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زرعة ثورية تعيد احلركة 
ملر�سى ال�سكتة الدماغية

دفعات  توفر  الكربيت  علبة  بحجم  ث��وري��ة  زرع��ة  اأن  العلماء  يعتقد 
حمفزة من الكهرباء ميكن اأن ت�ساعد مر�سى ال�سكتة الدماغية على 

ا�ستعادة حركات اليد.
 MicroTransponder ���س��رك��ة  م��ن   Vivistim ج��ه��از 
وهو  املبهم،  الع�سب  يحفز  تك�سا�س،  ومقرها  احليوية  للتكنولوجيا 
اجلهاز  ويحفز  البطن.  اإىل  والرقبة  ال��راأ���س  من  ميتد  كبري  ع�سب 
الع�سب املبهم اأثناء خ�سوع املري�س حلركة اإعادة تاأهيل، والتي تخرب 

الدماغ اأن ينتبه لهذه احلركة.
وتك�سف الأبحاث املن�سورة حديًثا اأن Vivistim يح�سن ب�سكل كبري 
�سعف الذراع لدى الأ�سخا�س الذين يعانون من �سعف طويل الأمد 
الع�سب  حتفيز  ا�ستك�ساف  ومت  الدماغية.  ال�سكتة  بعد  احل��رك��ة  يف 
الأذن  وال�����س��رع وط��ن��ن  الك��ت��ئ��اب  ل��ع��اج  امل��ا���س��ي كطريقة  املبهم يف 

وال�سكتة الدماغية واأمرا�س القلب وال�سمنة.
ويتم اإدخال الغر�سة يف املر�سى حتت تاأثري التخدير العام، عن طريق 
التي  الغ�سروف  حلقة   - احللقي  الغ�سروف  ح��ول  اأف��ق��ي  عنق  �سق 
حتيط بالق�سبة الهوائية - ومبجرد الزراعة، يحفز اجلهاز الع�سب 
البدين  التاأهيل  اإع��ادة  اأثناء  الرقبة  من  الأي�سر  اجلانب  على  املبهم 

املكثف.
باأنه  ال��غ��ال��ب  يف  اجل��ه��از  م��ن  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  بالنب�س  امل��ري�����س  وي�سعر 
وخ��ز ع��اب��ر يف احل��ل��ق يتا�سى م��ع م���رور ال��وق��ت. ولخ��ت��ب��ار النظام، 
والوليات  املتحدة  اململكة  يف  اأ�سخا�س   108 بتجنيد  الباحثون  قام 
ومت  ال����ذراع،  يف  �سديدة  اإىل  متو�سطة  م�ساكل  م��ن  يعانون  املتحدة 
تق�سيم امل�ساركن يف التجربة ب�سكل ع�سوائي اإىل جمموعتن واحدة 

تلقت عاج الغر�سات وجمموعة مل حت�سل عليها.

احللويات وامل�سروبات الغازية 
توؤدي للوفيات املبكرة

 اأ�سارت درا�سة حديثة اإىل اأن تناول احللويات وال�سوكولتة وامل�سروبات 
الغازية ميكن اأن يوؤدي اإىل اأمرا�س القلب والوفاة املبكرة.

وتتبع علماء من جامعة اأك�سفورد عادات الأكل ل� 116 األف �سخ�س 
امل�ست�سفى  كانوا قد دخلوا  اإذا  ما  15 عاماً، وفح�سوا  اإىل  ملدة ت�سل 
يتناولون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  ووج���دوا  امل��دة،  ه��ذه  خ��ال  ماتوا  اأو 
عر�سة  اأكرث  كانوا  ال�سكرية،  وامل�سروبات  ال�سوكولتة  األ��واح  بانتظام 
اأكرث من  باأمرا�س القلب يف منت�سف العمر  لزيادة الوزن والإ�سابة 

الأ�سخا�س الذين امتنعوا عن تناولها.
خطر  من  يزيدان  غذائين  نظامن  على  ال�سوء  الدرا�سة  و�سلطت 
اإ�سابة �سخ�س ما باأمرا�س القلب. الأول هو اتباع نظام غذائي غني 
امل�سنعة  واللحوم  وال��زب��دة  ال�سوكولتة  وي�سمل  امل�سبعة،  بالدهون 
ي�سمل  والثاين  والأل��ي��اف.  واخل�سروات  الطازجة  الفاكهة  من  ب��دًل 
الأطعمة التي حتتوي على ال�سكريات امل�سنعة مبا يف ذلك امل�سروبات 
والزبدة  اجلبنة  جتنب  مع  امل��ائ��دة  و�سكر  الفاكهة  وع�سائر  الغازية 

عالية الد�سم.
ووجد الباحثون اأن اأولئك الذين تناولوا النظام الغذائي الأول كانوا 
اأكرث عر�سة بن�سبة %7 لاإ�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية 
اأن املجموعة الأخ��رى كانوا اأكرث عر�سة  يف منت�سف العمر، يف حن 

بن�سبة %4 ملواجهة ذلك.
من  امل��زي��د  يتناولون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  اأن  اأي�ساً  ال��درا���س��ة  ووج���دت 
مييلون  الأبي�س  واخلبز  الد�سمة  والأطعمة  واحللويات  ال�سوكولتة 
خلفيات  وم��ن  ومدخنن  ال�ستن،  �سن  وحت��ت  ذك���وًرا،  يكونوا  اأن  اإىل 

فقرية.
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كيف ت�ستخدم ق�سور البي�ض 
يف حديقتك؟

من  التخل�س  من  وب��دًل  الثمن،  باهظة  الب�ستنة  معدات  تكون  اأن  ميكن 
النفايات املنزلية، �سارك خبري يف الب�ستنة ن�سائحه حول جتميل حديقتك 

با�ستخدام ق�سور البي�س وبقايا القهوة.
اأ�سكال   Home How الب�ستنة كالوم م��ادوك من �سركة  و�سرح خبري 
النفايات املنزلية التي ميكنك ا�ستخدامها لإن�ساء منتجات ب�ستنة مفيدة، 

بح�سب �سحيفة اإك�سربي�س الربيطانية.
طريق  عن  ا�ستخدامها  ميكنك  فارغة،  زجاجية  عبوات  اأي  لديك  كان  اإذا 
اإنه  م��ادوك  ال�سيد  وق��ال  نباتات.  حامات  اإىل  وحتويلها  املل�سقات  اإزال���ة 
ة احلدائق للري البطيء  ميكن اأي�ساً ا�ستخدام القوارير الزجاجية يف اأ�ِسَرّ
نباتاتك  عن  بعيًدا  كنت  واإذا  النباتات.  لتجديد  تدريجياً  املياه  واإط���اق 

لفرتة طويلة، فقد تكون هذه طريقة رائعة ل�سمان عدم جفافها.
التخل�س  ب��دًل من  البي�س  الإف��ط��ار، ح��اول حفظ ق�سور  بعد طهي وجبة 
منها. ميكن اإ�سافة ق�سر البي�س اإىل كومة ال�سماد اخلا�س بك وميكن اأن 

يزيد من ن�سبة الكال�سيوم يف الرتبة، وفًقا خلبري الب�ستنة.
وميكن اأن يوؤدي ا�ستخدام ق�سر البي�س اأي�ساً اإىل منع تعفن الأزهار، والذي 
عادة  وميكنك  والفلفل.  والطماطم  الباذجنان  منو  على  يوؤثر  اأن  ميكن 
هذه  اأط��راف  على  الداكنة  البقع  خال  من  الزهرة  نهاية  تعفن  اكت�ساف 
حوافها  ب�سبب  البي�س  ق�سور  حتب  ل  اأي�ساً  والقواقع  الرخويات  الثمار. 
احلادة، واإذا و�سعت ق�سور البي�س املك�سور حول قاعدة النباتات، فمن غري 

املرجح اأن تدمر البزاقات والقواقع نباتاتك.

فايزر تعد ن�سخة ي�سهل 
تخزينها من لقاحها

من  ن�سخة  لإن��ت��اج  ف��اي��زر  �سركة  ت�ستعد 
ميكن  ك��ورون��ا  لفريو�س  امل�ساد  لقاحها 
تخزينها لأ�سهر يف درجة حرارة ثاجة 
من  ب���دًل  الكا�سيكية،  الأدوي�����ة  ح��ف��ظ 
�سركة  رئي�س  واأك���د  حالًيا.  درج��ة   -70
ب����ورل لوكالة  األ��ب��ري  ف��اي��زر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اجلديدة  ال��ن�����س��خ��ة  ان  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ال�سيف  يف  متوفرة  �ستكون  اللقاح  م��ن 

املقبل.
ويف مقابلة اأجريت معه يف م�سنع بور�س 
ال�����ذي ����س���ار م��ن�����س��ة مهمة  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف 
فايزر-بايونتيك،  للقاح  العاملي  لاإنتاج 
الأدوي�����ة الأمريكية  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 
قدرة  ب�����س��اأن  "متفائل"  اإن���ه  ال��ع��م��اق��ة 
الهندي،  امل��ت��ح��ور  م��واج��ه��ة  على  امل�سل 
وداف�����ع ع���ن ال�����س��ي��ا���س��ة ال�����س��ع��ري��ة التي 

تعتمدها ال�سركة.
امل��ت��ح��ور الربيطاين  ب��ي��ان��ات ع��ن  ل��دي��ن��ا 
اإ�سرائيل  يف  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  املنت�سر 
يف   .97% �سدها  اللقاح  فعالية  وتبلغ 
جنوب اإفريقيا، اللقاح فعال �سد املتحور 
املحلي بن�سبة %100. وتظهر البيانات 
اأن��ه يوؤمن على نحو جيد  من ال��ربازي��ل 
جًدا" التح�سن �سد املتحور الربازيلي.
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احذروا تنظيف اأ�سنانكم 
يف هذا التوقيت!

احلر�س على تنظيف الأ�سنان بانتظام اأمر مهم ومطلوب، لكن هل تعرف اأن 
تنظيف الأ�سنان يف توقيت معن قد ي�سرها اأكرث مما ينفعها. تعرف معنا على 

هذا التوقيت وجتنب تنظيف اأ�سنانك فيه!
و  الفم  بنظافة  فالعناية  اليوم.  يف  الأق��ل  على  مرتن  اأ�سناننا  بتنظيف  نقوم 
معينة  زمنية  ف��رتة  هناك  اأن  تعلم  هل  لكن  للغاية.  مهم  اأم��ر  اأ�سناننا  �سحة 
جملة  ف��وف��ق  ينفعها؟  ق��د  مم��ا  اأك���رث  اأ���س��ن��ان��ك  تنظيف  فيها  ي�سر  اأن  ميكن 
وقت  اأ�سواأ  ف��اإن  الأ�سنان،  اأطباء  عن  نقًا  Freundinالأملانية  فرويندين 

للعناية باأ�سنانك وتنظيفها هو بعد تناول الطعام مبا�سرة.
بالفر�ساة بعد  اأ�سنانك  ال�سباح وامل�ساء على تنظيف  رمبا تكون قد اعتدت يف 
الأكل مبا�سرة، خا�سًة بعد تناول طعام وم�سروبات غنية بال�سكريات. غري اأن 
اأ�سنانك بعد الأكل مبا�سرة لي�س فكرة جيدة. لأن الأطعمة ال�سكرية  تنظيف 
واحلم�سية مثل احلم�سيات اأوع�سري الليمون تزيل املعادن من ميناء الأ�سنان 

عند تناولها وتهاجم املادة ال�سلبة التي تغطي الأ�سنان.
والتي  ال�سلبة اخلارجية لأ�سنانك  ال�سطحية  الطبقة  الوقت تكون  ففي هذا 
الأ�سنان،  بفر�ساة  اأ�سعف حالتها، وعند فركها  الأ�سنان" يف  "ميناء  ب�  تهرف 
فاإن ذلك ي�سعفها على املدى الطويل ويفقدها القدرة على مقاومة البكترييا 

التي ت�سبب الت�سو�س وح�سا�سية الأ�سنان.

