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احذر: امللح الزائد ي�ضعف املناعة
�أكببر من  تببنبباول كمية ملح  �أن  �أملانية جببديببدة  در��ببسببة  نتائج  �أظببهببرت 
�لإنبب�ببسببان. وي�سّكل  لببدى  �ملببنبباعببة  قبببدرة وظببائببف  �ملببو�ببسببى بها ي�سعف 
�ل�سوديوم �لعن�سر �لرئي�سي يف �مللح، وحتث �لتو�سيات على �أل ياأكل 
�لإن�سان �أكرث من 2.3 من هذ� �ملعدن يف �ليوم، يعني ذلك �أن يكون 

�حلد �لأق�سى من �مللح لل�سخ�ص �لبالغ ملعقة �سغرية.
�رتفاع  وتزيد  �ملناعة على حماربة �جلر�ثيم،  قببدرة  تقلل  �مللح  زيببادة 

�ل�سغط وهو م�سكلة ترتبط مبخاطر م�ساعفات كورونا
�لز�ئد بارتفاع �سغط �لدم، وزيببادة �لأعباء على  �مللح  ويرتبط تناول 
�جلديدة  للدر��سة  ووفببقبباً  �لقلب.  على  �ملخاطر  وتببز�يببد  �لكليتني، 
"�ساين�ص  دوريبببة  ون�سرتها  بببون  جامعة  م�ست�سفى  يف  �أجببريببت  �لببتببي 
�إ�سعاف  �إىل  �مللح  من  �ملزيد  تناول  ميدي�سن" يببوؤدي  تر�ن�سلي�سينال 
�لوقائية  �لتو�سيات  وحتببث  �جلببر�ثببيببم.  حمبباربببة  على  �ملناعة  قبببدرة 
من وباء كورونا وم�ساعفاته على �تخاذ �لإجببر�ء�ت �لالزمة لتقوية 
�ملناعة، وحماية �سحة �لقلب، و�سبط �سغط �لدم، فقد تبني �أن �سدة 
م�ساعفات عدوى كورونا تتز�يد عند وجود م�ساكل �سحية توؤثر �سلباً 

على �ملناعة مثل �أمر��ص �لقلب و�ل�سغط.

ن�ضبة الرطوبة قد تلجم انت�ضار كورونا خالل ال�ضيف
قالت نتائج در��سة �أجريت يف جامعة يال �لأمريكية �إن �رتفاع �لرطوبة 
كببورونببا. ويعتقد  لببفببريو�ببص  �ملببنبباعببة  مببو�تببيببة ملكافحة  بيئة  يببوفببر  قببد 
�لباحثون �أن �رتفاع حر�رة �جلو مع �لقرت�ب من �ل�سيف قد ي�ساعد 
على جلم �نت�سار �لعدوى �إذ� كان م�سحوباً بن�سبة رطوبة 50 باملئة. 
بينما تقل قدرة �لأهد�ب على �إبعاد �لفريو�ص، وكذلك ت�سعف قدرة 

�ملناعة على مو�جهة �لفريو�سات �لتنف�سية يف بيئة جافة �لهو�ء.
وبح�سب �لدر��سة �لتي ُن�سرت يف دورية "�أيو�ل ريفيو �وف فريولوجي"، 
�أظهرت جتارب �أن �ل�ستجابة �ملناعية للفريو�سات تكون �أقل كفاءة يف 
بني  �لرطوبة  ن�سبة  تكون  عندما  وحتديد�ً  جفافاً،  �لأكببرث  �لظروف 
تتح�سن �لقدرة على مكافحة �لفريو�سات يف  بينما  باملائة.  و20   10

ن�سبة رطوبة بني 40 و60 باملئة.
ت�سمح  ل  �لرطوبة  عالية  �لأجبببو�ء  ذ�ت  �ملناطق  �أن  �لدر��سة  وتقرتح 
يف  �مل�ستجد  كببورونببا  فببريو�ببص  ومنها  �لتنف�سية  �لفريو�سات  بانت�سار 
�لهو�ء، فت�سقط ج�سيمات �لفريو�ص مع قطر�ت �لرطوبة �لتي تتجّمع 

وت�سبح قطر�ت ماء على �لأ�سطح و�لأر�سيات.
ق�سوى  درجببات  �إىل  �لرطوبة  �رتفاع  عند  �لدر��سة،  لهذه  وفقاً  لكن 
ت�سبح �لبيئة مو�تية لنت�سار فريو�ص كورونا. و�سرب فريق �لبحث 
كثيفة،  �سكانية  جتببمببعببات  ت�سهد  �لببتببي  �ل�ببسببتببو�ئببيببة  ببباملببنبباطببق  مببثبباًل 
ما  با�ستمر�ر  �ملببنببازل  �أ�سطح  على  �لرطوبة  قطر�ت  فيها  وتت�ساقط 
من  �ملتوقعة  �لببفببائببدة  وت�سيع  �لببفببريو�ببص،  بقاء  متديد  على  ي�ساعد 

�لرطوبة يف جلم �نت�سار �لفريو�ص.

كيف حتمي نف�ضك من خماطر الكهرباء ؟
من  يعلمون  �لذين  �لأ�سخا�ص  �ل�سالمة  خببر�ء  من  جمموعة  حث 
�ملنزل على �سرورة توخي �حلذر من خماطر �لأجهزة و�لتو�سيالت 
�لكهربائية. وحذر �خلر�ء على وجه �لتحديد من �لتحميل �لز�ئد 
للمقاب�ص، و�لتو�سيالت �ملتعرجة، و�سحن �أجهزة �لالبتوب و�لهو�تف 
-وهي  �أوًل"  �لكهربائية  "�ل�سالمة  موؤ�س�سة  وت�سعر  �ل�سرير.  على 
موؤ�س�سة خريية بريطانية تكر�ص جهودها للرتكيز على �ل�سالمة يف 
ملخاطر غري  �أنف�سهم  يعر�سون  قد  �لكثريين  �أن  بالقلق من  �ملنزل- 

�سرورية ب�سبب �لرتكيبات �لكهربائية غري �لآمنة.
ثلث  �أكرث من  �أن  �خلريية،  �ملوؤ�س�سة  �أجرته  ��ستطالع حديث  ووجد 
�لكهربائية  و�لو�سالت  �لتمديد�ت  ي�ستخدمون  �لذين  �لأ�سخا�ص 
خبببالل �لببعببمببل مببن �ملببنببزل، غببري مببدركببني للمخاطر �لببتببي ميببكببن �أن 

يتعر�سو� لها.
وقال %44 من �مل�ساركني يف �ل�ستطالع �إنهم ي�ستخدمون و�سالت 
�أن  ميكن  خطرية  طريقة  وهببي  ببباأخببرى،  و�سلة  ربببط  عببر  �إ�سافية، 

توؤدي �إىل �حلر�ئق.
وحذر ريك هيلتون رئي�ص �سالمة �ملنازل يف �ملجل�ص �لوطني لالإطفاء 
يف بريطانيا "نظر�ً لأن �لعديد من �لأ�سخا�ص قامو� باإن�ساء مكاتب 
منزلية موؤقتة للتكيف مع طريقة �لعمل �جلديدة، فمن �ملحتمل �أن 

تكون هناك زيادة يف �حلر�ئق �لناجتة عن �لكهرباء".
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كيف تعقم جهازك 
دون اإتالفه؟

مع تف�سي فريو�ص كورونا �جلديد، يطالب �خلر�ء �لنا�ص باتخاذ �إجر�ء�ت 
يف  مبا  �مللوثة،  �لأ�سياء  مل�ص  عدم  بالتاأكيد  ومنها  �لعدوى،  خ�سية  وقائية 
ذلك �لهو�تف �لذكية �لتي تكون عر�سة للتلوث �أكرث من �أي �سيء �سخ�سي 

�آخر.
تلوثا  �لأ�سياء  �أكرث  �لذكية من بني  �لهو�تف  فاإن  لدر��سات كثرية،  ووفقا 
وتعقيمهما عقب  �ليدين  يقت�سي غ�سل  �لذي  �لأمببر  �مل�ستخدمني،  باأيدي 

�ل�ستخد�م.
ولكن مع تف�سي وباء "كوفيد19-"، ما هي �أف�سل و�سيلة لتعقيم �لهاتف 
�أجبببر ماليني  �لببوقببت حيث  �إتببالفببه، وخ�سو�سا يف هببذ�  �لببذكببي مببن دون 
�لتي  و�لببتببد�بببري  �لإجببببر�ء�ت  مببن  كجزء  بيوتهم  مببالزمببة  على  �لأ�سخا�ص 
�تخذتها �ل�سلطات ملكافحة �لعدوى �لقاتلة �لتي �أودت بحياة نحو 54 �ألف 

�سخ�ص و�أ�سابت �أكرث من مليون يف خمتلف �أنحاء �لعامل؟.
على  قببادر�  يكون  قد  �جلديد  كورونا  فريو�ص  �أن  �لدر��سات  بع�ص  وجببدت 
�لبقاء على بع�ص �لأ�سطح ملدة ت�سل �إىل 9 �أيام �أو رمبا �أكرث، وهذ� ي�سمل 
بو��سطته  ن�سغط  ما  وكثري�  با�ستمر�ر،  معه  �لتعامل  يتم  �لببذي  �لهاتف  
على وجوهنا، مما يعني �أن �أي بكترييا �أو فريو�ص �أو جرثومة �أخرى ت�سق 

طريقها �إىل �لهاتف ميكن �أن تنتقل ب�سهولة �إىل �لب�سرة.
وتقدم �سركات تقنية عديدة ن�سائح تتعلق بكيفية تنظيف �لهو�تف �لذكية، 
�إنه ميكنك تنظيف جهاز  �لإنرتنت  �أبل على موقعها على  �سركة  �إذ تقول 

�آيفون �خلا�ص بك باأمان با�ستخد�م مناديل مطهرة.

كورونا يوؤجل مهرجان 
رام اهلل للرق�ص املعا�ضر

كبببورونبببا �مل�ستجد  �أزمببببة فببريو�ببص  دفببعببت 
�لببببببدورة  تببباأجبببيبببل  �إىل  )كوفيد19-( 
�هلل  ر�م  ملببهببرجببان   15 رقببببم  �لبب�ببسببنببويببة 
للرق�ص �ملببعببا�ببسببر �لبببذي كبببان مببقببرر� يف 
�أبريل   13 �إىل   2 مببن  �لغربية  �ل�سفة 

�جلاري.
��ستعا�سو�  للمهرجان  �ملنظمني  �أن  غري 
عبببن �لببعببرو�ببص �ملببعببتببادة �ببسببنببويببا بعر�ص 
مبببقببباطبببع فبببيبببديبببو قببب�بببسبببرية مببببن خبببالل 
خدمة �لبث �ملبا�سر على موقع �لتو��سل 
�لجتماعي  "في�سبوك"، لتوجيه ر�سالة 

�أمل و�لتوعية بخطر �لفريو�ص.
و�سوي�سر�  �إيطاليا  مببن  ر�قبب�ببسببون  ودعبببا 
و�ملغرب  �ملتحدة  و�ململكة  وكند�  وفرن�سا 
�لفيديو،  مقاطع  يف  وفل�سطني  وتون�ص 
�جلمهور �إىل �لبقاء يف منازلهم لتجنب 
�نببتبب�ببسببار �لببفببريو�ببص حببتببى يببتببمببكببنببو� من 
و�لعودة  �ل�سحية  �لأزمبببة  على  �لتغلب 

�إىل �مل�سرح قريبا.
وقالت �لر�ق�سة �لإيطالية �إنريكا باملريي 
بها  �خلا�سة  �لفيديو  ر�سالة  خببالل  من 
"ميكننا �أن نبقى على تو��سل من خالل 
�لتكنولوجيا حتى نتمكن من �لأد�ء على 

�مل�سرح مرة �أخرى".

طرق التخل�ص من
�ص 23 ح�ضرات ف�ضل الربيع

احذر... هذا العدو 
ينام معك يف �ضريرك!

�لرطوبة  يف  يتكاثرون  و  ج�سدك،  لهم  مينحه  �لببذي  �لببدفء  يحبون 
�لتي توفرها لهم بطانيات وُفُر�ص �سريرك. عث �لفر��ص �أو بق �لفر��ص 
�حل�سا�سية،  ملر�سى  خا�سة  �لر�حة،  بعدم  ويهددك  �سريرك  ي�ساركك 

حيث ي�سبب لهم م�سكلة يومية. 
"م�ستنقع" من  �إىل  �سريعاً  يتحول  قببد  و�ل�ببسببرتخبباء  �لببر�حببة  مببكببان 
�لبق،  �أو  �لببعببث،  حبب�ببسببر�ت  مببن  �لآلف  مببئببات  و�لببفببطببريببات.  �لبكترييا 
�لفر��ص  عث  من  يعاين  �ملببنببزل.  �ستائر  �أو  �سجاد  �أو  ُفببُر�ببص  يف  تع�س�ص 
بر�ز  مببع  �جل�سم  يتفاعل  حيث  باحل�سا�سية،  �مل�سابون  خا�ص  ب�سكل 
هذه �لكائنات، �لتي يقل حجمها عن ملليمرت و�حد. و�إذ� تر�كم �لأمر 

و��ستمر لفرت�ت طويلة دون عالج، ميكن �أن ي�سبب ذلك �ملر�ص.
�ل�سرير  وم�ساركته  �لببنببوم  غرفة  يف  �لإنبب�ببسببان  مببع  �لعث  تعاي�ص  فكرة 
و�لو�سادة �أمر مثرية لال�سمئز�ز بال �سك. لكن ذلك ل يعتر موؤ�سر�ً 
على درجة نظافة �ل�سخ�ص، �إذ ل يكاد منزل يخلو من �لعث، بح�سب 
�ملهم جد�ً  �ساريتيه �جلامعية يف برلني. لكن من  �أخ�سائي م�ست�سفى 
بليلة  لال�ستمتاع  �ل�سر��سف  وتغيري  �لببنببوم  غرفة  بنظافة  �لهتمام 

مريحة و نوم هانئ.

�رتد�ء  ت�سرتط  �سوف  �أنببهببا  �لأملببانببيببة  ينا  مدينة  و�أعببلببنببت 
�ل�سكان قناعا يغطي �لفم و�لأنف يف �ملتاجر وو�سائل �لنقل 
�لعام و�ملباين �لعامة �عتبار� من �لأ�سبوع �ملقبل، بعد �سدور 
�لأ�سخا�ص  حلماية  �ملحليني  �ل�سحة  م�سوؤويل  مببن  �أمببر 

�لذين ما ز�ل يتعني عليهم �لذهاب ملقار �لعمل.
�إنه يرى  وذكر وزير �ل�سحة �لأملاين ين�ص �سبان �لثالثاء 
كمامات  بببارتببد�ء  لاللتز�م"  هنالك  حبباجببة  "ل  �أنبببه  �لآن 
قر�ر�  �تخذت  �أملانيا،  �سرق  يينا  �أن مدينة  رغم  بببالده.  يف 
�أو  �لت�سوق  �أثناء  �لكمامات  بارتد�ء  �رتببد�ء  بفر�ص  حمليا 
��ستخد�م �ملو��سالت �لعامة يف �إطار تكثيف �جلهود للحد 
مدينة  �أول  بذلك  و�أ�سبحت  كورونا،  فريو�ص  تف�سي  من 

�أملانية تتخذ هذه �خلطوة.
باأن  �لأملببباين  زيهوفر  هور�ست  �لد�خلية  وزيببر  يببرى  فيما 
لدى  يكون  �أن  �سمان  على  �أول  يكون  �أن  يجب  �لرتكيز 
يف  كافية،  كمامات  و�ل�سرطة  �ل�سحة،  مبجال  �لعاملني 
حني حذر �لعديد من �مل�سوؤولني من �إر�سال �إ�سارة خاطئة 

عن طريق مطالبة عموم �ل�سكان بو�سعها. 

ن�صائح الهيئات ال�صحية
على  مبببر�ر�  لل�سحة  �لعاملية  �ملنظمة  �أكبببدت  لها  بيان  ويف 
�مل�سابني  على  يقت�سر  �أن  ينبغي  �لكمامات  ��ستخد�م  �أن 
بالفريو�ص، وبان �رتد�ءه بالن�سبة لغري �مل�سابني ل يقيهم 
�لكمامة  �رتبببد�ء  �قت�سر  طويلة  ولببفببرت�ت  �لببعببدوى.  مببن 
�ملري�ص  و�لهدف هو حماية  �لعمليات  �لطبية على غرف 
�لذي يخ�سع جلر�حة من �لإ�سابة بعدوى حال �سعال �أو 

�جلر�حة،  �أثناء  �لتمري�ص  طاقم  �أو  �لأطباء  �أحببد  عط�ص 
لكن  �لبب�ببسببعببال،  رذ�ذ  �نت�سار  متنع  فعالة  وقببائببيببة  طريقة 
و�ملتعارف  بانتظام.  �لكمامة  تغيري  �أهمها  مببن  ب�سروط 

عليه يف غرف �لعمليات عادة تغيري �لكمامة كل �ساعتني.
فاإنها تقي  �ليومية،  �لكمامات يف �حلياة  �رتببد�ء  ويف حال 
جد�،  �سيق  نطاق  على  ولكن  �لببعببدوى،  من  يرتديها  من 
�أو �لعني  �لببفببم  تببخببرتق �جل�سم عبببادة عببر  فببالببفببريو�ببسببات 
�أمببا �لببدور �لأهببم يف �نتقال �لعدوى  �أو �جلببروح �ملفتوحة، 
فتلعبه �ليد. �لن�سيحة �لأهببم هنا من �خلببر�ء تتمثل يف 

عدم حك �لعني �أو �لأنف.

