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اخلاليا اجلذعية من املوتى قد 
ت�صاعد يف اإعادة الب�صر للمكفوفني

اجلذعية  اخلاليا  ب��اأن  القرود  على  اأجريت  جتريبية  درا�سة  اأظهرت 
امل�ستخرجة من �سبكية العني لأ�سخا�ص متوفني، ميكن اأن ت�ساعد يف 

ا�ستعادة جزء من املقدرات الب�سرية لالأ�سخا�ص املكفوفني.
اإن  نيويورك،  للطب يف مدينة  �سيناي  ماونت  كلية  باحثون من  قال 
اخلاليا الظهارية لل�سبكية امل�ستخدمة يف الدرا�سة جنحت يف ا�ستعادة 
جزء من املقدرات الب�سرية لدى القرود التي خ�سعت للتجارب دون 

اآثار جانبية خطرية.
فاإن  الدرا�سة،  يف  م�سارك  موؤلف  وهو  بلينكين�سوب،  لتيموثي  ووفقاً 
اأن حتل جزئياً حمل  املتوفني ميكن  امل��اأخ��وذة من  اخلاليا اجلذعية 

اخلاليا الب�سرية التالفة لدى الأ�سخا�ص املكفوفني.
واأ�ساف بلنكي�سنوب: " ميكن زرع اخلاليا امل�ستقة من جثث املتوفني 
حتت ال�سبكية باأمان، وقد يكون هذا الإجراء واعداً لإ�ستعادة الب�سر 

لدى مر�سى ال�سبكية؟
من  لل�سبكية  اجلذعية  اخلاليا  الباحثون  ا�ستخرج  الدرا�سة،  خالل 
التي  ال��ق��ردة احلية  زرع��ه��ا يف عيون  ث��م  املتوفاة وم��ن  ال��ق��ردة  عيون 
ملدة  وحية  م�ستقرة  اخلاليا  ه��ذه  وبقيت  الب�سر،  فقدان  من  تعاين 
ثالثة اأ�سهر على الأقل دون اأن يكون هنالك اآثار جانبية خطرية مثل 

رف�ص اجلهاز املناعي لها اأو ح�سا�سية ال�سوء.
ال�سوئية  امل�ستقبالت  لدعم  العني  �سبكية  يف  اخلاليا  ه��ذه  وعملت 
مقدرات  وتعزيز  ال�سوء  امت�سا�ص  يف  �ساعد  مما  ال��ق��رود،  عيون  يف 

الروؤية.
واأك���د ال��ب��اح��ث��ون على احل��اج��ة لإج����راء امل��زي��د م��ن ال��ت��ج��ارب يف هذا 
عالج  يف  التقنية  هذه  وا�ستثمار  نهائية  نتائج  اإىل  للو�سول  امل�سمار 
م��ل��ي��ون �سخ�ص يف   200 م��ن��ه ح���وايل  ي��ع��اين  ال���ذي  الب�سر  ف��ق��دان 

العامل، وفق ما اأورد موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

ن�صف �صاعة من متارين 
التمدد تخف�ض �صغط الدم

من  اأف�سل  التمدد  متارين  ممار�سة  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  تو�سلت 
امل�سي ال�سريع يف اخلارج لتخفي�ص �سغط الدم.

 40 الكندية جمموعة من  ودر�ص باحثون من جامعة �سا�سكات�سوان 
مار�ص  حيث  جمموعتني،  اإىل  انق�سموا  ال��دم  �سغط  بارتفاع  م�ساًبا 
املجموعة  اأف����راد  وم��ار���ص  ال��ت��م��دد،  مت��اري��ن  الأوىل  املجموعة  اأف����راد 

الأخرى مترين امل�سي.
وقد  عاًما،  وكان متو�سط عمر الأ�سخا�ص امل�ساركني يف الدرا�سة 61 
مت ت�سميمها للنظر يف تاأثري اأنواع التمارين املختلفة على كبار ال�سن 

الذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم يف املرحلة الأوىل.
لكامل  التمدد  متارين  من  يومًيا  �ساعة  ن�سف  اأن  الباحثون  ووج��د 
امل�سي  م��ن  اأف�سل  ب�سكل  ال��دم  �سغط  اأن���واع  جميع  م��ن  تقلل  اجل�سم 
التمرينني  اأن اجلمع بني  الزمنية، كما  الفرتة  نف�ص  ال�سريع خالل 
لن يقلل بال�سرورة من �سغط الدم ب�سكل اأكرب، على الرغم من اأنه 

�سيحقق فوائد �سحية عامة اأخرى.
اإن  وال�سحة  البدين  الن�ساط  جملة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  وقالت 
عامل  وه��و  ال���دم،  �سغط  لتخفي�ص  الأف�����س��ل  كانت  التمدد  مت��اري��ن 
خطر رئي�سي لأمرا�ص القلب، اأما امل�سي الذي يو�سي به العديد من 
الأطباء مل يكن فعاًل يف خف�ص �سغط الدم، لكنه ي�ساعد على حرق 

الدهون ب�سكل اأكرب.
اجلميع  "اإن  ت�سيليبيك  فيل  الدكتور  الأ�ستاذ  الدرا�سة  موؤلف  وق��ال 
ق��ب��ل ممار�سة  ال��ع�����س��الت  ب�����س��د  ف��ق��ط  يتعلق  ال��ت��م��دد  اأن  ي��ع��ت��ق��دون 
تقوم  فاإنك  ع�سالتك،  ب�سد  تقوم  عندما  ولكن  الأخ���رى،  الأن�سطة 
ا ب�سد جميع الأوعية الدموية التي تغذي الع�سالت، مبا يف ذلك  اأي�سً

جميع ال�سرايني، و�سيكون هناك مقاومة اأقل لتدفق الدم".
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اأمل طبي جديد.. زرع 
ذراعني وكتفني ملري�ض

وذراع��ان خالل عملية  كتفان  له  ُت��زرع  اأول مري�ص  اأي�سلندي  اأ�سبح رجل 
جراحية يف ليون �سرقي فرن�سا، وفقا ملوؤ�س�سة "اأو�سبي�ص �سيفيل دو ليون" 

اجلمعة.
"اإدوار  م�ست�سفى  يف  اأج��ري��ت  التي  املزدوجة"  "الزرع  عملية  وا�ستغرقت 
والتمري�سية  الطبية  الفرق  من  عدد  ح�سد  و"تطلبت  �ساعة  اإيريو" 15 

العامة واخلا�سة"، وفق ما اأو�سح املركز يف بيان.
الأي�سلندي  املري�ص  "فران�ص بر�ص" اأن  املوؤ�س�سة لوكالة  با�سم  ناطق  واأكد 

اجلن�سية كان يف حالة م�ستقرة �سباح اجلمعة.
واأ�ساف اأن "هذه العملية هي بح�سب علمنا الأوىل من نوعها عاملياً، اإذ اأن 

عمليات زرع الذراع ال�سابقة مل ت�سمل الكتفني".
واأ�سار عدد من تقارير و�سائل الإعالم املحلية اإىل اأن ذراَعي املري�ص )48 
لل�سعق  تعر�سه  بعد  والع�سرين  ال�ساد�سة  يف  ك��ان  عندما  ب��رتت��ا  ع��ام��ا( 

بالكهرباء على خط توتر عاٍل.
فريق  اأج��راه��ا  ي��د  زرع  عملية  اأول  اأي�����س��اً  ل��ي��ون  �سهدت   ،1998 ع��ام  ويف 
الربوفي�سور جان مي�سال دوبرنار الذي عاد واأجرى يف يناير عام 2000 

عملية زرع اأخرى لليدين واجلزء ال�سفلي من ال�ساعد.
يف   2008 يوليو  يف  فكانت  معاً  للذراعني  العامل  يف  زرع  عملية  اأول  اأم��ا 

اأملانيا، واأجريت ملزارع ُبرتت ذراعاه بعد حادث تعر�ص له خالل عمله.

كنافة م�صوية على ال�صيخ
اأردن����ي����ة ط��ب��ق احللوى  األ��ب�����س��ت ع��ائ��ل��ة 
بعد  ج��دي��داً  ث��وب��اً  "الكنافة"  التقليدي 
على  م�����س��وي��اً  وق��دم��ت��ه  �سكله  غ���ريت  اأن 
اخَلْبز  ط��ري��ق��ة  م���ن  ب�����دًل  "ال�سيخ" 
ال�ست  ال�سقيقات  ا�ستلهمت  امل��ع��روف��ة. 
الأ�سل،  الرتكية  الفكرة  اإحداهن  وزوج 
وتقدمي  ع���م���ان  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  وق��������رروا 
خارج  للعمالء  خمتلف  ب�سكل  الكنافة 
املنزل. وُت�سنع الكنافة من خيوط عجني 
غري جمدولة ت�سبه ال�سعر املن�سدل ويتم 
حُت�سى  ثم  فطرية،  هيئة  على  ت�سكيلها 
ب��امل��ك�����س��رات، وم����ا ���س��اب��ه��ه��ا، وُت���خ���ب���ز يف 
�سراب  فوقها  يو�سع  ذل��ك  بعد  ال��ف��رن. 
حلو متت�سه عرب م�سامها. اأثار التغيري 
الأطباق  اأ�سهر  من  لواحد  املاألوف  غري 
يف الأردن م�ساعر متباينة. عار�ص زبون 
يف  التفكري  جمرد  احلموز  �سامر  يدعى 
تغيري طريقة حت�سري الكنافة، وقال اإنه 
ل ينبغي اإدخال تعديالت على الوجبات 

ذات الأهمية الرتاثية.
ل��ك��ن زب��ون��ا اآخ���ر ي��دع��ى ���س��ال��ح الزعبي 
اأن طعمها �سهي  راأي خمتلف، ويرى  له 
ولذيذ. ول تزال الكنافة من اأكرث اأنواع 
احل���ل���وى ���س��ع��ب��ي��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، 
رم�سان  �سهر  يف  عليها  الإق��ب��ال  وي��زي��د 

املبارك واحتفالت العيد.

احلمو�صة اأو حرقة املعدة.. 
اأطعمة يجب جتنبها متامًا �ص 23

درا�صة: التوائم املتماثلة 
لي�صت دائمًا متطابقة جينيًا

من املمكن األ متثل التوائم املتطابقة ن�سخاً كربونية من بع�سهم البع�ص فيما 
يتعلق باحلم�ص النووي. ففي املتو�سط، يختلف التوائم املتطابقون بواقع 5.2 
ُن�سرت يف جملة  درا�سة جديدة  باحثون يف  ذك��ره  ما  بح�سب  تغريات جينية، 
يتم  ما  غالباً  لأنه  مهماً  اجلديد  الكت�ساف  ويعترب  جينيتيك�ص".  "نيت�سر 
اأو  اإذا كان وجود �سمات  املتطابقة لتحديد ما  التوائم  الدرا�سات على  عمل 
التاأثريات  من  اأو  اجلينات،  عن  ناجتاً  لديهم،  معينة  ح��الت  اأو  اأم��را���ص 

البيئية، بح�سب ما نقلته جملة "�ساين�ص نيوز".
اعتربت  لذلك  اجلينات،  نف�ص  لديها  املتطابقة  التوائم  اأن  ُيعتقد  وكان 
الختالفات يف �سحتهم نتيجة لبيئتهم. وت�سري النتائج اجلديدة اإىل 
اأنه من املمكن اأي�ساً اأن تف�سر بع�ص التغيريات اجلينية الختالفات 

بني التوائم.
وت�سري النتائج اجلديدة اإىل اأن اأمناط الطفرات 
بني التوائم تظهر اأن الأجنة ل تنق�سم بدقة 
بع�ص  تظهر  ف��ق��د  ال��ت��وائ��م.  يت�سكل  ع��ن��دم��ا 
ال���ت���وائ���م ع��ن��دم��ا ت��ن��ف�����س��ل خ��ل��ي��ة واح������دة اأو 

جمموعة �سغرية من اخلاليا عن اجلنني.
وقد يحدد عدد اخلاليا التي ين�ساأ منها اأحد التواأمني، 
مدى اختالفه وراثياً عن تواأمه الخر، مع حدوث انق�سامات 

غري مت�ساوية للجنني توؤدي اإىل عدد اأكرب من الختالفات بني التوائم.

الوقت املف�شل للم�شي
ممار�سة ريا�سة امل�سي يف اأي وقت من النهار 
الدهون،  لإح������راق  ول��ك��ن  ل��ل�����س��ّح��ة.  ُم��ف��ي��د 
ال�سباح  يف  امل�سي  مبمار�سة  ُين�سح  بفعالّية، 
العلمّية،  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات  وف��ق  الباكر 

وذلك لأ�سباب عّدة، اأهمها:
تعزيز تركيز م�ستويات الهرمونات امل�سوؤولة 
ب�سكل رئي�ص عن اإحراق الدهون، كهرمون ال� 

الباكر. ال�سباح  يف  "كورتيزول"، 
ل الأي�����ص، واإح����راق امل��زي��د من  حتفيز ُم��ع��دَّ
زيادة  كما   ،20% الدهون املرتاكمة بن�سبة 
اأَنّ  يعني  م��ا  ال��ي��وم،  ط���وال  ال��ب��دين  الن�ساط 
الفرد �سي�ستمّر يف اإحراق ال�سعرات احلرارّية 
على مدار اليوم، مقارًنة بالتمرين يف امل�ساء.

�سباًحا،  الثامنة  عند  وحت��دي��ًدا  ال�سباح،  يف 
فتزداد  ال��دم،  يف  ال�سّكر  م�ستويات  تنخف�ص 

�سرعة اإحراق الدهون يف اجل�سم.
اإف������راز هرمون  ي��زي��د اجل�����س��م  ال�����س��ب��اح،  يف 
احلالة  تعزيز  يف  ُي�ساعد  ما  ال�"اإندورفني"، 

النف�سّية واملزاجية.

تناول  قبل  للم�شي:  املف�شل  ال��وق��ت 
الوجبة اأم بعده؟

ل ُين�سح يف ممار�سة مترين امل�سي، بعد تناول 
الإ�سابة  ل��ت��ف��ادي  م��ب��ا���س��رًة، وذل���ك  ال��ط��ع��ام 
كالإم�ساك  ال�����س��ح��ّي��ة،  امل�����س��اع��ف��ات  ببع�ص 
ن�ساط  زي��ادة  ب�سبب  والغثيان  اله�سم  وع�سر 
ال�سّخ للقلب. لذا،  الدموّية، وزي��ادة  ال��دورة 
الطعام،  ت��ن��اول  بعد  ل�ساعة  الن��ت��ظ��ار  يجب 
ا لإحراق الدهون  حّتى يكون اجل�سم م�ستعدًّ
الطعام  ه�سم  عملّية  فت�سبح  كامل،  ب�سكل 
ملمار�سة  وق��ت  اأف�سل  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل،  �سهلة. 
امل�سي هو ال�ساعة التالية للفراغ من الفطور 
وال��ع�����س��اء، فيجب  ال��غ��داء  بعد وجبتي  اأّم���ا   .

النتظار ل�ساعتني.

مدة التمرين
للح�سول على نتائج مر�سية، تفيد ممار�سة 
يوميًّا.  �ساعة،  لن�سف  بوترية معتدلة  امل�سي 
اأّم����ا خل�����س��ارة ال�����وزن، م��ن ال�����س��روري و�سع 
ا  يوميًّ م���رت���ني  مب����ع����ّدل  ل��ل��م�����س��ي  ب���رن���ام���ج 
الزيادة  م��ع  معتدلة،  وب��وت��رية  الأق����ل،  على 
الدهون  م���ن  امل���زي���د  لإح�������راق  ال�����س��رع��ة  يف 

املرتاكمة.

الطريقة ال�شحيحة يف امل�شي
امل��ف��ي��د اخل���ط���و خ���ط���وات وا�سعة  ل��ي�����ص م���ن 
اإيالء  مع  ال�سريع،  امل�سي  يكفي  بل  وك��ب��رية، 
والرتكيز  ال���ك���اح���ل���ني،  حل���رك���ة  اله���ت���م���ام 
اإىل  الأر������ص.  ال��ك��ع��ب  ع��ل��ى حل��ظ��ة مالم�سة 
الكتفني،  ارت��خ��اء  على  احلر�ص  يجب  ذل��ك، 
اأو  ال��رق��ب��ة  لآلم  جتنًبا  ال��راأ���ص؛  وا�ستقامة 

يجب  كما  امل�سي.  اأث��ن��اء  ب��ال��دوار  ال�سعور 
ب�سكل  الأم���ام،  اإىل  اأم��ت��ار   6 النظر حتى 
الو�سعية  على  للحفاظ  وذلك  م�ستقيم، 
بثقل  ال�سعور  وجتّنب  للراأ�ص،  الطبيعية 

يف الرقبة.
ثنيهما  ف��ي��ج��ب  ال���ي���دي���ن،  ����س���اأن  اأّم�����ا يف 
اإغالق  م��ع  امل�سي،  عند  درج���ة،   60 نحو 
اليدين،  حتريك  الهاّم  ومن  القب�ستني. 
ب�سكل طبيعي، دون اإبعادهما عن اجل�سم. 
م��ث��اًل، ال����ذراع ال��ي�����س��رى اإىل الأم����ام مع 

القدم اليمنى، والعك�ص �سحيح.
ل البعد عن امل�سي،  من جهٍة ثانيٍة، ُيف�سّ

مبنطقة مليئة باحلجارة اأو باحل�سى، 
يت�سّبب  اأو  اخلطو  �سي�سعب  م��ا 

بالتواء  اأو  ال���ورك  يف  ب��اإ���س��اب��ة 
ُي�ستح�سن  ب��امل��ق��اب��ل،  ب�����س��ي��ط. 

امل�سي على �سطح م�ستٍو.