اأخذت  الع�سر احل���ايل  وامل�����راأة يف  ال��رج��ل  ب��ن  ال��ع��اق��ات 
منحنى �سديد اخلطورة بع�س ال�سيء، لي�س هناك عاقة 
تتطول كما كان متعارف عليه يف ال�سابق، ن�سب النف�سال 
اأ�سبحت يف ازدياد وبطريقة ت�سري اإىل خطر تفكك الأ�سر، 
الأ�سباب التي تطرح حول هذا املنحنى كثرية وعديدة ومن 
ال�سابق،  عن  كبرية  ب�سورة  احلياة  �سغوط  ازدي���اد  اأهمها 
ا ا�سطرار املراأة اإىل العمل يف الوقت احلايل ول�ساعات  اأي�سً
ط��وي��ل��ة، ان��ت�����س��ار و���س��ائ��ل الت�����س��الت احل��دي��ث��ة واحلديث 
لي�ست هذه  الأح��وال  اأو�سع، يف جميع  ب�سكل  عن احلريات 
الأ�سباب جمال للبحث يف هذا املقال بل عن اأمر قد يكون 
له ذات الأهمية، وهو ما تريد اأن تعرفه املراأة وب�سورة �سبه 
يتوقف عن  ل��ن  ب��ه  ارتبطت  ال��ذي  ال��رج��ل  اأن  ه��ل  يقينية 
حبها ويقد�س العاقة التي بينهما، لن يرتكها ولن يتخلى 
ال�سائب يف احلياة؟،  الرجل هو اختيارها  عنها؟، هل هذا 
اإن الأهمية يف معرفة الإجابة على هذا ال�سوؤال املهم يف انه 
يعطي للمراأة الراحة والطمئنان ويبعدها عن ال�سغوط 
النف�سية، يجعلها تن�سرف لحقا اإىل حياتها وعملها، اإليك 
اأه��م ع��ام��ات الإخ��ا���س يف احل��ب التي ق��د ت�سري اإىل اأن 

رجلك �سيبقى يحبك اإىل الأبد

�أنه ملتزم متاما لك وعالقتك معا
من طبيعة اأي عاقة اأنها متر بالفرتات ال�سعيدة والفرتات 
اأو  خارجية  ال�سعوبات  ه��ذه  م�سدر  يكون  وق��د  ال�سعبة، 

داخ��������ل��������ي��������ة، 
ف�������اأح�������ي�������اًن�������ا 

ق��������د مي��������ر ه����ذي����ن 
ال�سعوبات  ببع�س  الزوجن 

ين�سب  ق���د  واأح����ي����اًن����ا  امل���ال���ي���ة، 
بينهم اخلاف لختاف الراأي 

هو  ه��ذا  اأن  يقال  اأحياًنا  بل  طبيعي  الأم��ر  ه��ذا  واملنظور، 
طعم  ل  م�ساكل  اأو  �سعوبات  دون  احلياة  وان  احلياة  ملح 
اأن  اأن الرجل لن يتخلى عن امراأته  اإىل  اإن ما ي�سري  لها، 
يبقى  كما  ال�سعبة  الفرتات  يف  جانبها  اإىل  بالبقاء  يلتزم 
اأول  يتخلى عنها يف  لن  ال�سعيدة،  الفرتات  اإىل جانبها يف 
اإذا  العاقة،  له منفذا من  اأن يجد  ويحاول  بينهما  عقبة 
بقى هذا الرجل اإىل جانبك بعد عدة �سعوبات فهي اإ�سارة 

جيدة على التزامه.

من عالمات �الإخال�ص يف �حلب �نه ال يتجنب �مل�شاكل
 الرجل احلقيقي وامللتزم ل يتهرب من امل�ساكل ول يدير 
وب��ث��ب��ات، وبالتايل  ب��ق��وة  ب��ل يواجها  وي��رك�����س،  لها ظ��ه��ره 
لها،  يدير ظهره  لن  هو  بينكما  ما  م�سكلة  اأي  اإن ح�سلت 
مبناق�ستها  ي��ق��وم  �ستجعله  بينكما  العاقة  على  حر�سه 
معك، �سيحاول اأن يجد خمرج لهذه امل�سكلة، اإن من اخطر 
اأي  يقوم  اأن  وامل���راأة هي  الرجل  بن  العاقة  على  الأم���ور 
يف  �سيعني  التجاهل  ه��ذا  امل�ساكل،  بتجاهل  منهما  ط��رف 

اإىل ما ل نهاية حتى تتفاقم  امل�ساكل  النهاية تراكم لهذه 
وتوؤدي اإىل النف�سال يف النهاية، اإذا كان رجلك من النوع 
الذي يقوم مبواجهة امل�ساكل اجلدية )ل نتحدث عن تلك 
اجلدية  بل  نقا�س(،  اإىل  حتتاج  ل  التي  الب�سيطة  امل�ساكل 

والتي حتتاج اإىل احلديث.

�أنه يويل �هتماما لالأ�شياء �ل�شغرية
 من الأمر التي يجب عليك النتباه اإليها يف عاقتك مع 
رجلك هي طريقته يف التعامل مع اأب�سط الأمور احلياتية، 
اإن   ، والتي قد ت�سمل بع�س عامات الإخ��ا���س يف احل��ب 
مب�ساعدته  ا  اأي�سً يهتم  حياته  ب�سريك  يهتم  الذي  الرجل 
يف اب�سط الأم��ور، هو الرجل الذي ينتبه اإىل الأم��ور التي 
العمل  تقا�سم  اأح��ي��اًن��ا،  الغ�سيل  اإىل  الإ���س��اح،  اإىل  حتتاج 
اأيام  يف  الباكر  ال�ستيقاظ  اإىل  اإىل حاجتك  ينتبه  املنزيل، 
العمل واىل الراحة يف اأيام العطل، وقد يقوم باإعداد القهوة 
بنف�سه يف هذه املنا�سبة، اإن التعامل بهذه الطريقة والنتباه 
اإليها هي موؤ�سر وعامل مهم لإدراك اأنه جدي يف عاقته 

معك واأنه �سادق، اإنه يرغب يف ال�ستمرار فيها اإىل الأبد.

الدراجات 
الهوائية و�سيلة 

نقل يف روما 
مل تكن روما يوما مدينة مثالية 
الهوائية،  ال�����دراج�����ات  ل���راك���ب���ي 
بتالها ال�سبع وفو�ساها املرورية 
وطرقها الوعرة اأو تلك املر�سوفة 
النقل  و���س��ي��ل��ة  ل��ك��ّن  ب���احل���ج���ارة، 
ببطء  طريقها  ت�سق  ب����داأت  ه���ذه 
ب��ف��ع��ل ت��ف�����س��ي ال���وب���اء. ف��ك��م��ا هي 
احلال يف كل املدن الكربى يف كل 
ال�سوارع  خلو  �سّكل  العامل،  اأنحاء 
التي  القيود  بفعل  ال�سيارات  من 
كوفيد- جائحة  لحتواء  ُفر�ست 

يف  للدراجن  �سانحة  فر�سة   19
�سّرع  وم��ا  الإي��ط��ال��ي��ة.  العا�سمة 
اإقامة �سبكة جديدة  هذا الجت��اه 
من امل�سارات املخ�س�سة للدراجات 
ال�سلطات  وت����وف����ري  ال���ه���وائ���ي���ة، 
من  النوع  ه��ذا  ل�سراء  م�ساعدات 

املركبات.
ك����ان����ت ف����ال����ريي����ا ب��ي��ت�����س��ي وه���ي 
ال�ساد�سة  تبلغ  روم���ا  م��ن  ام�����راأة 
ال��ذي��ن اعتمدوا  وال��ث��اث��ن، م��ن 
باعت  اإذ  ه������ذه.،  ال��ن��ق��ل  و���س��ي��ل��ة 
العام  ال�سغرية  الهوائية  دراجتها 
الفائت لت�سرتي واحدًة كهربائية 
فيها  تنقل  �سغرية  مقطورة  ذات 
طفليها اإىل املدر�سة قبل توجهها 

اإىل عملها.
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  وق����ال����ت 
اأ�سعر  لكنني  يحبانها،  "طفاي 
فالنا�س  ن�������ادر  ط����ائ����ر  وك����اأن����ن����ي 
يراقبوننا واأ�سبحت من امل�ساهري 

يف احلي".
العا�سمة  �سكان  م��ن  ك��رثاً  اأن  اإل 
يرف�سون  ي��زال��ون  ل  الإي��ط��ال��ي��ة 
فكرة رك��وب دراج��ة هوائية و�سط 
النارية  "في�سبا"  دراج����ات  زئ���ري 
القدمية  "فيات"  و������س�����ي�����ارات 
بها  حتفل  اأخ���رى  و"خملوقات" 

الغابة املرورية الرومانية.
خال  بيت�سي  ف��ال��ريي��ا  وت�����س��ل��ك 
الق�سم الأكرب من رحلتها اليومية 
بن املنزل واملدر�سة والعمل م�ساراً 
يف  الهوائية  للدراجات  خم�س�ساً 
امل���رور. ولوله،  م��ن��اأى ع��ن حركة 
ال�سيارة  ا�ستخدام  وا�سلت  لكانت 
يف  ال�سغرية  النارية  ال��دراج��ة  اأو 

تنقاتها.

كيف تعرفني عالمات الإخال�ض 
يف احلب عند الرجل؟

8 من  �ل��ك��ات��ب  ي��ق��دم 
�الإخال�ص  ع��الم��ات 

�لرجل،  عند  �حل��ب  يف 
بع�شها  -�أو  �لعالمات  هذه  وجود 

على �الأقل- يجب �أن يكون موؤ�شًر� على 
م�شاعره  و�أن  حبِك  يف  �لرجل  �إخال�ص 
يوم  يف  تختفي  ل��ن  جت��اه��ِك  �لعاطفية 

يف  �ملوجودة  �لعالمات  تلك  عدد  فكم  ما، 
�شريكِك �حلايل؟
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�ش�ؤون حملية

مب�شاركة �ل�شفري �لربيطاين 

جمل�ض بن حم الرم�ساين: الإمارات تدعم اجلهود العاملية يف توفري لقاح كوفيد- 19
باتريك مودي :�الإمار�ت قدمت م�شاعد�ت �إىل 135 دولة حتى �الآن

�أ�شاد مببادرة �البتكار �لزر�عي للمناخ

زكي ن�سيبة: جامعة الإمارات دعم جهود الدولة يف حتقيق الأمن الزراعي الوطني  

بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �الإ�شالمية 

التلذذ يف العبادة... اأم�سية رم�سانية يف جمل�ض الفكر واملعرفة بح�سور �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان

•• العني : الفجر

ع�سو  ال��ع��ام��ري  ح��م  ���س��امل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  برعاية 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة اأبوظبي ومب�ساركة ال�سفري 
الدولة،  ل��دى  امل��ت��ح��دة  اململكة  �سفري  م���ودي  ب��ات��ري��ك 
ناق�س جمل�س بن حم الرم�ساين عن بعد الذي حمل 
الدولة  جهود  الإماراتية"  الإن�سانية  "القيم  ع��ن��وان 
دول  خمتلف  على  كورونا  لقاح  توزيع  يف  ال�ستثنائية 
الازمة  اللوج�ستية  امل�ساعدات  اإىل  بالإ�سافة  العامل 
اإىل خمتلف  امل�ساعدات  اأكرب قدر من  ل�سمان و�سول 
العامري: جهود  ال�سيخ م�سلم بن حم  وق��ال   . ال��دول 
جائحة  خ��ال  الر�سيدة  قيادتنا  بها  تقوم  ا�ستثنائية 
التعامل مع  درو���س��اً يف ح�سن  ال��ع��امل  اأع��ط��ت  ك��ورون��ا 
اجل��ائ��ح��ة وال���ق���درة ع��ل��ى م��د ي��د ال��ع��ون ملختلف دول 

العامل للعبور من هذه الأزمة العاملية
وتابع بن حم: دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة توؤمن 
هذه  ملحاربة  اجلماعي  ال��دويل  العمل  تعزيز  باأهمية 
اجلائحة وامل�سي قدماً نحو ال�سيطرة على تداعياتها 

والتعايف من اآثارها .
ال�سعيد  وعلى  الإن�سانية  القيم  ه��ذه  م��ن  وان��ط��اق��اً 
الدويل اأطلقت اأبوظبي »ائتاف الأمل« لدعم اجلهود 
ف��ريو���س كورونا  ل��ق��اح��ات  م��ل��ي��ارات  ت��وزي��ع  العاملية يف 
امل�ستجد )كوفيد19-( اإىل جميع اأنحاء العامل الذي 
 6 وت��وزي��ع  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  اإىل  ي��ه��دف 

مليارات جرعة يف 2020 و18 مليار يف 2021
 10 ال�  وعلى ال�سعيد املحلي تخطت الإم��ارات حاجز 
هذا  ويعك�س  »كوفيد19-«  لقاح  م��ن  جرعة  ماين 
املجتمعي،  وال��وع��ي  الوطنية  احلملة  جن��اح  الإجن����از، 
اإىل  ال��و���س��ول  يف  الرئي�سي  ودوره���ا  اأه��داف��ه��ا  باأهمية 

حتقيق املناعة املجتمعية، والتعايف من اجلائحة.
وختم م�سلم بن حم: اإن لقاءنا خمتلف بحكم الظروف، 
لكننا ل نزال جنتمع لنفكر بالأف�سل، ونعمل للو�سول 
للحياة املثالية، ون�سعى معاً ويداً بيد للنهو�س ببادنا 

بكافة املجالت
اململكة  �سفري  مودي  باتريك  �سعادة  ا�ساد  جانبه  ومن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بر�سالة  ال��دول��ة  ل��دى  املتحدة 
حممد بن زايد يف بداية جائحة كورونا باأن الإمارات 
مواطنن  املجتمع  اأف���راد  من  ف��رد  كل  برعاية  �ستقوم 
ومقيمن على حد �سواء كانت مبعثاً للطماأنية، وبعد 
ه��ذا عملياً مع  ن�سهد  ال��ر���س��ال��ة  ه��ذه  ع��ام على  م���رور 
 9.9 42.2 مليون فح�س كورونا واأك��رث من  تقدمي 
مليون جرعة لقاح بالإ�سافة اإىل تطعيم 3.84 مليون 

�سخ�س يف جميع اأنحاء الإمارات العربية املتحدة.
العناية والهتمام �سخ�سيا عندما   ولقد �سهدت هذه 
اللقاح  لأخ��ذ  الربيطانية  ال�سفارة  موظفي  مع  ذهبنا 
العالية لربنامج  والكفاءة  التنظيم  و�سعدنا مب�ستوى 

التطعيم الإماراتي.
تعمان  املتحدة  العربية  والإم����ارات  املتحدة  اململكة   
هذه  ملكافحة  ال���ازم  ال��دع��م  لتقدمي  جنب  اإىل  جنباً 
 135 اأر�سلت الإمارات م�ساعدات اإىل  اجلائحة، حيث 
 548 امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  وخ�س�ست  الآن،  ح��ت��ى  دول���ة 
العاملية، مما  كوفاك�س  ملبادرة  اإ�سرتليني  مليون جنيه 
العامل.  يف  منفرد  م��ان��ح  اأك���رب  املتحدة  اململكة  يجعل 
العادل  التوزيع  �ست�سمن  الن�سانية  كوفاك�س  مبادرة 
وامل��ب��ك��ر ل��ل��ق��اح  لأك���رث م��ن 180 دول����ة، ك��م��ا �سجعت 
اململكة املتحدة اأي�ساً دوًل اأخرى على امل�ساهمة باأكرث 

من مليار دولر يف مبادرة "كوفاك�س".
 نتطلع للعمل امل�ستمر وال��دوؤوب لإنهاء هذا الوباء يف 

ال��ذي ميكننا  الكثري  وق��ت ممكن ولزال هناك  اأ���س��رع 
هذه  حماربة  يف  العاملية  اجلهود  لدعم  معاً  به  القيام 

اجلائحة وتداعياتها.
املتحدة  العربية  والإم����ارات  املتحدة  اململكة  واج��ه��ت   
جتاوزها،  من  معاً  ومتكنا  ال�سابق  يف  كثرية  حتديات 
وال��ي��وم نحن ف��خ��ورون ب�سداقتنا م��ع دول��ة الإم���ارات 

وملتزمون مب�ساعدة املجتمع العاملي.
ال�سيخ م�سلم  " اأ�سكر  م��ودي  باتريك  ق��ال  ويف اخلتام 
اإت��اح��ة ه��ذه الفر�سة وع��ل��ى ه��ذا اجلمع  ب��ن ح��م على 

الكرمي.

�الإمار�ت تعلن بدء �إنتاج لقاح م�شاد لفريو�ص كورونا
وعن اجلهود العلمية التي تبذلها الدولة يف مواجهة 
ب��الإ���س��اف��ة م��ع اجلهود  امل�����س��ارك��ون:اأن��ه  اأك���د  اجلائحة 
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال���دول���ة قدمت 
ل��ق��اح ع��رب��ي �سد  اأول  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  اإىل  الإم������ارات 
نوعية  اإ�سافة  ي�سكل  – فاك�س" ال��ذي  "حياة  ك��ورون��ا 
للجهود العاملية املبذولة من اأجل الت�سدي اإىل جائحة 
تاأثر بها العامل اأجمع واأي�ساً على  "كوفيد19-" التي 
�سعيد البحث العلمي مت اأي�ساً اإطاق مركز لاأبحاث 
والتكنولوجيا  احلياة  علوم  يف  متخ�س�س  والتطوير 
احليوية واإنتاج اللقاحات، ليكون الأول من نوعه على 

م�ستوى العامل العربي.
»طيب  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  اإرث  اأن  واأجمعوا: 
حر�س  ال���ذي  تفرقة  دون  للجميع  امل��ح��ب  ث���راه«  اهلل 
قادتنا  عليها  م�سى  التي  الإن�سانية  قيم  تر�سيخ  على 
حفظهم اهلل من بعده و�سعب دولة الإم��ارات، وتظهر 
التي  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  يف  جلياً  القيم  ه��ذه 
عملت عليها موؤ�س�سات وهيئات الدولة جمتمعة خال 

للجميع  ال��ل��ق��اح  و���س��ول  ي�سمن  فيما  اجل��ائ��ح��ة  ه��ذه 
العامل  دول  اإم��داد  الفعالة على  وامل�ساهمة  الداخل  يف 

وم�ساعدتهم يف تاأمن اللقاح .
واأ�سار امل�ساركون يف املجل�س:اأن الأزمات تثبت دوماً دور 
الإمارات الفعال يف ال�ساحة الدولية الداعم وامل�ساند ملا 
اإن  ال��دويل، حيث  املجتمع  فيه �سمان �سحة و�سامة 
اأف�سل  ك��ان �سمن  الإم���ارات  ال�سحي يف دول��ة  القطاع 
لتطور  ن��ظ��راً  "كوفيد19-"؛  م��ع  التعامل  يف  ال���دول 
ونتقدم  العاملية..  تناف�سيته  وتعزيز  ال�سحي  قطاعها 
بال�سكر والمتنان حلكومة الإمارات التي وفرت جميع 
ال�سرتاتيجي  واملخزون  الطبية،  واملعدات  التجهيزات 

للدواء مما �سكل مثاًل ملهماً ُيحتذى به عاملياً .

•• العني - الفجر

امل�ست�سار  ن�سيبة،  اأن���ور  زك��ي  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
الدولة-  رئي�س  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ث��ق��ايف 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية 
املتحدة مببادرة "البتكار الزراعي للمناخ"، 
ك��ل��م��ة �ساحب  اإط��اق��ه��ا خ���ال  مّت  ال��ت��ي 
اآل مكتوم،  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
من  الثاين  اليوم  اأعمال  �سمن  دبي  حاكم 
افرتا�سياً  عقدت  التي  للمناخ  القادة  قمة 

برعاية الرئي�س الأمريكي جو بايدن .
اأن ج��ام��ع��ة الإم������ارات- جامعة  واك���د ع��ل��ى 
مواكبة  ع��ل��ى  دائ���م���اً  حت��ر���س   - املُ�ستقبل 
الغذائي  لاأمن  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
2051، وحتقيق تطّلعات القيادة الر�سيدة 
باأن تكون دولة الإم��ارات الأف�سل عاملياً يف 
عام  بحلول  العاملي  الغذائي  الأم��ن  موؤ�سر 

.2051

جلامعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  معايل  اأو���س��ح  و 
مبادرة  ب����اأن  "نفتخر  ق���ائ���ًا:  الإم�������ارات 
خالداً  اإرث��اً  مُتّثل  للمناخ  الزراعي  البتكار 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  اأر���س��اه  الإم����ارات  دول���ة  يف 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
اإىل  جنباً  وال�ستدامة،  ال��زراع��ة  جم��ال  يف 
جنب م��ع جت��رب��ة دول���ة الإم����ارات الرائدة 
ب�سكل  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ن��ي  يف 
بها،  والرت��ق��اء  فيها  وال�ستثمار  ا�ستباقي 
العمل  لتعزيز  ُمبتكرة  ُم���ب���ادرات  وتنفيذ 
البيئي واملناخي، ومواجهة التغري املناخي 
ملواجهة  الكربونية  النبعاثات  تقليل  عرب 

حتديات الغذاء واملناخ.
جامعة  يف  "نحر�س  م��ع��ال��ي��ه:  واأ�����س����اف 
ودع�����م تطلعات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  الإم��������ارات 
القيادة الر�سيدة يف تعزيز البتكار والبحث 
التقنيات  اأحدث تطورات  العلمي ومواكبة 
الزراعي  القطاع  العاملية يف جميع جوانب 
تغري  ت��داع��ي��ات  م��ن  احل���ّد  يف  للُم�ساهمة 

املناخ والتكيف معه.
خليفة  م���رك���ز  "ُي�سهم   : ق���ائ���ًا  واأردف 
يف  الوراثية  والهند�سة  احليوية  للتقانات 
جامعة الإمارات العربية املتحدة يف حتقيق 
الأمن الغذائي لاإمارات من خال البحث 