كمامات بفلرت
بالإ�سافة �إىل كمامات غرف �لعمليات، هناك �أي�سا كمامات 
�أكرث فاعلية وهي تلك �ملزودة بفلرت للحماية من �لأتربة 
و�ملو�د �ل�سارة. تنت�سر هذه �لكمامات عادة بني �لعاملني يف 
جمالت �لبناء و�ل�سناعة، ممن يتعر�سو� لالأتربة و�ملو�د 

�ل�سارة.
هببببذه �لببكببمببامببات �أيبب�ببسببا ل تبببقبببدم �حلببمببايببة �ملببثببالببيببة من 
�لفريو�سات، �إذ �أنها معدة لهدف �آخر، فهي مفيدة للنجار 
على �سبيل �ملثال، للحماية من ��ستن�ساق غبار �لأخ�ساب، �أو 
للحماية من  �لأ�سمنت ويحتاج  �لذي يخط  �لبناء  لعامل 

غباره.
ل  �لفلرتة،  درجببات  �أف�سل  ذ�ت  �لكمامات  ��ستخد�م  حتى 
�أهمها:  �إجببر�ء�ت وقائية �أخرى  تقدم �حلماية دون �تخاذ 
�تباع �أعلى درجات �لنظافة عند و�سع �لكمامة �أو �لتخل�ص 

كله،  �جل�سم  تغطي  كاملة  وبببدلببة  قببفبباز�ت  �رتببببد�ء  منها، 
عالوة على �لغ�سيل �ملنتظم لليدين وتعقيم �ملكان �ملحيط 
بك بانتظام وب�سكل �سليم. هذه �لطريقة يف �حلماية، هي 
يتو�جد  �لتي  �لعزل  وحببد�ت  يف  �لعاملون  يعتمدها  �لتي 
فيها م�سابون بالفريو�ص بالفعل، �أمر يحتاج لوقت طويل 
وبالتايل فاإن �تباع هذه �لطريقة يف �حلماية عند ��ستخد�م 

و�سائل �لنقل �لعام �أو �أثناء �لعمل، غري عملي باملرة.

كمامات املتظاهرين يف هونغ كونغ؟
�ببسببور �ملببتببظبباهببريببن يف هببونببغ كببونببغ بببالببكببمببامببات، �سجعت 
��ستخد�مها كو�سيلة حماية من �لفريو�سات  �لبع�ص على 
وهنا يجب �لإ�سارة �إىل �أن هذه �لكمامات تهدف بالأ�سا�ص 
لإخفاء هوية �ملتظاهرين. �أما �حلماية من �لغاز�ت �مل�سيلة 
للدموع �لتي تطلقها �ل�سرطة، فتتطلب كمامات بفلرت ول 

تفيد �إل �إذ� مت ��ستخد�مها مع نظار�ت حلماية �لعني.

احلل؟
�خلال�سة هي �أن جميع و�سائل �حلماية ل تفيد ما مل يتم 
�للتز�م مبعايري �لنظافة �ل�سخ�سية، فمهما �رتديت من 
كمامات، ميكن �أن ي�سيع كل تاأثريها يف تلك �للحظة �لتي 

تلم�ص فيها �أنفك �أو عينك بيد غري نظيفة.
مالحظة مهمة �أخرى تخ�ص من يعمل طويال على �أجهزة 
�لكمبيوتر: غ�سل �ليدين بانتظام هنا لي�ص رفاهية، �إذ �أن 
لوحة �ملفاتيح من �أكرث �لأ�سياء نقال للعدوى، لذ� ل تن�ص 

غ�سل يديك قبل �لذهاب ل�سرت�حة �لغذ�ء.

هل يظل كورونا يف 
ج�ضم امل�ضاب ل�ضنوات؟

�أن  ظهرت موؤخر� �سائعات مفادها 
فريو�ص كورونا �جلديد، ميكن �أن 
�مل�ساب  �ل�سخ�ص  ج�سم  يف  يبقى 
و�أن عالجه رمبا ي�ستمر  ل�سنو�ت، 
�لكبد  �لتهاب  مثل  �حلببيبباة،  مببدى 
"ب"، حيث ي�سبح �ملري�ص "حامال 

مزمنا" للفريو�ص.
�ملعدية  �لأمببر��ببص  طبيب  ودح�ص 
قو�نغت�سو،  يف  نانفانغ  مب�ست�سفى 
�ملفهوم �خلاطئ،  هو جينلني، هذ� 
كورونا �جلديد،  �إن فريو�ص  وقال 
"كوفيد19-"،  ملبببر�بببص  �ملبب�ببسبببببب 
يعتر مر�سا حاد� ومعديا، م�سري� 
�إىل �أنه يختلف متاما عن "�لتهاب 
�لكبد ب"، �لذي يعد من �لأمر��ص 

�ملزمنة.
�إىل  �إنه بالن�سبة  وقال هو جينلني 
�لوبائي  �لببكبببببد  "�لتهاب  مببر�ببسببى 
�لأج�سام  �إنبب�ببسبباء  يببتببم  ب"،  �حلبببباد 
لتحييد  ببببا�بببسبببتبببمبببر�ر  �ملبببب�ببببسببببادة 

�لفريو�سات.
�لك�سف عن  تعذر  �إذ�  �أنببه  و�أ�ببسبباف 
�لأجببب�بببسبببام �ملببب�بببسبببادة، فبببذلبببك لأن 
�لفريو�سات تتكاثر با�ستمر�ر ويتم 
�إن�ساء �لأج�سام �مل�سادة لتحييدها، 
�أنبببه مت  �إىل  ي�سري  ذلبببك،  وخبببالف 

تعطيل �لفريو�سات.
ن�سرتها  �لببتببي  للمعلومات  ووفببقببا 
فاإنه  �لببعبباملببيببة  �لبب�ببسببحببة  مببنببظببمببة 
�لبببنبببا�بببص، ل  بببالببنبب�ببسبببببة �إىل مببعببظببم 
ينجم  �أن  بببالأدويببة  للعالج  ميكن 
عببنببه �لبب�ببسببفبباء مبببن �لببتببهبباب �لكبد 
كبح  على  تعمل  ولكنها  ب،  �ملزمن 
ت�ساعف �لفريو�ص، ولذلك، يجب 
�ملر�سى  �لأ�ببسببخببا�ببص  مببعببظببم  عببلببى 
تعاطي  �لكبد ب مو��سلة  بالتهاب 

�لأدوية مدى �حلياة.

�ضيلينا غوميز تك�ضف عن 
اإ�ضابتها وتثري جدال

�سيلينا  �لببعبباملببيببة  �لببنببجببمببة  ك�سفت 
با�سطر�ب  �إ�ببسببابببتببهببا  عببن  غببومببيببز 
�لقطب، وهي حالة �سحية  ثنائي 
مز�جية  تقلبات  يف  تت�سبب  عقلية 
مببفببرطببة، �لأمبببر �لبببذي �أثبببار جدل 
وو�سائل  �جلبببمبببهبببور  بببببني  كبببببببري� 

�لإعالم �لعاملية.
غوميز  �سيلينا  �ن  ذكبببره  �جلببديببر 
كانت ك�سفت موؤخر� خالل مقابلة 
و�ملغنية  �لببر�مببج  مقدمة  مببع  لها 
عن  كالرك�سون  كيلي  �لأمببريكببيببة 
بببه يف  كببانببت معجبة  �لبببذي  �لنجم 
�إنها لطاملا كانت  طفولتها، وقالت 
معجبة بب كول �سرو�ص �لذي كان 
م�سل�سل  يف  �لبببببطببولببة  دور  يببلببعببب 
 The Suite Life of ديزين
جانب  �إىل   Zack & Cody

�سقيقه �لتو�أم ديالن �سرو�ص.

الكمامات الطبية.. كيف ت�ضاعد �ضد الفريو�ضات ومتى؟

عدد متزايد من النا�س ي�صتعملون الكمامة الطبية، 
بل اإن بع�س البلدان مثل النم�صا جعلتها اإلزامية، 
فما  باأملانيا حول جناعتها.  يتوا�صل اجلدل  فيما 
تنفع  ومن  الوقائية  الإجراءات  نتيجة هذه  هي 

يف احلقيقة؟
يف كثري من مناطق ال�صني باتت الكمامات الطبية 

وبع�س  كورونا.  فريو�س  تف�صي  منذ  اإلزامية 
البلدان الأخرى تتبع هذه الإجراءات 
الكمامة على  التي فر�صت  النم�صا  مثل 
الزبائن داخل متاجر الت�صوق. وحتى 
حول  حاليا  النقا�س  ي��دور  اأملانيا  يف 

فر�س الكمامة. 
مار�س  الثالثاء31  اأملان  م�صوؤولون  اأعرب  فقد 

ال�صكان  و�صع  ل�صرتاط  معار�صتهم   2020 اآذار 
كورونا  وباء  خالل  الطبية   والأقنعة  الكمامات 
يعطى  ذلك قد  اأن  من  و�صط حتذيرات  امل�صتجد، 

اإح�صا�صا زائفا بالأمان.  
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الرابطة العاملية حلدائق احليوان واالأحوا�ص املائية »WAZA« ت�ضيد بجهود حديقة احليوانات بالعني

لدعم اأبحاث الذكاء ال�صطناعي يف اأبوظبي

جامعة نيويورك اأبوظبي تتعاون مع املعهد التاأ�ضي�ضي للذكاء اال�ضطناعي 

من بني 600 موؤ�ص�صة تعليمية م�صاركة

جامعة اأبوظبي حت�ضد جوائز من جمعية بيتا جاما �ضيجما العاملية

•• العني - الفجر

 �أ�سادت �لر�بطة �لعاملية حلد�ئق �حليو�ن و�لأحو��ص 
�حليو�نات  حببديببقببة  بببجببهببود   )WAZA( �ملببائببيببة 
�لرية  و�حلببيبباة  �لطبيعة  �ببسببون  جمبببال  يف  بببالببعببني 
�لرف�سور  �أر�سله  �لببذي  �لتميز  وذلببك �سمن خطاب 
�حليو�ن  حلد�ئق  �لعاملية  �لر�بطة  رئي�ص  باجل  ثيو 

و�لأحو��ص �ملائية.
�ببسببلببط �خلبببطببباب �لبب�ببسببوء عببلببى �لبببببدور �لبببببذي  تلعبه 
�حلديقة، ف�ساًل عن �أثرها �لقت�سادي و �ملحلي حيث 
تعد د�عماً قوياً لر�مج �حلفظ �لد�خلية و�خلارجية 

�إكثار يركز على  برنامج   59 �مل�ساركة يف  من خالل 
�حلببيبباة �لببريببة لببالأر��ببسببي �لببقبباحببلببة بببالإ�ببسببافببة �إىل 
بر�مج �ل�سرت�تيجيات مثل �سون غز�ل �لد�ما و�ملها 
�لعربي و�ملها معقوف �لقرنني وغريها من �لف�سائل 
�لتي ت�سكل عن�سر�ً هاماً يف جمتمعات �حلفاظ على 
�لعمل  ومو��سلة  و�لعاملية.  و�ملحلية  �لرية  �حلياة 
و��ستمر�ريته قدر �لإمكان يف ظل �لظروف �ل�سعبة 
�لتي ي�سهدها �لعامل لتف�سي فايرو�ص كورونا كوفيد 
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 وقببببد عببمببلببت �حلببديببقببة عببلببى تببطببويببر �لببعببديببد من 
�لببرنببامببج حلببمببايببة �حلببيببو�نببات مببنببهببا بببرنببامببج قط 

بالتعاون مع عدد   2013 عام  �لعربي منذ  �لرمال 
مببن �لبب�ببسببركبباء و�ملببعببنببيببني يف جمبببال رعببايببة �لقطط 
من  ر�سمي  �عتماد  على  �لرنامج  وح�سل  �لرملية، 
يتم  برنامج  �أول  فهو  وبذلك  �لعاملية  �لر�بطة  قبل 
وكما  �لأو�ببسببط.  �ل�سرق  منطقة  يف  ر�سمياً  �عببتببمبباده 
�لر�بطة  ��سرت�تيجية  ترجمة  يف  �حلديقة  �ساهمت 
�لعاملية و�سون �لطبيعة �إىل �للغة �لعربية و�لتي مت 
ن�سرها يف �ملوقع �للكرتوين للر�بطة ون�سره جلميع 

�أع�سائها.
و�جلدير بالذكر باأن �حلديقة تعد ع�سو� مرموقا يف 
�لر�بطة �لعاملية حلد�ئق �حليو�ن و�لأحو��ص �ملائية 

))WAZA منذ عام 2006 لأهميتها يف �أو�ساط 
�لع�سوية  هذه  و��ستحقت  �لعاملية،  �حليو�ن  حد�ئق 
�إد�رة  للمعايري �لتي تتخذها يف ممار�ساتها يف  نظر�ً 
�إىل  �لطبيعة  �سون  يف  وجهودها  �حليو�نات  ورعاية 

جانب دورها �لتعليمي و�لتثقيفي يف ن�سر �لوعي.
ت�ستفيد  فهي  �لر�بطة  �أع�ساء  �أحببد  �حلديقة  وكببون 
مبببن مبببز�يبببا �لأعببب�بببسببباء مبببن خببببالل تبببببببادل �خلببببر�ت 
بببجببهببود �سون  �ملتعلقة  �ملببعببلببومببات  و�ملبببعبببارف  ونبب�ببسببر 
�لأنو�ع، وت�سارك �سنوياً  �أي�ساً يف موؤمتر�ت �لر�بطة 
ل�سون  بببر�مببج  تببطببويببر  عببلببى  معهم  للعمل  �لببعبباملببيببة 

�لأنو�ع �ملهددة بالنقر��ص.

•• اأبوظبي- الفجر 

�أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن تعاونها مع �ملعهد 
�لتعاون  �إطبببار  ويف  �ل�ببسببطببنبباعببي.  لببلببذكبباء  �لتاأ�سي�سي 
�جلديد، �سيعمل �ملعهد على متويل ما ي�سل �إىل خم�سة 
�ل�سطناعي  �لببذكبباء  جمببال  يف  �جلامعة  مببن  باحثني 
�لدكتور�ة  �لزمالة لطالب  "برنامج  وذلك من خالل 

�لدوليني" �لتابع له. 
ويببببركببببز �لببببرنببببامببببج عبببلبببى تبببطبببويبببر �أببببببحببببباث �لببببذكبببباء 
�سبل  تعزيز  �إىل  بالإ�سافة  �أبببوظبببببي،  يف  �ل�سطناعي 
�لتعاون لدعم منوها يف �لدولة. ويعمل حالياً كل من 
هاو هو�نغ و�سو�ياجن يو�ن، زمالء �لدكتور�ه يف جامعة 
وفق  بالرنامج  �لأول  عامهما  يف  �أبوظبي  نيويورك 
منهج �أكادميي يركز على تطبيقات �لذكاء �ل�سطناعي 

يف �لنمذجة ثالثية �لأبعاد.
ويف هبببذ� �لبب�ببسببدد، قبببال يببي فببانببغ �لأ�ببسببتبباذ �ملبب�ببسبباعببد يف 
�لكهربائية و�حلا�سوبية يف جامعة نيويورك  �لهند�سة 
�لتعاون  "جاء  �لباحثني:  كال  على  و�مل�سرف  �أبوظبي 
مع �ملعهد �لتاأ�سي�سي للذكاء �ل�سطناعي بعد نقا�سات 
ركزت على �سبل تعزيز �لتعاون �لبحثي بني �لطرفني، 
و�لذي يتناول �لإمكانات �لو��سعة �لتي يحملها �لذكاء 
�ل�سطناعي يف �لعديد من �ملجالت. ونفخر بالتعاون 
مع هذه �ملوؤ�س�سة �ملرموقة لتوفري برنامج �لدكتور�ه، 
�ملر�حل  يف  كثب  عببن  معهم  �لعمل  �إىل  قببدمبباً  ونتطلع 

�لقادمة من �لرنامج".
�ل�سر�كة  هببببذه  خببببالل  مبببن  "ناأمل  فبببانبببغ:  و�أ�ببببسبببباف 
�لذكاء �ل�سطناعي،  �لبحث يف جمال  �آفاق  ��ستك�ساف 
تتبنى هذه  �لببتببي  �لببببدول  �لإمبببببار�ت يف طليعة  وو�ببسببع 
�لتكنولوجيا �لر�ئدة على م�ستوى �لعامل، مبا ين�سجم 
مع �أهد�ف ��سرت�تيجية �لإمار�ت للذكاء �ل�سطناعي، 

ر�ئدة  كوجهة  �لببدولببة  مكانة  تعزيز  يف  تتمثل  و�لببتببي 
عاملياً يف هذ� �ملجال بحلول عام 2031. و�سنتمكن من 
�أبحاث �لذكاء �ل�سطناعي يف �لدولة،  تنمية وتطوير 
�لتعليم  موؤ�س�سات  مع  و�لتعاون  �ل�سر�كات  تعزيز  عر 
�لتاأ�سي�سي  �ملعهد  مثل  �أبوظبي  يف  �ملرموقة  و�لبحث 

للذكاء �ل�سطناعي".
وكبري  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ساو  لينغ  قببال  جهته،  ومببن 
�ل�سطناعي:  لببلببذكبباء  �لتاأ�سي�سي  �ملببعببهببد  يف  �لببعببلببمبباء 
�ل�سطناعي  لبببلبببذكببباء  �لببتبباأ�ببسببيبب�ببسببي  �ملببعببهببد  "يتميز 
�أبحاث  قبببيبببادة  �لببببر�ئببببدة يف جمببببال  �لببعبباملببيببة  مبببكببانببتببه 
�لذكاء �ل�سطناعي، حيث يحمل يف ر�سيده �أكرث من 
�أف�سل  مببن  نخبة  يف  عر�سها  مت  بحثية  ورقبببة   100
وياأتي   .2019 عببام  �لعلمية يف  و�ملببجببالت  �ملببوؤمتببر�ت 
هبببذ� �لببتببعبباون مببع جببامببعببة نببيببويببورك �أبببوظبببببي ليوؤكد 

لكافة  ريبببادي  ك�سريك  للمعهد  �لرئي�سي  �لبببدور  على 
�جلهات �لأكادميية و�ملتخ�س�سة. و�إىل جانب �لتمويل 
�ملتطورة  �لتقنية  مو�ردنا  �إتاحة  �إىل  نتطلع  �لدر��سي، 
وفريقنا �لر�ئد من �لباحثني �لعامليني �أمام �مل�ساركني 
�أجبببل تطوير  مببن  لتعزيز جهودهم  �لببرنببامببج  هببذ�  يف 

�أبحاث �لذكاء �ل�سطناعي يف �لعديد من �ملجالت".
يف  �أ�سا�سي  بحث  جمببال  �ل�سطناعي  �لببذكبباء  ويعتر 
�إىل   14% ي�سيف  �أن  �ملتوقع  ومببن  �لإمبببببار�ت،  دولبببة 
 .2030 عببام  بحلول  �لعاملي  �لإجببمببايل  �ملحلي  �لناجت 
�ل�سطناعي  �لبببذكببباء  ��ببسببرت�تببيببجببيببة  �إطبببببالق  وجببببرى 
�أجرته  لبحث  ووفببقبباً   ،2019 عببام  �لإمبببببار�ت  لببدولببة 
�سركة "بر�ي�ص ووترهاو�ص كوبرز"، فاإن �لنمو �ل�سنوي 
لإ�سهام �لذكاء �ل�سطناعي يف �لقت�ساد �لوطني �سيبلغ 