ن�شائح لهواة ريا�شة امل�شي
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اأف�����س��ل ال��ن��ت��ائ��ج، يجب 
ممار�سة  قبل  الن�سائح،  ببع�ص  التقّيد 

امل�سي:

ال��ب��ع��د ع��ن مم��ار���س��ة امل�����س��ي، ب��ع��د تناول 
الدم  لأنَّ  م��ب��ا���س��رة؛  الرئي�سة  ال��وج��ب��ات 
اإل����ي����ه حلركة  ي���ح���ت���اج اجل�������س���م  ال�������ذي 
اله�سم  ج��ه��از  اإىل  ي��ذه��ب  ال��ع�����س��الت، 

للقيام بعمليَّة اله�سم.
ال��ب��ع��د ع��ن ال��ن��وم م��ب��ا���س��ًرة ب��ع��د مترين 
امل�سي؛ تفادًيا لالأرق، الذي يحدث جّراء 
اأثناء  التوتر"،  "هرمون  ل  ُم��ع��َدّ ارت��ف��اع 
امل�سي. مُمار�سة امل�سي، على معدة فارغة، 
ما ُي�ساعد يف اإحراق املزيد من الدهون؛ 

الدهون  اإح����راق  اإَنّ  اإذ 
بن�سبة  ي��زي��د 
 2 0 %
القيام  عند 

ين  ر لتما با
فارغة  م��ع��دة  ع��ل��ى 

• خالل  ال����ف����ط����ور.  ق���ب���ل 
ال�سباح،  يف  امل�����س��ي  مت��ري��ن  اأداء 

ُي�ستح�سن �سرب ر�سفات من املاء )اأو الع�سري 
الطازج(؛ تفادًيا لالإغماء اأو الإرهاق.

بوترية  امل�������س���ي،  ع���ل���ى مم���ار����س���ة  امل���واظ���ب���ة 
زيادة  اإىل  ي��وؤدي  اإذ  منتظمة ولوقت حم��دد؛ 
الدهون،  احتياطي  الع�سلية وخف�ص  الكتلة 

وبالتايل خ�سارة الوزن.
احلّد من تناول الوجبات ال�سريعة واحللويات 
على  احلر�ص  ال�سكرية.  الغازية  وامل�سروبات 
وكذلك  ومغلق،  مريح،  ح��ذاء  زوج��ي  اختيار 

ارتداء مالب�ص مريحة وف�سفا�سة.
�سرب ما ل يقّل عن ليرتين من املاء، يوميًّا.

فوائد امل�سي ال�سريع
ال�سريع  امل�سي  ُيقّلل   .1
بالنوع  الإ�����س����اب����ة  خ���ط���ر 
ال���ث���اين م���ن ال�����س��ّك��ري، فهو 
ُيخّفف م�ستويات ال�سّكر يف الدم 
وفق درا�سة اأجريت على م�سابني 
اأن  اإىل  وخل�ست  بدينني،  بال�سكري 
اليوم،  يف  دقيقة  ل�30  ال�سريع  امل�سي 
يف  ال�سكر  م�ستويات  خف�ص  يف  ُي�ساعد 

الدم.
2. يحّد من التهاب املفا�سل، كما يخّفف 
اإذ  من تفاقم العوار�ص املرتبطة بالأخري، 
هو ُي�ساعد يف خف�ص الوزن وبناء الع�سالت، 
الأمر الذي ُيقّلل من ال�سغط على املفا�سل، 
اآلم  م��ن  التخفيف  وبالتايل  قّوتها،  وزي���ادة 

الركبتني والظهر.
3. تقوية املناعة ورفع م�ستويات الغلوبولني 
املناعي يف الدم بن�سبة %20، مع انخفا�ص 
ملحوٍظ، باملُقابل، يف اأعداد اخلاليا اللمفاوية 

يف الدم.
تعزيز �سّحة العظام، وزيادة كثافة معادن   .4
من  واحل��ّد  القطني،  الفقري  العمود  عظام 

الإ�سابة به�سا�سة العظام.

�سّحة القلب، والتقليل من خطر  تقوية   .5
الإ�سابة باأمرا�ص القلب التاجية.

النقبا�سي  الدم  �سغط  م�ستوى  خف�ص   .6
لدى الن�ساء يف مرحلة انقطاع الطمث، كما 

يف �سفوف امل�سابات بارتفاع �سغط الدم.
7. حت�سني جودة النوم، وزيادة �ساعاته.

ال�سريع  امل�سي  ُيح�ّسن  اإذ  امل���زاج،  تعديل   .8
الذي  الأم��ر  لالأُك�سيجني،  الق�سوى  ال�سعة 
وبالتايل  العاطفي"،  "الأكل  احتمالّية  ُيقّلل 
ُي�ساهم امل�سي ال�سريع ب�سورة غري مبا�سرة يف 

خ�سارة الوزن.

ي�صنع حلبيًا نباتيًا للر�صع
نباتياً  حليباً  اأ�سرتايل  رجل  اأطلق 
لالأغذية  كبديل  بالّر�سع  خا�ساً 
العثور  يف  ف�سل  بعدما  احليوانية، 

على حليب نباتي لطفله.
ب��������ريدي، وهو  اب���ت���ك���ر ���س��ي��ال���س��ي 
"�سرباوت  حليب  ���س��اب��ق،  ري��ا���س��ي 
من  اخل���ايل  اأورغانيك" ال��غ��ذائ��ي 
والذي يعترب  املنتجات احليوانية، 
نباتي  ع�سوي  اأط��ف��ال  حليب  اأول 

معتمد يف العامل.
العمر  م��ن  البالغ  �سيال�سي  وق��ال 
من  ي��ت��م��ك��ن  مل  اإن����ه  ع���ام���اً،   34
العثور على اأي حليب اأطفال نباتي 
 11 اإلي�ص البالغ من العمر  لبنه 

�سهراً
واأ�ساف: " لقد اعتقدنا اأن العثور 
على حليب نباتي كان خياراً �سهاًل، 
ولكن الأمر مل يكن كذلك، بحثنا 
يف كل مكان، حتى على الإنرتنت، 
ول��ك��ن دون ج���دوى. وب��ع��د البحث 
تركيبة  اأن��ت��ج  اأن  ق����ررت  امل�����س��ن��ي، 

حليب اأطفال ع�سوية ونباتية"
اإنتاج  يف  بالفعل  �سيال�سي  وجن��ح 
ح��ل��ي��ب اأط���ف���ال ن��ب��ات��ي م��ك��ون من 
ن�سا الأرز الع�سوي وبروتني الأرز 
باإنتاجه  وب���داأ  الهند.  ج��وز  وزي���ت 
اأو����س���ع وب��ي��ع��ه لالآباء  ع��ل��ى ن��ط��اق 
بتغذية  يرغبون  الذين  النباتيني 

اأطفالهم على احلليب النباتي.
وقد ح�سل �سيال�سي على موافقة 
من ال�سلطات ال�سحية الأ�سرتالية 
لإنتاج احلليب الذي يفي مبعايري 
ونيوزيلندا،  ب��اأ���س��رتال��ي��ا  ال���غ���ذاء 
�ساوث  نيو  يف  ب��ات متوفراً  وال��ذي 
اأ����س���رتال���ي���ا يف مايو  وي���ل���ز وغ�����رب 

)اأيار( املا�سي.
وح���ث ب���ريدي الآب�����اء، ع��ل��ى تغذية 
ع��ل��ى احلليب  ال��ر���س��ع  اأط��ف��ال��ه��م 
على جميع  يحتوي  ال��ذي  النباتي 
يحتاجها  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ق��ي��م 
�سحيفة  اأوردت  م��ا  وف��ق  ال��ط��ف��ل، 

ديلي ميل الربيطانية. 

اإعادة التالميذ يف �صيبرييا 
ملنازلهم ب�صبب موجة �صقيع 
اأعادت ال�سلطات املحلية  التالميذ 
اإىل  الرو�سية  ياكوت�سك  مدينة  يف 
م��ن��ازل��ه��م ج����راء درج����ات احل����رارة 
�سالب  اإىل  و�سلت  التي  املنخف�سة 

مئوية. درجة   50
وقالت ال�سلطات يف املدينة الواقعة 
امل����دار�����ص  اإن  ���س��ي��ب��ريي��ا  م��ن��ط��ق��ة 
عن  م�ستمر  التعليم  ولكن  اأغلقت 

بعد يف الوقت الراهن.
ويرتدد اأن ياكوت�سك الواقعة على 
نهر لينا يف �سرق �سيبرييا هي اأكرث 
م��دي��ن��ة ب����اردة ع��ل��ى وج���ه الأر�����ص. 

ويقطنها مئتا األف �سخ�ص.

اأف�صل وقت للم�صي 
لإحراق دهون اجل�صم

اإحراق  يف  ُت�شاعد  كونها  العاّمة،  ال�شّحة  على  اإيجاًبا  امل�شي  ريا�شة  تنعك�س 
الإ�شابة  من  تقي  كما  البدنية،  اللياقة  وتعّزز  اجل�شم،  يف  املخّزنة  الدهون 
الوقت  عن  البع�س  ي�شاأل  امل�شي،  فوائد  من  الرغم  وعلى  �شحية.  مب�شكالت 

املنا�شب للم�شي، بغية اإحراق الدهون؟
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�ش�ؤون حملية

اأجنزه فريق بحثي من كلية الطب والعلوم ال�شحية

تاأثري عوادم ال�صيارات على اخلاليا اجلذعية للمعدة درا�صة بحثية بجامعة الإمارات

يف كلية فاطمة باأبوظبي والعني والظفرة

اأبوظبي التقني يد�صن3 مراكز جديدة لإعطاء لقاح كوفيد 19
الإدارية والهيئة  وعائالتهم  واخلا�صة  احلكومية  املدار�ض  طلبة  ن�صتهدف  ال�صام�صي:  • مبارك 

اأبوظبي يف  ال�صحة  دائرة  مع  بالتعاون  ال�صحية  الرعاية  يقدمن  الكلية  طالبات  املهيدب:  • ريا�ض 

•• العني- الفجر

ال�سحية  والعلوم  الطب  كلية  من  بحثي  فريق  اأجن��ز 
بحثياً  م�سروعاً  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  بجامعة 
ت���اأث���ريات البيئة ع��ل��ى اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة، وقد  ح���ول 
الدكتور  و  ك��رم،  �سريف  الدكتور  كل من  الفريق  �سم 
وطالبة  عطوب،  �سمري  والدكتور  من��ار،  الرحيم  عبد 
�سوبي  ال��دك��ت��وراة  ط��ال��ب  و  ال�سديق  هبة  املاج�ستري 

�سوجاثان.
اجلزيئات  ت��اأث��ري  م���دى  اإىل  البحثي  ال��ف��ري��ق  واأ����س���ار 
ال��دق��ي��ق��ة ل��ع��وادم ال�����س��ي��ارات ع��ل��ى اخل��الي��ا اجلذعية 
الإن�سان.  ج�سم  لها  يتعر�ص  ما  كثرياً  التي  للمعدة، 

�سريف  ال��دك��ت��ور  –بح�سب  ال��ب��اح��ث��ون  ت��و���س��ل  وق���د 
القدرة  ل��دي��ه��ا  امل��ع��دة اجل��ذع��ي��ة  اأن خ��الي��ا  اإىل  ك���رم- 
عند  املربمج  وامل��وت  التاأك�سدي  الإجهاد  مقاومة  على 
ذل��ك على  ال��دي��زل، لكن يتم  ع��ادم  ل�جزيئات  تعر�سها 
ت�ساعد  النتائج  وه��ذه  اجلذعية.  خ�سائ�سها  ح�ساب 
ع��ل��ى ف��ه��م ب��ع�����ص الأم���را����ص ال��ت��ى ق��د حت���دث ب�سبب 
اأي�سا على تطوير طرق  ت�ساعد  البيئية، وقد  العوادم 

لعالجها.
ومن املعروف عن اخلاليا اجلذعية اأن لها اأهمية خا�سة 
وت�ستخدم  عليه،  واحل��ف��اظ  الإن�سان  ج�سم  تكوين  يف 
الأمرا�ص  بع�ص  وع���الج  الأن�����س��ج��ة  هند�سة  يف  اأي�����س��اً 
اخلطرية. ومع ذلك ل ُيعرف �سوى القليل عن العوامل 

اخلاليا،  لهذه  البيولوجية  ال�سمات  على  توؤثر  التي 
ومت الك�سف يف ال�سابق عن بع�ص العوامل الذاتية التي 
توؤثر على اخلاليا اجلذعية اخلا�سة باملعدة بالتعاون 
لوي�ص  �سانت  وا�سنطن مبدينة  باحثني يف جامعة  مع 
ي�سار  الفرن�سية.   �سرتا�سبورج  وج��ام��ع��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
م�سدر  من  عينة  الدرا�سة  خ��الل  ا�ستخدمت  اأن��ه  اإىل 
م�ستدمي للخاليا اجلذعية مت اإن�ساوؤه مبختربات كلية 
الطب والعلوم ال�سحية بجامعة الإمارات، مع اإ�سافة 
كميات متزايدة من جزيئات الديزل )1 و10  و100 
تنمو  ال���ذى  املحلول  م��ن  مليليرت  لكل  م��ي��ك��روغ��رام( 
72 �ساعة. وثم مت  اإىل   1 فيه اخلاليا اجلذعية ملدة 
فح�ص اخلاليا من حيث قابليتها للتكاثر، واحلركة، 

املرتبطة  ون�����س��اط اجل��ي��ن��ات  ال��ت��اأك�����س��دي،  والإج����ه����اد 
بتكاثرها، و قدرتها على التحول خلاليا اأخرى، واملوت 
املربمج. واأكد فريق البحث باأن النتائج كانت مفاجئة، 
حيث ت�سببت جزيئات الديزل يف تقليل ن�ساط اخلاليا 
فقط برتكيز عاٍل يبلغ 100 ميكروغرام / مل، ومع 
ذل��ك مل ت��ت��اأث��ر ح��رك��ة اخل��الي��ا ول ع��الم��ات الإجهاد 
التاأك�سدي ول الربوتينات اأو اجلينات املرتبطة مبوت 
لالهتمام  امل��ث��ري  ف��م��ن  ال��ب��اح��ث��ني  وبح�سب  اخل��الي��ا. 
بروتينات  اإنتاج  بقلة  مرتبطة  كانت  النتائج  هذه  ب��اأن 
التي   STAT3 وتفعيل   Bmi-1 و    Notch
م�سريها  تنظيم  يف  اجل��ذع��ي��ة  اخل��الي��ا  ت�ستخدمها 

للتحول اىل خاليا اأخرى.

••  اأبوظبي-الفجر

اأعلن �سعادة الدكتور مبارك �سعيد ال�سام�سي مدير عام 
مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، عن 
 19 كوفيد  لقاح  تد�سني )3( مراكز جديدة لإعطاء 
التابعة  ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  مقار  يف  وذل��ك 
والعني  باأبوظبي  الكلية  اأف��رع  التقني" يف  ل�"اأبوظبي 
واجلهات  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ب���دور  م�سيداً  وال��ظ��ف��رة، 
�سد  وطنية  تطعيم  حملة  ب��اإط��الق  ب��ال��دول��ة  املعنية 

جائحة كورونا بهدف حت�سني جمتمع الدولة.
القيادة  توجيهات  تن�سجم مع  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  واأ���س��ار 
املجتمع  يف  ال�سحية  باملنظومة  ل��الرت��ق��اء  ال��ر���س��ي��دة 
امل����دار�����ص احلكومية  ط��ل��ب��ة  وت�����س��ت��ه��دف  الإم�����ارات�����ي، 
والإدارية  التدري�سية  والهيئات  وعائالتهم  واخلا�سة 

يف املدار�ص
�سرعة  اإىل  ال�سام�سي  م��ب��ارك  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ودع���ا 
التفاعل مع هذه امل�ساهمة املجتمعية والتي ت�ستهدف 
امل�سلحة العليا للوطن واملواطنني واملقيمني يف الدولة. 

لالرتقاء بهذه املنظومة يف ظل النجاحات امل�سهود بها 
دوليا لدولة الإمارات ملكافحة كوفيد 19 موؤكداً على 
اأهمية امل�ساهمة املجتمعية جلميع املوؤ�س�سات يف الدولة 
خ�سو�ساً  ال��رائ��دة،  النجاحات  ه��ذه  موا�سلة  ل�سمان 
بعد النتائج الإيجابية لفعالية اللقاح بن�سبة عالية بعد 

ت�سجيله ر�سمياً يف الإمارات كاأول دولة يف العامل
ومن جهته قال الدكتور ريا�ص املهيدب ع�سو جمل�ص 
اأمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية املكلف بالإ�سراف 
ال�سحية  للعلوم  فاطمة  كلية  طالبات  اأن  املعهد،  على 

تقدمن الدعم اللوج�ستي الالزم يف الرعاية ال�سحية 
لإعطاء اللقاح بالتعاون مع دائرة ال�سحة يف اأبوظبي، 

وفق ال�سروط والإجراءات الحرتازية املطلوبة.
اإىل اأن دولة الإم��ارات من ال��دول الأوىل حول  م�سرياً 
 ،19 كوفيد  ملر�ص  م�ساداً  لقاحاً  وف��رت  التي  العامل 
حيث يعّد توفري اللقاح ن�سف احلل، وميثل التطعيم 
جمتمع  اإىل  للو�سول  الثاين  الن�سف  هو  اللقاح  بهذا 
متعايف يف اإطار اجلهود الوطنية ال�ساملة لتعزيز �سحة 

و�سالمة املجتمع الإماراتي.