ُي�سّكان  اللذان  املعريف  العلمي والقت�ساد 
اأ�سا�س بناء التنمية امل�ستدامة يف ما يتعلق 
ملنع  للمناخ،  وال�سديقة  الذكية  بالزراعة 
اإ�سافة  م�ستقبًا،  الغذاء  يف  نق�س  حدوث 
والبيئية  املناخية  التحديات  ُمعاجلة  اإىل 
م��ث��ل اجل���ف���اف وال��ت�����س��ح��ر، وغ���ريه���ا من 
امل�����س��اك��ل ال���ت���ي ت���ع���وق ت���واف���ر ال����غ����ذاء، يف 
الغذائي  الأم���ن  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة 
بالدولة من خال ال�سراكات مع املوؤ�س�سات 

والهيئات العلمية املحلية والعاملية".
"كما توّفر كلية  وقال معايل زكي ن�سيبة: 
الأغذية والزراعة يف جامعة الإمارات مناهج 
ومتخ�س�سة  جديدة  وتطبيقية  اأكادميية 
تواكب التطور العاملي للبحوث التطبيقية 
له  تو�سلت  م��ا  ب��اأح��دث  ال��زراع��ي��ة  للعلوم 
احليوي  ال���ق���ط���اع  ه����ذا  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للزراعة  املتكاملة  النظم  حيث  من  الهام، 
والأعمال  الأغ���ذي���ة،  واإع�����داد  الإن��ت��اج��ي��ة، 
التي  الزراعية، واملوارد الطبيعية، والبيئة 

علمية  م��ن��ظ��وم��ة  ���س��م��ن  ت��ع��م��ل  مبجملها 
متطلبات  حتقيق  يف  ي�سهم  ومب��ا  ف��ري��دة، 
الزراعي  القت�ساد  بناء  الإم���ارات يف  دول��ة 
الجتاهات  ومواءمة  املعرفة،  على  القائم 
والأمن  الزراعي  التعليم  ملفاهيم  احلديثة 

الغذائي يف الألفية اجلديدة".
ت�سريحه  ن�����س��ي��ب��ة  زك����ي  م���ع���ايل  واخ���ت���ت���م 
جامعة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  "تقوم  ب���ال���ق���ول: 
الإم������ارات ع��ل��ى م��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات الدولة 
وا�ستدامته  ال���غ���ذائ���ي  الأم������ن  ت��ع��زي��ز  يف 
ال��ق��ادم��ة، عرب  على م��دار اخلم�سن ع��ام��اً 
والبتكار  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ب��ّن��ي 
والإب�����������داع يف ال���ب���ح���وث ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف 
جمالت: املياه، والرتبة، وتغذية احليوان، 
والتحاليل  الأغ����ذي����ة،  وم��ك��روب��ي��ول��وج��ي��ا 
الطبية للتغذية والب�ساتن، جنباً اإىل جنب 
مع اإعداد اأجيال املُ�ستقبل العلمية الواعدة 
الإم��ارات نحو  ُت�سهم يف دعم م�سرية  التي 

التطوير والتنمية املُ�ستدامة". 

•• العني - الفجر

ا���س��ت�����س��اف جمل�س  اأم�����س��ي��ة رم�����س��ان��ي��ة  يف 
واملعرفة �سمن من�سط  للفكر  �سما حممد 
الفكر الإ�سامي الأ�ستاذة موزة ال�سام�سي 
ب��ع��ن��وان )التلذذ  اف��رتا���س��ي��ة  يف حم��ا���س��رة 
العامة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ب��ادة(  يف 
لل�سوؤون الإ�سامية بح�سور رئي�س املجل�س  
اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  د.  ال�سيخة 

نهيان.
ا�ستهلت الأم�سية بكلمة ال�سيخة �سما والتي 
نختم  رم�����س��ان  �سهر  ج��اء  كلما  فيها  ج��اء 
ق���راءة ال��ق��راآن على الأق���ل م��رة يف ال�سهر 
ال����رتاوي����ح وقيام  ون��ح��ر���س ع��ل��ى ����س���اة 
للمربع  ن��ع��ود  ال�سهر  ينتهي  وح��ن  الليل 
ل  مفهوم  فالعبادة  هلل  عبادتنا  من  الأول 
والعبادة  اخل��ارج��ي  �سكله  اإل  منه  ن���درك 
التعبدية  الطقو�س  ممار�سة  يف  خل�سناها 
اهلل  يعبد  والبع�س  وتعاىل-  -�سبحانه  هلل 
كتاجر يعطي من اأجل الثمن واخلوف من 
العقاب، ويبقى مفهوم العبادة الأعمق وهو 
عبادة اهلل حمبة له، ول نختبئ حتت عبادة 

اخلوف والطمع.

واأ����س���اف���ت ح���ن ي��ن��ت��ه��ي رم�����س��ان يتوقف 
والت�سدق  ال���ل���ي���ل  ق���ي���ام  ع����ن  ال���ك���ث���ريون 
الإ�سافية  التعبدية  الطقو�س  ومم��ار���س��ة 
ال���رم�������س���ان���ي���ة هلل -����س���ب���ح���ان���ه وت����ع����اىل- 
اأنه  حن  يف  اليومية  لطقو�سهم  ويعودون 
ل��و ك��ان��ت ط��ق��و���س��ه ال��ت��ع��ب��دي��ة ه��ي و�سيلة 
التعبري عن حب اهلل فلن تتوقف و�ستبقى 
متدفقة كما هي طوال العام طاملا ظل حب 
بربوبيته  واليقن  للعبادة  الدافع  هو  اهلل 
وق���درت���ه ورح��م��ت��ه ال��ت��ي و���س��ع��ت ك��ل �سيء 
اأن  ال��ع��ب��ادة  ول���ذة  بجمال  لل�سعور  و�سبب 
الفوز  هو  عنا كمحبن  اهلل  بر�سا  ال�سعور 
والتي  اجلنة  اإىل  الطريق  وه��و  احلقيقي 
واأن  اهلل  ح�سرة  يف  نكون  اأن  نعيمها  قمة 

نرى وجهه الكرمي.
كما اأ�سارت اإىل اأن حب اهلل لن يكون كاما 
اإن انقطعنا عن احلياة حب اهلل ينعك�س يف 
اإن�سانية  عاقة  كل  ويف  نعي�سه  �سلوك  كل 
يكون  وح��ن  نقولها  كلمة  كل  ويف  نحياها 
منها  ن�ستمد  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  ه��و  اهلل  ح��ب 
وخ����ريه  ج���م���ال���ه  اهلل  ����س���رى يف  احل����ي����اة 
و����س���ريق���رق ح����ب اهلل ق��ل��وب��ن��ا وح�����ب كل 
اإن عبدنا اهلل حبا  املوجودات فهي �سنعته 

�سافية  نقية  وتبقي  القلوب  كل  �ستغت�سل 
تعاماتنا  و  و�سلوكنا  حياتنا  على  تنعك�س 

مع بع�سنا البع�س.
عقب ذلك عر�ست الأ�ستاذة موزة ال�سام�سي 
ال�سوء  �سلطت  حم���اور  ع��رب  حما�سرتها 
اأهمية  وبيان  املو�سوع  مقا�سد  على   فيها 
التلذذ بالعبادة و�سبل حت�سيلها واأثرها يف 
حتقيق املواظبة على الطاعة لنيل ال�سعادة 

يف الدارين
ا�ست�سعار  وه��و  ال��ع��ام  املفهوم  اإىل  واأ���س��ارت 
ح��اوة ال��ع��ب��ادة وت���ذوق ل��ذة الطاعة حتى 

ميتلئ القلب بها ر�ساً وفرحاً و�سروراً.
ك��م��ا ع��ر���س��ت اآي����ات ع��ل��ى احل�����س��ور داعية 
للتاأمل فيما جاء فيها من �سفات للموؤمن 
وجهاده  و���س��ربه  وط��اع��ت��ه  حبه  ومقا�سد 
اأحاديثا  يف الطاعات مع نف�سه ثم عر�ست 
لر�سول اهلل – �سل اهلل عليه و�سلم- داعية 
اجلميع لوقفات بن اأحاديث امل�سطفى يف 

كيفية ا�ست�سعار لذة وحاوة الإميان.
وان��ت��ق��ل��ت ل��ع��ر���س من����اذج م��ب��ارك��ة ممثلة 
ب��ر���س��ول��ن��ا ال��ك��رمي وال�����س��ح��اب��ة ر���س��ي اهلل 
عنهم وال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه يف احلث 

على التم�سك بالعبادة وخدمة الب�سرية.

بالعبادة  التلذذ  مرتكزات  على  اأك��دت  كما 
النف�س  وجم���اه���دة  والق����ت����داء  ب��امل��ع��رف��ة 
والتاأمل والتفكر والدعاء واللجوء اإىل اهلل 
منها ل��ذة الإمي���ان وال�����س��اة وق��ي��ام الليل 
وق���راءة ال��ق��راآن وال��ذك��ر والإن��ف��اق وق�ساء 
حوائج النا�س ولذة العمل وخدمة املجتمع

بالعبادة  ال��ت��ل��ذذ  ث��م��رات  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 
ب��ال��ق��رب م��ن اهلل ور���س��اه و���س��ف��اء النف�س 

وان�سراح ال�سدر والدميومة وال�ستمرارية 
يف الطاعات والتح�سن من املعا�سي.

الو�سائل  ب��ع��ر���س  حما�سرتها  واخ��ت��ت��م��ت 
التلذذ  الب��ت��ك��اري��ة يف  وال���ط���رق  ال��ع��م��ل��ي��ة 
تعزيز  يف  الأ���س��رة  دور  واأه��م��ي��ة  بالطاعات 
ق��ي��م��ة ح����اوة ال��ط��اع��ات وف��ع��ل اخل���ريات 
اإ�سعادهم  يف  واأث������ره  اأف����راده����ا  ن��ف��و���س  يف 

وحمافظتهم على العبادة.

جهود حديقة احليوانات بالعني يف احلفاظ 
على بطريق هومبولت من النقرا�ض

•• العني - الفجر

الذي  البطريق  لطائر  العاملي  باليوم  بالعن  احليوانات  حديقة  احتفت 
يوافق 25 اإبريل من كل عام كمنا�سبة لإبراز جهودها يف رعاية هذا النوع 
وحمايته من النقرا�س، ومن اأ�سهر ف�سائله "بطريق هومبولت" املتواجد 
القائمة  بالنقرا�س ح�سب  املهددة  الأن��واع  وال��ذي يعترب من  يف احلديقة 
والتغري  اجلائر  ال�سيد  ب�سبب  الطبيعة  ل�سون  العاملي  لاحتاد  احلمراء 

املناخي. 
حياتها  تعي�س  بطريقاً   60 ح��وايل  بالعن  احليوانات  حديقة  حتت�سن 
البحرية يف بيئة م�سابهة لبيئتها التي اعتادت عليها يف مواطنها الطبيعية، 
بالإ�سافة  مربعاً  مرتاً   150 م�ساحتها  تبلغ  التي  العر�س  منطقة  �سمن 
اإىل نظام فلرتة املياه الذي يعمل على مدار ال�ساعة لتنظيف مياه احلو�س 
اأف�سل  �سمن  ال�ساملة  الرعاية  تقدمي  على  احلديقة  حتر�س  كما  يومياً، 
البطاريق  ه��ذه  تربية  وخمت�سو  م��درب��وا  يقوم  حيث  العاملية،  امل�ستويات 
الظريفة بتويل مهام العناية والهتمام بها بهدف حمايتها وزيادة اأعدادها 
التي  والتحديات  واملخاطر  الطيور  باأهمية هذه  ال��زوار  توعية  اإىل جانب 

