنعم،  و�ئ���ل 
و�مل�������ه�������ن�������د��������ض 
�أح�����م�����د ج�������ودة، 
ف�������ر��������س�������ح�������اين 
ل����ع����ب����د�ل����ع����ظ����ي����م 
خ�������������������لف �ل��������������ذي 
ر�سحني للملحن ع�سام 
�أغنية  معه  فقدمت  كاريكا، 
يف �ألبوم ملجموعة من �ملغنني، ثم 
نهاية  بعد  �إنتاج،  �سركة  مع  تعاقدت 
�ل��ت��ع��اق��د ع��م��ل��ت م��ع ول��ي��د جن��م لثلث 
�سنو�ت معتمدين على �جلهود �لذ�تية، حتى 
هلل  �حلمد  �حلالية،  �لإنتاج  �سركة  مع  تعاقدت 

كل �لنا�ض ت�ساعدين و�أ�سكرهم جميعا.
حاليا؟ جديدة  �أغنيات  لديك  • هل 

- �أح�سر �أغنية )�سنغل(، �ستكون خمتلفة وبها )�إفيه( مثل 
يوجد  كما  ف��رتة  قبل  طرحتها  �لتي  عيب(  )ك��ده  �أغنية 
م�سروع �أحر�ض على تنفيذه �سيميزين عن �لآخرين، )لو 

حد عمله بعدي يبقى تقليد(.
خللها؟ من  �جلمهور  عرفك  �لتي  �لأغنية  • ما 

- قبل �أغ��ن��ي��ة )ك���ده ع��ي��ب( ق��دم��ت �أغ��ن��ي��ة )علمته 
�لغر�م(، ثم )م�سا م�سا(، �لتي عرفني �جلمهور 

�أغ��ن��ي��ة )عودة  م��ن خ��لل��ه��ا ب�سكل ك��ب��ري، ب��ع��ده��ا ق��دم��ت 
�أ�سود �لأر�ض( يف فيلم )ولد رزق2(، و�أخري� �أغنية )كده 

عيب(.
عيب(؟ )كده  �أ�سد�ء  ر�سدت  • هل 

- �حلمد هلل جيدة جد�، �أ�سمع �لأغنية يف غالبية �لأماكن 
ميديا  �ل�سو�سيال  جمهور  يقوم  كما  �إل��ي��ه��ا،  �أذه���ب  �لتي 
باعادة مونتاجها على مقاطع فيديو، كذلك تكتب كلمات 
ذ�ته  ح��د  ه��ذ� يف  �ع��ت��رب  �خل��ا���س��ة،  �ل�سفحات  على  منها 

جناحا.
فكرتها؟ �ساحب  • من 

جنم،  ووليد  خلف  وعبد�لعظيم  �سمتني  عمل  ور�سة   -
و�مللحن حممد غنيم و�ل�ساعر وليد ريا�ض و�ملوزع �أ�سرف 
�لربن�ض، ��ستغرقنا يف حت�سريها نحو �سهر ون�سف �ل�سهر، 

لأن �لبحث عن �لكلمات و�لأحلان مل يكن �سهًل.
جديد؟ غنائي  لألبوم  �ستح�سرين  • هل 

- ل�ست موؤمنة بفكرة �لألبوم لن �أفكر يف عمل �ألبوم كامل، 
توجد خريطة فنية �أ�سري عليها، على مد�ر �ل�سنة �ساأطرح 

�أغنيات منفردة.
من  �أه�����م  �أ���س��ب��ح��ا  و�ل�����س��ن��غ��ل  ك��ل��ي��ب  �ل��ف��ي��دي��و  • ه���ل 

�لألبوم؟
- نعم، توجد �أ�سماء كبرية يف جمال �لغناء تطرح �ألبومات 
�أما باقي �لأغنيات  ل حتقق جناحا �سوى �لأغنية �لهيد، 

فل ي�سمعها �أحد،
 لذ� فالأغنية �مل�سورة �أف�سل بكثري.

�لكلمات  ����س��ا���س��ه��ا  ع��ل��ى  ت��خ��ت��اري��ن  �ل��ت��ي  �لأ���س�����ض  • م��ا 
و�لأحلان؟

- �لأهم �أن يكون حلن �لأغنية منا�سبا ل�سوتي ل يظلمني 
باإح�سا�سي  �لأغنيات  �أخ��ت��ار  ق��در�ت��ي،  �أك��رب من  يكون  ول 

حتى �أ�ستطيع �أد�ئها.
�ملهرجانات؟  �أغنيات  �ستقدمني  • هل 

- مل �أغن �ملهرجانات لكن �ساركت فريق )�ملدفعجية( يف 

�ختارين   ،)2 رزق  )ولد  فيلم  �أغنية 
�ملخرج طارق �لعريان بناء على �أغنية 

�سابقة قدمتها معهم.
�سركة  م���ع  ل��ل��ت��ع��اق��د  ���س��روط��ك  م���ا   •

�لإنتاج؟
�سروط  يف  �أف���ك���ر  ل  ت���وج���د،  ل   -

بد�ية  يف  ك��ن��ت  �إذ�  خ�����س��و���س��ا 
�سركة  لأن  �لفنية،  م�سريتي 
ل��دي��ه��ا �لقدرة  �ن��ت��اج ج��ي��دة 
�ملتعاقد  �ملغني  توجيه  على 
�لر�حة  يهمني  م��ا  معها، 
�ل���ن���ف�������س���ي���ة، �حل����م����د هلل 
�سركة  م������ع  م�����رت�����اح�����ة 