و2030 .  2018 عامي  بني   33.5%

وقال �سو�يانغ يو�ن باحث من جامعة نيويورك �أبوظبي 
�لدكتور�ة  لببطببالب  �لببزمببالببة  بببرنببامببج  طبببالب  و�أحبببببد 
�لبكالوريو�ص  درجببة  على  �حل�سول  "بعد  �لدوليني: 
مببن جببامببعببة �ببسببتببوين بببببروك، تببابببعببت در��ببسببتببي يف علوم 
�حلا�سوب يف جامعة نيويورك �أبوظبي، وبد�أت �لرتكيز 
هذه  وخببالل  �ملتعمق  و�لتعلم  �حلا�سوبية  �لروؤية  على 
ببباحببثبباً يف خمببتببر جامعة  �لبببفبببرتة، �أ�ببسبببببحببت عبب�ببسببو�ً 
�لب�سرية،  و�حلببو�ببسبببببة  �ملببتببعببددة  للو�سائط  نببيببويببورك 
وعببمببلببت عببن كببثببب مببع �لأ�ببسببتبباذ يببي فببانببغ يف �لإ�سر�ف 
يف  بع�سها  ��ستعر�سنا  �لتي  �مل�ساريع  من  �لعديد  على 
و�ل�سجاعة،  �لثقة  مببن  �لكثري  منحني  مببا  �ملببوؤمتببر�ت، 
�أبوظبي  نيويورك  دكتور�ة يف جامعة  �لآن طالب  و�أنببا 
ومتخ�س�ص يف جمال �لتعلم �ملعتمد على �ملز�يا �ملكانية 
وعمليات  باحلركة  �لتنبوؤ  يف  وتطبيقاته  و�لببزمببانببيببة 

�لتتبع".
�أبوظبي  نيويورك  باحث من جامعة  هو�نغ  هاو  وقال 
�لدكتورة  لبببطبببالب  �لبببزمبببالبببة  بببرنببامببج  طببببالب  و�أحبببببد 
�ببسبباأدر�ببص �لروؤية  �لببدكببتببور�ه  "خالل فببرتة  �لببدولببيببني: 
يف  تطبيقها  ميكن  �لببتببي  �لأبببعبباد  ثالثية  �حلا�سوبية 
وحياتهم،  �لببنببا�ببص  عببمببل  لت�سهيل  خمببتببلببفببة  جمببببالت 
و�لر�سوم  و�لألببعبباب  و�لببروبببوتببات  �لذ�تية  �لقيادة  مثل 

�ملتحركة و�لو�قع �ملعزز و�لو�قع �لفرت��سي".
�ملعزز  �لتعلم  تبني  بكيفية  مهتم  �أنببه  هببو�نببغ  و�أ�ببسبباف 
وهو  �لب�سرية،  �خلببو��ببص  على  �ملعتمدة  �ملببهببام  لفهم 
جمال و�عد مل يتم ��ستك�سافه ب�سكل كامل بعد، �إ�سافة 
�سر�كة  �أن  �إىل  �لإ�بببسبببارة  وجتبببدر  �ملتعمق.  �لتعلم  �إىل 
جامعة نيويورك �أبوظبي مع �ملعهد �لتاأ�سي�سي للذكاء 
�حلثيثة  �جلامعة  جهود  �إطببار  يف  جبباءت  �ل�سطناعي 
لتطوير وتنويع �لقت�ساد �لوطني للدولة، مبا ين�سجم 

مع مئوية �لإمار�ت 2071.

•• اأبوظبي - الفجر

�أكبببادميبببيببباً جديد�ً   �ببسببجببلببت جببامببعببة �أبببوظبببببي �إجنبببببباز�ً 
"بيتا  جببائببزة  على  فيها  �لأعببمببال  �إد�رة  كلية  بح�سول 
جاما �سيجما" �لرونزية �لعاملية للعام 2020، وذلك 
�لأعمال،  �إد�رة  بر�مج  يف  �لأكببادميببي  لتميزها  تقدير�ً 
ليتم تكرميها بني 600 موؤ�س�سة تعليم عاٍل ع�سو يف 

جمعية "بيتا جاما �سيجما" �لعاملية.  
جابني،  فوزية  �لدكتورة  ت�سلمت  ذلببك،  �إىل  بالإ�سافة 
�لأ�ستاذ �مل�سارك يف �لإد�رة بكلية �إد�رة �لأعمال بجامعة 
يف  �سيجما  جببامببا  بيتا  ق�سم  يف  و�ملبب�ببسببتبب�ببسببارة  �أبببوظبببببي 
من   2020 للعام  م�ست�سار  �أف�سل  جببائببزة  �جلببامببعببة، 
�جلمعية للمرة �لثانية، وذلك تقدير�ً لدعمها �لكبري 
وعلى  �أبببوظبببببي  جامعة  يف  �جلمعية  وبببر�مببج  للطلبة 
�لتي  �جلائزة،  يتم منحها هذه  �لعامل، حيث  م�ستوى 
يح�سل عليها ع�سو هيئة تدري�ص و�حد فقط كل عام، 
�لفرد  بها  يتمتع  �لتي  �لقيادية  �ملببهببار�ت  �إىل  ��ستناد�ً 
�لأكادميية  �لنز�هة  م�ستويات  لأعلى  جت�سيده  ومدى 

وفقاً لالأ�س�ص �ملعتمدة يف جمعية بيتا جاما �سيجما. 
ويف هذ� �ل�سدد، قالت دني�ص كيج، �ملدير �مل�ساعد لر�مج 
و�أن�سطة �خلريجني يف جمعية بيتا جاما �سيجما: "لقد 
ولببكببن مت منح  �ملببمببيببزة،  �ملبب�ببسبباركببات  مببن  �لعديد  تلقينا 

�جلائزة جلامعة �أبوظبي ملا تتيحه للطلبة من �أن�سطة 
وبر�مج وفعاليات متنوعة. وتاأتي جو�ئز جمعية "بيتا 
�لأع�ساء من موؤ�س�سات  �لأق�سام  جاما �سيجما" لتكرم 
�ملببرة �لأوىل  ُتعد هببذه  ر�ئببدة، حيث ل  �أكادميية عاملية 
�أبوظبي هذه �جلو�ئز، فقد  �لتي حت�سد فيها جامعة 
ح�سلت يف عام 2018 على جائزة "بيتا جاما �سيجما" 
�لذهبية. كما مت �ختيار �لدكتورة فوزية جابني كاأف�سل 
م�ست�سار للعام 2020 تقدير�ً جلهودها �ملبذولة جتاه 

�لطلبة وتكرمياً لعملها �ملتفاين."
�أبوظبي  جامعة  يف  �سيجما  جاما  بيتا  ق�سم  و��ستطاع 
من  بعدد  تاأ�سي�سه  منذ  �لأكادميية  م�سريته  يكلل  �أن 
�لنجاحات �مل�سهودة و�لتكرميات �ملرموقة من �جلمعية، 

خالل �لعامني 2018 و2020. 
ومن جهته، قال �لروفي�سور وقار �أحمد، مدير جامعة 
�أبوظبي: "كو�حدة من �أبرز �ملوؤ�س�سات �لأكادميية �لتي 
�أعمال مب�ستويات مرموقة يف دولة  �إد�رة  توفر بر�مج 
�أبوظبي  جامعة  يف  نلتزم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإمببببار�ت 
بتحقيق �أعلى م�ستويات �لتميز يف �إثر�ء �ملعرفة وتعزيز 
و�لنمو  �لإبببد�عببي  �لتفكري  على  حتفز  �لتي  �خلبببر�ت 
�مل�ستد�م يف قطاع �لأعمال. ونحن نعتز بح�سول كلية 
توؤكد  �لتي  �ملرموقة،  �لأعمال على هذه �جلائزة  �إد�رة 
وكو�درنا  وطلبتنا  �لأكبببادميبببيبببة  بببر�جمببنببا  متببيببز  عببلببى 

�لتعليمية." 
"ياأتي هذ� �لتكرمي جت�سيد�ً للخطو�ت  و�أ�ساف وقار: 
روؤيتها  لتحقيق  �أبوظبي  تتخذها جامعة  �لتي  �لثابتة 
تعليمية  بتجربة  �لطلبة  تزويد  �لقائمة على   2022
عاملية و�ساملة، مبا يتما�سى مع �لأجندة �لوطنية لدولة 
�لإمار�ت �لهادفة �إىل تعزيز �ملهار�ت �لقيادية و�لبتكار 
و�لطموح بني خريجي �جلامعات مبا يجعلهم قادرين 

على �أن يكونو� قادة موؤثرين يف �مل�ستقبل." 
�أبببوظبببببي على  وكببجببزء مببن �جلببائببزة، �ستحظى جامعة 
منحة در��سية من �جلمعية لأحد طلبتها �ملتميزين يف 

قطاع �إد�رة �لأعمال.
ويف كببل عببببام، يببتببم تببكببرمي �لأقبب�ببسببام �ملببتببمببيببزة مببن بني 
�لأع�ساء يف �جلمعية بجو�ئز ذهبية وف�سية وبرونزية، 
�إ�ببسببافببة �إىل جببو�ئببز تببكببرم �لببفببئببات �ملببتببمببيببزة. ويببتببم من 
خالل هذه �جلو�ئز تكرمي �لأق�سام �لتي ت�سم �لعديد 
للطلبة  �ملتوفرة  و�لفعاليات  و�لببر�مببج  �لأن�سطة  من 

مبا يدعم �أهد�ف �جلمعية. 
وتاأ�س�ست بيتا جاما �سيجما يف عام 1913، وهي جمعية 
من  �ملعتمدة  �لأعمال  بر�مج  تطوير  على  تقوم  دولية 
و�سبكة تعليم �لأعمال �لدولية "AACSB". وتعتر 
�نتقائية للغاية، حيث يتم  �لع�سوية يف هذه �جلمعية 
%5من  �أف�سل  �سمن  �ملتميزين  للطلبة  تخ�سي�سها 

كليات �إد�رة �لأعمال حول �لعامل. ويقوم �أع�ساء جمل�ص 
�جلمعية باإن�ساء وبناء عدد من �أكر �ل�سركات و�أكرثها 
�أكرث  بتوظيف  �جلمعية  وقامت  �لعامل.  حببول  جناحاً 
منذ  �لببعببامل  �أنببحبباء  جميع  يف  ع�سو   830،000 مببن 
تاأ�سي�سها يف عام 1913. ويقع �ملقر �لرئي�سي للجمعية 

يف �سانت لوي�ص يف ولية مي�سوري �لأمريكية.

�ضرطة اأبوظبي توعي اأ�ضحاب الهمم 
بلغة االإ�ضارة حول الوقاية من كورونا

••  العني - الفجر

عززت �سرطة �أبوظبي �لتوعية لأ�سحاب �لهمم حول �لوقاية من فايرو�ص 
كورونا �مل�ستجد )كوفيد - 19(. عر ن�سر فيديو توعوي بعنو�ن »�سحتك 
تهمنا«، بلغة �لإ�سارة، بالتعاون مع �سركائها �ل�سرت�تيجني وموؤ�س�سة ز�يد 

�لعليا لأ�سحاب �لهمم.
 وت�سمن �لفيديو �لتعريف بالفايرو�ص وجمموعة من �لإر�ساد�ت �لتوعوية 

حول مر�ص �لكورونا �مل�ستجد و�أ�سباب �لإ�سابة به وجتنب �لعدوى منه. 
و�أكد �لعقيد جمعة �سامل �لكعبي مدير مديرية �سرطة �ملناطق �خلارجية، 
من  �لهمم  باأ�سحاب  و�لهتمام  �لرعاية  بتوفري  �أبوظبي  �سرطة  �هتمام 
�أفر�د �ملجتمع للوقاية  خالل بر�جمها ومبادر�تها، وتعزيز �لوعي جلميع 
توعوية  ن�سائح  تقدمي  على  �لفيديو  وركببز  �مل�ستجد   �لفايرو�ص  هببذ�  من 
�لحرت�زية  �لإجبببر�ء�ت  على  بالرتكيز  �لإ�سارة  بلغة  �لهمم  �أ�سحاب  لفئة 
للقادمني من خارج �لدولة لتجنب �لإ�سابة بالفايرو�ص و�تباع �لتعليمات 

و�لتوجيهات �ل�سادرة من �جلهات �ملخت�سة.

�ش�ؤون حملية

نظمها معهد اأع�صاء جمال�س الإدارات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�صركة اأبكو العاملية
ندوة حوارية عرب االإنرتنت ت�ضلط ال�ضوء على 

االآثار القانونية املرتتبة من كوفيد - 19  
•• دبي - الفجر

 ت�سود حالة من �لغمو�ص ب�سبب �لظروف �لقاهرة �لتي تو�جهها �ل�سركات 
يف �ملنطقة حالياً نظر�ً �إىل تف�سي وباء "كوفيد19-". و�أ�سبح من �ل�سروري 
�لتعامل مع �سروط كل عقد على حدة يف هذ� �ل�سياق، ما يجعل �ل�سركات 
جميع  مببع  مب�سوؤولية  للتعامل  كبببببرية  �سغوط  حتببت  �لتوظيف  وجببهببات 

�أ�سحاب �مل�سلحة، وخا�سة �ملوظفني، يف ظل هذه �لظروف �ل�ستثنائية. 
�لإنرتنت  عببر  نبببدوة  خببالل  �ملو��سيع  تلك  على  �ل�سوء  ت�سليط  مت  وقببد 
دول جمل�ص  �لإد�ر�ت يف  �أع�ساء جمال�ص  كل من معهد  )ويبينار( نظمها 
جمال�ص  �أع�ساء  ت�ساعد  �لتي  �لربحية  غببري  �ملنظمة  �خلليجي،  �لتعاون 
�لإد�ر�ت على �كت�ساب �خلر�ت وت�سخري �لأدو�ت لتعزيز �حلوكمة �لفعالة، 

و�سركة �أبكو �لعاملية، �سركة �ل�ست�سار�ت و�لت�سال �لبارزة.  
و�سهدت �لندوة م�ساركة 185 �سخ�ص من بينهم خر�ء يف �سركات حملية 
ومتعددة �جلن�سيات تعمل يف �ملنطقة، وقد مت تنظيمها بالتعاون مع �سركة 
"�لتميمي وم�ساركوه" )يف �لإمار�ت و�لبحرين( و�سركة "خ�سيم و�سركاه" 
)يف �ل�سعودية(، حيث وفرت من�سة مثالية لتح�سني فهم �لآثار �لقانونية 
يف  "كوفيد19-"  يبب�ببسببببببببهببا  �لبببتبببي 

�لإمار�ت و�ل�سعودية و�لبحرين. 
�لندوة  يف  �ملحاورين  قائمة  و�سملت 
كاًل من زياد خ�سيم، مدير عام �سركة 
�ل�سعودية؛  يف  و�سركاه"  "خ�سيم 
�سركة  �لبب�ببسببريببك يف  يببحببيببى،  ونبببايبببف 
بالإمار�ت؛  وم�ساركوه"  "�لتميمي 
ومدير  �لببب�بببسبببريبببك  حببببجببببار،  وفببببتببببون 
يف  وم�ساركوه"  "�لتميمي  مببكببتببب 
لبو�سان،  ونبببيبببكبببول�بببص  �لبببببببحبببريبببن؛ 
�لأزمات  و�إد�رة  �ل�سرت�تيجية  مدير 
منطقة  يف  �لببعبباملببيببة  �أببببكبببو  ببب�ببسببركببة 
�أفريقيا.  و�ببسببمببال  �لأو�بببسبببط  �لبب�ببسببرق 
رئي�ص  �سبيح،  ماأمون  �جلل�سة  و�أد�ر 
�أفريقيا.  وركزت �حلو�ر�ت  �أبكو �لعاملية يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال  �سركة 
على �أثر �لظروف �حلالية �لقاهرة و�لإجببر�ء�ت �لتي تطبقها �ل�سركات يف 
منطقة �خلليج ل�ستمر�ر �أعمالها و�لتز�مات تلك �ل�سركات جتاه موظفيها. 
بنية حتتية قوية لإد�رة  تاأ�سي�ص  �ل�سوء على �سرورة  كما �سلطت �جلل�سة 
�لفرت�ت  يف  �مل�سلحة  �أ�ببسببحبباب  مببع  �لتبب�ببسببال  عمليات  ومو��سلة  �لأزمببببات 

�ل�سعبة بهدف �إد�رة مثل هذه �لأو�ساع �ل�ستثنائية. 
�أع�ساء  �لتنفيذي ملعهد  ويف كلمتها �لفتتاحية، حتدثت جني فالز، �ملدير 
�لتي  �ملخاطر  عببن  �خلليجي،  �لببتببعبباون  جمل�ص  دول  يف  �لإد�ر�ت  جمال�ص 
يفر�سها "كوفيد19-" و�أكدت على �أهمية منح �ل�سركات ��ست�سار�ت عملية 
ومليئة  �سعبة  �أوقبباتبباً  �ل�سركات  "تو�جه  �ل�سدد:  هببذ�  يف  وقالت  مفيدة. 
وفرق  �لإد�ر�ت  جمال�ص  �أع�ساء  يببدرك  �أن  �لبب�ببسببروري  ومببن  بالتحديات، 
�لإد�رة �لتنفيذية �آثار هذه �لفرتة على �لعقود �لد�خلية و�خلارجية و�أن يتم 
حتديد �أهم �ملجالت �لتي يجب �لرتكيز عليها خالل �لأزمة. وقد ��ستطعنا 
و�لو�جبات  �للتز�مات  حببول  �لببد�ئببرة  �حلبببو�ر�ت  نعزز  �أن  �ليوم  ندوتنا  يف 
�لقانونية يف وقتها �ملنا�سب و�أن نلقي �ل�سوء على بع�ص �لق�سايا �ملهمة".  
�لتعاقدية  �للتز�مات  زياد خ�سيم على  �لأخببرى تركيز  �مل�ساركات  و�سهدت 
�ل�سعودية، يف حني قدمت فتون حجار نظرة  لل�سركات يف �ململكة �لعربية 
"كوفيد- حول �لآثار �لقانونية �ملرتتبة على �ل�سركات يف �لبحرين جّر�ء 

�لإر�سادية  بالتعليمات  �آر�ئببه يف ما يتعلق  وحتببدث نايف يحيى عن   ."19
�لتي �أ�سدرتها وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني يف �لإمار�ت موؤخر�ً، بينما 
�أكد نيكول�ص لبو�سان �سرورة �أن تكون �ل�سركات �أكرث و�سوحاً وتعاطفاً يف 

ر�سائلها �إىل �أ�سحاب �مل�سلحة د�خل �ل�سركة وخارجها. 