تواجهها يف الطبيعة.
�ساطىء  اأول  افتتاح  ب�سدد  بالعن  احليوانات  باأن حديقة  بالذكر  اجلدير 
وال��ذي يتكون من منطقة خارجية  الأو�سط  ال�سرق  للبطاريق يف  خارجي 
للبطاريق مع بركة ماء و�ساطىء، ويحتوي اأي�ساً على نظام ملعاجلة وتنقية 
احليوانات  اأن���واع  لبع�س  جم�سمات  اإىل  بالإ�سافة  ل��ل��زوار  ومم��رات  امل��ي��اه، 

والعديد من النباتات والأ�سجار.
 و�سي�سم ال�ساطىء من 10-20 من بطاريق الهومبولت التي تعترب من 
الطيور البحرية غري القادرة على الطريان، ولديها تكيف عاٍل مع احلياة 
يف املاء، اإذ اأن ري�سها الأبي�س والأ�سود ي�ساعدها على التمويه بينما تتحول 
والتوازن  ال�سباحة  على  لت�ساعدها  الزعانف  ت�سبه  اأط��راف  اإىل  اأجنحتها 

اأثناء امل�سي على الأر�س.
و�سي�ستمتع الزوار بفر�سة الدخول اإىل منطقة ال�ساطىء والتفاعل ب�سكل 
مبا�سر مع البطاريق اإىل جانب اإطعامها، والتحدث اإىل  املخت�سن برعاية 
هذه الطيور املرحة والظريفة. كما �سيتمكنون من م�ساهدتها وهي ت�سبح 
يف الربكة اخلارجية من خال الأل��واح الزجاجية التي �سممت خ�سي�ساً 

لذلك.
وت�سعى احلديقة  اإىل حتقيق ركائزها املتمثلة يف �سون الطبيعة من خال 
للحفاظ  بالنقرا�س  املهددة  باحليوانات  الهتمام  م�ستويات  اأعلى  تقدمي 
والرعاية اخلا�سة  التعزيز  والتغذية وبرامج  امل�ستمرة  العناية  عليها مثل 
نوعها  م��ن  وف��ري��دة  متنوعة  تعليمية  ور���س��ائ��ل  جتربة  تقدمي  جانب  اإىل 

للزائرين مبختلف فئاتهم العمرية. 

انطالق م�سابقة الفجرية للقراآن الكرمي 
حتت �سعار زايد رمز اخلري والعطاء

•• الفجرية- الفجر

عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
للقراآن  الفجرية  الثانية من م�سابقة  ال��دورة  انطلقت، فعاليات  الفجرية، 
الكرمي "الفرتا�سية"، التي تنظمها جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية 

خال �سهر رم�سان املبارك حتت �سعار "زايد رمز اخلري والعطاء."
وتهدف امل�سابقة التي تقام بالتعاون مع جمعية الفجرية اخلريية، واإذاعة 
زايد للقراآن الكرمي، ومكتب الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سامية والأوقاف 
وجتويد  حفظ  يف  املتميزة  امل��واه��ب  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالفجرية، 
وحفظه،  درا�سته  يف  واملثابرة  ال�ستمرار  على  وت�سجيعهم  الكرمي،  القراآن 

وتعزيز مكانتهم يف املجتمع. 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  اجلمعية،  رئي�س  الظنحاين،  خالد  �سعادة  واأ���س��اد 
بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  ال��ذي  امل�ستمر  بالدعم  للم�سابقة، 
حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية، و�سمو ال�سيخ حممد 
بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، لهذا النوع من امل�سابقات املهمة التى 
حر�س  م��وؤك��داً  ال�سمحة.  وتعاليمه  احلنيف  بديننا  ارتباطنا  عمق  توؤكد 
"الفجرية الثقافية" على ن�سر الوعي الديني والثقافة الإ�سامية، وتعزيز 
قيم الإن�سانية وروح العطاء واملحبة والت�سامح بن خمتلف فئات و�سرائح 
املجتمع. وقال عبداهلل حمدان احلمودي، مدير م�سابقة الفجرية للقراآن 
الكرمي: "تاأتي اأهمية هذه امل�سابقة من كونها تتزامن مع "يوم زايد للعمل 
الإن�ساين"، الذي يعد عامة فارقة يف م�سرية الدولة ومنا�سبة ل�ستذكار 
ما حققه املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، من 
والت�سامن  التعاي�س  قيم  وتعزيز  الإن�ساين  العمل  �سعيد  على  اإجن���ازات 
والإخاء على امل�ستوين املحلي والدويل"، لفتاً اإىل �سرورة تن�سئة الأجيال 
على املبادئ ال�سمحة للدين، وتعزيز القيم الإماراتية التي غر�سها زايد يف 

جمتمع الإمارات.   
اأنها  امل�سابقة،  على  امل�سرفة  في�سل،  غ���ازي  ع���ذراء  اأو���س��ح��ت  جهتها،  م��ن 
والن�ساء والأطفال، وت�ستمل  الرجال  املجتمع من  ت�ستهدف خمتلف فئات 
على اأربعة م�ستويات، الأول، حفظ 5 اأجزاء لفئة الكبار، والثاين 3 اأجزاء 
لفئة ال�سباب، والثالث جزءين لفئة الأطفال، والرابع جزء واحد لفئة كبار 
الدائم  �سعيها  منطلق  من  املنظمة  اللجنة  اأن  في�سل  وك�سفت  املواطنن. 
للتطور والتجديد يف م�سابقتها وحتقيق اجلودة يف عملها، قررت الحتفاء 
باإحدى ال�سخ�سيات الإماراتية التي قدمت اأعماًل خرّية وخدمات اإن�سانية 
جليلة ملجتمع الإمارات، والتي �سيتم الإعان عنها يف ختام الدورة احلالية، 

اإ�سافة اإىل رفع قيمة اجلوائز املالية املقدمة للفائزين يف امل�سابقة.
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ك�شف خرب�ء عن 
�لفو�ئد  من  عدد 
�لتي  �ل�����ش��ح��ي��ة 
ي����ت����م����ت����ع ب���ه���ا 
حول  �ل�شائمون 
�لعامل خالل �شهر 
�ملبارك  رم�����ش��ان 

وبعده.

�لتمر �أو  �لبلح  فو�ئد   1-
على الرغم من تناول ثاث حبات متر يف بداية الإفطار 
كل يوم خال �سهر رم�سان لأ�سباب روحية، اإل اأنها تاأتي 

اأي�سا مبزايا اإ�سافية لل�سحة.
الكمية  احل�����س��ول على  ه��و  ال�سيام  ج��وان��ب  اأه���م  واأح���د   
متو�سط  اأن  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  الطاقة،  من  املنا�سبة 
ح�سة التمر حتتوي على 31 غراما من الكربوهيدرات، 

وهو اأحد الأطعمة املثالية التي متنحك الطاقة.
بع�س  على  للح�سول  رائعة  طريقة  اأي�سا  التمر  ويعترب 
الألياف التي ت�ستد احلاجة اإليها، والتي �ست�ساعد وحت�سن 

اله�سم طوال �سهر رم�سان.
البوتا�سيوم  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات  ذل���ك  اإىل  اأ����س���ف   

.B واملغني�سيوم وفيتامينات

�لدماغ تعزيز   2-
ل �سك اأنك �ستكون على دراية بالتاأثريات الإيجابية التي 
ميكن اأن يرتكها ال�سيام على �سحتك العقلية وتركيزك 
الروحي، لكن قدرات تعزيز العقل يف رم�سان اأكرث اأهمية 

مما قد تعتقد.
املتحدة  ال����ولي����ات  اأج����راه����ا ع��ل��م��اء يف  ووج�����دت درا����س���ة 
اأن الرتكيز الذهني الذي يتحقق خال �سهر  الأمريكية 
رم�سان، يزيد من م�ستوى عامل التغذية الع�سبية امل�ستق 

من الدماغ، ما يح�ّسن وظائف املخ.

ال���وا����س���ح يف ك��م��ي��ة هرمون  ف�����اإن الن��خ��ف��ا���س  وب���امل���ث���ل، 
اأن  ي��ع��ن��ي  ال��ك��ظ��ري��ة،  ال��غ��دة  ال����ذي تنتجه  ال��ك��ورت��ي��زول، 
م�����س��ت��وي��ات ال��ت��وت��ر ت��ن��خ��ف�����س ب�����س��ك��ل ك��ب��ري خ���ال �سهر 

رم�سان وبعده.

�ل�شيئة �لعاد�ت  من  تخل�ص   3-
الوقت  ف���اإن رم�����س��ان ه��و  ال��ن��ه��ار،  لأن���ك �ست�سوم خ���ال 
اإىل الأب��د، كالتدخن  املثايل للتخلي عن عاداتك ال�سيئة 

والأطعمة ال�سكرية.
 ومبا اأنك متتنع عنها فاإن ج�سمك �سيتاأقلم تدريجيا مع 

غيابها، حتى يتم التخل�س من اإدمانك نهائيا.
ال��ع��ادات عندما  الإق���اع ع��ن  اأن��ه م��ن الأ�سهل بكثري  كما 
عليه خال  ال��ع��ث��ور  ي�سهل  م��ا  ذل��ك يف جم��م��وع��ة،  تفعل 
على  م�ساعدتك  على  ال�سيام  ق��درة  وتعد  رم�سان.  �سهر 
لدرجة  الأهمية  بالغ  اأم��را  ال�سيئة  العادات  التخل�س من 
به  تو�سي  املتحدة  اململكة  يف  الوطنية  ال�سحة  دائ��رة  اأن 

باعتباره الوقت املثايل لاإقاع عن التدخن.

�لكولي�شرتول ن�شبة  �نخفا�ص   4-
النتائج اجل�سدية  اأح��د  ال��وزن هو  اأن فقدان  نعلم جميعا 
اأي�سا  �سهر رم�سان، ولكن هناك  لل�سيام خال  املحتملة 
جمموعة كاملة من التغيريات ال�سحية التي حتدث خلف 

الكوالي�س.

ووجد فريق من اأطباء القلب يف الإمارات العربية املتحدة 
يتمتعون  رم�����س��ان،  �سهر  يف  ال�����س��ائ��م��ن  الأ���س��خ��ا���س  اأن 
انخفا�س  يعني  ما  لديهم،  الدهون  على  اإيجابي  بتاأثري 

ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم.
ويزيد انخفا�س الكولي�سرتول من �سحة القلب والأوعية 

الدموية، 
القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  ب�سكل كبري من خطر  يقلل  ما 
اأو النوبة القلبية اأو ال�سكتة الدماغية. وعاوة على ذلك، 
اإذا كنت تتبع نظاما غذائيا �سحيا بعد �سهر رم�سان، فمن 
املنخف�س  الكولي�سرتول  م�ستوى  على  احل��ف��اظ  ال�سهل 

اجلديد هذا.

�ل�شهية من  �حلد   5-
ي���وؤدي احل��د م��ن كمية ال��ط��ع��ام ال���ذي يتم ت��ن��اول��ه خال 
اأنك  يعني  م��ا  ت��دري��ج��ي��ا،  م��ع��دت��ك  تقل�س  اإىل  ال�����س��ي��ام، 

�ستحتاج اإىل تناول طعام اأقل لل�سعور بال�سبع.
ال�سحي،  الطعام  تناول  على  التعود  يف  ترغب  كنت  واإذا 
فاإن رم�سان هو وقت رائع للبدء. وعندما تنتهي، �ستكون 
�سهيتك اأقل مما كانت عليه من قبل، و�ستكون اأقل عر�سة 

لاإفراط يف تناول الطعام.