رحلة عطاء ي�شهد لها املجتمع الإماراتي
مبادرات اإن�صانية واجتماعية من مدينة 

املعلومات يف ظل جائحة كوفيد- 19
•• دبي-الفجر:

جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�سيخ  برئا�سة  املعلومات  مدينة  ت�ستقبل   
 2021 اجل��دي��د  ال��ع��ام   MTN ال�سرتاتيجي  �سريكها  م��ع  مكتوم،  اآل 
بتقدميها حزمة من املبادرات الإن�سانية والجتماعية، كما وعدت على مدار 
اخلم�ص ع�سرة �سنة املا�سية. حيث اأكدت من خالل هذه املبادرات اإ�سرارها 
على تكملة م�سوارها الإن�ساين والجتماعي يف ظل الظروف ال�سعبة التي 

فر�ستها جائحة كوفيد19- العاملية. 
"اإن  مكتوم.  اآل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ق��ال  املنا�سبة  ب��ه��ذه   
معاين  اأ�سمى  يج�سد  املجتمع  �سرائح  كافة  حماية  يف  الطويل  م�سوارنا 
العطاء والتعاون على خمتلف الأ�سعدة الجتماعية والتعليمية وال�سحية. 
ال�سرتاتيجي  �سريكنا  مب�ساعدة  اخلريية  م�سريتنا  يف  م�ستمرون  ونحن 
، وب��دع��م م��ن �سفوة   MTN – اإقليم الإم����ارات و   العاملية  م��وان��ئ دب��ي 
املوؤ�س�سات والدوائر والهيئات احلكومية والإن�سانية و املحلية والعاملية التي 
"علم  الأوىل  مبادرتنا  انطالقتنا  وت�سهد  مكانتنا.  وتعزز  م�سريتنا  تتابع 
طفاًل، ابِن اأمة" حيث قمنا بتعليم اأكرث من 10.000 طفل على اأحدث 
التقنيات على مدار اأكرث من �ست �سنوات دون انقطاع، وتتويج م�سريتهم 
باأكرث من 10.000 جهاز لبتوب حديث. ثم قدمنا مبادرة "�سعادة" التي 
�ساهمت باإ�سعاد اأكرث من 3000 طفل على مدار عامني حيث قدمنا لهم 
3000 حقيبة مدر�سية مع م�ستلزماتها ودفع ن�سبة من الر�سوم املدر�سية 
لعدد من الطلبة، و 2000 لبتوب حديث. وت�ستمر مبادرة "�سعادة"  لعام 

كوفيد19-،"  لوباء  الت�سدي  مبادرة  مع  بالتزامن  اأي�ساً   2021
وتابع قائاًل: "ل �سك اأن اأحدث اأن�سطتنا يف الت�سدي جلائحة كوفيد19- 
التي اجتاحت العامل باأ�سره علمتنا اأن نكون اأكرث اإ�سراراً وقوة ملواجهة كافة 
املعلومات  مدينة  اأن  �سجالتنا،  اأظهرت  وقد  عليها.  والنت�سار  التحديات 
كمامة   150.000 من  اأك��رث  الفائت  العام  اجلائحة  ظهور  منذ  قدمت 
وقناع واٍق للوجه و15000 عبوة من املواد املعقمة بالتعاون مع يونيليفر 
وم�س�ايف ، لي�سل جمموع الكمامات و الأقنعة التي مت توزيعها اإىل   000 
3 كمامة وقناع وجه يف نهاية �سهر دي�سمرب 2020. وتكملة لدورنا   000
التوعوي والإن�ساين والت�سدي جلائحة كوفيد19-، نحن م�ستمرون هذا 

العام اأي�ساً يف م�سريتنا حلماية الزوار واملقيمني من كافة. 
اأقنعة  جمموع  لي�سل  كوفيد19-  جلائحة  الت�سدي  يف  املجتمع،  �سرائح 
دولة  م�ستوى  على  توزيعها  يتم  ق��ن��اع   500.000 اإىل  ال��واق��ي��ة  ال��وج��ه 

الإمارات. " 
على  عليها،  والقائمني  املعلومات  مدينة  ل��دى  العمل  فريق  ن�ساط  يوؤكد 
ا�ستمرار اجلميع بعطائهم الالحمدود على كافة الأوجه ولل�سنوات القادمة، 
الظروف.  كانت  مهما  والجتماعي  والإن�����س��اين  التوعوي  دوره��م  وتكملة 
الهيئات  امل�سوؤولني يف  كبار  ثناء  "�سعادة" على  ح��ازت كل من مبادرة  وقد 
من  كبري  عدد  واهتمام  احلكومية،  و�سبه  احلكومية  والدوائر  واملوؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية وال�سركات املحلية والعاملية الراعية واإليكم 
بع�ص منها :"  موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات-  هيئة املعرفة حكومة 
دبي  ، ومركز ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم للتوا�سل احل�ساري ، جمعية 
دار الرب ،جمعية دبي اخلريية ، جمعية روؤيتي لالأ�سرة ، مدر�سة ال�سيخ را�سد 
اآل مكتوم الباك�ستانية ، مدر�سة �س�انت ماري الكاثولكية ، جمعية الإح�سان 
 .  MTN ،جمعية الرحمة ، وغريها من املوؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية،
تنقية ، ال�سوق احلرة دبي ، اأي اأر اأم اأ�ص جروب، تلفورد اوف�سور،  يونيليفر ، 
اأم اأر اأم موتورز ، م�سايف ، اير ليكويد امارات ، خان�س�احب للمقاولت وعدد 

اآخر من ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة والعاملية .

اأكادميية �صرطة دبي 
تناق�ض اأثر برامج التدريب 

على الطلبة املر�صحني
•• دبي-الفجر:

تراأ�ص العميد الأ�ستاذ الدكتور حممد بطي ال�سام�سي، نائب مدير اأكادميية 
املر�سحني  الطلبة  على  التدريب  اأثر  قيا�ص  ملناق�سة  اجتماعاً  دبي،  �سرطة 
بح�سور العقيد اأحمد حممد مردا�ص، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، 
من  واملعنيني  بالوكالة،  الأكادميية  عميد  البنا،  في�سل  الدكتور  والعقيد 

اجلهتني.
اأكادميية  ورحب العميد ال�سام�سي بامل�ساركني يف الجتماع، موؤكداً حر�ص 
�سرطة دبي على حتقيق اأعلى درجات التميز والريادة يف خمرجات التعليم 
العربية  الإم��ارات  العايل يف دولة  التعليم  والتدريب، وفق منظومة جودة 
التخرج  بعد  م��ا  ملرحلة  ال��ن��م��وذج��ي  ال�سابط  اإع����داد  خ��الل  م��ن  امل��ت��ح��دة، 

وتاأهيله للعمل يف الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة بكفاءة عالية.
املر�سحني وفق نظرية  الطلبة  التدريب على  اأثر  قيا�ص  الجتماع  وناق�ص 
"كريك باتريك" التي و�سعت اآلية لقيا�ص اأثر التدريب من خالل منهجية 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وم��ق��دار حتقيقها  ك��ف��اءة اخل��ط��ة  ت��دري��ب��ي��ة وعلمية وم��ع��رف��ة 

لالأهداف املقررة واإبراز نواحي القوة وال�سعف فيها.
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اأي�شًا  عليها  يطلق  وال��ت��ي  امل��ع��دة  حمو�شة 
اأو   ،" امل��ريء  "حرقة  اأو  املعدة"،  "حرقة 
ال�شحية  امل�شاكل  من  احلمو�شة"  "ارتفاع 

ال�شائعة.
ال�شعور  اإىل   املعوية  الع�شارة  ارتفاع   ويوؤدي 
اأو احلرقة، والتي  بالأمل عند م�شتوى املعدة 

قد ت�شعد كذلك اإىل موؤخرة احللق.

وال�سعال  حم�سي  ارجت���اع  ه��ذه  امل��ع��دة  حمو�سة  ي�ساحب  وق��د 
بع�ص  يف  ال�ستلقاء.  و�سعية  يف  امل��رء  يكون  عندما  وخ�سو�ساً 
على  د�سمة  وجبة  تناول  بعد  املعدة  حمو�سة  حت�سل  الأح��ي��ان 
�سبيل امل��ث��ال، اأو خ��الل ف��رتات معينة م��ن احل��ي��اة خ��الل فرتة 
احلمل مثاًل اأو قد تكون مزمنة. وعندما تكون حمو�سة املعدة 

مزمنة.
هناك بع�ص الأطعمة التي تخفف اأعرا�ص حرقة املعدة )اللوز 
واملوز والع�سل واللحوم اخلالية من الدهون واحلبوب الكاملة 
والبقوليات(، وباملقابل هناك بع�ص اأنواع الأطعمة التي تفاقم 
اإنتاج  زي����ادة  يف  ال�سبب  ك��ون��ه��ا  جتنبها،  وي��ج��ب  امل�سكلة،  ه���ذه 
للمريء  العا�سرة  الع�سلة  ارت��خ��اء  اأو  و/  املعدة  يف  الأحما�ص 
ارتفاع  وانخفا�ص قدرتها على العمل، الأمر الذي �سوف يعزز 

الأحما�ص وفقاً ل�"توب �سانتيه". فما هي هذه الأطعمة؟

الب�شل  1-
الب�سل مثل الثوم قد يعزز ال�سعور بحرقة املعدة. ويف الغالبية 
العظمى من احلالت، فاإنَّ الب�سل والثوم ب�سكلهما النيئ ي�سببان 

حرقة املعدة. لذا، من الأف�سل ا�ستهالك الب�سل مطبوخاً جيداً 
اإذا كنت تعانني من حرقة املعدة.

املحّرمة الكحولية  امل�شروبات   2-
املعدة  ح��رق��ة  م�سكلة  الكحولية  امل�����س��روب��ات  ت��ف��اق��م  اأن  مي��ك��ن 
وامل�سروبات  الطعام.  تناول  دون  ا�ستهالكها  متَّ  اإذا  وخ�سو�ساً 
اإن��ت��اج الأح��م��ا���ص يف امل��ع��دة، الأم���ر الذي  الكحولية ت��زي��د م��ن 
يوؤدي اإىل تهيج الغ�ساء املخاطي للمعدة ويعزز ارتخاء الع�سلة 

العا�سرة، وبالتايل ارتفاع الأحما�ص يف املريء.

املقلية الأطباق   2-
الدهنية،  وال��ل��ح��وم  املقلية  البطاطا  مثل  الدهنية  الأط��ب��اق 
بحرقة  ال�سعور  تفاقم  اأن  ميكن  واملعجنات  ال�سل�سات  واأطباق 
املعدة لأنَّ فرتة ه�سمها طويلة. علماً اأنه كلما طال بقاء الطعام 

يف املعدة، فاإن ذلك يزيد من اإنتاج الع�سارة املعدية.

الطماطم  3-

ب�سكل  الأح��م��ا���ص  م��ن  مرتفعة  ن�سبة  على  الطماطم  حت��ت��وي 
اإىل  احلم�ص  ن�سبة  م��ن  يزيد  الطماطم  وا�ستهالك  طبيعي. 
اأن  نعلم  اأن  وينبغي  املعدة.  تنتجها  التي  الطبيعية  الأحما�ص 

الطماطم ال�سفراء حتتوي على كمية حم�ص اأقل.

احلاّرة الأطباق   4-
الأطباق احلاّرة جداً قد تفاقم م�سكلة حرقة املعدة؛ لأنها ُتبطئ 
اله�سم مثل الأطباق الدهنية. هناك بع�ص اأنواع التوابل مثل 
الفلفل الأ�سود والكاري على �سبيل املثال والتي تعمل على تهييج 
املعدة ح�سا�سة يف  اإذا كانت  املخاطي للمعدة وخ�سو�ساً  الغ�ساء 

الأ�سا�ص.

ال�شوكولتة  5-
الكافيني والثيوبرومني املوجود يف الكاكاو قد ي�ساهم يف تو�سعة 
بالتايل  ي����وؤدي  ق��د  ال���ذي  الأم����ر  ل��ل��م��ريء،  ال��ع��ا���س��رة  الع�سلة 
يكفيان  ل  والثيوبرومني  والكافيني  الأح��م��ا���ص.  ارت��ف��اع  اإىل 
مبفردهما من اأجل تعطيل هذه الآلية ولكنهما يعززان م�سكلة 
حرقة املعدة لدى الأ�سخا�ص املعر�سني اإىل خطر الإ�سابة بها.

 -6 امل�شروبات الغازية
من  تعانني  كنت  اإذا  الغازية  امل�سروبات  ا�ستهالك  تفادي  يجب 
ح��رق��ة امل��ع��دة. وت��ع��زز ه���ذه امل�����س��روب��ات ان��ت��ف��اخ امل��ع��دة باإطالق 
الغازات يف املعدة وتزيد من ارتخاء الع�سلة العا�سرة للمريء 
)ممر �سيق �سغري بني املعدة واملريء مينع اأحما�ص املعدة من 
اآخر  عامل  وه��ذا  قوتها،  بتخفي�ص  وذل��ك  الفم(  نحو  الرتفاع 

يعزز ارتفاع الأحما�ص.

احلم�شيات  7-
والغريب  )الليمون  احلم�سيات  مثل  امل��ذاق  حم�سية  الأطعمة 
فروت والربتقال وغريها( ميكن اأن تعزز حرقة املعدة اإذا كان 
الغ�ساء املخاطي للمعدة ح�سا�ساً. من اجلدير اأن نعرف: ع�سائر 
الفاكهة احلم�سية على وجه اخل�سو�ص هي التي ت�سبب حرقة 

املعدة.

القهوة  8-
املعدة،  حم�ص  اإف��راز  حتفز  الكافيني  منزوعة  والقهوة  القهوة 
وت�سبب من جانب اآخر ارتخاء الع�سلة العا�سرة الداخلية لدى 
بع�ص الأ�سخا�ص. هذه من العوامل الرئي�سية لالإ�سابة بحرقة 

املعدة.

تعترب من امل�شاكل ال�شحية ال�شائعة

احلمو�صة اأو حرقة املعدة.. اأطعمة يجب جتنبها متامًا

ويتاأك�سد امل�سروب املتخ�س�ص جزئيا فقط، ما يوفر فوائد 
الدهون، وفقا لباحثي  �سحية حم��ددة مبا يف ذلك حرق 

جامعة "ت�سوكوبا" يف اليابان.
املتطوعني  م���ن  جم��م��وع��ة  م���ن  وُط���ل���ب 

الأ�سحاء �سرب اإما �ساي "اأولونغ" 
دواء  اأو  ن���ق���ي  ك���اف���ي���ني  اأو 

وه��������م��������ي، ع�����ل�����ى م�����دى 
لدرا�سة  اأ����س���ب���وع���ني 
ك��ي��ف غ����رّي ذل����ك من 

تك�سري الدهون.
واأدى كل من ال�ساي 

ال���������س����ي����ن����ي 
�سود  لأ ا

 20% اإىل زيادة تك�سري الدهون بنحو  والكافيني النقي 
مقارنة بالعالج الوهمي، لكن "اأولونغ" ا�ستمر يف العمل 

حتى مع نوم املتطوعني.
كومبي  ال����ربوف����ي���������س����ور  وق��������ال 
ت�������وك�������وي�������ام�������ا، ك���ب���ري 
اإن  ال�����ب�����اح�����ث�����ني، 
الأولونغ يحتوي 
ع�����ل�����ى م�������ادة 
ال����ك����اف����ي����ني، 
توؤثر  وال��ت��ي 
ع�����������ل�����������ى 

القلب  زي��ادة معدل �سربات  ا�ستقالب الطاقة عن طريق 
عن  النظر  بغ�ص  ال��ده��ون  تك�سري  م��ن  ي��زي��د  اأن���ه  كما   -

تاأثريات الكافيني.
ويعتقد توكوياما اأن �سرب �ساي اأولونغ بانتظام - فنجانني 

يوميا - �سيكافح النغما�ص يف مو�سم الأعياد.
واأو�سح توكوياما اأن "التاأثريات التحفيزية ل�ساي اأولونغ 
على تك�سري الدهون اأثناء النوم، ميكن اأن يكون لها �سلة 

اإكلينيكية حقيقية للتحكم يف وزن اجل�سم".
ويتباطاأ التمثيل الغذائي عندما يكون النا�ص يف الفرا�ص، 

ولكنه ل يتوقف متاما.
وال���ذي بدوره   - ال��ن��وم  الكافيني مينع  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
يكن  مل  ول��ك��ن   - ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  على  ي��وؤث��ر  اأن  ميكن 
ي�سرب  عندما  ال��ن��وم  اأمن���اط  يف  ملحوظ  اخ��ت��الف  هناك 

النا�ص �ساي اأولونغ.
وق���ال ت��وك��وي��ام��ا اإن ه��ذا ي��دل على اأن���ه م��ن غري 
املرجح اأن مينعك امل�سروب من احل�سول على 

ق�سط جيد من الراحة اأثناء الليل.
لفوائده  الأخ�������س���ر  ب��ال�����س��اي  ُي�����س��اد  وب��ي��ن��م��ا 
اأولونغ غري معروفة.  ال�سحية، تظل فوائد 
 - ال�سيني  الطب  يف  ق��رون  لعدة  وا�سُتخدم 
ومع ذلك فهو ميثل %2 فقط من اإجمايل 

ا�ستهالك ال�ساي يف جميع اأنحاء العامل.
 Nutrients يف  املن�سورة  الدرا�سة  ووج��دت 
اأي�سا اأنه ل �ساي اأولونغ اأو العالج الوهمي ي�سبب 

زيادة يف ا�ستهالك الطاقة.
املتطوعني  اأن  اإىل  ي�سري  ه��ذا  اأن  توكوياما  واأو���س��ح 
طوروا حتمال للتاأثريات التحفيزية للكافيني. ومع ذلك، 
التي لحظناها يف  الآث��ار  كانت  اإذا  ما  اإىل حتديد  نحتاج 
الدرا�سة التي ا�ستمرت اأ�سبوعني، ترتجم اإىل فقدان فعلي 

للدهون يف اجل�سم على مدى فرتة طويلة.
منزوع  اأول��ون��غ  �ساي  جتربة  نريد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
عن  اأف�����س��ل  ب�سكل  الكافيني  ت��اأث��ريات  لتمييز  الكافيني 
كيفية  فهم  على  �سي�ساعدنا  ما  لل�ساي،  الأخ��رى  املكونات 

م�ساعدة اأولونغ بال�سبط يف تك�سري الدهون.
اأن ال�ساي ال�سيني الأ�سود يحتوي على م�سادات  وُيعتقد 
اأك�����س��دة اأك���رث م��ن ال�����س��اي الأخ�����س��ر، م��ا ي���وؤدي اإىل زيادة 
التمثيل الغذائي ومنع انت�سار اخلاليا الدهنية للحفاظ 
�سربه  اأن  ال�سابقة  الأب��ح��اث  ال��وزن.ووج��دت  فقدان  على 
ميكن اأن يحرق ما ي�سل اإىل %3.4 من اإجمايل ال�سعرات 

احلرارية كل يوم.
كبار  اإن  وي��ق��ال  ال��ع��ظ��ام.  ق��وة  اأن��ه يحافظ على  ثبت  كما 

ال�سن الذين ي�سربون �ساي اأولونغ لديهم خطر اأقل بن�سبة 
املخ. وظائف  لرتاجع   64%

كما اأنه يقلل من خماطر الإ�سابة باأمرا�ص القلب بن�سبة 
الثدي،  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  يقلل  وقد   ،61%

وفقا لنتائج درا�سة غري ذات �سلة.
يف  كبري  ب�سكل  لل�ساي  ال�سحية  بالفوائد  الهتمام  ومن��ا 

ال�سنوات الأخرية.
القلب  اأم��را���ص  درء  ت�ساعد يف  الأن����واع  اأن جميع  وث��ب��ت   

وال�سرطان والزهامير.
التي ت�سمى  النباتية  الكيميائية  املواد  اإن  ويقول اخلرباء 
يف  لل�سحة  الرئي�سي  امل��ك��ون  ه��ي  الفالفونويد،  مركبات 

امل�سروبات.