امل���������ص����ارك����ون يف 
ال���ن���دوة ي���وؤك���دون 
مع  التعامل  اأهمية 
القاهرة  ال��ظ��روف 
وف����ق����ًا ل�������ص���روط 
حمددة و�صياق معني
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ينتظر كثريون حلول ف�صل الربيع، ملا يحمله من دفء بعد برودة ال�صتاء، لكّن املو�صم 
ا بع�س احل�صرات املزعجة يف البيت وحديقته، ومنها النحل والبعو�س  يحمل معه اأي�صً
التي  تنطلق من مالجئها ال�صتائية يف رحلة البحث عن الطعام اأو للتكاثر، فمع ارتفاع 

درجة احلرارة تزداد حركتها وفعاليتها.
�ملنزل،  نببظببافببة  �ببسببمببان  مبببن  بببببّد  ل   •
ق�ّص  خببببببالل  مببببن  وحبببديبببقبببتبببه، 
�لمتناع  مببببع  �حلببب�بببسبببائببب�بببص، 
�لأطعمة  عببادة رمي  عن 
لأنَّ  للطيور،  �لرطبة 
�أن  �ببببسبببباأن ذلببببببك  مببببن 

يجذب �حل�سر�ت.
�لتخلُّ�ص  يببجببب   •
�لر�كدة،  �ملببيبباه  مببن 
�ملنزل  مبببن  بببالببقببرب 
�حلببببديببببقببببة،  يف  �أو 
مالًذ�  �ستكون  لأنَّها 

لهذه �حل�سر�ت.
ر�بببّص  عببلببى  • ُيببعببمببل 
�حل�سرية  �ملبببببببببيببببد�ت 
�ملبببببنبببببزل  حبببببديبببببقبببببة  يف 
و�أطبببببببببببببببببر�فبببببببببببببببببه؛ مببببن 
�أجببببببببل �لبببتبببخبببّلببب�بببص من 

�حل�سر�ت.
�لياب�ص  �لنعناع  • يو�سع 
يف كي�ص �سّفاف، يف �لز�وية، 

حّتى يخرج منها �لنمل.
على  �لأبي�ص  �خلببل  ُيببر�ببّص   •
�أ�سفل �جلببدر�ن؛ ملنع �لنمل من 

�خلروج.
�لأبي�ص  �ل�سكر  من  مت�ساٍو  كمٌّ  مُيزج   •
يو�سع  ثبببّم  �سود�"،  و�لب"بايكينج 
�ملببزيببج يف �ملببكببان �لبببذي تخرج 

�ل�سر��سري منه.
يببببو�ببببسببببع   •

باملاء،  وُيخلط  عميق،  طبق  يف  �ل�سائل  �ل�سابون  من  كببمٌّ 
وُيرتك �لطبق يف �لغرفة، للتخّل�ص من �حل�سر�ت.

�ملاء يف  ُيفرغ  ثم  �ملاء،  على  �لثوم يف قدر حتتوي  • ُي�سلق 
من  للتخّل�ص  بالغرفة  �جلببّو  يف  وُيببر�ببص  بببّخبباخ،  ذ�ت  عبوة 

�حل�سر�ت.
�لبعو�ص  �نت�سار  ملنع  �ملّت�سخ،  �ملبباء  من  �لببرك  تنّظف   •

�ل�سام �لذي ينقل �لأوبئة و�لفريو�سات.
ذ�ت  زجاجة  يف  �أور�قه(  نقيع  )�أو  �لنعناع  مغلي  • يو�سع 
بّخاخ، وير�ّص يف �لبيت، فالنعناع يطرد �لنامو�ص، ويعّطر 

�جلّو يف �لوقت ذ�ته.
• ُتقّطع ثمرة من �لليمون �حلام�ص �إىل ن�سفني، فُتغرز 
م�سامري �لقرنفل فيها، وتو�سعها يف مكان وجود �لذباب، 
لهذه  كرهه  ب�سبب  �ملببغببادرة  �إىل  يدفعه  مّمببا 

�لر�ئحة.
�ملطبخ،  يف  �لعطرّية  �لنباتات  • توّزع 

كالريحان و�لنعناع.
�حلّمامات  يف  �لنفتلني  كر�ت  • توّزع 
�لكريهة  �لببرو�ئببح  �إحببدى  فهي  و�ملغا�سل، 

لل�سر��سري.
• ُتخلط ملعقة من بيكربونات �ل�سوديوم مع ملعقة من 
ويف  ق�سرية،  حافة  ذي  وعبباٍء  يف  �خلليط  فيو�سع  ر،  �ل�سكَّ

مكان �حل�سر�ت.
�لببطببائببرة منها،  �سّيما  �حلبب�ببسببر�ت، ل  مببن  مُتببثِّببل جمموعٌة 

خطًر� على حياة �لإن�سان، 
و�لفريو�سات  �لأوبببئببة  مببن  �لعديد  �إلببيببه  وتنقل  و�سّحته، 

و�لأمر��ص. ومن هذه �حل�سر�ت:
يوؤذي  ل  وهببو  �جلببنببادب،  عائلة  �إىل  ينتمي  �جلببببر�د:   •
ب�سكل  �لببزر�عببّيببة  �ملحا�سيل  على  يق�سي  لكنَّه  �لإنبب�ببسببان، 

كامل. وياأتي �جلر�د ب�سورة جماعّية.
وو�سطها،  �أفببريببقببيببا  �ببسببرق  يف  ينت�سر  �لببرتحببال:  منببل   •
�لرتحال  منببل  ة  وع�سّ طريقه.  يعرت�ص  مببا  كببلَّ  ويهاجم 
وُت�سكِّل  �لألببيببفببة،  �حلببيببو�نببات  عببلببى  تق�سي  وهبببي  �ببسبباّمببة، 
ة �لأفببببر�د، �لببذيببن ي�سكون مببن �سعف  خببطببًر� عببل �سحَّ

يف �ملناعة.
ا، �إذ يبلغ  • �لنمل �لقافز: هو كبري �حلجم، ن�سبيًّ
قاتلة.  ول�سعته  تقريًبا،  �سنتيمرت�ت   6 طببولببه 
ي�ستدعي  ببا  ممَّ قبببوي،  ب�سّم  فري�سته  يحقن  هببو 
عالج �لقر�سة مبا�سرة؛ لأنها توؤدي �إىل زيادة 
يف  �ملقرو�سة  �ملنطقة  وتبببببد�أ  �لقلب،  نب�سات 

�لحمر�ر.
هي  �لببقبباتببلببة:  �أو  �لأفببريببقببيببة  �لببنببحببلببة   •
خبببطبببرة، وتببهبباجببم جببمبباعببات كبببببرية منها 

�ل�سخ�ص  فري�ستها حّتى كيلومرت تقريًبا، وتت�سّبب بوفاة 
�لذي يتعّر�ص �إىل قر�سها.

�لدبابري  �أنبببو�ع  مببن  هببو  �لببعببمببالق:  �لآ�ببسببيببوي  • �لببدبببور 
�سنتيمرت�ت، وجناحاه   5 يبلغ طوله  �إذ  �لأكببرث �سخامًة؛ 
هي  �إذ  قاتلة؛  �لدبور  هببذ�  ل�سعة  وتعّد  �سنتيمرت�ت.   8
�لكيماوي  �لرتكيز  ب�سبب  �لب�سري  �لن�سيج  �إذ�بة  ت�ستطيع 

�لعايل يف �سّمه.
و�لرمد  و�لكولري�  �لتيفويد  تنقل  ح�سر�ت  �لببذببباب:   •

�ل�سديدي.

ة  بخا�سّ �لرطبة،  �ملو�قع  يف  �لبعو�ص  يكرث  �لبعو�ص:   •
�لأمر��ص  مببن  جمموعة  وينقل  و�مل�ستنقعات،  �لببرك  يف 

�خلطرة، كاحلّمى �ل�سفر�ء، و�ملالريا، وفريو�ص �لزيكا.
�لفئر�ن  مبببن  �لبببطببباعبببون  مبببر�بببص  تببنببقببل  �لبببر�غبببيبببث:   •
مبيد�ت  �أنَّ  �إىل  �لببببب�ببسببر.�إ�ببسببارة  �إىل  و�لبببكبببالب  و�لببقببطببط 
�حلبب�ببسببر�ت، هببي و�حببببدة مببن �لببطببرق �ل�سهلة �لببتببي ميكن 
تت�سّبب  قد  �أّنببهببا  �إل  �حل�سرت،  على  للق�ساء  ��ستخد�مها 
ميكن  لذلك  ر�ئحتها،  ب�سبب  للعينني  �مل�سكالت  ببع�ص 

��ستخد�م بع�ص �ملو�د �ملنزلية �لفّعالة بدًل منها.

مع ارتفاع درجة احلرارة تزداد حركتها وفعاليتها

طرق التخل�ص من ح�ضرات ف�ضل الربيع

ن�صائح لالآباء
عرفتموها  و�إذ�  طفلكم،  �سخ�سية  على  �لتعرف  تعلمو�   -
جيد�ً فاأنتم تدركون حاجات طفلكم ورغباته؛ متى يقول 
)ل( ويعني )نعم(، ومتى يعني )ل( فعاًل، وفكرو� قبل �أن 
تقولو� )ل(. وجتنبوها �إذ� كان ل يهمكم كثري�ً �أن يقوم �أو 

ل يقوم بعمل ما.
ل  تكرثو� من �لأ�سئلة �لتي تتطلب - 

جو�باً بب)نعم( �أو )ل(، 
تطرحوها،  ول 
مثاًل:  ��ساألوه 
كمية  هي  ما 
�لببببعبببب�ببببسببببري 
�لببببببببببببببتببببببببببببببي 
تبببببريبببببدهبببببا؟ 
ولببيبب�ببص: )هل 
تبببببريبببببد �بببسبببرب 
و�إذ�  �لببعبب�ببسببري؟ 
مت  د ر �أ

�ل�سيارة فال تقولو� له: )�أل تريد  �إىل  �أن ي�سعد طفلكم 
�إىل  �لآن  �سن�سعد  )هيا  وقببولببو�:  �ل�سيارة(  �إىل  �ل�سعود 

�ل�سيارة...ثم ��سعدو� فعاًل(.
�لبب�ببسببلبببببيببة بطريقة  �إجبببابببباتبببكبببم  ببب�ببسببيبباغببة  قبببومبببو�   -

)توقف(  قببولببو�:  �ملببثببال  �سبيل  على  خمتلفة؛ 
يلم�ص  كبببباأن  هببفببوة،  طفلكم  يببرتببكببب  عببنببدمببا 

�لنباتات...�أو قولو�: )توقف لت�سبح طفاًل 
مهذباً ل يغ�سب منك �أحد( �إذ� بد�أ يف �سجار 

ما مع طفل يزوركم، بدًل من كلمة )ل( يف كل 
ت�سرف �أو كلمة ل تليق ينطق بها �لطفل.

باأن  - �جعلو� طفلكم يتوقف عن ت�سرف معني 
مثاًل  عليه  �قببرتحببو�  �آخبببر،  بت�سرف  ت�ستبدلوه 

بيد  لتم�سكو�  �لهدوء  وقت  ��ستغلو�  بدياًل،  ت�سرفاً 
ف�سلك(،  من  هنا  �إىل  )تعال  له:  ولتقولو�  طفلكم 
ثم �جذبوه نحوكم و�ح�سنوه ولتقولو� له: )�سكر�ً، 
�لتمرين خم�ص مر�ت  وكببررو� هذ�  �أتيت(...  لأنك 

يببومببيبباً، مببع زيادة 

�مل�سافة �سيئاً ف�سيئاً بينكم وبني �لطفل.
-  تغا�سو� عن كلمة )ل(، و�فرت�سو� �أن طفلكم يف �حلقيقة 
يريد �أن يقول )نعم(؛ فبباإذ� كان ل يريد 
ي�سربه،  لببن  فهو  مببثبباًل  �لع�سري 
ما  �سريعاً  �ستعلمون  وهببكببذ� 
يقول  عندما  كان جدياً  �إذ� 

)ل(... 
وعليكم �إظهار �هتمامكم 
بببب)نببعببم( �أكبببرث مببن )ل( 
مبقابلة )نعم( بابت�سامة 
و�إغبببببببد�ق �لإطبببببببر�ء على 

طفلكم.
لطفلكم:  قببولببو�   -
�أنت لطيف  )كم 
لأنبببببببببببببببك قبببلبببت 
�أو:  )نبببببببعبببببببم( 
م�سرورة؛  �أنببببا 
لأنبببببببببببببببك قبببلبببت 
لعمتك  نبببببعبببببم 
طلبت  عبببببنبببببدمبببببا 
وعلموه  �سيئاً،  منك 
كبببيبببف يببببقببببول )نبببعبببم( 
باأن  منهجية،  بطريقة 
�أقدر  )�إنني  لببه:  تقولو� 
ل�سيء  مبببو�فبببقبببتبببك...�إنبببه 
تقول  �أ�ببسببمببعببك  �أن  ممببتببع 

)نعم(...
مببثببال: قببولببو� لببه يف بع�ص 
منه  �ملببببطببببلببببوب  �ملببببببو�قببببببف 

�أن  منك  و�أريبببد  خدمة،  منك  �أطلب  �أن  )�أريبببد  فعلها...: 
جتيب بب)نعم( قبل �أن �أعد �إىل خم�سة(، فاإذ� �أطاع فهنئوه 
خم�ص  �لتمرين  هذ�  وكببررو�  �لر�ئعة،  �لب)نعم(  تلك  على 
وقد  �بنكم  و�ستالحظون  �أيبببام،  خم�سة  مببدة  يومياً  مببر�ت 

�أ�سبح �أكرث �إيجابية. 
�أن يقول )ل(...حببتببى لو كان  �أن من حق �بنكم  �أدركبببو�   -
عليه �أن ينفذ ما تريدونه منه، �أو ما ينبغي عليه فعله... 

و��سرحو� له �لو�سع:
 )�أعرف �أنك ل تريد جتميع �أقالم �لتلوين �خلا�سة بك، 

منك(  �أطلبه  ما  تنفذ  عندما  تريد  ما  فعل  ميكنك  لكن 
فيعلم �لطفل �أنكم �سمعتموه و�أنكم تاأخذون بر�أيه، و�أنكم 

مل تعودو� �أ�سحاب �لقر�ر وحدكم.
- تذكرو� �أن كلمة )ل( طبيعية بالن�سبة للطفل و�ستزول، 

ولكن �إن غ�سبتم ف�ستظهرون �هتمامكم بكلمة )ل(، 
وهو ل يبحث �إل عن �لقدرة على �لتاأثري وجذب �لهتمام، 
ول ت�سجعوه �أو تلفتو� نظر �لآخرين -�أمامه- �أن طفلكم 
رد  وينتظر  �ل�ستمر�ر  على  ت�سجعونه  بذلك  )ل(،  يقول 

فعلكم.

)ال( الكلمة االأكرث �ضيوعًا للطفل دون الثالثة .. ملاذا وما طرق عالجها؟
هي الأكرث �صعبية لدى الطفل... والأكرث ترددًا على ل�صان الأهل اأي�صًا؛ فاأمام مل�س الأطفال لكل �صيء وح�صر اأنوفهم يف كل مكان...
ل يكف الأهل عن قول )ل(؛ ل تلم�س هذا، ل تفعل هذا، ونظرًا لف�صول الطفل يف هذا العمر والرغبة يف معرفة اإن كان باإمكانهم 
اأ�صلوب الرتبية الذكي  اإليهم...عن  ال�صيطرة على الأحداث والأ�صخا�س فهم يكررونها عالية مدوية يف كل منا�صبة واأمر يوجه 

حتدثنا الدكتورة ماجدة م�صطفى اأ�صتاذة املناهج والرتبية بجامعة حلوان.
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دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:  04 مار�ص 2020 �ملودعة حتت رقم: 326915 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية  
با�سببم: مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م 

وعنو�نه:مبنى / �سركة �لد�ر �لعقارية �ص م ع )HQ(، �ساطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لنقل بو��سطة �حلافالت و�ل�سيار�ت وقطار�ت  �لرحالت و�ل�سفر؛ خدمات  �لنقل؛ خدمات تنظيم  خدمات 
�ملرتو و�لقو�رب و�ملعديات و�لتاك�سي �ملائي و�سيار�ت �لأجرة و�لدر�جات �لهو�ئية و�لتليفريك و�ل�سيار�ت بدون 
�سائق؛ معلومات �ل�سفر؛ توفري مر�فق �سف �ل�سيار�ت؛ خدمات �رتياد �لأماكن �ل�سياحية؛ خدمات �ل�سياحة؛ 
خدمات وكالت �ل�سفر؛ خدمات تنظيم �لرحالت و�ل�سفر؛ خدمات وكالت �حلجز؛ حجز �لتذ�كر لأماكن 
�لركاب؛ خدمات  نقل  �ل�سيار�ت؛  تاأجري  �لق�سرية؛ خدمات  و�لرحالت  تنظيم �جلولت  �ل�سياحي؛  �جلذب 
�حلافالت �ل�سياحية؛ خدمات �ملر�سدين �ل�سياحيني؛ خدمات حجز �ل�سفر؛ خدمات حجز �لنتقالت؛ توفري 
معلومات �ل�سفر؛ خدمات تو�سيل �لر�سائل و�لطرود؛ خدمات �لتاك�سي؛ خدمات قيادة �ل�سيار�ت؛ خدمات 
�لنقل باحلافالت؛ خدمات �لنقل باملعديات و�لقو�رب؛ �لرحالت �لبحرية بالقو�رب و�ليخوت؛ تاأجري عربات 
�سباقات �ل�سيار�ت؛ تغليف وتخزين �ل�سلع؛ توفري �ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�لن�سائح فيما يتعلق باخلدمات 

�ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية. 
�لو�قبعة بالفئة:  39

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة  »YAS« باأحرف لتينيه.
�ل�سببرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:  09 �غ�سط�ص 2012 �ملودعة حتت رقم: 177749 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية  
با�سببم: جي �ف �ت�ص كابيتال �ملحدودة  