�ل�شموم من  �لتخل�ص   6-
بالإ�سافة اإىل كونه رائعا للتطهري الروحي، فاإن رم�سان 

يعمل كمزيل رائع ل�سموم ج�سمك. ومن خال عدم تناول 
فر�سة  تقدمي  �سيتم  اليوم،  على مدار  ال�سرب  اأو  الطعام 
نادرة جل�سمك لإزالة ال�سموم من اجلهاز اله�سمي طوال 

ال�سهر.
ي���ب���داأ ج�����س��م��ك يف ا���س��ت��ه��اك خم����زون الدهون  وع��ن��دم��ا 
قد  �سارة  �سموم  اأي  اأي�سا  �سيحرق  فاإنه  الطاقة،  لتوليد 

تكون موجودة يف روا�سب الدهون. 
�سحيا  ف��ارغ��ا  �سجا  ه��ذا  اجل�سم  تطهري  و�سيرتك 

حياة  لنمط  مثالية  ان��ط��اق  نقطة  وه��و  وراءه، 
�سحي با�ستمرار.

�لعنا�شر  م��ن  �مل��زي��د  �مت�شا�ص   7-
�لغذ�ئية

م��ن خ���ال ع���دم ت��ن��اول ال��ط��ع��ام طوال 
رم�سان،  �سهر  خ���ال  ال��ي��وم 

�ستجد اأن التمثيل الغذائي 
اأكرث  ي�سبح  اخلا�س بك 
كفاءة، ما يعني اأن كمية 

العنا�سر الغذائية التي 
الطعام  م��ن  متت�سها 
تتح�سن. وهذا ب�سبب 
ي�سمى  هرمون  زي��ادة 
 ،adiponectin

والذي ينتج عن طريق اجلمع بن ال�سيام وتناول الطعام 
يف وقت متاأخر من الليل، وي�سمح لع�ساتك بامت�سا�س 

املزيد من العنا�سر الغذائية.
و�سيوؤدي ذلك اإىل فوائد �سحية يف جميع اأنحاء اجل�سم، 
العنا�سر  امت�سا�س  ق��ادرة على  اأن مناطق خمتلفة  حيث 
حتتاجها  ال����ت����ي  ال���غ���ذائ���ي���ة 
للعمل ب�سكل اأف�سل 
وال����س���ت���ف���ادة 

منها.

رم�سان! �سهر  يف  لل�سوم  رائعة  �سحية  فوائد   7

ويعد فيتامن B12 نوعا من الفيتامينات القابلة للذوبان 
يف املاء، والتي تعترب �سرورية لوظيفة اجل�سم ب�سكل عام. واإذا 
كنت ل حت�سل على ما يكفي من فيتامن B12 يف نظامك 
الغذائي، فقد تبداأ يف تطوير بع�س الأعرا�س امللحوظة، مبا 

يف ذلك التهاب الل�سان والتهيج.

احلمراء  ال�����دم  خ���اي���ا  لإن���ت���اج   B12 اجل�����س��م  وي�����س��ت��خ��دم 
واحلم�س النووي.

كما   ،B12 فيتامن  طبيعي  ب�سكل  ي�سنع  ل  اجل�سم  ولكن 
يفعل لفيتامن )د(، على �سبيل املثال. لذلك من ال�سروري 
نظامك  يف   B12 فيتامن  م��ن  يكفي  م��ا  ع��ل��ى  حت�سل  اأن 

الغذائي اليومي.
واإذا ك��ن��ت ت��ع��اين م��ن ن��ق�����س ال��ف��ي��ت��ام��ن، ف��ق��د ت��ب��داأ ببطء 
يف م��اح��ظ��ة ب��ع�����س الأع����را�����س ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب األ 

تتجاهلها.
وا�سح،  ت��دل على وج��ود نق�س  �سائعة  ع��ام��ات   10 وه��ن��اك 
ول��ك��ن ن��ظ��را لأن��ه��ا متيل اإىل ال��ت��ط��ور ب��ب��طء ���س��دي��د، فقد ل 

تاحظ وجودها.

:B12 اأعرا�س نق�س فيتامن
جلدك. على  �ساحب  اأ�سفر  • لون 

واحمراره. الل�سان  • التهاب 
الفم. • قرحة 

واإبر. • وخز 
وحركتك. م�سيك  طريقة  يف  • تغيريات 

الروؤية. • ا�سطراب 
• التهيج.
• الكاآبة.

وت�سرفك. و�سعورك  تفكريك  طريقة  يف  • تغيريات 
)اخلرف(. والفهم  الذاكرة  مثل  العقلية،  قدراتك  • تدهور 
"على  الربيطانية  الوطنية  ال�سحية  اخلدمات  هيئة  وقالت 
اإل  اأن العديد من الأعرا�س تتح�سن مع العاج،  الرغم من 
اأن بع�س امل�ساكل التي ت�سببها احلالة ميكن اأن تكون ل رجعة 

فيها اإذا تركت دون عاج".

ي�شتخدمه  �جل�شم الإنتاج خاليا �لدم �حلمر�ء و�حلم�ص �لنووي

!B12 فيتامني  لنق�ض  �سائعة  عالمات   10
قد يكون من �ل�شعب للغاية �كت�شاف �أعر��ص نق�ص فيتامني B12، الأنها متيل 
يف  �أنك  حتى  تدرك  ال  وقد  �لزمن  من  طويلة  فرتة  مدى  على  �لتطور  �إىل 

خطر.
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العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن حكم بالن�سر

يف  الدعوى رقم 922/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )216.503.12( درهم ل�سالح املدعيه 

والزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
طالب الإعان :  اميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س.م.ب )م( المارات  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعانه : 1- توما�س �سكوت وير -  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعان : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/3/28 يف الدعوى املذكورة اأعاه 
ل�سالح/اميك�س )ال�سرق الأو�سط( �س.م.ب )م( المارات الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)58.832.37( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
اتعاب  الف درهم مقابل  التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2021/3/3 وحتى 
املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اعالن بالن�سر

              يف  االإ�ستئناف رقم 9/2021/324 ا�ستئناف تنفيذ جتاري 
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 8/2021 ا�سكالت جتارية والر�سوم 

وامل�ساريف والتعاب  
طالب الإعان : الدكتور معاوية �سالح ال�سنار  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله :  اآمنه خلفان �سالح اجلاف - �سفته  بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانهم : 2- �سركة المارات للزيوت املحدوده 3- ال�سركة اخلليجية لا�ستثمارات 
العامه �س.م.ع 4- عبداهلل جمعة ماجد ال�سري 5- ماجد عبداهلل جمعة ال�سري  - �سفتهم 

بالق�سية : م�ستاأنف �سدهم. جمهول حمل الإقامة 
م��و���س��وع الإع�����ان : ق��د ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 8/2021 ا���س��ك��الت جتارية 
بتاريخ:2021/1/18   وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2021/5/26  ال�ساعة 17.30 م�ساءا 
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه  بعد  ع��ن  التقا�سي  بقاعة 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اعالن بالن�سر

                          يف  االإ�ستئناف رقم 5/2021/341 التما�ض اعادة نظر مدين - ا�ستئناف 
مو�سوع الإ�ستئناف: يلتم�س امللتم�س من عدالتكم - اول:قبول هذا اللتما�س �سكا - ثانيا:ويف املو�سوع 

بالغاء احلكم امللتم�س وال�سادر يف ال�ستئناف رقم:226/2020 ا�ستئناف مدين واعادة النظر فيه واعتباره كان 
مل يكن والق�ساء جمددا بالزام امللتم�س �سده باأن يوؤدي للملتم�سة مبلغ )....( درهم والفائدة بواقع ..% من 

تاريخ ال�ستحاق حتى ال�سداد التام مع الزام امللتم�س �سده بامل�سروفات  
طالب الإع��ان : دود�سال اجنينريينغ اند كون�سرتاك�سن بي تي ئي ليمتد )فرع دبي(  - �سفته بالق�سية : 

ملتم�س  -  وميثله :  غريب خليفة غريب وليد ال�سام�سي - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعانه : 1- كري�سنان �سويندران بيافولثيل  - �سفته بالق�سية : ملتم�س �سده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد التم�س احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2021/226 ا�ستئناف مدين بتاريخ:2021/1/31   
وعليه  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة    2021/5/3 املوافق  الثنن  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت 

يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�سعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

 2245/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- غ�سان بو�ساملي -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/رويال رود لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )6680.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

 1205/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهم/1- 7 �سي اإ�س لتجارة الأملا�س واملجوهرات �س.ذ.م.م 2- ريهن 

هار�ساد ميهتا 3- �سركة 7 �سيز يور اآ�سيا م.م.ح -  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36216036.59( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

 1018/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة حمفل لتعهدات احلفات واملنا�سبات الرتفيهية 2- حمفل 
التنفيذ/�سركة  الطالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل    - ����س.ذ.م.م  املطاعم  لدارة 
اكزامبل لا�ست�سارات دي دبليو �سي �س.ذ.م.م وميثله / يا�سن ابوبكر  �سامل احلامدي.  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)608030.41( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

 1601/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سهيل بن الهادي الب�سارى -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/رويال رود لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )24265.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر        

 2021/1195 امر اأداء 
�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر

تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 
اإىل املدعي عليه : 1- �ساجد عبداهلل مالك بور   -  جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :جا�سم حممد �سالح حمادي حممد �سالح 
بتاريخ:2021/2/21  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ )500.000( درهم قيمة ال�سيك رقم 1598 
ال�سداد  ال�سيك وحتى متام  ا�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة 

والزامه بالرو�سوم وامل�سروفات 
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر        
 771/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- مروان بن �سالح بن حمد الذيباين اجلهني - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :رويال لتاجري ال�سيارات �س.ذ.م.م 

طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/2/9 اول:بالزام 
املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعيه مبلغ )11160( درهم احدى ع�سر الف ومائه و�ستون درهم 
- والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف وحتى ال�سداد التام 
- ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعيه مبلغ الفن درهما تعوي�سا عما حلقها من 

اأ�سرار والر�سوم وامل�ساريف .
ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان. 

رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  1804/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1440/2019 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 

وقدره ) 71.654.916.70 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعان : �ستاندرد ت�سارترد بنك  -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  

وميثله:اآمنه خلفان �سالح اجلاف - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانهم : 2- �سركة ميجا�ستار التجارية �س.ذ.م.م 3- ح�سن مياه �سليمان دروي�س 4- ميمونه ح�سن 
تيكنوفا   -7 ����س.ذ.م.م  لل�سناعات  ايليجانت   -1 دروي�س  ح�سن  طالب   -6 دروي�س  ح�سن  اح�سن   -5 دروي�س 
اإند�سرتيز �س.ذ.م.م 8- تيكنوفا باكينغ اند�سرتيز �س.ذ.م.م ب�سفتها كفيله للمدعي عليها الوىل - �سفتهم 

بالق�سية : منفذ �سدهم-  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )71.654.916.70(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  1002/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1424 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره ) 56493394.07 درهم( ، �ساما للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعان : �ستاندرد ت�سارترد بنك  -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله:اآمنه خلفان �سالح اجلاف - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعانهم :2- تيكنوفا اند�سرتيز ���س.ذ.م.م 7- ح�سن مياه �سليمان دروي�س/ب�سفته كفيل للمدعي 
عليها الوىل 6- ميمونه ح�سن دروي�س/ب�سفتها كفيلة للمدعي عليها الوىل 1- �سركة ميجا �ستار التجارية 
كفيله  ب�سفتها  ����س.ذ.م.م  اند�سرتيز  باكينغ  تيكنوفا   -3 الوىل  عليها  للمدعي  كفيلة  �س.ذ.م.م/ب�سفتها 
للمدعي عليها الوىل 4- طالب ح�سن دروي�س/ب�سفته كفيل للمدعي عليها الوىل 5- ايليجانت لل�سناعات 
�س.ذ.م.م ب�سفتها كفيله للمدعي عليها الوىل 8- اح�سن ح�سن دروي�س/ب�سفته كفيل للمدعي عليها الوىل 

- �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم-  جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )56493394.07(

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2193/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :امر اأداء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )93.765.15( درهم 

ا�سافة للفائدة التاأخريية بواقع 12% �سنويا من ترايخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  
طالب الإعان : حممد عبداهلل حاجي يو�سف خوري و�سركاه �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعانه : 1- خليفة الفهد للمقاولت ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

بتاريخ:2021/4/25  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع الإعان : طلب 
درهم  و�ستن  خم�سة  و�سبعمائة  الف  وت�سعن  ثاثة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
وخم�سة ع�سر فل�سا ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/4/4 
طلب  وبرف�س  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  وبالزامها  ال�سداد  متام  وحتى 
النفاذ لعدم وجود مقت�سى او موجبا له ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل 

لن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 776/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )560.000( 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعان : �سالح احمد يو�سف الرحماين -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعانهم : 1- نيل �سيتي للمقاولت �س.ذ.م.م 2- احمد عبدالفتاح عبداهلل ح�سن  - �سفتهما 
بالق�سية : مدعي عليهما -  جمهويل حمل الإقامة 

بتاريخ:2021/2/8  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اأداء فقد  اأم��ر  ا�ست�سدار  : طلب  الإع��ان  مو�سوع 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعي مبلغ )560000( درهم خم�سمائة و�ستون الف درهم 
بالر�سوم  الزامهما  مع  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %5 بواقع  القانونية  والفوائد 
وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 1992/2021/60 امر اداء    
مو�سوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )683.461.80( 
درهم  والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2020/10/30 وحتى متام ال�سداد وفق 

قواعد اللتزام ال�سريف - ثانيا:ا�سدار امركم الكرمي مبنع امل�ستدعي �سده الثاين/كمال ح�سني ح�سن خواجة 
- اردين اجلن�سية - من ال�سفر وايداع جواز �سفره رقم T509424 الرقم املوحد 11757755 يف خزانة املحكمة 
والتعميم بهذا المر على جميع منافذ الدولة - ثالثا:الزام امل�ستدعي �سدهما بكامل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل 

اتعاب املحاماة
طالب الإعان : يونيبود�س ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعانه : 1- كمال ح�سني ح�سن خواجة  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه -  جمهول حمل الإقامة 
ال��زام املدعي  ب��ت��اري��خ:2021/4/2  اأداء فقد ق��ررت حمكمة دبي البتدائية  اأم��ر  مو�سوع الإع��ان : طلب ا�ست�سدار 
القانونية بواقع 9% من تاريخ  يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )683.461.80( درهم والفائدة  بان  بالت�سامن  عليهما 
�سمول  مع  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  وبالر�سوم  التام  ال�سداد  �سيك وحتى  كل  ا�ستحقاق 
احلكم بالنفاذ املعجل منع املدعي عليه الثاين من ال�سفر وحجز جواز �سفره لدى خزينة املحكمة والتعميم عليه 

لدى كافة منافذ الدولة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن حكم بالن�سر        

579/2020/18 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اإىل حمكوم عليه 1- طيبة عبداهلل حميدي 2- هاجر عبداهلل حميدي  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان حمكوم له :املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية 
وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي 

اعاه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2020/10/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/املوؤ�س�سة العامة للعقارات ال�ستثمارية بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ مقداره 
)487.173( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2020/7/22 وحتى ال�سداد 
التام والزمتهما امل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر        

 2021/1330 جتاري جزئي 
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- ارون كومار تاكور  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :حممد خالد ف�سل خان 

قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )96.000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
قاعة  �سباحا يف   09:30 ال�ساعة   2021/4/27 املوافق  الثاثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
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 بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

                      يف الدعوى رقم  58/2018/250 بيع عقار مرهون 
مو�سوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون باملزاد العلني مبوجب القانون رقم 14 ل�سنة 

2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي 
طالب الإعان : امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف(  -   �سفته بالق�سية 

: طالب التنفيذ  
املطلوب اإعانه : 1- حممد مهدي حممود قد�س تهرانى - �سفته بالق�سية : منفذ �سده

  جمهول حمل الإقامة 
ل�سداد قيمة  اعانكم  ب��ت��اري��خ:2021/4/21  البتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   : الإع��ان  مو�سوع 
ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  يوما  ع�سر  خم�سة  خال  دره��م   )1.096.284.08( وقدرها  املطالبة 
قانون  امل��ادة 295 من  لن�س  امل��زاي��دة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  وال  اع��اه  التنفيذ 
الجراءات املدنية )نوع العقار �سقة �سكنية - املنطقة مر�سى دبي - رقم الر�س 54 - رقم املبنى 1 

- ا�سم املبنى مارينا بينكال - رقم العقار 5405( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�سر 
 2031/2021/207 تنفيذ جتاري 

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل الإعان بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/1- �سركة عرمان ملقاولت البناء ذ.م.م ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيكات -2 
ه�سام نبيل ابواحل�سن ب�سفته حمرر ال�سيكات ال�سادر من �سركة عرمان ملقاولت البناء ذ.م.م 

-  جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد داود للتجارة �س.ذ.م.م

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )621737( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

 2421/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- ب�سار فكتور عارف الن�سيوات -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/حممد علي خان مراد خان
وميثله:حممد عبداهلل علي باخمرمه احل�سرمي 

املبلغ املنفذ به  اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع  قد 
وقدره )237315( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2057/2021/209 تنفيذ عمايل 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2019/1814 عمايل جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 323.608.72 درهم( ، ل�سالح العامل ومبلغ )5020( درهم ر�سوم 

ل�سالح املحكمة 
التنفيذ    ط��ال��ب   : بالق�سية  �سفته     - اب��راه��ي��م   ال�سغري  اب��راه��ي��م  حم��ل   : الإع����ان  ط��ال��ب 

وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ال�سرهان النعيمي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعانه : 1- ور�سة المارات ل�ساح معدات ميادين الرماية - �سفته بالق�سية : منفذ 

�سده -  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعان : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )328628،72( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )5020( 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�سر        
 2372/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد عبداحلفيظ حممود الوكيل   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مده�س لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م وميثلها املدير/علي هندي يو�سف 

حميد بن هندي ال�سام�سي - وميثله:هنوف حممد علي متيم 
طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/11 الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )9.750( درهم والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ ا�ستحقاق احلا�سل يف 2020/3/8 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف  

ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اعالن بالن�سر        
 782/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سوان جرين للخدمات الفنية ذ.م.م   -  جمهول حمل الإقامة 
يو�سف  هندي  املدير/علي  وميثلها  ���س.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  :مده�س  املدعي  ان  مبا 

حميد بن هندي ال�سام�سي - وميثله:هنوف حممد علي متيم 
طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/3/1 الزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )18.400( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2019/12/7 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف  ولكم 

احلق يف ا�ستئناف المر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�سر        
 2374/2021/60 امر اأداء 

�إعالن �أمر �أد�ء بالن�شر
تفا�شيل �الإعالن بالن�شر 

اإىل املدعي عليه : 1- حمد حممود جمعه   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :مده�س لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م وميثلها املدير/علي هندي يو�سف 

حميد بن هندي ال�سام�سي - وميثله:هنوف حممد علي متيم 
طلب ا�ست�سدار امر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/4/12 الزام 
القانونية  الفائدة  دره��م مع  وق��دره )16.845(  للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه 
وبالر�سوم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى   2018/4/10 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9
وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  ولكم احلق يف ا�ستئناف المر خال 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2020/9761

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ص �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �الم��ار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
�ل�شاعة 10:00 م�شاء� يوم �الربعاء 2021/04/28 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ 

�شده هند �لع�شابي و �و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                           �لو�شف                                     �شعر �لتقييم  
                           م�شغوالت ذهب و�شاعات          270.000 

فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ص �لتقدم 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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اإعالن بالن�سر

)2021/3724(  
املنذر : املخطر / حممد عبد الفتاح اأحمد البلتاجي  ب�سفته مدير/ ال�سرعة الق�سوى لاأعمال الفنية 

)�س. ذ.م.م( - �سد / 1( املخطر اإليها الأوىل / اأ�سوار دبي للمقاولت )�س.ذ.م .م(
اإليها الثانية / ر�سيا بانو �سراج الدين عبد اجلبار)هندية اجلن�سية( املخطر   )2

املو�سوع : الإخطار العديل رقم حمرر )60004/1/2021(
حيث اأن املخطر يخطر املخطر اإليهما عما بن�سو�س املواد )63 ، 62 ، 65 ، 64( من قرار جمل�س 
املدنية  الإج����راءات  لقانون  التنظيمية  الائحة  �ساأن  يف  وتعدياته   2018 ل�سنة   57 رق��م  ال���وزراء 
وقدره  الإخ��ط��ار  مو�سوع  باملبلغ  ال��وف��اء  ب�����س��رورة  وتعدياته   1992 ل�سنة   11 رق��م  الحت���ادي 
230120 درهم )مائتان وثاثون األف ومائه وع�سرون درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ الإخطار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإخطار مع 
حفظ حق املخطر يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�سوع الإخطار وكافة الر�سوم  

وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع الإخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/3/3678(
املنذرة : لك�سوريا ني�س لتجارة العطور وم�ستح�سرات التجميل �س.ذ.م.م

بوكالة املحامية/مريه جال البلو�سي
املنذر اإليهما :1 - ا�ستوديو 90 )�س.ذ.م.م(

لورين�سيو ديراتز  )جمهويل حمل الإقامة( فريجيني  ديلفيني   -  2
�سيغة الإعان

اإليهما وتكلفهما بالت�سامن والت�سامم بالوفاء مبوجب هذا النذار ب�سداد املبلغ  املنذرة تنذر املنذر 
املرت�سد بذمتهما بقيمة 18،160،63 درهم )ثمانية ع�سر األف ومائة و�ستون درهماً وثاثة و�ستن 
فل�ساً( قيمة ال�سيكات ال�سادرة من ح�ساب املنذر اإليها الأوىل لدى بنك راأ�س اخليمة الوطني ل�س�الح 
كل  ا�ستحقاق  تاريخ  املبلغ من  9% عن هذا  القانونية  والفائدة  الثاين  اإليه  املنذر  وبتوقيع  املنذرة 
�سيك وحتى ال�سداد التام واإلزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة وذلك خال خم�سة 

اأيام من تاريخ ن�سر هذا النذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن بالن�سر

رقم )3675/2021(
املنذر : احمد جملي حممد

املنذر اإليه: رمي الطاعي
رقم املحرر : 2021/1/21895 - العنوان : دبي-البدع -)عنوان بالتحري( -لاإر�ساد :  0505270555 -رقم املنذر 

اليه : 0586979770 - 0586979770 - 
املو�سوع / �سيغة الت�سريح باعان املنذر اإليه بالن�سر لاإنذار رقم )2021/1/21895(

اإل���ي���ه ومت ت�����س��دي��ق��ه ل����دى ك���ات���ب ال���ع���دل ب���دب���ي حت���ت رق����م حمرر  ل��ل��م��ن��ذر  ع����ديل  اإن�������ذار  ح����رر  ق���د  امل���ن���ذر  اإن  ح��ي��ث   )1
)2021/1/21895(   لذلك: يخطركم املخطر باحل�سور يف عنوانه املختار او الت�سال به علي هاتفه واح�سار املبلغ املذكور 
اعاه خال  به  املطالب  املبلغ  وت�سليمنا  ا�ستجابتكم  بهذا الخطار ويف حالة عدم  اعانكم  تاريخ  اأي��ام من  خال مدة خم�سة 
املوعد املذكور اأعاه �سيرتتب عليكم التي : - الرجوع عليكم بالتعوي�س بالإ�سافة ايل قيمة ال�سيك ويف حال عدم ان�سياعكم 
لطلبات املخطر يف هذا الخطار �سوف ي�سطر املخطر اآ�سفا ايل رفع دعوي ق�سائية �سدكم باملطالبة املالية والزامكم بالر�سوم 
ال�سحف  باإحدى  بالن�سر  اأخ��رى  بالإنذار مرة  اإليه  املنذر  اإع��ان  املنذر يرغب يف  اإن  2( وحيث  املحاماة.   واتعاب  وامل�سروفات 
اأخرى  مرة  بالإنذار  اإليه  املنذر  بتبليغ  اأوامركم  اإ�سدار  على  باملوافقة  التف�سل  �سعادتكم  من  املنذر  يلتم�س   ، لذلك  اليومية. 