درا�صة: �صرب كوبني فقط من �صاي �صيني يوميا 
قد ي�صاعد على حرق الدهون اأثناء النوم

اأثناء النوم، من خالل زيادة  اأن ي�شاعد على حرق الدهون  "اأولونغ" ال�شيني يوميا ميكن  اأن �شرب كوبني من �شاي  زعم باحثون 
التمثيل الغذائي ليال.
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العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 3626/2020/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )255974( درهم والر�سوم وامل�ساريف  

طالب الإعالن : �سركة با�سيانا للتجارة ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  ح�سني علي ح�سن علي البناي -  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 2- ا�ص ايه ام لتعليب الفواكه وتعبئتها �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن :  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2020/9/11 اول:انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني 
- ثانيا:الزام املدعي عليها الوىل طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية �سركة با�سيانا للتجارة ذ.م.م مبلغ وقدره )255.974( 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تالبخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2020/5/11 وحتى ال�سداد التام - ثانيا:الزام املدعي عليها الثانية/ 
ا�ص ايه ام لتعليب الفواكه وتعبئتها �ص.ذ.م.م بالت�سامن مع املدعي عليها الوىل طائف املدينة للمقاولت �ص.ذ.م.م بان توؤدي للمدعية �سركة 
با�سيانا للتجارة ذ.م.م مبلغ وقدره )111.982.50( درهم من قيمة املديونية امل�سار اليها يف البند ال�سابق والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
الف درهم  بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  بالت�سامن  املدعي عليها  التام - ثالثا:الزام  ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2020/5/11 وحتى  املطالبة 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان املدعية اقامت الدعوى �سندا على العالقة الأ�سلية املربمة بينها وبني 
املدعي عليها الوىل وتبعا لها حررت �سيكات ل�سداد املديونية وال�سيك املحرر من ح�ساب املدعي عليها الثانية لكفالة جزء من مديونية املدعي 
عليها الوىل فال يلزم مدير ال�سركة املدعي عليه الثالث نبي بخ�ص ماديا بقيمة ال�سيكات التي حررت ل�سداد املديونية الناجتة عن ذلك تلك 
العالقة اذ ليجوز اجلمع بني العالقة الأ�سلية واللتزام ال�سريف لذا رف�ست املحكمة ا�سدار المر يف مواجهة املدعي عليه الثالث. ولكم احلق 

يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية
العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4807/2020/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : دعوة مطالبة مببلغ وقدره )84255.50( درهم خم�سون فل�ص والفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعالن / 1-فري تك�ص للمالحة �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهم :  1-  جريمان دي ليت لتجارة معدات الن��ارة ���ص.ذ.م.م 2- كري�ستيان 
اولوف ديكمان -   �سفتهما بالق�سية : مدعي عليهما - جمهويل حمل القامة 

دع���وة مطالبة مببلغ وقدره  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ص  درهم خم�سون   )84255.50(
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/1/26  ال�ساعة 09.30 �ص 
يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 4680/2020/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة باخراج املدعي عليهما )الول والثانية( من ال�سركة ب�سفتهما �سركاء والق�ساء 

بتعديل ال�سركة بحيث توؤول ال�سركة للمدعي:نياندونغ جاو بن�سبة 100% وذلك مبوجب عقد التفاق 
املوقع واملوؤرخ يف:2018/3/28 والتاأ�سري بذلك يف ال�سجل التجاري والر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن / 1-نياندونغ جاو - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل

عليهما - جمهويل  : مدعي  بالق�سية  -   �سفتهما  مينغ  اك�سني   -2 �سى  هايبو    -1   : اإعالنهما  املطلوب 
حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باخراج املدعي عليهما )الول والثانية( من 
ال�سركة ب�سفتهما �سركاء والق�ساء بتعديل ال�سركة بحيث توؤول ال�سركة للمدعي:نياندونغ جاو بن�سبة %100 
والر�سوم  التجاري  ال�سجل  يف  بذلك  والتاأ�سري  وامل��وؤرخ يف:2018/3/28  املوقع  التفاق  عقد  وذل��ك مبوجب 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2021/1/26  ال�ساعة 10.30 �ص يف قاعة التقا�سي عن 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 123/2020/80 تظلم من اأمر اأداء 
مو�سوع الدعوى : تظلم من القرار ال�سادر بالق�سية رقم 4636/2020 اأمر اأداء والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-مطعم وك�ص دن ذ.م.م - �سفته بالق�سية : متظلم 

وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه :2-  ليونيل ويليام �سيقويرا -   �سفته بالق�سية : متظلم �سده

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها تظلم من القرار ال�سادر بالق�سية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  اأداء  اأم��ر   4636/2020 رق��م 
فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�سي  قاعة  يف  �ص   10.00 ال�ساعة    2021/1/19 امل��واف��ق   الثالثاء  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

 8838/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  نانديني كاراجنوتكار كابادويل - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)206834.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/447 
املنذر:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م

املنذر اليها:م�سنع جلوبال تران�سمي�سن انفر اك�سرتاك�سر ذ.م.م
يتوجه املنذر بانذار املنذر اليه ل�سداد قيمة ال�ستحقاق للعني املوؤجرة القطعة رقم 427-597 والكائنة 
مبجمع دبي لال�ستثمار وامل�ستاأجرة من قبل املنذر اليه حيث تر�سد يف ذمة املنذر اليه  مبلغ وقدره 
درهما  و�سبعون  ثمانية  و�ستمائة  الفا  وثمانون  اربعة  وت�سعمائة  مليون  دره��م   )1.984.678.55(
املوؤجرة  ال�سداد مقابل قيمة ايجار العني  وخم�سة وخم�سون فل�سا - وهي مبالغ قائمة وم�ستحقة 
ور�سوم اخلدمات بال�سافة اىل �سريبة القيمة امل�سافة املقررة قانونا حتى تاريخ 2020/11/2 ويف 
حال اخفاق املنذر اليه يف �سداد املبلغ املذكور او خالل املدة املحددة )30( يوما بناء عليه �سوف يتم 
انهاء اتفاقية اليجار دون اي مربر او ت�سرف اخر يف اليوم الذي يتزامن مع تاريخ انتهاء فرتة �ستة 

ا�سهر )6 ا�سهر( والتي تبداأ من تاريخ ا�ستالم هذا النذار من قبل املنذر اليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/448 
املنذر:�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م

املنذر اليها:�سركة عفان للمن�ساآت املبتكرة ذ.م.م
 597-581 رق��م  القطعة  امل��وؤج��رة  للعني  ال�ستحقاق  قيمة  ل�سداد  اليه  املنذر  ب��ان��ذار  املنذر  يتوجه 
والكائنة مبجمع دبي لال�ستثمار وامل�ستاأجرة من قبل املنذر اليه حيث تر�سد يف ذمة املنذر اليه  مبلغ 
و�ستة  درهما  و�ستون  اربعة  وثالثمائة  الفا  و�سبعون  ثمانية  �ستمائة  درهم   )678.364.36( وق��دره 
ور�سوم  املوؤجرة  العني  ايجار  قيمة  مقابل  ال�سداد  وم�ستحقة  قائمة  مبالغ  وهي   - فل�سا  وثالثون 
اخلدمات ور�سوم ال�سرف ال�سحي بال�سافة اىل �سريبة القيمة امل�سافة املقررة قانونا حتى تاريخ 
2020/11/2 ويف حال اخفاق املنذر اليه يف �سداد املبلغ املذكور او خالل املدة املحددة )30( يوما بناء 
عليه �سوف يتم انهاء اتفاقية اليجار دون اي مربر او ت�سرف اخر يف اليوم الذي يتزامن مع تاريخ 

انتهاء فرتة �ستة ا�سهر )6 ا�سهر( والتي تبداأ من تاريخ ا�ستالم هذا النذار من قبل املنذر اليه
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 387/2021 
املنذر:�سركة التاأمني فيدلتى املتحدة �ص.م.ع

املنذر اليها:رميامكو للعقارات ذ.م.م
نخطركم مبوجب هذا النذار بانه �سوف وان قمتم بتحرير ال�سيك التايل ل�سالح املنذرة رقم ال�سيك 841 
املح�سوب على بنك ابوظبي التجاري بتاريخ:2019/5/10 باجمايل مبلغ )53.550( درهم وعند عر�ص ال�سيك 
على امل�سرف امل�سحوب عليه تبني انه ل يوجد ر�سيد وبقيت املنذر اليها ممتنعه عن �سداد قيمة ال�سيك للمنذرة 
وبالتايل فان ذمتها املالية ما زالت م�سغولة بقيمة ثالث وخم�سون الف وخم�سمائة وخم�سون درهم )53.550( 
التنظيمية  الالئحة  )1( من  الفقرة   )63( امل��ادة  وتطبيقا لحكام  املنذرة  وك��الء عن  وب�سفتنا  وعليه  دره��م 
لقانون الجراءات املدنية وحيث ان املنذرة ترغب يف ا�ستيفاء ذلك املبلغ وعليه فان اجلهة املنذرة تنبه املنذر 
اليها ب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد وذلك خالل )5( ايام من تاريخ الن�سر لهذا النذار القانوين ويف حالة 
عدم ال�ستجابة اىل ذلك فان املنذرة �ستقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم للزامكم 

بدفع قيمة ال�سيك مو�سوع هذا النذار مع الزامكم بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/437 
املنذرين:1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو 2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو

املنذر اليها:تي�سينو للتجاره �ص.ذ.م.م 2- تيكا م�سند لونكاين كه�سمند
املو�سوع:تكليف بالوفاء مببلغ )130.000( درهم مائه وثالثون الف درهم وما ي�ستجد من اجره 

مقابل اليجار املاأجور
والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكل  عن  نيابة  فاننا  وعليه 
)130.000( درهم مائه وثالثون الف درهم وما ي�ستجد من اجره مقابل اليجار املاأجور - وذلك 
اتخاذ  اىل  �سن�سطر  فانه  وال  بالن�سر  الع��الن  تاريخ  يوما من  تتجاوز ثالثون  ل  م��دة  خ��الل 
الر�سوم  ت�سمينكم  م��ع  موكلتانا  حقوق  على  للحفاظ  بحقكم  ال��الزم��ة  القانونية  الج����راءات 

وامل�سروفات وكامل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2020/438 
املنذرين:1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو 2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو

املنذر اليه:فريد العامل حاجي ابراهيم
املو�سوع:تكليف بالوفاء مببلغ )27.500( درهم �سبعة وع�سرون الفا وخم�سمائة درهما من تاريخ 

ال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/11/30 وحتى ال�سداد التام وكافة الر�سوم وامل�ساريف
والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكل  عن  نيابة  فاننا  وعليه 
يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  دره��م��ا  وخم�سمائة  الفا  وع�����س��رون  �سبعة  دره��م   )27.500(
2019/11/30 وحتى ال�سداد التام وكافة الر�سوم وامل�ساريف - وذلك خالل مدة ل تتجاوز ثالثون 
الالزمة  القانونية  الج���راءات  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  فانه  وال  بالن�سر  الع��الن  تاريخ  من  يوما 

بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا مع ت�سمينكم الر�سوم وامل�سروفات وكامل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/436 
املنذرين:1- هنا عبيد حممد عبداهلل احللو 2- مرمي عبيد حممد عبداهلل احللو

)م�سدر  حفيظي  �سديق  حممد   -2 ������ص.ذ.م.م  ال��ذه��ب  لل�سياغه  �ستار  اليها:ري�سينغ  امل��ن��ذر 
ال�سيكات(

املو�سوع:تكليف بالوفاء مببلغ )27.500( درهم �سبعه وع�سرون الف وخم�سمائة درهم من تاريخ 
ال�ستحقاق احلا�سل لكل �سيك وحتى ال�سداد التام

والبالغ  بذمتكم  املرت�سد  املبلغ  �سداد  ب�سرورة  وننذركم  نكلفكم  املوكل  عن  نيابة  فاننا  وعليه 
)27.500( درهم �سبعه وع�سرون الف وخم�سمائة درهم من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل لكل �سيك 
وحتى ال�سداد التام - وذلك خالل مدة ل تتجاوز ثالثون يوما من تاريخ العالن بالن�سر وال 
فانه �سن�سطر اىل اتخاذ الجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا مع 

ت�سمينكم الر�سوم وامل�سروفات وكامل اتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   اعالن بالن�شر 

 2021/449
املنذر:ر�سا لطفي فتوح ال�سيد الكومي )م�سري اجلن�سية(

املنذر اليه:نهلة عبد احل�سيب عبد الروؤوف عي�سى - م�سرية اجلن�سية

 100010 ال�سيكني  قيمة  درهم  بالوفاء )17000(  بتكليفه  اليه  املخطر  املخطر  يخطر 

بتاريخ:2019/4/15  ال�سالمي  دبي  بنك  على  املخطر  ل�سالح  امل�سحوبني   100009 و 

ن�سر هذا الخطار ويف حالة  تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خالل مدة خم�سة  و 2019/5/16 

التخلف عن ذلك �سوف نقوم باتخاذ الجراءات القانونية بحقكم امام اجلهات املخت�سة 

مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة عن كل ما تقدم

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  3458/2020/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/2995 ا�ستئناف عمايل 

والقا�سي منطوقه بعد الطالع على الوراق )حكمت املحكمة بقبول ال�ستئناف �سكال ويف 
املو�سوع الغاء ماق�سى به احلكم امل�ستاأنف مبلغ )21986( درهم والق�ساء جمددا بالزام 

امل�ستاأنفة ان توؤدي للم�ستاأنف �سده مبلغ )4400( درهم وتاأييد احلكم امل�ستاأنف ب�ساأن تذكرة 
العودة والزمت الطرفني باملنا�سب من الر�سوم وم�سادرة التاأمني( 

طالب الإعالن : عمرو مكرم م�سطفى النجار -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعالنه : 1- املبهرون للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7505( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )726( درهم 
ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  629/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/452 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )1333135( �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن : جالل علي اأكرب زماين -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:�سامل خمي�ص �سعيد ح�سن اليماحي - �سفته بالق�سية :وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ب�سام �سقر عبدالهادي ال�سقران 2- جا�سم ح�سن علي زينل - �سفتهما 

بالق�سية : منفذ �سدهما -  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1333135( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  630/2020/211 تنفيذ عقاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/113 عقاري جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )675.090( �سامال للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
 : بالق�سية  -  �سفته  اخل��وري  : عبداحلميد عبدالرحمن حممد عبدالكرمي  الإع��الن  طالب 

طالب التنفيذ  - وميثله:�سامل خمي�ص �سعيد ح�سن اليماحي - �سفته بالق�سية :وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- املا�سة انرتنا�سيونال للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )675.090( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن حكم بالن�شر        

يف  الدعوى 242/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- ت�سليم كوثر حممد �سرفراز ا�سلم  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له : املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

املنعقدة بتاريخ  2020/7/27  يف الدعوى املذكورة اعاله  ل�سالح/  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
 )416.648( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�ستثمارية  للعقارات  العامة  املوؤ�س�سة 
درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/451 
املنذر:بنك المارات لال�ستثمار �ص.م.ع

بوكالة الأ�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي
املنذر اليه:م�سبح بيات حممد بن بيات الفال�سي - اماراتي اجلن�سية

بذمته  املرت�سد  املبلغ  �سداد  اىل  للمبادرة  اليه  املنذر  ينذر  املنذر  البنك 
اي��ام من تاريخ العالن  وق��دره )546.094.71( دره��م وذل��ك خ��الل )5( 
بالنذار حتت طائلة اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حتميلكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/452 
املنذر:بنك دبي التجاري �ص.م.ع

بوكالة الأ�ستاذ املحامي/نا�سر حمد ال�سام�سي
املنذر اليه:نادية �سالح بري حممد احمد البلو�سي - اماراتية اجلن�سية

املبلغ املرت�سد بذمته  �سداد  للمبادرة اىل  اليها  املنذر  املنذر ينذر  البنك 
اي��ام من تاريخ العالن  وق��دره )192.860.01( دره��م وذل��ك خ��الل )5( 
بالنذار حتت طائلة اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حتميلكم كافة 

الر�سوم وامل�ساريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   اعالن بالن�شر 

 2021/490
املنذره:بيرت هومز �ص.ذ.م.م

املنذر اليه:ايرون باور للياقة البدنية - رقم الرخ�سة 831524 �سادرة من امارة دبي
حمل  املذكورة  العني  اخ��الء  او  اليجارية  امل�ستحقات  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذرة/املنذر  تخطر 
رقم 3 بناية ن�سوان وت�سليمها للمنذرة باحلالة التي ت�سلمها عليها و�سداد امل�ستحقات اليجارية 
املرت�سدة بذمته حتى تايخ الخالء التام مع ا�سالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية 
ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �سغله للعني وذلك يف خالل مدة اأق�ساها ثالثني يوما من 

تاريخ ا�ستالمه هذا النذار.
وال �ست�سطر املنذر اأ�سفا اىل اتخاذ الجراءات الق�سائية الالزمة وللمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد 
مبطالبة  كامال  بحقه  املوؤجر  ويحتفظ  وال�سرر  للعطل  اجلابر  والتعوي�ص  ايجارية  قيمة  من 
امل�ستاأجر بالتعوي�ص والعطل وال�سرر على التاأخري يف اخالء العقار املذكور وحتميل املنذر اليه 

كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة
ممثل املنذرة

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/384 
رقم املحرر:2020/1/221870

املخطرة:ركن اجلزيرة ملقاولت الفنية ذ.م.م
بوكالة املحامي الدكتور ريا�ص الكبان

املخطر اليها:مالت للتقنيات �ص.ذ.م.م - جمهولة حمل القامة
املو�سوع:يخطر املخطرة مبوجب هذا الخطار املخطر اليها بالوفاء مببلغ وقدره )1.022.467.95( درهم مليون 
واثنان وع�سرون الف واربعمائة و�سبعة و�ستون درهم وخم�سة وت�سعون فل�سا - مع الفائدة القانونية بن�سبة 9% من 
تاريخ ا�ستحقاق اخر فاتورة يف 2020/8/31 وحتى ال�سداد التام بال�سافة اىل مبلغ وقدره )200.000( درهم مائتان 
الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا وحتى ال�سداد التام كتعوي�ص عن ال�سرار 
تاريخ  من  اي��ام(  )خم�سة  خالل  املديونية  مبلغ  ل�سداد  امتناعكم  ج��راء  من  باملخطرة  حلقت  التي  واملعنوية  املادية 
العالن بالخطار القانوين وبعك�سه �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية وا�ست�سدار امر الداء من املحكمة املخت�سة 
بحقكم ملطالبتكم مببلغ املديونية مع الفائدة والتعوي�ص والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة عمال باحكام املادتني 