وعنو�نه:�لطابق 4، �ملبنى 3 مبنطقة �لبو�بة، منطقة �لبو�بة، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �ص.ب.506544، دبي، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إد�رة �ل�سناديق �ل�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية؛  �لتاأمني؛ �ل�سوؤون �لتمويلية؛ �ل�سوؤون �ملالية؛ �ل�سوؤون �لعقارية؛ 
�ل�ست�سار�ت �ملالية؛ �لتقييم �ملايل؛ �ملعلومات �ملالية؛ �لإد�رة �ملالية؛ �لكفالة �ملالية؛ ��ستثمار�ت �ل�سناديق؛  
يف  �ل�سم�سرة  �ل�سم�سرة؛  �مل�سرتكة؛  �ل�سناديق  �ل�ستثمار؛  تقييم  �ل�ستثمار؛  معلومات  �ل�ستثمار؛  �إد�رة 
�لأور�ق �ملالية؛ �ل�سم�سرة يف �لأ�سهم و�ل�سند�ت؛ �ل�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية يف �لأ�سهم؛ متويل �سر�ء �لأ�سهم؛ 
�سناديق  يف  �ل�ستثمار  خدمات  �ل�سخ�سية؛  �لأ�سهم  خطط  يف  �ل�ستثمار  �ل�سخ�سية؛  �لأ�سهم  خطط  �إد�رة 
و�ل�ست�سار�ت  و�ملعلومات  �مل�سورة  خدمات  �خلا�سة؛  �لأ�سهم  �سناديق  ��ستثمار�ت  �إد�رة  �خلا�سة؛  �لأ�سهم 
�ملتعلقة با�ستثمار�ت �سناديق �لأ�سهم �خلا�سة؛ �إد�رة �ل�سناديق و�ل�ستثمار�ت؛ متويل �ل�ستثمار�ت؛ خدمات 
�ل�سم�سرة لال�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية؛ خدمات �مل�سورة و�ملعلومات و�ل�ست�سار�ت فيما يتعلق باخلدمات �سالفة 

�لذكر.   
�لو�قبعة بالفئة:  36

لتينيه. باأحرف    «  GFH CAPITAL « و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة
�ل�سببرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:  04 مار�ص 2020 �ملودعة حتت رقم: 326918 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية  
با�سببم: مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م 

وعنو�نه: مبنى / �سركة �لد�ر �لعقارية �ص م ع )HQ(، �ساطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لفنادق؛ خدمات �لفنادق �ل�سغرية )�ملوتيالت(؛ خدمات فنادق �ملنتجعات؛ خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت؛ 
�ملوؤقت؛  �لإيبببو�ء  وتوفري  ترتيب  �لفنادق؛  يف  �حلجز  خدمات  و�ملببوؤمتببر�ت؛  �ملعار�ص  للعقد  �ملببر�فببق  توفري 
خدمات �ل�سقق �لفندقية؛ خدمات �لفنادق لتوفري مر�فق لعقد �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�ص و�لدور�ت 
توفري  خدمات  �ل�سيافة؛  خدمات  و�ملحا�سر�ت؛  و�ملببوؤمتببر�ت  �لتجارية  و�ملعار�ص  �لعمل  وور�ببص  �لتدريبية 
�لأطعمة  توفري  �لتموين؛  خدمات  و�مل�سروبات؛  �لأطعمة  خدمات  ب�ساأن  �لتعاقد  و�مل�سروبات؛  �لأطعمة 
و�ملبب�ببسببروبببات؛ خببدمببات �ملببقبباهببي و�ملببطبباعببم وردهببببات �ملببطبباعببم و�لببوجبببببات �جلبباهببزة؛ تببوفببري مببر�فببق �لوجبات 
د�خل  و�مل�سروبات  �لأطعمة  توفري  بالتجزئة؛  �لبيع  د�خل جممعات  و�مل�سروبات  �لأطعمة  توفري  �ل�سريعة؛ 
و�مل�سورة  و�ل�ست�سار�ت  �ملعلومات  توفري  و�مل�سروبات؛  �لأطعمة  �متياز  توفري من�سات  �لرتفيهية؛  �حلد�ئق 
�سبكة كمبيوتر  �ملعلومات حول هذه �خلدمات عر  �أعبباله، مبا يف ذلك توفري  �ملذكورة  �ملتعلقة باخلدمات 

عاملية. 
�لو�قبعة بالفئة:  43

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة  »YAS« باأحرف لتينيه.
�ل�سببرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  04 مار�ص 2020 �ملودعة حتت رقم: 326902 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�سببم: مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م 
وعنو�نه:مبنى / �سركة �لد�ر �لعقارية �ص م ع )HQ(، �ساطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�ساط �ملكتبي؛ ترتيب وتنظيم �ملعار�ص لغايات جتارية  �لإعالن؛ 
�أو دعائية؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ �مل�ساعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ �إد�رة �لأعمال و�ل�ست�سار�ت 
�إد�رة م�ساريع  �ملالهي؛  �لطابع �خلا�ص وحد�ئق  ذ�ت  و�لفنادق و�حلد�ئق  �ملطاعم  �أعمال  �إد�رة  �لتنظيمية؛ 
�لأعمال؛ �إد�رة �مل�سروعات �لتجارية )للغري(؛ �مل�ساعدة يف �لإد�رة �لتجارية �أو �ل�سناعية؛ خدمات �لت�سويق؛ 
�ملر�فق  توفري  �لببولء؛  مكافاآت  بر�مج  وتوفري  و�إد�رة  وتنفيذ  تنظيم  �لعامة؛  و�لعالقات  �لدعاية  خدمات 
�ملكتبية؛ خدمات �لتجزئة؛ خدمات �لتجزئة �ملبا�سرة؛ جتميع ت�سكيلة من �ملنتجات مل�سلحة �لغري مبا ميكن 
جمهور �مل�ستهلكني من معاينة تلك �ملنتجات و�سر�ئها بكل �سهولة وي�سر؛ خدمات توفري �أو تاأمني لالآخرين؛ 
�أبحاث  �لإد�رة �ل�سناعية؛ تاأجري �مل�ساحات �لإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن على و�سائل �لإعالم؛ خدمات 
�ل�سوق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات �لتجميع )باعتبارها م�ساعدة يف �لأعمال(؛ بيع �ملمتلكات باملز�د �لعلني؛ 
توفري �ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�لن�سائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

عن هذه �خلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
�لو�قبعة بالفئة:  35

و�سف �لعالمة:  كتبت كلمة  »YAS« باأحرف لتينيه.
�ل�سببرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالريد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:  04 مار�ص 2020  �ملودعة حتت رقم: 326906 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية  
با�سببم: مري�ل لإد�رة �لأ�سول ذ.م.م 

وعنو�نه:مبنى / �سركة �لد�ر �لعقارية �ص م ع )HQ(، �ساطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

و�ملنتجعات  و�ل�سبا  و�ملكاتب  و�لفلل  بال�سقق  يتعلق  فيما  و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات 
ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�لعقار�ت �ل�سناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ص وم�سامري �سباقات 
�لبطاقات  خدمات  �ملتعاملني؛  لببولء  كمكافاأة  �لقيمة  ذ�ت  �لبطاقات  �إ�ببسببد�ر  �لت�سوق؛  وقببرى  �لت�سوق  ومر�كز  �ل�سيار�ت 
�ملالية  �لكفالت  �ملخزنة؛  �لقيمة  ذ�ت  و�لأجهزة  �لبطاقات  خالل  من  �ملقدمة  �لدفع  م�سبقة  �لبطاقات  خدمات  �لنقدية؛ 
و�ل�سكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات  و�لثقافية؛  و�لريا�سية  �لرتفيهية  لالأن�سطة 
�إد�رة  خدمات  و�ل�سناعية؛  و�لتجزئة  و�ل�سكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  �إد�رة  و�ل�سناعية؛  و�لتجزئة 
�لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لإيجار؛  حت�سيل  خدمات  �لعقارية؛  �لو�ساطة  خدمات  �لإيجار؛  وفلل  �سقق  �إد�رة  �مل�ستاأجرين؛ 
�ل�سناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ل�ستثمار؛ خدمات  �لأ�سول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لر�أ�سمالية؛ �خلدمات  �ل�ستثمار�ت 
خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�سناديق 
�إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ل�سناديق �لعقارية؛ خدمات �ل�ستثمار �لعقاري؛ خدمات و�ساطة �لعقار�ت؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��سي؛ خدمات �سر�ء �لأر��سي؛ تقييم و�ختيار و�سر�ء �لعقار�ت لأغر��ص �لتطوير و�ل�ستثمار؛ 
�سر�ء �لأر��سي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات و�ل�ست�سار�ت و�لن�سائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عر �سبكة حا�سوب عاملية.
36 �لو�قبعة بالفئة:  

كتبت كلمة  »YAS« باأحرف لتينيه.  و�سف �لعالمة:  
�ل�سببرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد �أو �إر�ساله بالريد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  اإبريل  2020 العدد 12902 

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئبببرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سبببببادة/ميجا بل�ص لد�رة �لعقار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1973337 

تعديل ر�أ�ص �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �عالن/�إجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ميجا بل�ص لد�رة �لعقار�ت

MEGA PLUS PROPERTY MANAGEMENT

�ىل/ميجا بل�ص لد�رة �لعقار�ت - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

MEGA PLUS PROPERTY MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإع����������الن
تعلن د�ئبببرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سبببببادة/�سركة بيت �لهدهد للمقاولت و�ل�سيانة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة )ت�سامنية(  رخ�سة رقم:1171049 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سامل �سلطان علي حممد �لكندي %91

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد عبد�هلل حممد �ل�سيز�وي %2
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سعيد علي �سعيد علي �ل�سام�سي %5

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �حمد حممد ر��سد �سليمان �لنقبي %2
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان حمد علي �سلطان �ل�سام�سي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �سلطان علي حممد �لكندي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان عبد�هلل �سامل �سعيد �لزيدي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبد�هلل حممد �ل�سيز�وي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد علي �سعيد علي �ل�سام�سي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد ر��سد �سليمان �لنقبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإع����������الن
كلرز  �ل�سبببببادة/�سمارت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئبببرة  تعلن 

لل�سيانة �لعامة
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2680163 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة خالد �سليمان علي حممد �ملعمري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف عبد�هلل عبد�لقادر �ليو�سفي

 فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12902 بتاريخ 2020/4/6 

اإع����������الن
وم�ساوي  �ل�سبببببادة/فطائر  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئبببرة  تعلن 

ب�سائر �ل�سام
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1022593 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حممد خمي�ص جمعه �حلميدي �لكعبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف جابر خادم حميد �لعوفرى �ملن�سوري

 فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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من منا ل ترغب يف احل�صول على ب�صرة ن�صرة، وفاحتة اللون، ومن منا ل تبحث دائما عن 
اأ�صعارها، وبني كيف لنا اأن ل  اأمام غالء  ما�صكات لتنظيف الوجه فنقع جميعا يف حرية 
ن�صرتي تلك املا�صكات باهظة الثمن، ويف الوقت ذاته نح�صل على نف�س نتايجها، فاإن 
كنتي ل تعلمني عزيزتي ما هي فوائد ما�صكات الوجه، فهي من �صاأنها تنظيف ب�صرتك 
بعمق، بالإ�صافة اإىل منحك ب�صرة موحدة اللون، ناعمة امللم�س، خالية من الروؤو�س 
البي�صاء وال�صوداء، فاإن اأردتي اأن تتعريف على هذا احلل ال�صحري، وتوفرين نقودك، 
وحت�صلني على نتيجة مبهرة، تابعي معنا املقالة التي �صنخربك من خاللها عن ما�صكات 

لتنظيف الوجه.

بعيدًا عن ال�صكل التقليدي للكحل الأ�صود، بات الكحل الأزرق من �صيحات املكياج الرائجة 
�صنوافيِك  واليوم  ا�صتثناء،  بدون  اإطاللتك  كل  يف  بها  والتاألق  اعتمادها  باإمكانك  التي 

بطريقة ر�صم العني بالكحل الأزرق لتنب�صي جاذبية.

بينما يعرب ملعان ال�صعر عن �صحته وجماله بينما يحكي ملعان الوجه الكثري من امل�صاكل التي 
تعاين منها ب�صرتك، ول فاأنت م�صرة على التخل�س منه ب�صتى الطرق، ولذا تعريف معنا على 

حيل التخل�س من ملعان اجلبهة والأنف عرب ال�صطور القادمة

ما�صك الزبادي والليمون
متزج ملعقتان كبريتان من �لزبادي، مع قطر�ت من �لليمون، 
يغ�سل  ثم  دقائق،   5 �لوجه  باملزيج، ويرتك على  �لوجه  يدلك 

�لوجه.
ذلك �ملا�سك يفيد �أ�سحاب �لب�سرة �لدهنية، و�ملعر�سني لإمتالء 
�لب�سرة باحلبوب، �أو لعالج �لب�سرة �لتي تعاين من �أثار �لندوب 
�لعمر  تقدم  عن  �لناجتة  �لد�كنة  �لبقع  عببالج  �إىل  بالإ�سافة 
�ل�سم�ص، ومن  �لتعر�ص لفرت�ت طويلة لأ�سعة  �لناجتة عن  �أو 
يف  وي�ساعد  لببلببعببدوى،  م�ساد  �أنبببه  هببو  للب�سرة  �لليمون  فببو�ئببد 
�لزبادي فهو  �أما عن  �لب�سرة،  �لتي فقدته  �لكولجني  ��ستعادة 
ي�ستعيد تو�زن �لب�سرة، لحتو�ئه على �إنزميات تقتل �لبكترييا 

�ملوجودة يف �لب�سرة.

ما�صك الكركم واحلم�س
دقيق �حلم�ص مع ملعقتان  4 معالق كبرية من  يخلط جيد� 
�ببسببغببريتببان مبببن �لبببلبببن، ثبببم يببفببرد �ملببا�ببسببك عببلببى كببامببل �لوجه 
�لب�سرة فو�ئد  تت�سرب  �ساعة حتى   4/1 ملدة  و�لرقبة، ويرتك 

�ملا�سك، يغ�سل �لوجه بالغ�سول �ملنا�سب و�ملاء �لفاتر.
�لب�سرة،  تفتيح  يف  تفيد  مكونات  على  �حلم�ص  دقيق  يحتوي 
حيث يعمل كمنظف طبيعي، ويزيل �لبقع �لد�كنة، �لتي جتعل 
ببب�ببسببرة �لببوجببه تببعبباين مببن �خببتببالف �لبببدرجبببات، وميببنببح �لوجه 

�لن�سارة، يحارب �لبثور.

ما�صك دقيق ال�صوفان
�سعي يف طبق �سغري ملعقة كبرية �حلجم من دقيق �ل�سوفان، 
�مزجي  �لأبي�ص،  �لع�سل  من  �سغرية  وملعقة  حليب،  وملعقة 
على  �فرديها  لينة،  تت�سكل عجينة  �ملكونات جيد�، حتى  جميع 
بببرفببق، يف  �أ�سابعك  ببباأطببر�ف  دلببكببي  وجببهببك ورقبببببتببك، وبعدها 

حركة د�ئرية، ثم �غ�سلي �لوجه باملاء �لفاتر.
ينظف  فهو  �ل�سوفان،  هو  �لب�سرة  على  �للطيفة  �ملق�سر�ت  من 
�لب�سرة ويطهر �مل�سامات من �لبكرتيا و�ل�سو�ئب، وما مييزه �أنه 
�أنه  �لب�سرة �حل�سا�سة، كما  �لب�سرة، حتى  �أنو�ع  منا�سب جلميع 
ويزيد  �لوجه،  �حمر�ر  من  ويخفف  لالإلتهابات  كم�ساد  يعمل 

من قدرة �لب�سرة على �إنتاج �لكولجني.

ما�صك ع�صل النحل واحلليب
مع  �للن،  من  كبرية  ملعقة  وهببي  معا،  �لتالية  �ملكونات  منببزج 
غ�سول  مببن  قببطببر�ت  �لنحل،  ع�سل  مببن  �سغرية  ملعقة  �إ�سافة 
�لوجه، يفرد �ملا�سك على ب�سرة �لوجه، وتدلك برفق، ثم يغ�سل 

باملاء �لبارد.
�جلافة، حيث  �لب�سرة  �أ�سحاب  تفيد  �لتي  �ملا�سكات  �أف�سل  من 
يببتبباأثببر ذلبببك �لببنببوع مببن �لببببب�ببسببرة بببالببعببالمببات �لببدقببيببقببة و�لتي 
�أنو�ع �لب�سرة �لأخرى، فالع�سل  تعك�ص تقدم �ل�سن �سريعا، عن 
يتخل�ص  و�حلببلببيببب  للب�سرة،  قببوي  ومببرطببب  للبكرتيا  م�ساد 
�لنعومة، و�لنظافة، فهو يحتوي على  �ل�سو�ئب، ومينحها  من 

حم�ص �لالكتيك.

ما�صكات لتنظيف الب�صرة بعمق
�إفر�ز  �إز�لببتببه، ومببع  �لوجه، بعد  �آثبباره على ب�سرة  �ملكياج  يببرتك 
تربة  �لأتبببرببببة، ت�سبح  �إىل  وتببعببر�ببسببهببا  �لببببب�ببسببرة،  مببن  �لبببدهبببون 
�مل�سام  لتنقية  بعمق  �لتنظيف  �إىل  وحتتاج  للبكترييا،  خ�سبة 
من �ل�سو�ئب، ومنع ظهور �لبثور و�حلبوب، غ�سول �لب�سرة ل 
يقدر وحده على حماربة كل �لآثار �لتي تخلفها تلك �لأ�سياء، 
�لب�سرة بعمق من  ��سبوعية لتنظيف  لذ� عليكي عمل ما�سكات 

�لد�خل.

ما�صك الكاكاو والقهوة
�لببقببهببوة مببن �ملبب�ببسببروبببات �لببلببذيببذة، وميببكببن عببمببل مببا�ببسببكببات من 
�جللد  خبباليببا  مببن  �لببببب�ببسببرة  تخل�ص  لأنببهببا  وذلبببك  م�سحوقها، 
�جللد  ي�ساعد  �لببكبباكبباو  �أمبببا  �ملبب�ببسببام،  تنقية  على  وتعمل  �ملببيببتببة، 
�لتجاعيد،  وحمبباربببة  لونه،  وتفتيح  �لبقع  من  �لتخل�ص  على 

و�خلطوط �لدقيقة.
املكونات:

- ملعقة �سغرية من ع�سل �لنحل
- ملعقة �سغرية من �لن.
 ملعقة �سغرية من �للن.

 ملعقة �سغرية من �لكاكاو.
 قطر�ت من �لليمون.

طريقة �لتطبيق:
ب�سرتك،  عببلببى  ثببم طبقيها  �ملببكببونببات،  خببلببط  هببو  مببا عليك  كببل 
و�تركيها من 20 : 30 دقيقة، ثم �غ�سلي وجهك باملاء �لفاتر.

ما�صك القرفة والع�صل
�ملكونات:

- ملعقة كبرية �حلجم من ع�سل �لنحل.
 ن�سف ملعقة من م�سحوق �لقرفة.