�لإنتاج.
• هل ترف�سني �حتكار 

�سركات �لإنتاج؟
�حتكار،  ك��ل��م��ة  �ك����ره   -

لأن����ه ي��ع��ن��ي ف��ر���ض قيود 
ع����ل����ى �ل����ف����ن����ان )�ل����ك����ل����م����ات، 

�لأحل��ان(، �حلمد هلل مل تو�جهني 
�لتعاقد  للمغني  مي��ك��ن  �ل��ق��ي��ود،  ت��ل��ك 

�لكايف  �لوعي  �إنتاج يكون لديها  مع �سركة 
لإد�رة �أعماله وتوجيهه مبا متلكه من خربة 

يف �ملجال �لغنائي.
 • �أمل تفكري يف �لتمثيل؟

�لفيديو  يف  �أح��ر���ض  �ملنا�سبة،  �لفر�سة  �نتظر   -
كليب �أن �أظهر موهبتي يف �لتمثيل.

�لفني؟ �لو�سط  يف  )نف�سنة(  و�جهتك  • هل 
- ن��ع��م و�ج��ه��ت��ن��ي لكني �أف�����س��ل د�ئ��م��ا �ل��ع��م��ل يف 

�أ�ساهد  �أن  �ل�سحية  �ل��غ��رية  م��ع  �أن���ا  �سمت، 
�أغنية حلوة فاأقدم �أح�سن منها.
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هم�س

اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

مار �سِ

 ... واأن����ع����ام  خ���ر  ع��ط��ان��ا  اهلل 

 .... وال��ه��ام  امي���ان  عطانيا  ياللي 

.... اأح����ام  ج��ن��ة  ���ص��ارت  وال���ي���وم 

 .... وان��غ��ام  تخطيط  ال��وط��ن  ودام 

 .... وا����ص���ام  ع���ز  ت���ط���ور  دول�����ة 

 .... ب��االن��ع��ام  متهني  وال�����ص��ع��ب 

واحل����م����د ل����ه واج�������ب ع��ل��ي��ن��ا

عطينا ال���ظ���ايف  ف�����ص��ل��ه  وم����ن 

ت����زخ����ر ب���ف���ل وي��ا���ص��م��ي��ن��ا

ب��ه��ي��ن��ا وب�����ه  وت�����زخ�����رف  زان 

ب��ن��ي��ن��ا دول���������ة  االمم  ب������ني 

ال�����ص��ن��ي��ن��ا ه�����ذي  يف  وم����رت����اح 

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

م عاد نبغى من االيام �صحكة حجاج :

                 كايف عليها .. ترجعنا )ن�صافح بع�ض( !

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ريــتـ�يــت
 

كلمة �أحبك لها تاأثري و�إح�سا�س غري

لكّن �الفعال تثبت �سدق مدلولها

و ت�سرفاتي تقول �إين �أحبك كثري 

 يعني ماهو الزم �إين د�مي �آقولها ..

******

�ل�سباح �للي �أح�س �أنه �سباح

ما يزين �ال بوجهك يا حلو

كلنا خليفة
�تتتتستتتتوفتتتتة ختتتلتتتيتتتفتتته �بتتتتتتتو �تتتستتتلتتتطتتتان 

و�لتتت�تتتستتتحتتتكتتتة �لتتتتلتتتتي عتتتلتتتيتتته تتتتبتتتان

يتتتتتتاربتتتتتتنتتتتتتا �خلتتتتتتتالتتتتتتتق �لتتتترحتتتتمتتتتن 

تتتتتتَلّتتتتتتم �الأوطتتتتتتتتتتان بتتتالتتت�تتتستتتحتتته ْو�تتتتتتسَ

تتتتت�تتتتستتتتقتتتتي �لتتتتتتقتتتتتتلتتتتتتوب وتتتتتتترّويتتتتتتهتتتتتتا

تتتتتتتتتتتتتربي �حلتتتتتتتتتيتتتتتتتتتاه وحتتتتتتّلتتتتتيتتتتتهتتتتتا

و�تتتتستتتتويتتتتهتتتتا �تتتتستتتتنتتتتيتتتتنتتتته  ف  متتتتتتتتد 

متتتتتتتتن حتتتتتا�تتتتتستتتتتديتتتتتهتتتتتا ومتتتتتعتتتتتاديتتتتتهتتتتتا

فهد ال�سعدي – عمان 
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#نواف - الفهاد
لتته !!�لتتتلتتتي عتتلتت�تتستتاين تتتعتتب و �أ�تتتتستتتترج �خلتتيتتل  �أغتتتترتب  �أبتتيتتع متتوطتتن ختتافتتقتتي .. و 

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