62 ، 63 من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون الجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/385 
رقم املحرر:2020/1/221887

املخطرة:الروعة ملقاولت التك�سية والر�سيات
بوكالة املحامي الدكتور ريا�ص الكبان

املخطر اليها:بن لحج لالملنيوم �ص.ذ.م.م - جمهولة حمل القامة
البالغ  املديونية  مببلغ  بالوفاء  اليها  املخطر  الخطار  ه��ذا  مبوجب  املخطرة  املو�سوع:تخطر 
وت�سعون  و�سبعة  و�سبعمائة  الف  و�سبعون  وثالثة  ثالثمائة  دره��م   )373.797.40( وق��دره  مبلغ 
درهم واربعون فل�ص - خالل )خم�سة ايام( من تاريخ العالن بالخطار القانوين وبعك�سه �سيتم 
اتخاذ الجراءات القانونية وا�ست�سدار امر الداء من املحكمة املخت�سة بحقكم ملطالبتكم مببلغ 
املديونية مع حتملكم الفائدة بن�سبة 9% من تاريخ ا�ستحقاق اخر فاتورة يف:2020/11/1 وحتى 
الالئحة  من   63  ،  62 املادتني  باحكام  عمال  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 

التنظيمية املعدلة لقانون الجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/383 
رقم املحرر:2020/1/221893

املخطر:�سم�ص الدين فالمبارامبيل/هندي اجلن�سية
بوكالة املحامي الدكتور ريا�ص الكبان

املخطر اليهما:1-ات�ص 2 ايه جي لالدارة املن�سات ���ص.ذ.م.م 2- �سيد حممد مرت�سى مري غالب 
علي/هندي اجلن�سية - جمهولة حمل القامة

البالغ  املديونية  مببلغ  بالوفاء  اليهما  املخطر  الخطار  هذا  مبوجب  املخطر  املو�سوع:يخطر 
مبلغ وقدره )72.000( درهم اثنان و�سبعون الف درهم - خالل )خم�سة ايام( من تاريخ العالن 
بالخطار القانوين وبعك�سه �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية وا�ست�سدار امر الداء من املحكمة 
املخت�سة بحقكم ملطالبتكما مببلغ املديونية مع حتملكما للفائدة بن�سبة 9% من تاريخ ا�ستحقاق 
كل �سيك وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة عمال باحكام املادتني 62 ، 63 

من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون الجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2775/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4405 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 257285.5 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : ال�سركة العربية ملواد البناء -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله:خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول - �سفته بالق�سية :وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- نورا للمقاولت البناء �ص.ذ.م.م 2- في�سل م�سعود بن خما�ص ال�سحي - 

�سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )257276.50( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   

اإعالن منفذ �شده بالن�شر 
حمكمة عجمان - حمكمة التنفيذ املدنية   - �شركة حمي الدين لالأعمال اخل�شبية ذ.م.م

انابة   AJCEXCIANB2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000001/ 
اإىل املحكوم عليه : 1-�سركة حمي الدين لالعمال اخل�سبية ذ.م.م

متحرك  هاتف   067437032 رقم  هاتف   1 رقم  معر�ص   56 رقم  �سارع  اجلديدة  ال�سناعية  املنطقة  عجمان  امارة 
رقم:0506261786 - �ص.ب:2853 عجمان الربيد اللكرتوين:ashwood@eim.ae مكاين رقم 4658608094 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: بنك دبي ال�سالمي - �سركة م�ساهمة عامة - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  
تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 2157168.35

 / اإعالنك  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  اأعاله  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنكم بهذا الإخطار ويف حالة تخلفك عن ذلك فانت مكلف بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - امام املحكمة 

املذكورة.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/علي املهلبي
حمكمة عجمان

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   - احمد �شلطان علي النابودة ال�شام�شي
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003794/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-احمد �سلطان علي النابودة ال�سام�سي
ال�سارقة منطقة املليحة منزل احمد �سلطان علي النابودة ال�سام�سي رقم 101 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ: موؤ�س�سة المارات لالت�سالت - ات�سالت - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
درهم احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 55240 

اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/معت�شم احمد �شمري ابو �شادي
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   - ال�شيخة/فاطمة را�شد بن حميد القا�شمي
اأداء  اأمر   SHCEXCICPL2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000216/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-ال�سيخة فاطمة را�سد بن حميد القا�سمي - ال�سارقة اجلرينة
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ: �ساره ملقاولت البناء ذ.م.م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 695617
اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادق حممد
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة - حمكمة التنفيذ املدنية   - العراب للمقاولت العامة �س.ذ.م.م
كلي   - جتاري   SHCEXCICOM2020 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003406/ 

اإىل املحكوم عليه : 1-العراب للمقاولت العامة �ص.ذ.م.م
M13 اخر عنوان معلوم امارة دبي بردبي القوز ال�سناعية الوىل ملك دبي العاملية للعقارات رقم

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ:�سيدم لالأملنيوم ذ.م.م - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله. 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 
احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي :  املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف : 606925

اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار.  ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات 

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
القا�شي/احمد طلعت عبدال�شادق حممد
حمكمة ال�شارقة

حمكمة التنفيذ املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة ال�شتئناف املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0000842 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  حممود احمد بادجنكى 
الطابق  التجاري  دبي  بنك  بناية  القا�سمية  ال�سارقة  امارة   : الإقامة  حمل  جمهول 

اخلام�ص �سقة رقم 504 بالقرب من م�سجد امللك في�سل �ص.ب:35920 ال�سارقة 
حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/1/31 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
عجمان حمكمة الإ�ستئناف املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - الإ�ستئناف 
1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0003173 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  فهد �سلطان �سلطان علي علوي 
برج  بناية  ايوان  فندق  قرب  ال�سوان  منطقة  عجمان  امارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
 - �ص.ب:13788   716 رقم  ال�سقة   7 الطابق   AJMAN ONE TOWER 1 عجمان 

 its-fahad@hotmail.com:هاتف:0566753875 - الربيد اللكرتوين
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/27 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة 
البتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 1( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد 
املذكور رقمها اعاله - بو�سفك  الدعوى  الن�سر وذلك للنظر يف  تاريخ  ايام من  على ع�سرة 

مدعي عليه.     
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2020 /0007365 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فيجيت كورومبيري امبيل فجياناندان 
عبدالعزيز  امللك  �سارع  امتداد  البنك  �سارع  القا�سمية  منطقة  ال�سارقة  امارة   : الإقامة  حمل  جمهول 
هاتف   -  0502651148 هاتف   101 رقم  ال�سقة   1 الطابق  اجلديد  املدينة  �سعاع  �سوبرماركت  بناية 

vijith1122@gmail.com:0556723879 - الربيد اللكرتوين:
بان  عليه  املدعي  فيها:الزام  ويطالبك  الدعوى  عليك  اقامت  قد  دبي  فرع   - م�سر  املدعي/بنك  طلب  على  بناء 
القانونية عن  الفوائد  ب�سداد  املدعي عليه  الزام   - اماراتي  ي�سدد للمدعي مبلغا وقدره )47.908.17( درهم 
مبلغ املطالبة بواقع %12 وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام �سم ملف الق�سية رقم 

املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  الزام   - الق�سية  مللف   - م�ستعجل  عرائ�ص   5650/2020
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/1/25 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة البتدائية املدنية 
يف متام ال�ساعة 08:30 �سباحا- مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 
تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه ، اعالن املدعي عليه بالن�سر 

وبلغتي العربية والجنليزية.     
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان حمكمة ال�شتئناف املدنية الحتادية
)جزئي(  جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0000842 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه :  �سيتي انرتنا�سيونال لل�سحن والتخلي�ص اجلمركي ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة : امارة ابوظبي مدينة م�سفح ال�سناعية م 4 ق 12 مكتب 6 وحده 

املالك احليل القاب�سة ذ.م.م هاتف:0555776610/0502024521/025535311 
اإدارة الدعوى حمكمة عجمان  اأمام مكتب   2021/1/31 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
حمكمة الإ�ستئناف املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى - الإ�ستئناف 1( �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.     
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  ال�شماء           
باأن املدعوة / ليهوا كان زاهو  راأ�ص اخليمة  تعلن دائرة حماكم 
اىل  )ل��ي��ه��وا(  م��ن  ل�سمها  الول  املقطع  تغيري  بطلب  تقدمت 

)علياء( ليكون ا�سمعها بعد التغيري )علياء كان زاهو( 
وان من له م�سلحة يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�سة ع�سر 
راأ�ص  ام��ام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
  قا�شي ال�شهادات والتوثيقات

               امل�شت�شار يا�شر يو�شف

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 406/2021 
لتجارة  ب��ي  ت��ي  )ام  با�سم  حاليا  املعروفة  اللكرتونيات  لتجارة  تيك  امل��ن��ذر:ك��ون��دور 

اللكرتونيات(
املنذر اليه/را�سد موبايل - رخ�سة رقم 520136 - جمهول حمل القامة

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارها بالتي
مت تنفيذ اتفاق �سحنة ب�ساعة بني �سركة كوندور تيك املعروفة با�سم )ام تي بي لتجارة 
اللكرتونيات ذ.م.م ( را�سد موبايل مبلغ )2168.86( املبلغ امل�ستحق من را�سد موبايل 
اىل �سركة كوندور تيك املعروفة با�سم )ام تي بي لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م( مت منح 

را�سد موبايل مهلة خم�ص ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار لتحويل املبلغ امل�ستحق
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�شر 

رقم 404/2021 
املنذر:كوندور تيك لتجارة اللكرتونيات املعروفة حاليا با�سم )ام تي بي لتجارة اللكرتونيات(

املنذر اليه/فوكا�ص واي بل�ص لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م 
 رخ�سة رقم 748764 - جمهول حمل القامة

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارها بالتي
لتجارة  ب��ي  ت��ي  )ام  با�سم  امل��ع��روف��ة  تيك  ك��ون��دور  �سركة  ب��ني  ب�ساعة  �سحنة  ات��ف��اق  تنفيذ  مت 
اللكرتونيات ذ.م.م ( فوكا�ص واي بل�ص لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م مبلغ )3884.50( املبلغ 
امل�ستحق من فوكا�ص واي بل�ص لتجارة اللكرتونيات �ص.ذ.م.م اىل �سركة كوندور تيك املعروفة 
بل�ص لتجارة اللكرتونيات  ذ.م.م( مت منح فوكا�ص واي  با�سم )ام تي بي لتجارة اللكرتونيات 

�ص.ذ.م.م مهلة خم�ص ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار لتحويل املبلغ امل�ستحق
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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   انذار عديل بالن�شر 

رقم 408/2021 
املنذر:كوندور تيك لتجارة اللكرتونيات املعروفة حاليا با�سم )ام تي بي لتجارة اللكرتونيات(

املنذر اليه/علياء لتجارة الهواتف والكمبيوتر �ص.ذ.م.م �سابقا - اآمنه حلميدي لتجارة الهواتف 
والكمبيوتر �ص.ذ.م.م - حاليا -    رخ�سة رقم 578993 - جمهول حمل القامة

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارها بالتي
لتجارة  ب��ي  ت��ي  )ام  با�سم  امل��ع��روف��ة  تيك  ك��ون��دور  �سركة  ب��ني  ب�ساعة  �سحنة  ات��ف��اق  تنفيذ  مت 
اللكرتونيات ذ.م.م ( علياء لتجارة الهواتف والكمبيوتر �ص.ذ.م.م �سابقا - اآمنه حلميدي لتجارة 
الهواتف والكمبيوتر �ص.ذ.م.م - حاليا - مبلغ )5136.50 درهم( املبلغ امل�ستحق من علياء لتجارة 
الهواتف والكمبيوتر �ص.ذ.م.م �سابقا - اآمنه حلميدي لتجارة الهواتف والكمبيوتر �ص.ذ.م.م - 
حاليا - اىل �سركة كوندور تيك املعروفة با�سم )ام تي بي لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م( مت منح 
علياء لتجارة الهواتف والكمبيوتر �ص.ذ.م.م �سابقا - اآمنه حلميدي لتجارة الهواتف والكمبيوتر 

�ص.ذ.م.م - حاليا - مهلة خم�ص ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار لتحويل املبلغ امل�ستحق
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 403/2021 
املنذر:كوندور تيك لتجارة اللكرتونيات املعروفة حاليا با�سم )ام تي بي لتجارة اللكرتونيات(

املنذر اليه/فرند�ص زون لتجارة الهواتف �ص.ذ.م.م 
 رخ�سة رقم 821613 - جمهول حمل القامة

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارها بالتي
لتجارة  ب��ي  ت��ي  )ام  با�سم  امل��ع��روف��ة  تيك  ك��ون��دور  �سركة  ب��ني  ب�ساعة  �سحنة  ات��ف��اق  تنفيذ  مت 
اللكرتونيات ذ.م.م ( فرند�ص زون لتجارة الهواتف �ص.ذ.م.م مبلغ )2105درهم( املبلغ امل�ستحق 
���ص.ذ.م.م اىل �سركة كوندور تيك املعروفة با�سم )ام تي بي  من فرند�ص زون لتجارة الهواتف 
لتجارة اللكرتونيات ذ.م.م( مت منح فرند�ص زون لتجارة الهواتف �ص.ذ.م.م مهلة خم�ص ايام من 

تاريخ ن�سر هذا النذار لتحويل املبلغ امل�ستحق
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 407/2021 
لتجارة  ب��ي  ت��ي  )ام  با�سم  حاليا  املعروفة  اللكرتونيات  لتجارة  تيك  امل��ن��ذر:ك��ون��دور 

اللكرتونيات(
املنذر اليه/املدينة الرقمية �ص.ذ.م.م - رخ�سة رقم 727247 - جمهول حمل القامة

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارها بالتي
مت تنفيذ اتفاق �سحنة ب�ساعة بني �سركة كوندور تيك املعروفة با�سم )ام تي بي لتجارة 
اللكرتونيات ذ.م.م ( املدينة الرقمية �ص.ذ.م.م مبلغ )3829.46 درهم( املبلغ امل�ستحق 
من املدينة الرقمية �ص.ذ.م.م اىل �سركة كوندور تيك املعروفة با�سم )ام تي بي لتجارة 
اللكرتونيات ذ.م.م( مت منح املدينة الرقمية �ص.ذ.م.م مهلة خم�ص ايام من تاريخ ن�سر 

هذا النذار لتحويل املبلغ امل�ستحق
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 405/2021 
املنذر:جنيد لتجارة لوازم التمديدات ال�سحية والكهربائية �ص.ذ.م.م - فرع دبي

���ص.ذ.م.م - رخ�سة رقم:529319  ايفيكو  الكهروميكانيكية -  اليه/�سركة �سقر الم��ارات  املنذر 
- جمهول حمل القامة

يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليهما لنذارها بالتي
درهم ثالثمائة   )310.791.43( مبلغ  للمنذرة  فورا  ت��وؤدي  ان  وتكلفها  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
وع�سرة الف و�سبعمائة وواحد وت�سعون درهم وثالثة واربعون فل�ص - قيمة املرت�سد يف ذمتهما 
خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �ست�سطر املنذرة لتخاذ الجراءات القانونية 
امام املحكمة املخت�سة ومن ثم �سيكون املنذر اليها ملزمة ب�سداد املبلغ املطالب به مع الفائدة 
الق�سائية  بالر�سوم  وك��ذا  والتعوي�ص  ال�����س��داد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  القانونية 

وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى من اي نوع كانت
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  2054/2020/208 تنفيذ مدين 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/496 مدين جزئي ، ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 12587 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : خالد حممد ح�سن �سالح حممد رمنكال -  �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعالنه : 1- جوزال اورينوفا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  ، وعليه  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  وق��دره )12587( درهم اىل طالب  به 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة البتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(  مدين   SHCFICIREA2020 /0006781 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �سردار نظم الهدى للخدمات الفنية والتنظيف �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل الإقامة : دبي الديرة مبنى مقابل بنك النور

هاتف:0527547999/0504995203
بناء على طلب املدعية/ردفان ملقاولت التك�سية والر�سيات قد رفعت املدعوى املذكورة اعاله تطالبكم 
الر�سوم  الزام املدعي عليه بدفع  املبلغ وقدره )43.187( درهم -  الزام املدعي عليه بت�سديد  ب���:1 - 
من   5 الفقرة   229 املادة  لحكام  طبقا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   - املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 

قانون الجراءات املدنية 
املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2021/1/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
البتدائية املدنية- مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من 

تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه ، .     
مدير اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/402 
املنذر:كونهامد عبد الر�سيد - هندي اجلن�سية

املنذر اليه:عفراء ا�سماعيل يحيي - اماراتية اجلن�سية - جمهول حمل القامة
يتوجه املنذر بهذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره بالتي:

ال�سيك  رد  بتاريخ مت  ال�سيك  امل�سحوب عليه  البنك  ال�سرف ومبخاطبة  ال�سيك يف ح�سابه حتت  بايداع  املنذر  وعندما قام 
وقد  الر�سيد  كفايه  لعدم  البنك  با�سعار  مبني  هو  ملا  وفقا  �سرف  دون  واأعيد  الر�سيد  كفايه  لعدم  ال�ساحب  على  رجوعا 
طالب املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة ال�سيك املرت�سد يف ذمته املالية مرارا وتكرارا وبكافة الطرق الودية حتى اعيته ال�سبل 
فقام باتخاذ كافة الج��راءات القانونية الكفيله بحفظ حقوقه لديكم لذا فاننا نر�سل لكم هذا النذار القانوين لتنبهكم 
اىل �سرعه �سداد ما تر�سد يف ذمتكم املاليه من قيمه ال�سيك املو�سحة باجلدول بواقع )100.000( درهم اماراتي يف مده 
اأق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر النذار املاثل لكم وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الج��راءات القانونية املدنيه 
منها واجلزائية يف �سبيل ا�سرتداد تلك املبالغ مع حفظ حق موكلنا يف الفوائد القانونية من تاريخ ا�ستحقاق قيم ال�سيكات 
وحفظ حقه يف التعوي�ص عن ما حلقه من �سرر وما فاته من ك�سب جراء احتبا�سكم لتلك املبالغ املالية قيمه ال�سيك املنوه 

الكاتب العدلعنه ب�سدر النذار املاثل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

م
1

رقم ال�سيك
000003

البنك امل�سحوب عليه
الإمارات الإ�سالمي

تاريخ ا�ستحقاقه
2020/3/15

قيمة ال�سيك بالدرهم
100.000 درهم

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن بالن�شر 

 8311/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  كيو كيه ا�ص للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م - جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/مركز الطاقة ل�سناعة م�ستلزمات انظمة تكييف الهواء
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)139077.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 3004/2020/305 ا�شتئناف جتاري  

مذكرة اإعالن بالن�سر )اإ�ستئناف(
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل امل�ستاأنف �سده /1- ح�سني علي احلريري - جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / امني احمد ح�سني وميثله:فهد عبداهلل قمرب حممد - قد 
جزئي  جتاري   2019/4253 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/1/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا 
بقاعة التقا�سي عن بعد وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
اعالن حكم بالن�شر        

يف الدعوى رقم 2020/670 تظلم جتاري
اإىل املتظلم �سدهم/1_ ماهر على ي�سلم ح�سن، 2_ نا�سر علي ي�سلم ح�سن، 3_ حممد 

علي ي�سلم ح�سن - جمهويل حمل الإقامة
مبا اأن املتظلم/البنك التجاري الدويل �ص . م. ع

قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر فى المر على 
عري�سه رقم 202/1260 جتاري و الر�سوم وامل�ساريف.

وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 24-01-2021 ال�ساعة 08:30 �سباحا  بقاعة التقا�سي 
عن ُبعد وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة ب�ثالثة 

اأيام على القل، ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   

 اعالن بالن�شر
 2020/1787 ا�شتئناف جتارى

اإىل امل�ستاأنف �سده/1- موؤ�س�سة كليندين�ست للو�ساطة العقارية   ملالكها في�سل 
حممود عبد اهلل امريي  - جمهول حمل الإقامة

مبا اأن امل�ستاأنف/ جوهان�ص دانيل �سرودر�ص
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رق��م    2018  /2767 جت��اري كلي بتاريخ 
ال�ساعة   2021-02-03 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   -  2020/07/08
10:00 �سباحا  بقاعة التقا�سي عن ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم اأو من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفك�م  �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم 2021/382 
رقم املحرر:2020/1/221901

املخطرة:لو�سي كوريان كاريبا�سريي نوما�ص كوريان - هندية اجلن�سية
بوكالة املحامي الدكتور ريا�ص الكبان

املخطر اليهم:1- �ساباري لال�ستثمارات ال�سحية �ص.ذ.م.م 2- هاري�ص �سندران مداتهيل �سندران 
- هندي اجلن�سية - جمهولة حمل القامة

البالغ  املديونية  مببلغ  بالوفاء  اليهم  املخطر  الخطار  هذا  مبوجب  املخطرة  املو�سوع:تخطر 
مبلغ وقدره )184.776( درهم مائة واربعة وثمانون الف و�سبعمائة و�ستة و�سبعون درهم - خالل 
)خم�سة ايام( من تاريخ العالن بالخطار القانوين وبعك�سه �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية 
وا�ست�سدار امر الداء من املحكمة املخت�سة بحقكم ملطالبتكم مببلغ املديونية مع حتملكم الفائدة 
بن�سبة 9% من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك  وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

عمال باحكام املادتني 62 ، 63 من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون الجراءات املدنية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13140 بتاريخ 2021/1/17   
   انذار عديل بالن�شر 

رقم املحرر 2020/3/7022 
املنذرة:لفارج المارات لالأ�سمنت �ص.ذ.م.م

بوكالة املحامية/موزة اخلظر
املنذر اليهم:1- بهارات كومار موتي لل 2- عماد الدين عبد احل�سني عبداهلل

وقدره  مبلغ  للمنذرة  ب��ال��وف��اء  ونكلفكم  الخ���رية  للمرة  ننذركم  ه��ذا  بكتابنا  املو�سوع:جئنا 
)500.000( درهم خم�سمائة الف درهم بال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% �سنويا من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي املرت�سد يف ذمتكم وذلك يف غ�سون خم�سة ايام 
تلى تاريخ تبلغكم هذا النذار وال �سن�سطر ا�سفني لتخاذ الج��راءات القانونية الالزمة امام 
املراجع الق�سائية املخت�سة حلماية حقوق املنذرة ولتح�سيل املبلغ املذكور و�سيتم تكبيدكم كافة 
الر�سوم وامل�ساريف والنفقات القانونية واتعاب املحاماة بال�سافة اىل الفوائد القانونية بواقع 

12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

Date 17/ 1/ 2021  Issue No : 13140
Real Estate Summary 242/2020/18
Details of service by publication

To the convicted party 1- Tasleem Kauthar Mohammed Sirveras Aslam
 Unknown place of residence
The prevailing party:Real Estate Investment Public Corporation
Represented by:Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhiet Al Matroshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 27-07-2020 in the above 
mentioned case in favour of Real Estate Investment Public Corporation ordering the 
defendant to pay the plaintiff an amount of AED 416,648 (Four Hundred and Sixteen 
Thousand Six Hundred Forty Eight Dirhams) and the legal interest of 9 % per annum 
from the judicial claim date until the full payment and the court rejected other claims 
and ordered him to pay the charges, the expenses and Five Hundred Dirhams as 
attorney's fees.
The verdict is issued in the presence of the defendant and may be appealed within 
thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.
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اأكدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، �سمو ال�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة اآل مكتوم رئي�سة جائزة ال�سيخة لطيفة 
بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم لإبداعات الطفولة، اأن اإ�سدار الكتاب اجلديد ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اإ�سداراته  �سمن �سل�سلة  “عاملي ال�سغري”  اآل مكتوم، واملوجه لالأطفال حتت عنوان  حممد بن را�سد 
وموؤلفاته الرثية، متثل خطوة تعك�ص حر�ص �سموه على زيادة الوعي بني الن�صء وال�سباب، واإعداد جيل 
واٍع ومثقف قادر على حتّمل م�سوؤولية التطوير يف امل�ستقبل، وم�سلح بالقيم الأخالقية والإيجابية، وهو 
ما يعك�ص نهج الإمارات يف ال�ستثمار يف الن�صء كون الأجيال اجلديدة هي النواة احلقيقية للم�ستقبل 
التي حققتها  واملكت�سبات  الإجن��ازات  ل�سون  الأمثل  الوجه  اإع��داده على  يتوجب  ال��ذي  القوة  وم�سدر 

الدولة يف خمتلف املجالت.
الأط��ف��ال يف  �سموه من خالله ماليني  ي�سارك  ال��ذي  القيم  الإ���س��دار  ه��ذا  “ نثمن   : �سموها  وقالت 
بالدرو�ص  �سموه الرثية  �سنوات طفولة و�سباب  اأجمع ذكريات من  والعامل  العربي  الإم��ارات والوطن 
واأ�سافت �سموها : “  التي تعلمها من التجارب القيمة واملواقف املختلفة التي �سكلت نظرته للحياة”. 
القراءة ت�سمن تن�سئة اأطفالنا على الوجه الذي يوؤمن تخريج اأجيال معدة اإعداداً جيداً لتكون نافعة 

لنف�سها وجمتمعها ووطنها، انطالقاً من اإميان را�سخ باأن ال�ستثمار يف اإعداد الطفل من جميع الأوجه 
ال�سحية والتعليمية والرتبوية والجتماعية هو ا�ستثمار يف بناء امل�ستقبل واإر�ساء لأ�س�ص التفوق فيه”. 
واأ�سارت �سمو ال�سيخة هند اآل مكتوم اإىل اأن م�سمون الق�س�ص اخلم�ص يف كتاب “عاملي ال�سغري” ت�سكل 
ت�ساهم  التي  الإيجابية  القيم  اأ�سا�سية وم�سيئة لرت�سيخ  وتاأتي كحلقة  العربي،  للطفل  اإله�ام  م�سدر 
بفاعلية يف بناء جيل ح�ساري واعد مزود بقيم الت�سامح والإبداع والبتكار والتميز، معتربة اأن القراءة 
�سموها  ولفتت  الكثري.  ويتعلم  ينهل  خاللها  فمن  للطفل،  بالن�سبة  العائلة  بعد  الثانية  املدر�سة  هي 
والتحدي، ويف كل حرف  واملناف�سة  ال�سغف  تعلم  الآخ��ر  ال�سرب وبع�سها  تعلم  الق�س�ص  اأن بع�ص  اإىل 
وكتاب در�ص جديد ي�ساعد اأطفالنا على تنمية ميولهم الإبداعية ومهارتهم ال�سخ�سية وتعزيز ال�سرد 
نفو�ص  الأم يف  الوالدين وخا�سة  بر  قيم  تاأ�سيل  اإىل جانب  اأذهانهم وعقولهم،  واملعريف يف  التاريخي 
الأطفال، مثلما جاء يف ق�سة “ من ي�سبهك يا اأمي “ حيث ج�سد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم يف هذه الق�سة م�ساعر الأمومة ال�سادقة وحنان الأم الدافئ واعتزاز �سموه باأمه وبرها وحبه 
الكامل لها براً وحباً وعطفاً ووداً”. واأكدت �سموها، اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
دائماً ما يرى امل�ستقبل من خالل عيون الأطفال وال�سباب، وكتاب �سموه يعك�ص مدى اهتمامه بنقل 

م�سدر  لتكون  و�سيق  ب�سيط  باأ�سلوب  اجلديدة  لالأجيال  والِعرَب  بالدرو�ص  املليئة  م�سريته  من  جانب 
اإلهام لهم ي�ستوعبون من خالله معلومات نافعة ومفيدة، فبالرتبية والقراءة امللهمة نغر�ص يف نفو�ص 
اأطفالنا جميع مفاهيم احلياة ال�سامية من : ال�سرب، والتحدي، وال�سدق، واملحبة، والت�سامح، وحب 
لالأطفال  اإي�سالها  على  �سموه  حر�ص  التي  واملفاهيم  القيم  من  العديد  وغريها  وامل�ساعدة،  التعاون 
اأيام طفولته و�سبابه، والأح��داث واملوؤثرات التي كونت  من خالل بع�ص درو�ص احلياة التي تعّلمها يف 
واختتمت �سمو ال�سيخة هند اآل مكتوم قائلة : “ تعتزم اأ�سرة جائزة ال�سيخة لطيفة بنت  �سخ�سيته”. 
حممد لإبداعات الطفولة ا�ستثمار كتاب “عاملي ال�سغري” يف خمتلف برامج ومبادرات وخطط اجلائزة 
يف عام 2021 خدمة لالأطفال وال�سباب من خالل اإدارة اجلائزة وجمل�ص ال�سباب للقيادة والبتكار، 
الإ�سدار،  مباآثر  وتزويدهم  الواقع  اأر���ص  على  وترجمتها  الكتاب  م�سامني  من  الق�سوى  وال�ستفادة 
وحبه  للحياة،  �سموه  نظرة  �سهل  باأ�سلوب  تعك�ص  الكتاب  يت�سمنها  التي  اخلم�ص  الق�س�ص  اأن  ل�سيما 
واقعية  مالمح  للطفل  الكتاب  يقدم  كما  عليها،  وتربى  ن�ساأ  التي  النبيلة  الإن�سانية  والقيم  للطبيعة 
من الطبيعة يف البيئة ال�سحراوية بق�س�ص ملهمة ترثي فهم القراء ال�سغار لطبيعة احلياة يف دولة 

الإمارات، ملنحهم درو�ساً وجتارب مهمة يحتاج اإليها الطفل العربي باعتباره اأمل امل�ستقبل.

•• ال�شارقة-الفجر:

وبلوحات  الأ���س��ي��ل،  العراقي  ال�سجن  اأن��غ��ام  على 
مو�سيقية تروي عراقة بالد الرافدين، ينطلق يوم 
5 فرباير املقبل، املو�سم اجلديد لأم�سيات “هال 
باملجاز”، التي ي�ست�سيفها م�سرح املجاز بال�سارقة، 
الوجهة الثقافية والرتفيهية املتكاملة والفريدة 
من نوعها يف الإم��ارة، حيث �سيقّدم النجوم علي 
الرتكي  وحم��م��ود  ال��ع��ب��داهلل،  وم�سطفى  جا�سم، 
اأجمل  جلمهورهم يف الإم��ارة وال��دول��ة، باقة من 
اأعمالهم الغنائية التي لقت اأ�سداًء وا�سعة خالل 

ال�سنوات املا�سية.
وياأتي احلفل برعاية اإعالمية من اإذاعة الرابعة، 
حيث �سيكون ع�ّساق الأغنية العراقية على موعد 
م��ع ح��ف��ل ���س��اه��ر ي��ق��دم ف��ي��ه ال��ن��ج��م ع��ل��ي جا�سم 
الأعمال  من  وباقة  ال�سوك”  مّي��ه  “مّيه  روائ��ع��ه 
فيما  و”اأخبارك”،  اأ�سئلك”  “اأريد  مثل  املميزة 
تن�سى  ل  حلظات  املجاز  م�سرح  جمهور  �سيعي�ص 
العبداهلل  م�سطفى  ال��ف��ن��ان  اأغ��ن��ي��ات  اإي��ق��اع  على 
الغايل”  و”حبيبي  و”مفرف�ص”  كوين”،  “يا 

وغريها من الأعمال املتميزة.
يف الوقت ذاته �سي�ستمتع اجلمهور باأجمل اأغنيات 
الفنان حممود الرتكي التي حققت جناحاً لفتاً 
خالل الفرتة املا�سية حيث �سيقدم ملحبيه “حب 

واإح�سا�ص” “�سمني �سمني” و”يا حبيبي”، كما 
امل�سرتكة  الأغنيات  من  توليفة  النجوم  �سيقدم 
اأ�سهرها العمل الفني ذائع ال�سيت “تعال” الذي 
املاليني  قلوب  يف  وا�سعة  وحمبة  بانت�سار  حظي 

من امل�ستمعني يف الوطن العربي.
“هال  لأم�سيات  اجل��دي��د  املو�سم  انطالقة  وع��ن 
مدير  ع��الي،  �سعيد  ط��ارق  �سعادة  ق��ال  باملجاز” 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة: “مّرة اأخرى 

يجمعنا الفّن، اأ�سمى اأ�سكال التعبري الإن�ساين عن 
اجلمال والإبداع، والو�سيلة الأهّم لتجاوز الظروف 
ال�سعبة واإثراء التجارب واخلربات، لنلتقي على 
الذين تركوا  املبدعني  ال�سارقة بنخبة من  اأر�ص 

األهمت  التي  وجتاربهم  باأعمالهم  مميزة  ب�سمة 
ع�ّساقهم يف الوطن العربي وخارجه«. 

وتابع مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة:” 
مع انطالقة املو�سم الغنائي اجلديد نفتح �سفحة 
الذي  الثقايف والفّني  ال�سرح  تاريخ هذا  يف كتاب 
ناأمل من خالله اأن نّلبي �سغف جمهور املو�سيقى 
على  حمبيهم  م��ع  وجنمعهم  وال��ع��امل��ي��ة  العربية 
اأن  الفتتاحية  ه��ذه  يف  وارت��اأي��ن��ا  ال�سارقة،  اأر����ص 
الأغنية  ب�سجن  ال��ع��رب��ي  ال��غ��ن��اء  ج��م��ه��ور  يلتقي 
العراقية يقدمه اأربعة جنوم نتطلع من خاللهم 
ل  واإب��داع��ي��ة  فنية  حلظات  اجلمهور  يعي�ص  لأن 

تن�سى«. 
من  النتهاء  عن  اأعلنت  قد  امل�سرح  اإدارة  وكانت 
حيث  اجلمهور  ل�ستقبال  اخلا�سة  ال�ستعدادات 
ال�سالمة  معايري  باأعلى  ملتزمة  بيئة  خ�س�ست 
وحددت  امل�ستجد،  كورونا  فايرو�ص  من  والوقاية 
التباعد الجتماعي،  �سوابط لاللتزام مب�سافات 
ب���واب���ات تعقيم ع��ل��ى م��داخ��ل وم����دارج  وو���س��ع��ت 
الطبية  الأق��ن��ع��ة  ت��وف��ري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�����س��رح 

واملعقمات. 

علي جا�شم وم�شطفى العبداهلل وحممود الرتكي يقدمون اأجمل اأغنياتهم

املو�صم اجلديد لأم�صيات »هال باملجاز« ينطلق باأم�صية عراقية تعبق باإبداعات الرافدين

يقول الكتاب فى مقدمته:
خارق  ت�سويق  جنم  ت�سبح  كيف  “بال�سبط”  �ساأعلمك 
-رجل اأعمال رائع )حمام ناجح يجذب الزبائن( -مندوب 
اأن��ت من قد حتدد النجاح فى  مبيعات رائ��ع -وم��ع ذلك 

املبيعات والت�سويق.
هذا الكتاب رائع للمبتدئني، اإنه �سىء رائع ل�سخ�ص يقول 
مفيًدا  ا  اأي�سً �سيكون  اأف�سل،  يفعل  اأن  ويريد  “ح�سنا” 
�سماع  فقط  يريد  ال��ذى  والت�سويق  املبيعات  لنجم  ج��ًدا 
الواقع،  فى  وا�ستخدامها،  تقّييمها  اأفكار جديدة ميكنه 
اأنهم  اأذكياء دائًما مبا يكفى ليعرفوا  اإن جنوم الت�سويق 
قادرون دائًما على تعّلم املزيد من الآخرين ويتح�سنون 

ب�سكل دائم.