 ربع ملعقة من جوزة �لطيب.
الطريقة:

يف طبق �سغري �خلطي �لع�سل، مع م�سحوق �لقرفة، مع جوزة 
ربع  ملببدة  يببرتك  نظيفة،  ب�سرة  على  �خلليط  و�فبببردي  �لطيب، 
باملاء  مبا�سرة  وبعدها  �لببد�فببئ،  باملاء  �لوجه  يغ�سل  ثم  �ساعة، 
�لبارد، وجتفف �لب�سرة بفوطة قطنية نظيفة، ثم تدهن بكرمي 
مرطب منا�سب لنوع ب�سرتك، يجدر �لإ�سارة �إىل �أن تطبيق ذلك 
باملا�سك،  �ملوجودة  �ملكونات  نتيجة  بالوخز،  ي�سعرك  �ملا�سك قد 
�لوجه، حتى تعريف على  لذ� طبقيه على جزء من يديك قبل 
�إلتهابات  ي�سبب  مل  و�إن  �ملا�سك،  لذلك  ب�سرتك  قابلية  مببدى 

طبقيه على وجهك كما ذكرنا.
بعمق،  �لب�سرة  تنظيف  على  يعمالن  و�لقرفة،  �لطيب،  جببوزة 

وزيادة ن�ساط �لدورة �لدموية، 
كما  نبب�ببسببارة،  و�كببرث  �أنببقببى،  ب�سرتك  تبدو  �ملبب�ببسببام، حتى  وتنقية 

يخل�سك �ملا�سك مع �لإ�ستمر�ر عليه من �لبثور، و�حلبوب.

ما�صك �صودا اخلبز والع�صل الأبي�س
املكونات:

�خلبز. �سود�  من  �حلجم  �سغرية  ملعقة   2
�لع�سل. من  �حلجم  �سغرية  مالعق   3

طريقة تطبيق املا�صك:
يخلط كل من �ل�سود� مع ع�سل �لنحل مع بع�سهم �لبع�ص، ثم 

يفرد �خلليط على ب�سرة �لوجه، 
ويفرك قليال،

�أخببرى وبعد دقيقتني  مببرة  دقببائببق، دلكيه   وبعد مببرور خم�سة 
��سطفيه باملاء �لفاتر.

ما هي الروؤو�س ال�صوداء
�لروؤو�ص �ل�سود�ء هي عبارة عن بثور �سغرية، �أو نتوء�ت �سود�ء 
�أو  م�سامها،  �نبب�ببسببد�د  ب�سبب  �لب�سرة،  جلد  على  تظهر  �لببلببون، 
نتيجة �لإ�سابة بحب �ل�سباب، وهي تقع حتت نوع حب �ل�سباب 
�ل�سائعة،  �جللدية  �لأمر��ص  من  وهي  �ملتو�سطة،  �لدرجة  من 
�لبببوجبببه، و�لببظببهببر، و�لأكببببتبببباف، و�لعنق،  و�أمببباكبببن ظببهببورهببا يف 
�لزيوت وخاليا  ب�سبب تكون خليط من  �ي�سا، وتنتج  و�ل�سدر 
�جللد �مليتة، فتت�سبب يف �سد م�سام �جللد، ومع تعر�سها للهو�ء 

تتاأك�سد وتكت�سب �للون �لد�كن.
لبببذ� مببن �ملببهببم تنظيف �لببببب�ببسببرة، وعببمببل �ملببا�ببسببكببات �لببتببي تزيل 

�لروؤو�ص �ل�سود�ء.

ما�صكات لزالة الروؤو�س ال�صوداء
ما�صك اجلالتني

من  ملعقتان  مع  �جليالتني  من  �حلجم  كبرية  ملعقة  يخلط 
�إنبباء، ثم يو�سع على نار هادئة، وبعدها بثو�ين يز�ل  �للن، يف 
من عليها، ثم يقلب، وبعد �أن يرد يطبق على �لأنف، و�ملناطق 
 20 مببرور  بعد  �ل�سود�ء،  �لببروؤو�ببص  �لتي حتتوي على  �لأخبببرى 
دقيقة تز�ل �لطبقة �لتي تكونت برفق، وهكذ� تخرج �لروؤو�ص 

�ل�سود�ء مع طبقة �جليالتني.

ما�صك الع�صل والليمون
ملعقة  �لببنبباجت  �لع�سري  �إىل  و�سيفي  كاملة  ليمونة  �عبب�ببسببري 
�سغرية من ع�سل �لنحل، قلبي حتى ميتزجا معا، طبقيه على 
باملاء  ي�سطف  دقائق   10 بعد  �ل�سود�ء،  �لبثور  و�أمبباكببن  �لأنببف 
�لد�فئ ثم �لبارد، لغلق �مل�سام، وعدم تكون �لزيوت بد�خلها من 

جديد.

ما�صك ماء الورد
مببع ملعقتان  �ملببطببحببون،  �لببزجنبببببيببل  مببن  كبببببرية  ميبببزج ملعقة 
�أماكن �لروؤو�ص  �لببورد، يطبق هو �لأخر على  كبريتان من ماء 
�أو على �لوجه، ويرتك ملدة ربع �ساعة، ثم  �ل�سود�ء يف �جل�سم، 
يغ�سل باملاء �لبارد، ومن ثم �غم�سي قطعة قطن نظيفة يف ماء 

�لورد، ومرريها على وجهك.

ما�صك الليمون وبيا�س البي�س
معا  وي�سربا  بي�سة،  بيا�ص  مببع  ليمونة  ن�سف  ع�سري  ميببزج 
بال�سوكة، �دهني �ملزيج على ب�سرتك، وبعد ع�سر دقائق، �أو بعد 
�أن يجف ي�سطف باملاء �لفاتر جيد�، يكرر �ملا�سك مرتني خالل 

�لأ�سبوع �لو�حد،
 ومع �لوقت �سوف تالحظني �لنتيجة.

ما�ضكات طبيعية لتنظيف الب�ضرة 

طرق وحيل للتخل�ص من ملعان الوجه

اأهم احليل للتخل�س من ملعان الوجه
10 حيل للتخل�ص من  �أهم  �سوف نتطرق هنا عن 
قابلة  وجميعها  وب�سيطة  �سهلة  وهببي  �لببوجببه  ملعان 

للتطبيق. 

يف  ي�صاعدك  وجهك  غ�صول  اأن  من  -تاأكدي 
التخل�س من ملعان الوجه

�إذ� مل يكن لديك منظف مبادة حم�ص �ل�سالي�سيليك 
�أو حم�ص �جلليكوليك �أو �لبنزويل بريوك�سايدعلى 

�لأقل %2 ولديك ب�سرة دهنية ، فيجب عليك �إعادة 
�لببنببظببر فببيببه، فببهببذه �ملببكببونببات �ببسببوف تببيبب�ببسبباعببدك يف 
لك  �أن يجفف  دون  �لببز�ئببدة  �لببزيببوت  �لتخل�ص من 
ب�سرة �أي�سا ، �غ�سل يديك قبل غ�سل وجهك لتجنب 

و�سع �لزيوت من �أ�سابعك على جلدك.

-ا�صتعيني بقطرات من الكحول للتخفيف من 
اللمعان يف اجلبهة والأنف

من �ملتعارف عليه باأن ��ستخد�م منظفات �ملبنية على 

قطر�ت  عدة  �أن  �إل  ب�سدة،  �لب�سرة  يجفف  �لكحول 
من �لكحول �ملو�سوعة على و�سادة من �لقطن هي 
يف  �ملوجودة  �لز�ئدة  �لزيوت  من  بتخلي�سك  كفيلة 
�جلبني و�لأنف و�لذقن(. ولكن نعود ونحذرك باأنه 
يجب ��ستخدم �لكحول ب�سكل لطيف لتجنب جفاف 

وجهك �أكرث من �لالزم.

قبل  وج��ه��ك  على  الثلج  م��ن  مكعب  م���رري   -
تطبيق املكياج

نن�سحك دوماً بتمرير مكعب من �لثلج على وجهك 
كل يوم يف �ل�سباح بعد تنظيف �لب�سرة وقبل تطبيق 
�مل�سام  �إغببالق  �إىل  يببوؤدي  �لأمببر �سوف  �ملكياج، فهذ� 
�لوجه  على  �لزيت  ظهور  من  و�لتخفيف  �لو��سعة 

وبالتايل جتنب ملعان �لب�سرة و�لوجه. 
تطبيق  ق��ب��ل  ال��ربامي��ر  ع��ن  ت�صتغني  ل   -

املكياج
�لوجه  ملعان  من  للتخل�ص  �ملثايل  �لر�مير  يعتر 
�لز�ئد  �لبببزيبببت  �مببتبب�ببسببا�ببص  يبب�ببسبباعببد يف  �لبببببذي  هبببو 
خمملية.  نبباعببمببة  مل�سة  ب�سرتك  ومببنببح  �لببفببور  عببلببى 
على  حتتوي  �لببذي  �لببر�ميببر  �ختيار  يف�سل  وكما 
�ل�سيليكون، حيث يقلل من مظهر �خلطوط وحجم 
�مل�سام و�لتحكم يف �لزيت وي�ساعد على دو�م �ملاكياج 
على مد�ر �ليوم، وكما يعمل مبثابة حو�جز بالن�سبة 
م�ستح�سر�ت  لديهمح�سا�سية جتاه  �لذين  لأولئك 

�لتجميل �أو م�ستح�سر�ت �لتجميل.

طريقة ر�صم العني بالكحل الأزرق
-دمج �لكحل �لأزرق مع ظالل �لعيون �لرت�بية

- قومي بتطبيق ظالل �لعيون �لرت�بية بدرجاتها 
�سعي  ثببم  ومببن  �إطبباللببتببك،  تنا�سب  �لببتببي  �ملختلفة 
من  ببببدًء  خببط  ب�سكل  عينيِك  د�خبببل  �لأزرق  �لكحل 
�أن  ويف�سل  للخارجية،  و�ببسببوًل  �لد�خلية  �لببز�ويببة 
تختاري �لكحل �لأزرق �لد�كن �لذي �سيرز جمالك 
من  كثيفة  طبقة  �سعي  و�أخبببببري�ً  عببيببنببيببِك،  ورونببببق 

�ملا�سكار� على رمو�سك.

الآياليرن من  بدًل  الأزرق  – الكحل 
هناك �أكرث من طريقة باإمكانك �عتمادها يف تطبيق 
�أن  بعد  مثاًل  �لآياليرن.  عن  كبديل  �لأزرق  �لكحل 
جفنك  كامل  على  �لببرت�بببي  �لعيون  ظببالل  تطبقي 
�لعلوي و�ل�سفلي وبالطريقة �لتي تف�سلينها، بعدها 
�لز�وية  مببن  ببببدًء  �لببعببلببوي  �جلببفببن  بتحديد  قببومببي 
�لكحل  با�ستخد�م  �خلارجية  �إىل  و�سوًل  �لد�خلية 
�لكحل  مببن  عري�ص  خببط  بر�سم  �كتفي  �أو  �لأرزق، 
�لز�وية  نحو  ومببديببه  �جلببفببن  منت�سف  مببن  �لأزرق 
�خلببارجببيببة قببلببيبباًل، حببيببث ميببكببنببك تببطبببببيببق �لكحل 
�أو �لكتفاء بتحديد  �لأ�سود بعد ذلك د�خل عينيِك 

�جلفن �لعلوي، و�نهي مكياجك باملا�سكار�.

لوحده الأزرق  – الكحل 
�إذ� �أردِت ميكنك �لكتفاء بالكحل �لأزرق فقط بدون 

خط  بر�سم  قومي  لببذ�  معه،  �سيء  �أي  تعتمدي  �أن 
�ل�سفلية،  �لرمو�ص  حتت  �لأزرق  �لكحل  من  رقيق 
�أو حددي �لعني من �لد�خل بالكحل �لأزرق وكثفي 

بتطبيق  قبببومبببي  �أو  ببباملببا�ببسببكببار�،  بببعببدهببا  رمببو�ببسببك 
�لكحل  تطبيق  بعد  �لعلوي  جفنك  على  �لآيبباليببرن 

�لأزرق بد�خل �لعني.

ر�ضم العني بالكحل االأزرق لتنب�ضي جاذبية
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�لتكنولوجيا  موقع  حترير  مببديببرة  �أو�ببسببحببت 
)مببببوبببببيببببل زيبببببب�ببببببسببببببر.دي( �لأملبببببببببببباين مببببرييببببام 
من  حموها  يتم  ل  �لبيانات  �أن  روهن�سرتوت، 
�إجبببر�ء عملية  �لببذ�كببرة �حلديثة عند  رقبباقببات 
ت�سنيف  يتم فعله هو  ما  لكن كل  )�حلبببذف(، 
��ستعادة  ميكن  �أنببه  كما  خالية،  باأنها  �لببذ�كببرة 
مرة  �لب�سيطة  �لإجببببببر�ء�ت  ببع�ص  �لبببببيببانببات 
�أخرى، وهو ما قد ل يرغب فيه مالك �جلهاز 

�لقدمي.

ن�صخ احتياطي
�لبيانات  تختفي  �أن  �مل�ستخدم  يرغب  مل  �إذ� 
�ل�سخ�سية مع �جلهاز، فيمكن تاأمينها، وذلك 
�إجبببر�ء  �أو  جببديببد  جببهبباز  �إىل  مبببببا�ببسببرة  بنقلها 
�لتخزين  خببدمببات  مب�ساعدة  �حتياطي  ن�سخ 

�أندرويد  در�يف( على نظام  �ل�سحابي )غوغل 
�آبل.  لأجببهببزة  بالن�سبة  كببالود(  )�آي  خدمة  �أو 
�إمكانية  �أي�سا  �ملنتجة  �ل�سركات  بع�ص  وتقدم 
�لن�سخ �لحتياطي للبيانات با�ستخد�م برنامج 
�لهاتف  تو�سيل  يتم  بببذلببك،  وللقيام  خببا�ببص. 

باحلا�سوب بو��سطة )كابل(.
ت�سغيل  مببن  �جلببديببد  �مل�ستخدم  يتمكن  وحتى 
�لببهبباتببف �لببذكببي، يببجببب �أيبب�ببسببا �إز�لببببة ح�سابات 
م�ستخدمي  على  يتعني  حيث  �مل�ستخدمني، 
�أندرويد ت�سجيل �خلروج عن طريق �لإعد�د�ت 
�أجهزة  مع  �أمببا  )�حل�سابات(،  �سمن  �ملببوجببودة 
�آبل فاإنه يتم يف �لبد�ية ف�سل جميع �لأجهزة 

�ملرتبطة.
موقع  من  بيلمر  باتريك  �أو�سح  جانبه،  ومن 
�أنه  �لأملبببباين  �أونببباليبببن(  )هببايببزه  �لتكنولوجيا 

 Find( �آيفون  عن  �لبحث  وظيفة  كانت  �إذ� 
�إ�سد�ر  حتى  )�ملببتببوفببرة   )my iPhone
iOS 12( �أو �أين هو )Where is( )بدء� 
هذ�  �إلغاء  فاإنه يجب  فعالة،   )iOS 13 من 

�لتفعيل يف �إعد�د�ت خدمة )�آي كالود(.
ويف حال �لإ�سد�ر 10.2 من نظام ت�سغيل �آبل 
)�آي �أو �أ�ص( �أو �أقدم، فاإنه يتعني على �مل�ستخدم 
خدمتي  من  منف�سل  ب�سكل  �خلببروج  ت�سجيل 
)�آي كالود( و)�آي تيونز ومتجر �لتطبيقات(، 
�لإعد�د�ت  يف  �ملثبت  �لإ�ببسببد�ر  معرفة  وميكن 

�سمن بند )عام/معلومات(.
 )10.3 �أ�بببص  �أو  )�آي  �لإ�بببسبببد�ر  مببن  و�عببتبببببار� 
ميببكببن تبب�ببسببجببيببل �خلببببببروج مبببن )هبببويبببة �آبببببل( 
)�آي  �إعبببببببد�د�ت  خبببالل  مبببن   )AppleID(
كببالود(، وبببدء� من �لإ�ببسببد�ر 13 �حلببايل من 

نظام �لت�سغيل )�آي �أو �أ�ص( ي�سبح �لأمر �أكرث 
�إلغاء  يتم  حيث  �لتعيني،  �إعبببادة  عند  �سهولة 
وت�سجيل  �أوتوماتيكيا  �ملببوقببع  وظيفة  تفعيل 
�خلبببروج مببن )هببويببة �آببببل(.وعبببن طببريببق �إعادة 
�ببسبببببط �إعبببببببد�د�ت �ملبب�ببسببنببع، تببتببم �إز�لببببببة جميع 
�جلهاز  من  �ل�سخ�سية  و�لإعببببد�د�ت  �لبيانات 
�أجهزة  وعببلببى  فببقببط،  �لت�سغيل  نببظببام  ليبقى 
�أندرويد، ميكن �لعثور على هذ� �خليار �سمن 
�ل�سركة  على  �عتماد�  لكن  �لإعببببد�د�ت،  قائمة 
)�لإد�رة  قببائببمببة  �ببسببمببن  يببوجببد  قبببد  �ملبب�ببسببنببعببة 
�أو  �آببببل )�آي  نببظببام  �أو )�لببنببظببام(.ويف  �لببعببامببة( 
�أ�ص(، يتم هذ� عر خيار )�إلغاء كل �ملحتويات 
و�لإعببببببببد�د�ت( �ملبببوجبببود يف قببائببمببة �لإعببببببد�د�ت 
حتت بند )�إعادة �ل�سبط(، و�إذ� مت تفعيل كود 
�إدخال  فيجب  �لأطبببفبببال،  قفل  مثل  �لتقييد، 

هذ�.

تطبيقات تنظيف الذاكرة
تقوم  تطبيقات  عببن  �ل�سركات  بع�ص  و�أعلنت 
مرييام  لكن  متببامببا،  �لببهبباتببف  ذ�كبببرة  بتنظيف 
هببذه غري  �حلببذف  بر�مج  تعتر  روهن�سرتوت 
�بببسبببروريبببة، كببمببا �أن �ملببكببتببب �لحتببببببادي لأمبببان 
م�سح  �أن  يببرى   )BSI( �ملعلومات  تكنولوجيا 
هبببذه �لبببر�مبببج لببلبببببيببانببات مببن �لببهببو�تببف لي�ص 
ببببالأمبببر �ملبببوؤكبببد.و�لأ�بببسبببهبببل هبببو �لببكببتببابببة فوق 
�لبببذ�كبببرة ببببببيببانببات غببري مببهببمببة، مببثببل ت�سجيل 
ثم  �أخببببرى،  مببرة  �لببذ�كببرة  فيديو حتى متتلئ 
�إعبببببادة تببعببيببني �لببهبباتببف مبببرة �أخبببببرى، ويو�سي 
�ملكتب �لأملاين بهذه �خلطوة ب�سكل خا�ص مع 

�لهو�تف �لذكية �لأقدم.