مركز قوة 
الكتاب  ه��ذا  ف��ى  فيها معك  اأت�����س��ارك  واح���دة  تقنية  ك��ل 
قراأت  لقد  بالفعل،  جربتها  -ول��ق��د  بنف�سى  اكت�سفتها 
اأجده  اأن  ميكن  والت�سويق  املبيعات  عن  كتاب  كل  ا  اأي�سً
ومع  رائعة،  اأف��ك��اًرا  غالًبا  الأكادمييني  لدى  العامل،  فى 
ينجح  منها  اأى  وم��ع��رف��ة  اخ��ت��ب��اره��ا  عليك  يجب  ذل���ك، 
فعال فى املمار�سة الفعلّية، لقد فعلت ذلك بال�سبط، فى 
واأجتاهل  ينجح  ما  اإىل  اأنحاز  اأن  تعّلمت  م�سرية حياتى 

ما يف�سل.
الأ�سا�سية(  )املبادئ  اأعطيك  �سوف  الأول،  اجل��زء  فى   
اأنا  ذل���ك،  وم��ع  القوة”  “مركز  ملاهية  امل��ج��ردة  ال��ع��ظ��ام 
درو�ص  تتعّلم  اأن  اأوّد  لأننى  عميًقا  ذل��ك  فى  اأخو�ص  لن 
الكتاب،  ترتيب  تتّبع  كنت  اإذا  اأول،  الأخ���رى  الت�سويق 
القوة وكيف  ق��وة مركز  وي��ق��ّدر  اأهمية  اأك��رث  اأّن��ه  �ستجد 

ميكنك ا�ستخدامه ب�سكل فّعال.
فى اجلزء الثاين، �ساأحتدث عن “التفا�سيل” فى عامل 
املفكرين  اأعظم  الأعمال واأعطيك روؤى)اأف��ك��اراً( لبع�ص 
العظماء  املفكرون  الإط��الق. ل،  الأعمال على  فى عامل 

لي�سوا اأنا. قد يبدو هذا �سبيهاً ب�سيء تافه، لكننى اأوؤكد 
اأنه لي�ص كذلك. �سنبنى على هذا فى الف�سول الالحقة، 
و�سوف ت�ستفيد كثريا من العودة اإىل التفكري بعمق اأكرث 

فيما حتاول اأن تنجزه فعاًل.
ت��اري��خ حياتى املهنية.  ���س��اأق��دم ل��ك  ال��ث��ال��ث،  ف��ى اجل���زء 
اأريدك اأن ترى كيف تطّورُت، كما اأعتقد اأنها �ستمنحك 
القوة والإلهام. لأكون �سريًحا، اإذا كان �سخ�ص ما �سيئاً 
متاماً وغري كفء كما كنُت اأنا ميكن اأن ي�سل اإىل القمة 
تفعل  اأن  -�سدقني-ميكنك  اإذاً  والت�سويق،  املبيعات  فى 

ا. ذلك اأي�سً
“ل”  اأ�سياء  ا�ستك�ساف  ب�سدد  نحن  ال��راب��ع،  اجل��زء  فى 

للقيام بها.
ف��ى اجل���زء اخل��ام�����ص، �ساأعمل م��ن خ��الل ل��ب��ِن��اِت البناء 
مرة  ج����ًدا.  وم��ه��ّم��ة  ب�سيطة  ه��ى  للت�سويق.  الأ���س��ا���س��ي��ة 

اأخرى.
بيز”  “ثرى  اأ�سميه  عما  �سنتحدث  ال�ساد�ص،  اجلزء  فى 
فى  ناجحاً  لتكون  بها  القيام  عليك  اأ�سياء  ثالثة  ه��ذه 
بتعليم  اأق����وم  ي�����س��دق.  ل  ب�سكل  �سهلة  اإن��ه��ا  ال��ت�����س��وي��ق، 
امل��ح��ام��ني ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ه���ذه الأ���س��ي��اء ط����وال الوقت. 
الأ�سياء،  اإذا كنت تفعل هذه  اأ�سّوت،  اأنا  لن�سّوت، ح�سنا، 

�سوف تنجح. اإذا مل تقم بذلك، ف�سوف تف�سل.
فى  القوة”  “مركز  فى  حًقا  �سنبداأ  ال�سابع،  اجل��زء  فى 
 ،)a-ha( نهاية هذا اجلزء، رمبا �ستح�سل على حلظة

عندما يتبنّي لك كل �سيء. 
�سوف ي�سيء امل�سباح. اإذا مل يفعل، توقف لأول مرة فى 
خذ  اأق���ول.  م��ا  )بال�سبط(  واف��ع��ل  التفكري  ع��ن  حياتك 

فر�سة.
الإثارة  تبداأ فى جتربة بع�ص  الثامن، �سوف  فى اجلزء 
احلقيقية، كما �ساآخذك عرب بع�ص الدرو�ص الت�سويقية 
الأ�سا�سية. �ستكون الآن م�سلحاً بكيفية اأداء مركز القوة 
الت�سويق  حتى تعرف كيف ميكنك تطبيقه على درو���ص 

التى �ساأعر�سها عليك. هذا كله ي�سّكل اكت�سافات جديدة 
ا ح�سا�ًسا، ف�سرتى كيف  اإذا كنت �سخ�سً -ك��ٌلّ على حده. 
تعّلمت اأنا ذلك، وهذا يعنى اأننى تعّلمت كل واحدة منها 

باأ�سعب طريقة – وهى طريقة املحاولة والف�سل.
اجل����زء ال��ت��ا���س��ع ���س��ي��ك��ون ع��ن ال��غ��و���ص ع��م��ي��ق��اً ف��ى ذهن 
والت�سويق  امل��ب��ي��ع��ات  ك��ل  ب��ذل��ك،  تفكر  ع��ن��دم��ا  زب��ون��ك. 
الآخرين  عقول  على  ال�ستحواذ  حول  الأ�سا�ص  فى  هى 
قد  الطبيعة(،  وراء  ميتافيزيقياً)ما  بالطبع،  وفهمهم. 
يكون هذا م�ستحيال ؛ ومع ذلك ، فاإن الت�سويق واملبيعات 
ه��ى حم��اول��ة الق����رتاب م��ن ذل��ك ق��در الإم���ك���ان. بع�ص 

النا�ص يطلقون على هذه )املهارات العاطفية(.
ثم �سن�ستك�سف فى اجلزء العا�سر ما اأُ�سميه “الر�سا�سة 

ال�سحرّية”، 
ال��ق��اب��ل��ة للحل،  امل�سكلة غ��ري  ال��ط��ري��ق��ة حل���ّل  ه���ذه ه��ى 
وكيفية ا�سطياد الزبون الغري قابل لال�سطياد، وكيفية 

القيام بامل�ستحيل حرفّياً فى املبيعات والت�سويق.
اآخذك  اإننى  احل��ادى ع�سر هو ح�ّسا�ص بطبيعته.  اجلزء 
ع��رب ال���ق���ّوة ال��ك��ب��رية ل��ل��رم��ز ل���زي���ادة م��ا اأن����ت ع��ل��ي��ه فى 

ال�سميم. 
وي�����س��اع��دك على  عليه  اأن���ت  م��ا  ج��وه��ر  اإىل  ينطلق  اإّن����ه 
ال��ت��وا���س��ل م��ع ع��م��الئ��ك ع��ل��ى م�ستوى اأع��م��ق مم��ا كنت 

تفعل. 
والزبائن. لن  به لعمالئى  اأق��وم  بال�سبط عما  �ساأك�سف 

اأحتفظ باأى �سيء.
اجلزء الثانى ع�سر يدور حول اأ�سا�سيات الرتويج

اجلزء الثالث ع�سر هو الرتويج نف�سه. �سندر�سه بعناية 
وخطوة بخطوة.

ف��ى اجل���زء ال��راب��ع ع�����س��ر، ���س��اأط��رح جم��م��وع��ة م��ن مواد 
القراءة املقرَتَحة..

ثم اأخرًيا، �سناأتى اإىل اجلزء اخلام�ص ع�سر، حيث �ساأقول 
لك )وداًعا(.

كتاب »مركز قوة« يناق�ض كيف ميكن لالإن�صان 
اأن يح�صن طرقه فى ت�صويق عمله

ك�شفت عن ا�شتثمار الق�ش�س يف خطط تطوير جائزة ال�شيخة لطيفة بنت حممد لإبداعات الطفولة

هند اآل مكتوم : عاملي ال�صغري ر�صالة حب للطفولة من قائد ملهم 

اأن يح�شن  �شتا�شنفيلد، والذى يناق�س كيف ميكن لالإن�شان  “مركز قوة” ل� برو�س.م.  كتاب 
طرقه فى ت�شويق عمله، كي ي�شبح اإن�شاًنا ناجًحا وثرا فى الوقت نف�شه.

األحد   17  يناير   2021  م   -   العـدد   13140  
Sunday   17  January   2021   -  Issue No   13140ثقافة وفن�ن



فــن عــربـــي

27

مهرجاناتنا  اأ�شبحت اليوم حمكومة بالعالقات ال�شخ�شية واملجامالت

عبدالعزيز خميون: ل اأبحث 
عن ح�صور اأو تكرميات

"قرطاج"؟ مهرجان  يف  الأخري  تكرميك  وجدت  • كيف 
- فرحت جداً بهذا التكرمي عن جممل اأعمايل وم�سريتي الفنية، وكنت 
زيارتي،  تون�ص خالل  مل�سته يف  الذي  والحتفاء  ال�ستقبال  بكرم  �سعيداً 
واأكرث ما جعلني اأ�سعر بال�سعادة يف هذا التكرمي اأنني مل اأ�سع اإليه، ولكن 
خالل  من  بالتكرمي،  واأخربتني  معي  توا�سلت  ما  هي  املهرجان  اإدارة 

املخرج ر�سا الباهي.
امل�سرية؟ املهرجانات  جتاهل  من  بال�سيق  ت�سعر  •هل 

على  ال�سري  اأج��ل  م��ن  الإع��الم��ي  ال�سو  مهرجانات  ح�سور  اأف�سل  ل   -
من  ال��دع��وة  اإيّل  و�سلت  ح��ال  يف  ال�سور  وال��ت��ق��اط  احل��م��راء،  ال�سجادة 
الأ�سا�ص، فاملهرجانات يف عاملنا العربي اأ�سبحت اليوم حمكومة بالعالقات 
ال�سخ�سية واملجامالت، وغريها من الأمور املعروفة م�سبقاً، واإذ بحثت عن 
املهرجانات فلن جتد هناك ن�ساطات فعلية لها، فاملهرجانات احلقيقية يف 
املا�سي كانت تعر�ص الفيلم، وجتد مناق�سات مو�سعة وكتابات من النقاد، 
وغري ذلك من الأمور الكثرية مل تعد موجودة، بل جتد اإ�سادات قائمة 

على توجيه ال�سكر لالبطال ملجرد ح�سورهم وتقدميهم للعمل.
اأ�سول  وف��ق  يعد  مل  امل��ه��رج��ان��ات  يف  الأع��م��ال  تقييم  اأن  ت��رى  ه��ل   •

فنية؟
ومنها  طويل  ت��اري��خ  ولها  العربي  ال��ع��امل  يف  عريقة  مهرجانات  ثمة   -
مهرجان "قرطاج"، الذي �ساركت فيه اأفالم �سينمائية مهمة على مدار 
تاريخه، ويف م�سر هناك مهرجان القاهرة، وهو من املهرجانات الدولية 
بناء  يتم  عندما  التكرمي  اإيل  بالن�سبة  لكن  وعاملياً،  عربياً  اأي�ساً  املهمة 

على معايري فنية، ودون اأن تطلبه اأو تتحدث عنه يكون اأف�سل 
مهرجان  م��ن  ك��رم��ت  اأن  و�سبق  للفنان،  بالن�سبة 

القاهرة عام 1992 خالل تروؤ�ص الراحل �سعد 
الدين وهبة له.

الأخرية؟ الدورات  يف  تتواجد  مل  • لكنك 
�سنوات  منذ  املهرجان  اأح�سر  بالفعل، مل   -
تتجاهل  ب��ات��ت  امل��ه��رج��ان  واإدارة  ط��وي��ل��ة، 
فكرة  لأن  اهتم  اأو  ا�ساأل  اع��د  ومل  دعوتي 
الجواء  يف  ت�سغلني  ل  نف�سها  احل�سور 
ال�سينمائية  وامل���ه���رج���ان���ات  احل���ال���ي���ة، 
العالقات  حت��ك��م��ه��ا  اأ���س��ب��ح��ت  ع��م��وم��ا 
ال�سخ�سية واملجامالت كما ذكرت لك 
وه��ذه الأم��ور ل ت�ستهويني ول  �سلفاً 

اأحبها على الإطالق.
•ملاذا مل تتحدث مع اإدارة مهرجان 

القاهرة؟
- ل اأبحث عن ح�سور اأو تكرميات 
هذه  ت�سغلني  ول  امل��ه��رج��ان��ات،  يف 
امل�ساألة على الإطالق ول ميكن اأن 

اأفكر فيها.
ابتعادك  �سبب  الأمر  هذا  • هل 

عن الو�سط الفني موؤخراً؟
اأقبل  ل  ولكني  مبتعداً  ل�ست   -
اأعمال  يف  يل  ت���ق���دم  اأدوار  اأي 

لي�ست جيدة، وهذا �سبب اعتذاري 
موؤخراً عن 3 م�سل�سالت �سيجري 

ت�����س��وي��ره��ا، م��ن��ه��ا م���ا ���س��ي��ع��ر���ص يف 

رم�سان، ومنها ما �سيعر�ص خارجه، فالأمر بالن�سبة اإيل مرتبط ببحثي 
عن الأدوار اجليدة، وهو ما مل اأعد اأجده ب�سهولة، خ�سو�ساً بعد رحيل 

عمالقة الكتابة، �سواء يف الدراما اأو ال�سينما.
م�سل�سل  من  الثالث  اجل��زء  يف  م��وج��وداً  �ستكون  هل   •

اجلماعة؟
من  العمل  ف��ه��ذا  ت��اأك��ي��د،  بكل   -
القيمة،  ال���درام���ي���ة  الأع����م����ال 
وال��ت��ي اأ���س��ع��د ب��امل�����س��ارك��ة فيها، 
موعد  لي���زال  الآن  حتى  لكن 
تقدمي هذا اجلزء غري حمدد 

بعد.
بندمك  ���س��رح��ت  ل��ك��ن��ك   •

ع��ن بع�ص  اع��ت��ذارك  على 
كم�سل�سل  الأع���������م���������ال 

"العائلة"؟
طبيعته  ع�����م�����ل  ل�����ك�����ل   -

وظروفه، وحتدثي عن الندم 
ل اأعتربه ينتق�ص مني، ولكن 

تو�سيح لبع�ص الأمور، واأحيانا 
دوافع  لديك  تكون 

لت��خ��اذ ق���رار وجت��د اأن���ه خ��ط��اأ، فترتاجع ع��ن��ه، واأح��ي��ان��ا ل ي��ك��ون هناك 
يخطئ  الطبيعي  والإن�سان  فاتك،  قد  الأم��ر  ويكون  للرتاجع،  م�ساحة 
وي�سيب، وحديثي عن ندمي اعتربه مراجعة واإقرارا اأنني اتخذت بع�ص 
اأن ت�سيف  ك��ان ميكن  اأدوارا  اأق��دم  التي جعلتني مل  ال��ق��رارات اخلاطئة 

يل.
عدم  يف  ال�����س��ب��ب  ال��ق��اه��رة  خ����ارج  اإق��ام��ت��ك  • ه���ل 

م�ساركتك بكثري من الفعاليات؟
- اأعي�ص يف م�سقط راأ�سي بالبحرية، وعندما يكون 
لدّي ارتباطات اأكون موجودا يف القاهرة، فاإقامتي 
خارج العا�سمة لي�ست م�سكلة على الإطالق، لأنني 

موجود عندما يكون هناك منا�سبة.
اجلديد  ال�سينمائي  م�����س��روع��ك  ع��ن  م���اذا   •

الذي تعمل عليه حاليا؟
"الغربان"  ب��ع��ن��وان  ج��دي��د  ف��ي��ل��م  ل���دي   -
اأ������س�����ارك ف���ي���ه م����ع جم���م���وع���ة ك���ب���رية من 
ال��ف��ن��ان��ني ال�����س��ب��اب، وه���و م��ن اخ����راج يا�سني 
ح�سن اأحد املخرجني ال�سباب الواعدين، وتدور 
اأح�����داث ال��ف��ي��ل��م يف واح���ة ���س��ي��وة يف اإط����ار خمتلف 
م��ن م�ساهدي  بت�سوير ج��زء  ج��ي��دة، وقمت  واأج���واء 
اآخ����ر �ساأقوم  خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة وي��ت��ب��ق��ى ج����زء 

بت�سويره قريباً.

نوال الزغبي: انا 
واولدي �صنعي�ض يف لبنان 
كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، ر�سالة ن�سرتها يف �سفحتها اخلا�سة 
نعي�ص  بدنا  واولدي  ان��ا   " فيها:  كتبت  الإجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
بلبنان... وكل واحد انتماوؤه لأي بلد ، يا ريت يروح يعي�ص هونيك بريتاح 
وبريّيح... وكل م�سوؤول بدو يهدد ال�سعب اللبناين! هيدا منو لبناين ونحن 

ما منعرف فيه".
وهناأوها  ال��راأي  وافقوها  الذين  متابعيها  اإعجاب عدد من  املن�سور  ولق��ى 

على هذا الكالم.
يذكر اأن نوال فاجاأت متابعيها، بعد اأن اأعلنت موؤخراً مبن�سور يف �سفحتها 
ر لعمل جديد يف اأول  اخلا�سة على موقع التوا�سل الإجتماعي، اأنها حت�سّ
اجلديدة  ال�سنة  من  اأ�سبوع  "اأّول  قائلًة:  وكتبت   ،2021 عام  من  اأ�سبوع 
عن  متابعيها  وع��رب  كليب"،   ، م�سري  �سينغل  اأّول  تت�سّور  رح   2021

حما�سهم للعمل اجلديد واإنتظار عر�سه.

العزيز  عبد  الكبري  الفنان  ال�شينمائي  )قرطاج(  مهرجان  كرم 
املهرجان  من  باحتفاء  وحظي  الفنية  اأعماله  جممل  عن  خميون 
التون�شي خالل دورته الخرية.. يف هذا احلوار يتحدث خميون عن 
اجلديدة  الفنية  وم�شاريعه  املهرجان،  عن  غيابه  و�شبب  التكرمي، 

وغريها من التفا�شيل:

قالت املمثلة امل�سرية اإلهام �ساهني 
)حظر  اجل���دي���د  ف��ي��ل��م��ه��ا  اإن 
جت������ول( ي��ن��اق�����ص اإح�����دى 
اأبرز الق�سايا امل�سكوت 
اجتماعيا،  ع��ن��ه��ا 
ويخجل النا�ص 
طرحها،  م���ن 
تخ�سى  ك���م���ا 
الأع�����������م�����������ال 
ال��������ف��������ن��������ي��������ة 
ط����������رح����������ه����������ا 
األ  ب�����و������س�����وح، 
وهي زنا املحارم.

تاأليف  ال��ف��ي��ل��م 
اأمري  واإخ�����راج 
رم�������س���ي�������ص، 
وب����ط����ول����ة: 
اأم�������ي�������ن�������ة 

عبدالر�سول  وع���ارف���ة  جم����دي  واأح���م���د  خ��ل��ي��ل 
الفل�سطيني  املمثل  ومب�ساركة  الليثي،  وحممود 

كامل البا�سا.
مهرجان  يف  للفيلم  الأول  العر�ص  بعد  وق��ال��ت 
نتكلم  مرة  "لأول  ال��دويل:  ال�سينمائي  القاهرة 
ا�ستحياء  على  بالطبع  نتحدث  امل��ح��ارم.  زن��ا  عن 
�سديد، لأننا ل ن�ستطيع جرح م�ساعر النا�ص، لكن 
املهم اأن الر�سالة و�سلت، هو من بني املو�سوعات 
يف  �سواء  مناق�ستها،  من  ونخجل  عنها،  امل�سكوت 

احلياة العادية، اأو على ال�سا�سة، اأو يف الإعالم".
هذه  �سيفتح  الفيلم  ه��ذا  اأن  "اأعتقد  واأ���س��اف��ت: 
امللفات، و�سيثري مناق�سات كثرية، وكذلك �سيعيد 
مثل  جت��اه  العقوبات  تغليظ  ب�����س��رورة  التذكري 

هذه الأنواع من اجلرائم".
الف�سائح،  وراء  ي�سعى  "ل  ال��ف��ي��ل��م  اأن  واأك�����دت 
اإىل  ن���ه���دف  اإي����ج����اد ح���ل���ول.  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  ل��ك��ن��ه 
م�ساكلنا  مع  بجدية  والتعامل  املجتمع،  اإ�سالح 

الواقعية".

امل�سابقة الدولية للمهرجان،  وي�سارك الفيلم يف 
جائزة  على  يناف�ص  كما  فيلما،   15 ت�سم  التي 

اأف�سل فيلم عربي باملهرجان.
بعد  ال�سجن  من  تخرج  اأم  ق�سة  الفيلم  يتناول 
20 عاما بتهمة قتل زوجها، لكن  ق�ساء عقوبة 
ابنتها الوحيدة التي كربت وكونت اأ�سرة �سغرية 

تعاملها مبنتهى اجلفاء،
هذه  ط��وال  الأم  ظلت  بعدما  تقبلها،  وترف�ص   
لرتكاب  احلقيقي  الدافع  على  متكتمة  ال�سنني 

اجلرمية.
وعن تاأديتها دور الأم، قالت �ساهني: "منذ قراأت 
ال����دور ج��دي��د وخمتلف،  اأن  ع��رف��ت  ال�����س��ي��ن��اري��و 
قبل على  امل�ساعر من  اأج�سد مثل هذه  لأين مل 

ال�سا�سة".
ال�سيناريو  ق��راءة  من  النتهاء  "بعد  واأ���س��اف��ت: 
كامال، والتعرف على باقي الأبعاد وال�سخ�سيات 
والق�سية التي يناق�سها مبنتهى اجلراأة، حتم�ست 

للعمل جدا".

اإلهام �صاهني: )حظر جتول( يناق�ض ق�صية م�صكوتًا عنها
من خالل م�شل�شل "ونحب تاين ليه"، جنحت يا�شمني عبد العزيز يف اأن حتقق اأعلى 
ن�شب م�شاهدة حتى الآن، فب�شاطة العمل وواقعية اأحداثه جعلتها تناف�س وبقوة 

على قمة ال�شباق الرم�شاين هذا املو�شم.

األحد   17  يناير   2021  م   -   العـدد   13140  
Sunday   17  January   2021   -  Issue No   13140



الكافيني املوجود يف القهوة 
يحفز منو ال�صعر ومينع ت�صاقطه

ال�سعر كبرية.  ت�ساقط  التي تقف يف طريق حل م�سكلة  العقبات  تبدو  قد 
مما  اأب�سط  تكون  رمب��ا  عالجه  طريقة  اأن  نعرف  اأن  املفاجئ  الأم��ر  ولكن 

نتوقع.
ومن املعروف اأن هناك العديد من العوامل البيئية والوراثية التي تت�سافر 
لت�سبب ت�ساقط ال�سعر. ومع ذلك، فقد وجدت الأبحاث اأن بع�ص املكونات 
متنع الآليات التي ت�سبب ت�ساقط ال�سعر. ورمبا يكون الكافيني الأكرث اإثارة 

للده�سة.
من  ال�سعر،  منو  يعزز  وحتى  ال�سعر  ت�ساقط  الكافيني  مينع  كيف  ولفهم 

املفيد النظر يف ت�سل�سل الأحداث التي ت�سبب الثعلبة ذكرية ال�سكل.
والثعلبة هي نوع دائم من ت�ساقط ال�سعر يحدث عادة ب�سبب عوامل وراثية 

وبيئية.
ال�سعر عادة عندما يتلف  ال�سكل، يحدث ت�ساقط  الثعلبة ذكورية  يف حالة 
هرمون الديهدروت�ستو�ستريون )DHT(، اأو هرمون الذكورة، ب�سيالت 

ال�سعر
الديهدروت�ستو�ستريون  هرمون  من  الكثري  من  يعانني  اللواتي  والن�ساء 

ميكن اأن يعانني من ت�ساقط ال�سعر.
ويحدث تلف ب�سيالت ال�سعر تدريجيا، ما يوؤدي يف النهاية اإىل ال�سلع.

ولكن وفقا للبحث، ميكن اأن ي�ساعد الكافيني املوجود يف القهوة يف حتفيز 
منو ال�سعر ووقف ت�ساقطه.

تاأثريات  الكافيني ي�ساعد يف منع  اأن  الدرا�سات املختربية  اإح��دى  ووج��دت 
هرمون الذكورة يف ب�سيالت ال�سعر لدى الذكور.

اأطول  �سعر  ج��ذور  اإىل  ي��وؤدي  ما  ال�سعر،  ج��ذع  ا�ستطالة  الكافيني  ويحفز 
واأو�سع. كما يطيل مدة التنامي وهي مرحلة منو ال�سعر.

الأنثوية  ال�سعر  ب�سيالت  على  الكافيني  اآث���ار  اأي�سا  ال��درا���س��ة  واخ��ت��ربت 
ووجدت اأن له تاأثريا معززا للنمو على ب�سيالت ال�سعر عند الإناث اأي�سا.

لب�سيالت  الدموية  ال��دورة  اأي�سا من  يزيد  فاإنه  منبه،  الكافيني  اأن  ومبا 
ال�سعر.

وميكن اأن ي�ساعد هذا اأي�سا على منو ال�سعر ب�سكل اأ�سرع وي�سبح اأقوى، ما 
مينح ال�سعر مظهرا اأكرث كثافة.

والتي  الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ب��ع��د  اع��ت��م��اده��ا  ع��الج��ات طبية مي��ك��ن  وه��ن��اك 
ت�سمل:

-حقن ال�ستريويد: حقن تعطى يف بقع ال�سلع
-كرميات ال�ستريويد: كرمي يو�سع على بقع ال�سلع

-العالج املناعي: مادة كيميائية تو�سع على بقع ال�سلع
-العالج بال�سوء: ت�سليط ال�سوء فوق البنف�سجي على بقع ال�سلع

-الو�سم: ي�ستخدم الو�سم ليبدو مثل ال�سعر الق�سري واحلواجب
-زراعة ال�سعر: يتم نقل خاليا ال�سعر اإىل بقع رقيقة

-جراحة ت�سغري فروة الراأ�ص: يتم �سد اأجزاء من فروة الراأ�ص مع ال�سعر 
وخياطتها معا

-زراعة ال�سعر ال�سطناعي

العربي؟ الأدب  يف  الر�شائل  اأ�شلوب  اأن�شاأ  من  اأول  • من 
-عبد احلميد الكاتب.

ثالثة الأثايف؟ بكلمة  العرب  ق�شدت  •  ماذا 
-احلجر الأكرب من احلجارة التي يو�سع عليها القدر.

يف  التوحيدي  حيان  اأبو  األفه  الذي  الكتاب  هو  • ما 
ال�شداقه وال�شديق؟ 

- ال�سداقه وال�سديق 
املعري؟  العالء  اأبو  ولد  • اأين 

- يف معرة النعمان يف �سوريا 
�شوقي؟  اأحمد  ال�شاعر  فيها  تعلم  التي  اجلامعة  هي  • ما 

- جامعة مونبلييه الفرن�سية 

اأمريكا. هي  التلفزيون  جهاز  عرفت  دولة  اأول  ان  تعلم  • هل 
1895م. عام  يف  كانت  بالبنزين  تدور  �سيارة  اأول  ان  تعلم  • هل 

1908م. الأول  فوؤاد  امللك  جامعة  هي  احلديث  باملعنى  م�سرية  جامعة  اأول  ان  تعلم  • هل 
العاملية  احل��رب  يف  الربيطانيون  اجلنود  هم  الرجال  من  اليد  �ساعة  ا�ستعمل  من  اأول  ان  تعلم  هل   •

الأوىل.
فرانكلني. بنيامني  هو  ال�سام  الزفري  هواء  اكت�سف  من  اأول  ان  تعلم  • هل 

لعوامل  ومقاومته  املنخف�سة  كثافته  اإىل  نظراً  ج��داً.  �سلب  اأبي�ص  معدن  هو  التيتان  اأن  تعلم  هل   •
التاآكل ي�ستعمل التيتان يف جمالت �سناعية خمتلفة: قطع للمحركات التوربينية النفاثة، قطع للطائرات 

وال�سواريخ وغريها، �سفائح واأ�سالك وق�سبان معدنية. 
النقي يف  الزئبق  ملاع �سائل عند درجة احلرارة الطبيعية. ي�ستعمل  اأبي�ص  الزئبق هو معدن  اأن  • هل تعلم 
ال�سباكة. يحل  اأو كبديل لل�سمع يف  البارومرت...(  القيا�ص )ميزان احل��رارة،  اأجهزة  اأو  الكهربائية  الأجهزة 

الزئبق عدداً من املعادن، وخ�سو�ساً الذهب والف�سة فيعطي ُملجمات ت�ستعمل يف جمالت عدة.
ال�ساخن. املاء  من  اأكرث  البارد  املاء  ميت�ص  الإ�سفنج  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة. كل  مرة   6000 حوايل  الأر�ص  ي�سرب  الربق  اأن  تعلم  • هل 
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الربوكلي 
ي��ع��ت��رب ال��ربوك��ل��ى م��ع��ي��ن��ا ل 
الفيتامينات  م���ن  ي��ن�����س��ب 
املهمة  ال��غ��ذائ��ي��ة  والعنا�سر 
اآلية  اأن  اإل  الن�سان  ل�سحة 
تكن  مل  لل�سرايني  حمايته 
الآن  حتى  تفا�سيلها  معلوم 
من  ف���ري���ق  ت��و���س��ل  اأن  اىل 
ال��ع��ل��م��اء ال��ربي��ط��ان��ي��ني اإىل 
ال��ن��ق��اب عن  وك�����س��ف  تف�سري 

هذه الألية.
فقد تو�سل فريق من العلماء بالكلية امللكية اإىل دلئل علمية جديدة ت�سري 
اإىل اأحتواء الربوكلى وعدد من اخل�سراوات الورقية على مركبات كيميائية 
اجل�سم  ف��ى  الطبيعية  الدفاعية  الآل��ي��ات  ك��ف��اءة  ورف���ع  تعزيز  على  تعمل 

حلماية ال�سرايني ووقايتها من اجللطات امل�سببة لالزمات القلبية.
املركب  اأن  ال��ت��ج��ارب  ف��ئ��ران  اأج��ري��ت على  التى  الأب��ح��اث الول��ي��ة  وك�سفت 
القدرة  لديه  الربوكلى  فى  "�سولفورافني" املتواجد  الطبيعى  الكيميائى 
ع��ل��ى اإث����ارة وت��ع��زي��ز ع��م��ل ال��ربوت��ي��ن��ات ال��واق��ي��ة وامل��داف��ع��ة ع��ن ال�سرايني 

لوقايتها من ال�سابة باجللطات اخلطرية .
اخل�����س��راوات خا�سة  ف��وائ��د  القاطع  بالدليل  لتف�سر  ال��درا���س��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����س��رورة  املطالبة  ال�سيحات  ول��ت��دع��م  الن�����س��ان  ل�سحة  البوركلى 

ال�ستهالك من اخل�سراوات املفيدة ل�سحة القلب.

عندما اأ�سرقت �سم�ص هذا ال�سباح ح�سر اإىل الغابة جمموعه من ال�سيادين يحملون �سباكهم ومعدادهم ل�سيد 
انتبه الغراب لذلك ف�سارع واخرب رفاقه الذين ط��اروا يف كل مكان لتحذير من مل  الطيور واحليوانات وقد 
يروهم.  اختباأ كل طائر يف ع�سه واختفت احليوانات ال�سغرية يف جحورها وبيوتها ومل يبق غري احليوانات 
الكبرية فقط، لكن جاءت احلمامة لت�سرخ وتخرب اجلميع ان ال�سيادين ل يريدون غري الطيور واحليوانات 
ال�سغرية لي�ستعملوها يف الزينة.. هنا خاف اجلميع وفكروا باأنهم لن ي�ستطيعوا ان  يختبئوا لالأبد لكنهم الن 

�سيحرت�سون حتى ي�سلوا معاً اإىل حل وعاد كل منهم اإىل خمبئه يف امان. 
ان نبحث  اين احليوانات، هل لبد من  الطيور،  اين   .. التجول هنا وهناك وهم يف عجب  ال�سيادون يف  اخذ 
داخل جتاويف الأ�سجار وننب�ص اجلحور؟.. هل هذا معقول؟، ب�سع طيور وحيوانات جتعلنا نتاأخر عن العودة 

لبيوتنا؟.
هنا ويف هذا الوقت بالتحديد كان الطاوو�ص املغرور املعجب بنف�سه قد ن�سى احليطة واحلذر وخرج من مكمنه 
ليرتي�ص  وهناك  هنا  اي�ساً  ويجري  بل  بزهو..  العالية  �سيحته  وي�سيح  العجيب  اجلميل  ري�سه  ين�سر  وهو 
اآه وقعنا على  ويحرك ذيله باألوانه اجلميلة الرباقة يف دلل. فلمحه احد ال�سيادين و�سرخ ها هو طاوو�ص، 

اجمل ما يف الغابه كم نحن يف حاجة اإىل طاوو�ص، �سنجني من ورائه ثروة هيا ... 
يف دقائق معدودة كان ال�سيادون قد التفوا حوله وا�ستطاعوا ان ياأ�سروا الطاوو�ص املغرور وي�سعوه يف قف�ص 
كبري �سخم وحملوه وذهبوا .  خرجت احلمامة ت�سيح يا رفاقي اختطف ال�سيادون الطاوو�ص، فقال الغراب 
انه ي�ستحق ذلك حذرته من اخلروج لكنه قال انه يريد ان ين�سر ذيله ويجفف ري�سه حتى ل يفقد رونق الوانه، 
وها هو يدفع الثمن ب�سبب غروره.  بقدر حزن اجلميع عليه، حزن الطاوو�ص على نف�سه فقد حمله ال�سيادون 
اإىل مكان مغلق ل يجد فيه طيورا اخرى ول حيوانات.. فقط ب�سر يتفرجون على ري�سه وذيله.. فظل حزيناً 
مهموماً ومر�ص ب�سدة وت�ساقط ري�سه اجلميل ومل يبقى له ما يفتخر به لذلك حمله ال�سيادون بعد فرتة 
طويلة ليلقوا به يف الغابه ليموت هناك فهم يريدون طاوو�سا مكتمل اجلمال ولي�ص طاوو�سا فاقداً للجمال.. 

وهناك عاد له بهاوؤه و�سحته بني ا�سدقائه واأحبائه ومل يفكر يف ن�سر ذيله اإىل ان اأح�ص بالأمان. 

ال���رو����س���ي وال���ربوف���ي�������س���ور يف جامعة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  حت����دث ع����امل 
�ساأنها  من  �سبل  عن  بازيكني،  غيورغي   ، مبو�سكو  "�سكولكوفو" 
ب�سرعة  ينت�سر  جتعله  التي  التاجي  الفريو�ص  حتور  عملية  اإيقاف 

غري م�سبوقة.
اأف�سل  هو  الكوكب  يف  التاجية  الفريو�سات  كمية  تقلي�ص  اإن  وق��ال 

طريقة ملنع فريو�ص كورونا من التحور واكت�ساب طفرات جديدة.
�سلطاتها قرارا  اتخذت  الدمنارك حيث  الأذه��ان  اإىل  العامل  واأع��اد 
بقتل 17  مليونا من حيوانات املنك وذلك لي�ص يف �سبيل احليلولة 
هذا  اأن  اإذ  ك��ورون��ا،  بفريو�ص  النا�ص  م��ن  كبرية  اأع���داد  اإ�سابة  دون 
الإجراء ل يوؤدي اإىل اإ�سابات كثرية، مقارنة بانتقال الفريو�ص من 

اإن�سان اإىل اآخر.
واتخذت تلك اخلطوة، ح�سب العامل الرو�سي، من اأجل منع الفريو�ص 

واكت�ساب  التحور  م��ن  امل��ن��ك  ح��ي��وان��ات  يف  ا�ستوطن  ال���ذي  التاجي 
طفرات جديدة غري معلومة �سابقا تتميز بخوا�ص خطرية. وقال:" 
بطبيعة احلال فاإن �ساأن املنك يختلف عن �ساأن الب�سر. اإل اإننا يجب 
كورونا  فريو�ص  انت�سار  دون  احليلولة  �ساأنها  من  تدابري  نتخذ  اأن 
اإىل حد بعيد.  ومن بينها ارتداء الكمامات الواقية وغ�سل اليدين 

واللتزام بالتباعد الجتماعي وغريها".
قل  التاجي   بالفريو�ص  الإ���س��اب��ات  ع��دد  قل  قائال:" كلما  وم�سى 
19" فلن يعطي  "كوفيد -  اأما النت�سار على وباء  عدد طفراته.  
يف  ال��ربوف��ي�����س��ور  اأن   وي��ذك��ر  للتحور".  ج��دي��دة  فر�سا  ال��ف��ريو���ص 
اإىل �سحيفة  �سابق  كان قد حتدث يف وقت  الرو�سية  ق��ازان  جامعة 
يف  التاجي  الفريو�ص  عا�ص  رو�سية  برافدا" عن  "كوم�سومول�سكايا 

ج�سمها طيلة 5 اأ�سهر واأنتج 18 طفرة جديدة.

عامل بيولوجيا يذكر �صبيال لإيقاف عملية حتور فريو�ض كورونا

ثور يهاجم امل�شاركني يف مهرجان »جاليكاتو« ال�شنوي لرتوي�س الثريان يف قرية بالميدو يف �شواحي مادوراي الهندية. ا ف ب