اخل�صو�صية وحماية البيانات
�خل�سو�سية  مبو�سوع  �لهتمام  يجب  �أنببه  بريت�ص  و�أكببد 
وحماية �لبيانات عند �إن�ساء �لريد �لإلكرتوين �لرئي�سي، 
خلدمات  �ملقدمة  �ل�سركة  مقر  �حلا�سمة  �لعو�مل  ومببن 
�لوليات  يف  �لببقببانببون  ي�سمح  حيث  �لإلبببكبببرتوين،  �لببريببد 
�إىل جميع  بالو�سول  هناك  لل�سلطات  �لأمريكية  �ملتحدة 
على  �لأمبببر  نف�ص  ينطبق  ل  حببني  يف  �مل�ستخدم،  بببيببانببات 

�ل�سركات �لأوروبية.
�لريد  خلببدمببات  �ملقدمة  �ل�سركات  مببن  �لعديد  وهببنبباك 
�لإلكرتوين تعتمد على تقنية ت�سفري عملية نقل �لبيانات 

ما بني �مل�ستخدم ومر�كز �حلو�سبة.
و�أ�سار بريت�ص �إىل �أنه �إذ� مت �إر�سال �لر�سالة �لإلكرتونية 
بهذه �لطريقة فاإنها تكون م�سفرة، �إل �أن �ل�سركة �ملقدمة 

للخدمة ميكنها �لطالع عليها �إذ� رغبت يف ذلك.
وميكن منع ذلك من خالل �لعتماد على تقنية �لت�سفري 
�لبيانات  �لتعامل مع  �مل�ستلم، وذلك عند  �إىل  �ملر�سل  من 
�حلبب�ببسببا�ببسببة و�ملبببعبببلبببومبببات �ملبببهبببمبببة، حببيببث ل ميببكببن قببببر�ءة 

حمتويات �لر�سائل �إل لدى �ملر�سل و�مل�ستلم.

حلول الت�صفري

�ملعلومات  تببكببنببولببوجببيببا  لأمببببان  �لحتبببببادي  �ملببكببتببب  ين�سح 
بت�سفري ر�سائل �لريد �لإلكرتوين ب�سكل �أ�سا�سي، وهناك 
�لكثري من �حللول �لتي تعتمد على مفهوم �لت�سفري مثل 
 )Pretty Good Privacy( بريتي غود بر�يفا�سي

�ملعروف �خت�سار� با�سم )بي جي بي(،
�إذ�   ول تعمل تقنية �لت�سفري من �لنهاية �إىل �لنهاية �إل 
قام �ملر�سل و�مل�ستلم باإعد�د نف�ص نظام �لت�سفري، �إىل جانب 
�لتعقيد�ت �لتقنية �لأخرى �لتي جتعل �مل�ستخدم �لعادي 

يتخلى عن ت�سفري �لر�سائل �لإلكرتونية بالكامل.
و�أو�سح جو باجر من جملة �حلا�سوب )�سي تي( �لأملانية 
�خل�سو�سية  بببجببو�نببب  تهتم  �ببسببغببرية  �ببسببركببات  هببنبباك  �أن 
وحببمببايببة �لبببببيببانببات ببببدل مببن �لبب�ببسببركببات �لببكبببببرية �ملقدمة 

خلدمات �لريد �لإلكرتوين، 
للخ�سو�سية  كبببببرية  �أهببمببيببة  يبببويل  �ملبب�ببسببتببخببدم  كبببان  و�إذ� 
مثل  �سركات  على  �لعتماد  فاإنه ميكنه  �لبيانات  وحماية 
mailbox.( أو ميل بوك�ص.�أورغ� )Posteo( بو�ستيو

�أي  �إظهار  عدم  مع  �لأمان  بجو�نب  تهتم  لأنها   ،)org
و�حد�  يببورو�  �حل�ساب  تكلفة  وتبلغ  خم�س�سة،  �إعببالنببات 

�سهريا على �لأقل.
و�أو�سى بريت�ص باإن�ساء عناوين �إ�سافية ل�ستالم �لن�سر�ت 

�لإخبارية �أو �لت�سوق عر �لإنرتنت.
و�بببسبببدد �خلبببببببري �لأملببببببباين عببلببى �ببببسببببرورة فبب�ببسببل �ملتاجر 
خلطر  معر�سة  تببكببون  قببد  �لببتببي  �ل�سغرية  �لإلببكببرتونببيببة 
�لببقببر�ببسببنببة و�لحبببببرت�ق عببن عببنببو�ن �لببريببد �لإلكرتوين 

�لرئي�سي،
�إعادة  يجب  و�سوحا  �أكببرث  عامة  نظرة  على  وللح�سول   
وجتميعها  �لرئي�سي  �لببريببد  �إىل  �لببر�ببسببائببل  كببل  تببوجببيببه 
�ملختلفة  �لإلببكببرتوين  �لريد  و�إد�رتببهببا عن طريق بر�مج 

.)Thunderbird( مثل ثندر بريد
و�أ�ساف باجر �أن هناك �إمكانية تتيح للم�ستخدم �لتخل�ص 
�لريد  �ببسببنببدوق  يتكد�ص  ل  حببتببى  �لببعببنبباويببن  بع�ص  مببن 
بالر�سائل �ملزعجة، وميكن �لعتماد يف ذلك على �خلدمة 
 )Spamgourmet.com( كببوم  �سبامغورميت. 

�ملجانية.

كلمة مرور اآمنة
ومن �لأمور �ملهمة �أي�سا تاأمني ح�ساب �لريد �لإلكرتوين 
حماية  عببلببى  يقت�سر  ل  �لأمببببر  لأن  �آمبببنبببة،  مبببرور  بكلمة 
يرتبط  �إنببه  بل  فح�سب،  �ل�سخ�سية  و�ملعلومات  �لبيانات 

بالو�سول �إىل �خلدمات �لأخرى.
وهناك �لعديد من �خلدمات تتيح �إعادة تعيني كلمة �ملرور 
عن طريق �لريد �لإلكرتوين، فاإذ� متكن �لقر��سنة من 
�خرت�ق �حل�ساب فاإنهم �سيتمكنون من �إعادة تعيني كلمة 
على ح�ساب  و�ل�ببسببتببحببو�ذ  �لإلبببكبببرتوين،  �ملتجر  �ملبببرور يف 

ولذلك  ح�سابه،  على  �ملنتجات  �ببسببر�ء  وطببلببب  �مل�ستخدم 
ومعقدة  قوية  مببرور  كلمات  �إن�ساء  �مل�ستخدم  على  يتعني 
ي�سعب �خرت�قها مثل �ختيار �حلروف �لأوىل من جملة 
يحفظها جيد�، يف حني ت�ستمل بقية كلمة �ملرور على �أرقام 

وعالمات خا�سة.
فاإنه  جمانا  متوفر�  �لإلكرتوين  �لريد  عنو�ن  كان  و�إذ� 
ميكن مو��سلة ��ستخد�مه لتلقي �لن�سر�ت �لإخبارية حتى 

يتم �لحتفاظ بالر�سائل �لإلكرتونية �لتي مت جمعها.
و�أكد �خلبري �لأملاين بريت�ص �أنه ميكن �أي�سا نقل �أر�سيف 
وهناك  �جلببديببدة،  �خلببدمببات  �إىل  �لإلببكببرتونببيببة  �لر�سائل 

بنف�ص  �لر�سائل  نقل  وظيفة  تدعم  �ل�سركات  �لعديد من 
عن  �لك�سف  �مل�ستخدم  على  يتعني  �أنببه  �إل  �ملجلد�ت،  بنية 
كلمة �ملرور �خلا�سة بالريد �لإلكرتوين �لقدمي، ويجب 

تغيريها بعد ذلك على �لفور.
�أن هناك بع�ص بر�مج �لريد �لإلكرتوين  �إىل  بالإ�سافة 
مثل �أوتلوك وثندر بريد تتيح �إمكانية دمج عنو�ن �لريد 

�لإلكرتوين �جلديد مع �لعنو�ن �لقدمي،
بنية  �إن�ساء نف�ص  فاإنه يجب  وبالن�سبة للح�ساب �جلديد   
�ملجلد�ت للر�سائل �لإلكرتونية حتى ميكن نقل �لر�سائل 

ب�سهولة.

ن�ضائح ذهبية حلماية بريدك االإلكرتوين من االخرتاق

كيف تتخل�ص من بيانات هاتفك القدمية باأمان

اأو  �صواء كان لالأغرا�س اخلا�صة  ي�صكل الربيد الإلكرتوين ع�صب الت�صالت على الإنرتنت، 
العمل اأو الت�صوق عرب الإنرتنت اأو الإجراءات الإدارية، ولذلك يتعني على امل�صتخدم اختيار 

عنوان الربيد الإلكرتوين بعناية.
واأو�صح ماركو�س بريت�س من هيئة اختبار ال�صلع واملنتجات بالعا�صمة الأملانية برلني اأن الأمر 
يتوقف على الغر�س الذي يتم فيه ا�صتخدام الربيد الإلكرتوين، ولذلك فاإنه من الأف�صل اإن�صاء 
ليتمكن  والعائلة  لالأ�صدقاء  اإلكرتوين  الر�صمية وبريد  رئي�صي لال�صتف�صارات  اإلكرتوين  بريد 

امل�صتخدم من ت�صجيل الدخول لدى ال�صركات املهمة، مثل خدمات الدفع عرب الإنرتنت.

من وقت لآخر يحتاج املرء لتغيري هاتفه الذكي، وذلك للح�صول على اإمكانيات اأعلى ودقة اأعلى يف الت�صوير اأو ت�صميم اأف�صل اأو 
حتى لكرثة اأعطال الهاتف القدمي، لكن ماذا عن ال�صور والبيانات ال�صخ�صية الأخرى املوجودة يف الهاتف القدمي؟
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علينا ان ن�صتفيد من كل �صخ�س ميتلك خربة وموهبة يف املجال الفني

رجاء اجلداوي: احلياة مليئة 
بال�ضعوبات، واالأهم هو كيف تتعلم منها

موؤخر�ً؟ �ملر�أة  ل�سينما  �أ�سو�ن  مهرجان  يف  تكرميك  وجدت  • كيف 
- �سعدت جد�ً بالتكرمي و�حلفاوة �لتي قوبلت بها على مد�ر �أيام �ملهرجان، �سو�ء من زمالئي و�أ�سدقائي 
�لفنانني، �أو من �جلمهور و�أهل مدينة �أ�سو�ن �لذين �أ�سعدوين خالل فرتة وجودي، فبخالف جمال 
يف  �جلميلة  �لأيبببام  من  كانت  �ملهرجان  ففرتة  �لببعببايل،  و�لبببذوق  �لكرم  ياأتي  �ملعتدل  وطق�سها  �ملدينة 

حياتي.
حياته؟ يف  �لفنان  تكرمي  �لأف�سل  من  �أنه  ترين  • هل 

- بالتاأكيد، حتى يرى حب �لنا�ص ملا قدمه، فالعمل �لفني �سعب ل �سهل 
وبالتايل  كثرية،  لها  نتعر�ص  �لتي  و�لتحديات  �لبع�ص،  يعتقد  كما 
عندما يكون هناك تكرمي يجب �أن ير�ه �لفنان وهو على قيد �حلياة 
يتذكره  ويظل  �جلمهور  لببدى  �أثبببر�ً  تببرك  قدمه  ما  �أن  ي�سعر  حتى 

با�ستمر�ر.
�لأعمال،  بامل�ساركة يف مئات  • م�سرية فنية طويلة قمت خاللها 

ما �لذي تغري يف �لو�سط �لفني؟
- ثمة تغري�ت كبرية حدثت بالفعل، ولالأ�سف �أغلبيتها كانت �سلبية، 
فالو�سط �لفني يف �ل�سابق مل يعد كما هو �لآن، فاأنا من جيل �عتاد 
�أن ي�ساأل كل �لعاملني فيه على بع�سهم �لبع�ص، و�أن يكون هناك 
قوية  كانت  جمعتنا  �لتي  و�لعالقات  با�ستمر�ر،  حقيقي  تو��سل 
�لأجيال  لكن  جيلنا،  يف  �لآن  حتى  مببوجببودة  ومبباز�لببت  بالفعل، 
للفنانني  �لكبار  دعببم  �أن  كما  �لأمبببر،  هببذ�  ينق�سها  �جلببديببدة 
�ل�سباب �لذي كان موجود�ً يف �ملا�سي مل يعد هو �ملوجود �لآن، 
فهناك قامات فنية كبرية بال عمل، ول يوجد تر�سيحات لها 
باأدو�ر تنا�سب خرتهم، مما يجعلنا ل نر�هم على �ل�سا�سة، 
وهذ� �لأمر ي�سعرين باحلزن، خ�سو�سا �أننا ل نعرف قيمة 

�لفنان �إل بعد رحيله، وهو ما حدث مع كثريين بالفعل.
ب�سخ�سيات  مببرتبببببطببة  �ملبب�ببسببكببلببة  هببببذه  �أن  تببريببن  هبببل   •

حمددة؟
- ل �أحتدث عن �أ�سماء بعينها، ولكني �أحتدث عن �ل�ستفادة 
من خر�ت �لفنانني �حلقيقيني �لذين ل نر�هم يعملون �سو�ء 
�سرورة  يل  بالن�سبة  فامل�ساألة  �مل�سرح،  �أو  �لببدر�مببا  �أو  �ل�سينما  يف 
�أن ن�ستفيد من كل �سخ�ص ميتلك خرة وموهبة يف �ملجال �لفني، 

ل�سيما �أن هولء �لفنانني لديهم جمهور ينتظر �إطاللتهم بالفعل.
فيها؟ �ساركت  �لتي  �لتجارب  من  ��ستفدت  مدى  �أي  • �إىل 

- كل مرحلة يف حياتي �أفادتني كثري�ً، وكل فنان وقفت �أمامه تعلمت منه 
�سيئا �أ�ساف يل، ففي جتربتي مع فاتن حمامة بفيلم )دعاء �لكرو�ن( تعلمت 
ظروفا  ع�ست  ما  فرتة  ويف  �قدمه،  �لببذي  بامل�سهد  �لإح�سا�ص  كيفية  منها 
�سعبة مادية ��سطرتني �إىل �لعمل يف عدة مهن خمتلفة، وكذلك تعلمت 
حب(،  )��ساعة  بفيلم  بد�ياتي  يف  معه  عملت  عندما  �ل�سريف  عمر  من 
وكل خمرج �ساركت معه �ثر يف م�سريتي، فبالرغم من �ن هناك جتارب 

ل �أ�سعر بالر�سا عنها لكني ��ستفدت �أي�ساً منها.
�ر�ستقر�طية؟ عائلة  من  �أنك  �سوى  عنك  كثريون  يعلم  ل  • رمبا 

- بالفعل هذ� �لأمر �سحيح، لكني من عائلة متو�سطة ول�ست من عائلة �ر�ستقر�طية، ولكن �نتقايل 
مبدر�سة  و�لتحقت  �لر�ستقر�طية،  �لطبقة  �إىل  نقلني  كاريوكا  حتية  �لر�حلة  خالتي  مع  لالإقامة 
�لر�هبات �لتي �سكلت �سخ�سيتي بالفعل، لكن بعد ذلك تعر�ست ل�سعوبات كثرية يف حياتي، خ�سو�سا يف 
�لفرتة �لتي عار�ست فيها خالتي عملي بالفن لرغبتها يف �إكمال در��ستي باخلارج، فاحلياة د�ئماً مليئة 

بال�سعوبات، و�لأهم هو كيف تتعلم منها.
حمددة؟ �أدو�ر  يف  ح�سرك  بالأر�ستقر�طية  و�سفك  �أن  ترين  • هل 

�ل�سيدة  �سخ�سية  حتى  فح�سب،  �لر�ستقر�طية  فيها  �كببن  مل  حببيبباتببي،  يف  خمتلفة  �أدو�ر�  قببدمببت   -
�لر�ستقر�طية يف كل مرة كنت �قدمها مل يكن بها تكر�ر لأدو�ر �سابقة، فمثال دور يف )حنفي �لبهة( 
يختلف عن �سخ�سيتي يف )�لزعيم(، و�لعمالن مع �لفنان �لر�ئع عادل �إمام، فلم �أ�سع ل�ستغالل جناح 

�سكل حمدد يل لأقوم بتكر�ره.
�لآن؟ �لفنية  م�سريتك  ترين  • كيف 

و�أ�سبح  �أكببر،  نظري  وجهة  فيها من  �لنجاحات  لكن  �أي�ساً،  و�إخفاقات  فيها جناحات  �أر�هببا جيدة،   -
�أن تكون هذه �لثقة  لدى �جلمهور ثقة فيما �قدمه، �لأمر �لذي يجعلني �حر�ص يف �ختيار�تي دوماً 
يف حملها، و�أل �أ�سارك يف عمل ل ينا�سب تاريخي وما قدمته من قبل، فكلما يكون لديك ر�سيد لدى 
�جلمهور يزد�د �ملو�سوع تعقيد�ً، و�عتر نف�سي من �لفنانات �لالتي حاولن �لتو��سل مع �جليل �جلديد 

حتى �كون قريبة منهم، وهو ما �مل�سه من ردة فعل ما �قدمه حتى يف �طاللتي �لتلفزيونية و�لإذ�عية.
�جلمهور؟ على  فيها  وتردين  )�ن�ستغر�م(  على  �سفحة  د�سنت  �ل�سبب  لهذ�  • هل 

- بالتاأكيد و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �أ�سبحت م�ساألة مهمة �ليوم لأي فنان، و�تابع ما يكتب فيها من 
وقت لآخر عر ح�سابي، �سحيح �ن هناك بع�ص �لتجاوز�ت �لتي حتدث �أحياناً يف �لتعليقات لكني ل �أرد 
عليها، و�أحيانا �أقوم بالتعليق ب�سكل �إيجابي للم�سيء لعله يغري �سلوكه، فطريقتي و�أ�سلوبي متنعني من 

�لرد بخالف ذلك، وجمهوري تعليقاته �يجابية حتى لو كانت حتمل لوما �أو عتابا.

ديانا كرزون: 
الوعي هو 

ال�ضالح الذي 
�ضنحمي به بلدنا

وجببهببت �لنجمة �لأردنبببيبببة ديببانببا كببببرزون، جمببمببوعببة من 
�مل�ستجد،  كببورونببا  فببريو�ببص  ملحاربة  �لتوعوية  �لن�سائح 
�لأردين:  لل�سعب  ن�سائحها  موجهة  فيديو  يف  وقببالببت 

)لعيونك يا �أردن �إحنا معك(.
و�أكببببدت ديببانببا �أن �لببوعببي هببو �لبب�ببسببالح �لبببذي �سنحمي به 
بلدنا، م�سددة على كل �لر�سائل �لتوعوية بالتز�م �جلميع 

مبنازلهم، وعدم �خلروج منها منعاً لنت�سار �لفريو�ص.
�ملبادر�ت،  ولكل  �لأردين،  �ل�سعب  لأبناء  �ل�سكر  وقدمت 
كما خ�ست �حلكومة �لأردنية بال�سكر على ما تقوم به من 
�إجر�ء�ت للحفاظ على �أبناء �ل�سعب �لأردين، وكذلك لكل 
�لتي  �لأمنية  و�لأجببهببزة  �لأردين،  �لعربي  �جلي�ص  �أفببر�د 
تو��سل عملها �لليل بالنهار للحفاظ على �سالمة �لأردن 
تخافو�  )ل  ر�سالتها  و�ختتمت  �ملر�ص،  هببذ�  من  و�سعبه 

�لأردن بخري بعون �هلل وجهود ملكنا عبد�هلل(.
وظببهببرت ديببانببا يف فببيببديببو �آخببببر، وهبببي حتببباول �أن حتب�ص 
�لأردين، ب�سرورة  �ل�سعب  �أبناء  �إىل  فيه  تتو�سل  دموعها 
�للبببتبببز�م يف مببنببازلببهببم، وعبببدم �خلببببروج حببتببى تتمكن كل 
�لكو�در �لطبية من �لعمل و�لق�ساء على فريو�ص كورونا 

و�حلد من �نت�ساره فى �ململكة �لأردنية.

فيفي عبده حت�ّص امل�ضريني
 على احلجر املنزيل

�أطلت �لفنانة �مل�سرية فيفي عبده على جمهورها من خالل مقطع فيديو نا�سدت 
فيه كل متابعيها �لبقاء يف بيوتهم، وتوجهت لالأهل ولالأولد على حد �سو�ء 
�سيعر�سهم للتقاط  �لذي  �خلببروج و�لختالط  �إياهم من خماطر  حمذرة 

عدوى فريو�ص كورونا.
�أنا  جماعة  يببا  �خلببري  :)م�ساء  فقالت  �لفيديو  يف  عبده  فيفي  وحتببدثببت 
عايزة �أقولكم �إين ملتزمة يف �لبيت، عل�سان خايفة على نف�سي، �ملو�سوع 
جد جد� بدليل �إن �ملطار�ت كلها مقفولة، بدليل �إن يف حو�دث كتري 
كل  يف  �ملكرونة،  م�ص  ول  �لكورونا  فريو�ص  ب�سبب  للنا�ص  بتح�سل 

�أنحاء �لعامل، يا رب �لطف بينا(.
يا  بينا  يلطف  ربنا  �إن  كببد�  �دعبببو�  �قببعببدو�  )يببا جماعة   : وتابعت 
و�هو  �لق�سوى،  لل�سرورة  �إل  جماعة  يا  تنزلو�  بال�ص  جماعة، 

هيعملو� حظر جتول،
 �لبلد كلها فا�سية، حر�م عليكو� �قعدو� يف �لبيت، �قعدو� يف 
كلنا نرت��سل مع  �لبيوت،  و�نا هرت��سل معاكم من  �لبيت 
بع�ص من �لبيوت، عل�سان خاطري بقي ول كورة ول م�ص 

كورة(.
وكانت عبده ن�سرت قبل يومني مقطعاً �آخر ظهرت فيه 
من  �أيبب�ببسبباً  وطلبت  وجهها  على  كمامة  ت�سع  وهببي 
مو�طنيها �لبقاء يف �ملنازل وعلقت عليه :) �ملرة ده 
خطر �وي بيعر�ص بني �آدم للموت ما يف �ل�سهولة 
�قببعببد يف  �ببسببكببوزي يعني  لببك  �لبببدي  يعني مببا في�ص 

�لبيت بقى ربنا ي�سرت علينا يا رب(.
فكتبت:  �لفيديو  على  علقت  �لكويتية  �سم�ص  �لفنانة 
ياففا  و�لعافية  �ل�سحة  ربي يدمي عليكي  )�سح كالمك 

ياقمر ياطاقة �يجابية(.
باإميوجي  فعلقت  �لببر�زق  عبد  غببادة  �مل�سرية  �ملمثلة  �أمببا 

تظهر يدين ت�سفقان.

اجلداوي  رجاء  الفنانة  تعي�س 
حالة من ال�صعادة بعد تكرميها 
م���وؤخ���رًا يف م��ه��رج��ان اأ���ص��وان 
م�صريتها  ع��ن  امل����راأة  ل�صينما 
احلوار  هذا  ويف  ال�صينمائية. 
التكرمي  ع��ن  رج���اء  ت��ت��ح��دث 
من  وغريها  الفنية،  وم�صريتها 

التفا�صيل، فماذا قالت؟
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اختاري لطفلك الر�ضيع 
و�ضادة مريحة ومرحة

�إعببد�د فر��ص  �إىل �لنوم بعمق، لهذ� �حر�سي على  طفلك �لر�سيع بحاجة 
مريح و�آمن له، ومن �أهم عنا�سر �لفر��ص �ملريح �لو�سائد.

و�سائد  �إىل  يحتاج  ولكنه  عالية،  و�سائد  �إىل  يحتاج  ل  �لر�سيع  �لطفل 
مريحة، لذ� �ختاري له و�سائد مريحة من مكان موثوق به، وبالطبع مبا 
�أغر��ص طفل، حاويل �ختيار ت�ساميم مرحة باألو�ن هادئة  �أنِك تختارين 

ومريحة لالأع�ساب.

اليكم ن�ضائح توزيع االإ�ضاءة 
يف الديكور الداخلي

�إبر�ز  يف  رئي�ًسا  دوًر�  تلعب  فهي  �لد�خلي،  �لديكور  �ملدرو�سة  �لإ�ساءة  ُتغني 
�ن  جمالية �لتفا�سيل يف �مل�ساحات. ويف هذ� �لإطار، مهند�سة �لديكور ريهام فرَّ

تطلعكم على �أبرز �لن�سائح �مل�ساعدة يف توزيع �لإ�ساءة بال�سكل �ل�سحيح.
• يف �ملنازل، قد يكون �ل�سقف م�سغوًل من �جلب�ص بورد �أو �ل�سقف �مل�ستعار 
�إنارة ميكن �ختيارها  �أو بكر�ني�ص، من �سمنها  �أو مزوًد� باألو�ح من �خل�سب 
�ملبببببا�ببسببرة و�ملخفية و�لبببرثيبببات. ل تببرز �لإنببببارة �ملخفية  �أنببببو�ع:  مببن ثببالثببة 
تتو�فر  �لديكور و�جلببدر�ن. وهي  تاأثرًي� جماليًّا على  بل ت�سفي  �لتفا�سيل 
على  بالطول  ُت�ساء  �لتي  فمنها  متعددة،  �أ�سكال  "�سبوتات" ذ�ت  هيئة  على 

�جلدر�ن، وتلك على �سكل �أقو��ص �أو مثلثات �أو دو�ئر...
كاف،  �لنوم  غرف  يف  �ل�سغرية  "�ل�سبوتات"  من  وحببدة   18 ��ستخد�م   •
"�ل�سبوتات" �لكبرية،  ��ستخد�م  �لتعليم فيف�سل  �ملكاتب ومر�كز  �أما �سمن 
"�ل�سبوتات" �ملوزعة فيها. مثاًل: من غري  �أن �لغرف حتدد عدد  �إىل  �إ�سارة 

�ملقبول تثبيت 30 "�سبوت" يف غرفة ل تتعدى م�ساحتها �لب 4*5 �أمتار.
�أو  �لكر�ني�ص  �سمن  حبال  هيئة  على  تاأتي  �لتي  �ملخفية  �لإنبببارة  متببّد   •
�لقمري  �ل�سوء  بنوعني:  وتببتببو�فببر  و�لببقببوة،  �لببو�ببسببوح  �مل�ستعار  �ل�سقف  يف 
�ل�سم�سية. ويف غرف  �لإنببارة  ت�ستخدم  �لديكور،  لإبببر�ز جمالية  و�ل�سم�سي. 

�لنوم، للح�سول على ر�حة �لنظر و�لهدوء، ت�ستعمل �لإ�ساءة �لقمرية.
ثريا  تثبيت  ميكن  �مل�ساحة  ففي  قوتها،  يف  للتحكم  قابلة  �لرثيات  • �إنارة 

حتمل 20 ملبة.
� من �خل�سب  �لتي حتمل ت�سميًما معدًّ يكور معني على �جلدر�ن  • لإبر�ز 
و�جلد�ر  �ل�سقف  بببني  �ملخفية  �لإنبببارة  تثبت  �لببلببوحببات،  حتمل  �أو  �ملببر�يببا،  �أو 

وت�سلط �إ�ساءتها ح�سًر� على �لديكور.
�مل�سغولة  "�ل�سبوتات" �ل�سغرية  ��ستخد�م  �مل�ستحب  غري  من  �ملطابخ،  • يف 
فوق  نببافببرة  كر�ني�ص  ت�سميم  ميكن  بببل  �لببذهبببببي،  وبببالببلببون  �لب"كروم"،  مببن 
درفات �خلز�ئن حتمل "�سبوتات" �سغرية ت�سلط �إنارتها ح�سًر� على �لدرف 

لترز جمال �خلز�ئن.
هذ�  يعتمد  بل  �لأر�سيات،  "�ل�سبوتات" يف  ��ستخد�م  يحبذ  ل  �ملنازل،  • يف 
�ملطاعم و�سالت  مببد�خببل وممبببر�ت  �سيما يف  �لببعببامببة، ل  �لأمبباكببن  �ملبببببد�أ يف 

�حلفالت.

البحر؟ مياه  ملوحة  �صبب  • ما 
مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �لأنببهببار  مياه  �مللح  هببذ�  م�سدر  �لب�سر  ي�ستخدمه  �لببذي  �لطعام 
�لتي  �ل�سخور  ملح  �إذ�ببببة  على  �لأنببهببار  هببذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�سب 

تعرت�ص طريقها وحتمله �ىل �لبحر 
�لوبر�. و�سع  يف  و�بنه  برع  �لذي  �ليطايل  �ملو�سيقي  هو  • من 

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  �لببذي  �سكارلتي  �ل�سندرو  هو 
�وببببر� ثببم �كمل �بنه   100 �كببرث مببن  �يببطببايل و�سع  مببوؤلببف مو�سيقي 

دومينيقو� �مل�سو�ر حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
الرياح؟ تهب  • ملاذا 

ت�سخن حر�رة �ل�سم�ص �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �لأر�سية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزنببا  �قل  ي�سبح  �لببذي  �لهو�ء  �ل�سم�ص  ت�سخن  �ل�ستو�ئية 
حتدث  �لأخبببرى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ل�ستو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�سي �لدنيا 

�لأربع

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ص  �ن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ص يف تركيا 

 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ص  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�ص  هي  �لأر�ص  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  �لإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�لإن�سان يحتوي على عدة �آلف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ل  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ص ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

اأرانب جحا 
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�صرب املاء
"هيلي�ص  مبببوقبببع  يبب�ببسببتببعببر�ببص   
�لفو�ئد  مببن  جمموعة  لين" 
تببببعببببود على  �لببببتببببي  �لببب�بببسبببحبببيبببة 
�ملياه،  �بببسبببرب  نببتببيببجببة  �جلبب�ببسببم 
 8 ويبلغ �ملعدل �ملطلوب يومًيا 

�أكو�ب على �لأقل.
ومن فو�ئد �سرب �ملياه �مل�ساعدة 
عببلببى فببقببد�ن �لببببوزن حببيببث يعد 

ويحول  باجلوع  �ل�سعور  يقلل من  كونه  للريجيم  �ملتبعة  �لآليات  �أهم  من 
�لدهون �ملرت�كمة يف �جل�سم �إىل طاقة وميده باحليوية و�لن�ساط.

كما ي�ساعد �ملاء على عالج م�ساكل �ملعدة كال�سطر�بات �له�سمية و�لإم�ساك 
و�لإ�سهال وتقليل �ل�سعور بالنتفاخ كما يقلل من خطر �لإ�سابة ب�سرطان 

�لقولون و�ملثانة.
ويعمل �ملاء على تنقية �جل�سم من �ل�سموم وتخلي�سه منها �أوًل باأول.

ويعد �ملاء عامل وقاية مينع تكون ح�سو�ت �لكلى، وهو مفيد ب�سكل خا�ص 
للحو�مل و�ملر�سعات حيث ين�سحن ب�سرب ما ل يقل عن 10 �إىل 13 كوب 
مياه يومًيا. ويقلل �ملاء من �ل�سعور بالتوتر ويحافظ على ن�سارة �لب�سرة 
ويحمي �لإن�سان من �جلفاف، كما �أّنه مفيد للقلب و�لدماغ وحتفيز �لذ�كرة 

وغريها من �لفو�ئد �لتي ل ح�سر لها.

امراأة تاأكل غداءها يف املنزل وتطعم القطط يف بانكوك ، حيث اأو�صت احلكومة بالبقاء يف املنزل للحد من 
انت�صار فريو�س كورونا. اأ ف ب

�أن  وقببرر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�ص جميل  بذكر  �لولود فجاء  �لأر�نبببب  زوجببا من  �ل�سوق  ��سرتى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�سرتيح قليال فجل�ص يف ظل �سجرة وو�سع �سلته �لتي كانت �لر�نب قد 
قر�ست جزء� منها على �لر�ص وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ل تخرج �لر�نب من �ل�سلة ثم فرد ج�سده 
على �لر�ص و��سعا يده حتت ر�أ�سه كو�سادة و�غم�ص عينيه و�أخذ يحلم بزوج �لأر�نب كيف �سريبيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �لزو�ج بعد �ن تكر فياأتو� بازو�ج كثرية من �لر�نب. �ذن �سيتو�لد �لم و�لب 
و�لبناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه لن �لر�نب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكرو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من �لبط 
ليبي�ص ويفق�ص بطا �سغري� ويكر ليبي�ص �ي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من �لوز ثم من �ملمكن �ن ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد �ي�سا ومتتلىء �لغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�ص كاملة ول ي�ستطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�ولده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�ص عينه ليحلم �كرث بذلك 
�مل�سهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع �لبط و�لوز و�لدجاج و�لر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها لنه ��سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثري�.. و��ستيقظ من �لنوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�سلة ولب�سهما وحني جاء دور �ل�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج �لر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�ص هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�ص �خذ يقول يا وياله فقدت �لر�نب و�لوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقري� يا وياله.. و�حالماه. 

ولكن  �لتهوئة،  �إىل  بحاجة  �لببغببرف  �أنَّ  معلوٌم  �ملببنببزيل،  �لتدبري  يف 
�سية، مع  �سية وحت�سُّ تنفُّ باأمر��ص  �ملنزل  �لغبار يف  تر�كم  يت�سبَّب  قد 

لة باجلر�ثيم و�لفطريات. جزيئاته �ملُحمَّ
�تِّباع خطو�ت  ببا، من خالل  �ملنزل دوريًّ ولببذ�، من �ل�سروري تنظيف 

�لتدبري �ملنزيل �لآتية:
1. ُينف�ص �لغبار عن �لأقم�سة و�ل�ستائر و�ملفار�ص و�لأغطية، وذلك 

با�ستخد�م �مل�سرب �أو بالغ�سيل.
بو��سطة  عنها  �لغبار  بنف�ص  �لإ�ساءة،  ووحد�ت  �لرثيات  ف  ُتنظَّ  .2

قطعة من �لقما�ص، مع م�سحها بقليل من �ملاء.
ف �لأثاث �ملرتفع )�لطاولت و�لرفوف و�خلز�ئن و�لأغر��ص  3. ُينظَّ
ُي�ستخدم  �أو  �ملبباء،  من  بقليل  ُمبلَّلة  قما�ص  بقطعة  مب�سحه  �ملعلَّقة(، 
رذ�ذ �لأثاث �خلا�ص باخل�سب، فهو يتمتَّع بقدرة كبرية على تنظيف 
�لغبار عن �لأثاث وتلميعه. كما هو ي�سنع طبقة عازلة نوًعا ما، حتول 

ن �لغبار ب�سكل �سريع. دون تكوُّ

�ملكن�سة  ��ستخد�م  ل  ُيف�سَّ �لإطببببار  هببذ�  ويف  �لأر�ببسببيببة،  ُتكن�ص   .4
مكان  �إىل  تنقله  ول  �لببد�خببل،  �إىل  �لغبار  ت�سفط  �لببتببي  �لكهربائية 

�آخر كما تفعل �ملكن�سة �ليدويَّة.
ويف  �لببغبببببار.  مببن  �لتخلُّ�ص  ل�سمان  ببباملبباء،  ببات  �لأر�ببسببيَّ مُت�سح   .5
ر�ئحة  مببع  �لبببببالط،  تلميع  �سائل  مببن  �لقليل  ُيبب�ببسبباف  �لإطببببار،  هببذ� 

رة. معطِّ
�ملنزل  نببو�فببذ  فتح  عببدم  طببريببق  عببن  �لببد�خببل،  يف  �لببغبببببار  يقلَّل   .6

ب�سورة د�ئمة.
عنها. �لغبار  م�سح  بعد  مبفار�ص،  و�لطاولت  �لأ�سطح  ى  ُتغطَّ  .7

ل  حتَّى  �مل�ستخدمة،  غري  و�لببلببو�زم  �لكتب  من  �لتخلُّ�ص  يتمُّ   .8
ن يف مكان مغلق. يرت�كم عليها �لغبار، �أو هي تغلَّف وُتخزَّ

�لغبار  منف�سة  بببا�ببسببتببخببد�م  �لأ�ببسببطببح،  نببظببافببة  عببلببى  ُيببحببافببظ   .9
�حلاجة  �أو  عناء،  دون  ومببن  يوميًّا  �لغبار  من  للتخلُّ�ص  )�لببريبب�ببص(، 

�إىل �إز�لة �لقطع من حملِّها و�إرجاعها.

خطوات التنظيف للتخل�ص من الغبار يف البيت