بالن�سر باإحدى ال�سحف اليومية . 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن بالن�سر

)2021/3726( 
2 - م��وزة خلفان عبيد  1 - حممد عمر يو�سف جا�سم الدوخى   : املخطرين ورث��ة / عمر يو�سف جا�سم الدوخي وهم 
الدوخى  يو�سف جا�سم  اأحمد عمر   -  5 الدوخى  يو�سف جا�سم  فاطمة عمر   -  4 عي�سى  اإبراهيم  فوزية   -  3 ال�سويهي 
6 - اأمنه عمر يو�سف جا�سم الدوخى 7 - جناء عمر يو�سف جا�سم الدوخى 8 - عبد اهلل عمر يو�سف جا�سم الدوخى 
9 - يعقوب عمر يو�سف جا�سم الدوخى 10 - اأمينة ح�سن عبد اهلل 11 - يو�سف عمر يو�سف جا�سم الدوخى 12 - نوف 
عمر يو�سف جا�سم الدوخى 13 - ندى عمر يو�سف جا�سم الدوخى  14 - نهى عمر يو�سف جا�سم الدوخى 15 - يا�سر 

عمر يو�سف جا�سم الدوخى  - �سد - املخطر اإليه/ح�سن نهيل على �سامل )اإماراتي اجلن�سية(
الإخطار العديل رقم حمرر )2021/1/51942(

حيث اأن املخطرين يخطروا املخطر اإليه عما بن�سو�س امل��واد )63 ، 62 ، 65 ، 64( من قرار جمل�س ال��وزراء رقم 
 1992 ل�سنة  وتعدياته يف �ساأن الائحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي رقم 11   2018 ل�سنة   57
والفائدة  اإماراتي(  درهم  ماين  )ثاثة  درهم  وتعدياته ب�سرورة الوفاء باملبلغ مو�سوع الإنذار وقدره 3000000 
اأيام من تاريخ ن�سر هذا  اأق�ساه خم�سة  12% من تاريخ الإخطار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد  القانونية بواقع 
الإخطار مع حفظ حق املخطرين يف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ مو�سوع الإخطار وكافة الر�سوم 

وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع الأخطار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/3701(
املنذر : ال�سركة العربية الدولية لتجارة املواد الغذائية - �سركة ذات ال�سخ�س الواحد ذ م م

بوكاله املحامي : خليفه يو�سف بن عمري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية.
املنذر اليهما : 1- يونك واي لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م  2-عبد احلي حممد نبي  - العن�وان : الم�ارات العربي�ة 
املتح�دة - اإم�ارة دبي - مل�ك موؤ�س�س�ة دبي العقاري�ة - القوز - بر دبي - مكتب رقم S32 - الهاتف : 0506972455 

املو�سوع/ انذار عدىل بالن�سر
110،000 دره�م )مائ�ة وع�سرة  والب�الغ  للمن�ذرة  ب�ذمتكم  املب�الغ املرت�س�دة  �س�داد كام�ل  ون�ذركم ب�سرورة  ن�خ�اطبكم 
الف( وهي قيم�ة ال�س�يك ال�س�ادر للمن�ذرة و امل�س�تحق الأداء وفق�ا لل�س��يك املرجت�ع مقاب�ل التوري�دات ال�س�ادره للمن�ذر 

اليهما وذلك خال خم�سة ايام من تاريخ اعامكم مب�سمون هذا النذار. 
ف��ورا مببلغ  بذمتكم  امل�ستحقة  املبالغ  �سداد  اإىل  املبادرة  اإليه  املنذر  ينبه على  الإن��ذار  املنذرة ومبوجب هذا  فان   ، لذلك 
كافة الإجراءات  اتخاذ  اإىل  ن�سطر  ل  حتى  النذار  تاريخ  من  اأيام   5 خال  الف(  ع�سرة  و  )مائة  درهم   110،000
واأتعاب حماماة  ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم  القانونية لتح�سيل كامل حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد 
وفوائد تاأخريية ، ف�سا عن املطالبة بالتعوي�س عما اأ�سابه من اأ�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا 

بكافة حقوقه القانونية الأخرى وذلك يف خال 5 اأيام من تاريخ ا�ستام هذا الإنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3437(

املنذر : حممد عادل �سالح الناطور  - )اردين اجلن�سية(
املنذر اإليها : ال�سيخة عائ�سة را�سد بن علي بن حمد املعا  - )اإماراتية اجلن�سية(

850،000 )ف��ق��ط وقدره  ���س��داد مبلغ وق���دره  ب�����س��رورة  اليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ثمامنائة وخم�سون الف درهم ل غري( وذلك مقابل قيمة الدين املرت�سد يف ذمتها 
الإنذار  ا�ستامكم وعلمكم مب�سمون  تاريخ  اأي��ام من  اأق�ساها خم�سة  وذلك يف مدة 
واإل �ست�سطر املنذرة اأ�سفة للجوء للق�ساء للمطالبة برد املبالغ امل�سددة وذلك وفقا 
املادية  الأ���س��رار  عن  بالتعوي�س  املطالبة  بخاف  وذل��ك  التعاقد  و�سروط  للقانون 

واملعنوية واحتجاز الأموال بدون وجه حق.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن بالن�سر

)2021/3725( 
املخطر / زكى كامل زهدي هارون ب�سفته مدير/ار�س البرتاء لتجارة اإطارات ال�سيارات )�س. ذ.م.م(

�سد / 1( املخطر اإليها الأوىل/اك�سربي�س لاإطارات )�س.ذ.م .م(  2( املخطر اإليها الثانية/اك�سربي�س 
لاإطارات )�س.ذ.م .م( 3( املخطر اإليه الثالث/داود اأبو احل�سن وطن دو�ست اجلن�سية ايراين

املو�سوع الإخطار العديل رقم حمرر )54354/1/2021(
حيث اأن املخطر يخطر املخطر اإليهما عما بن�سو�س املواد )63 ، 62 ، 65 ، 64( من قرار جمل�س 
املدنية  الإج����راءات  لقانون  التنظيمية  الائحة  �ساأن  يف  وتعدياته   2018 ل�سنة   57 رق��م  ال���وزراء 
وقدره  الإخ��ط��ار  مو�سوع  باملبلغ  ال��وف��اء  ب�����س��رورة  وتعدياته   1992 ل�سنة   11 رق��م  الحت���ادي 
1335500 درهم )مائة وثاثة وثاثون األف وخم�سمائة درهم( والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ الإخطار وحتى متام ال�سداد وذلك يف موعد اأق�ساه خم�سة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإخطار 
وكافة  الإخطار  باملبلغ مو�سوع  للمطالبة  القانونية  الإج��راءات  كافة  اتخاذ  املخطر يف  مع حفظ حق 

الر�سوم  وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع الإخطار
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/3702(
املنذر : جنيب عطااهلل يوردي

بوكاله املحامي : خليفه يو�سف بن عمري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
�سامل علي  حممد  العيادي  ايهاب   -  1

املو�سوع/ انذار عدىل بالن�سر
ن�خ�اطبكم ون�ذركم ب�سرورة �س�داد كام�ل املب�الغ املرت�س�دة ب�ذمتكم للمن�ذرة والبالغ 500،000 دره�م )مائ�ة 
و ع�سرة الف( وهي قيم�ة ال�سي�ك رق��م 180 املوؤرخ يف 2020/11/28 امل�س�ح�وب ع�لى ب�ن�ك الم�ارات دبي 
ال�وطني وذل�ك خال خم�سة ايام من تاريخ اعامكم مب�سمون هذا النذار.  لذلك ، فان املنذرة ومبوجب هذا 
الإنذار ينبه على املنذر اإليه املبادرة اإىل �سداد املبالغ امل�ستحقة بذمتكم فورا مببلغ )500،000( خم�سمائة 
األف درهم خال 5 اأيام من تاريخ النذار حتى ل ن�سطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتح�سيل كامل 
حقوق موكلنا، وحتميلكم جميع ما قد ين�ساأ عن ذلك من م�ساريف ور�سوم واأتعاب حماماة وفوائد تاأخريية 
، ف�سا عن املطالبة بالتعوي�س عما اأ�سابه من اأ�سرار نتيجة تاأخركم يف ال�سداد مع احتفاظ موكلنا بكافة 

حقوقه القانونية الأخرى وذلك يف خال 5 اأيام من تاريخ اعامكم بهذا الإنذار.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3698(

املنذر: م�سرف الهال - �س م ع 
عنوانه:- امارة دبي ، �سارح املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك اأبو ظبي التجاري- 
الطابق الثاين - هاتف رقم 042959506 بوكالة املحامي / عبد اهلل حمد عمران ال�سام�سي واملخول عنه 

بالتوقيع / طه هديوه راغب، العا�سي مبوجب الوكالة رقم 2020/1/191564 
املنذر اليهما : 1- �سركة بريفيا انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س ذ م م

اجلن�سية هندي   - ماتور  �سانكري  راجني�س   -2
املو�سوع : اإعان بالن�سر اإنذار عديل

اأيام  خم�سة  اأق�ساها  مدة  خال  وذلك  درهم   )841،871،70( مبلغ  ب�سداد  اإليه  املنذر/املنذر  ينذر 
من تاريخ ا�ستامم الإنذار واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له 
حقه مبا فيها اإقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الأداء للمطالبة باملبلغ بالإ�سافة اإىل الفوائد  

القانونية مع حتمياه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
اإعالن بالن�سر

رقم )2021/2581(
املنذر : املخطر/�سمو ال�سيخ/ماجد في�سل خالد القا�سمي ب�سفته مدير/م�ست�سفى الزهراء  اخلا�س دبي 
)�س ذ م م( - 1( املخطر اإليها الوىل/ بنتا كري خلدمات املرافق ال�سحية )�س .ذ .م .م( 2( املخطر اليه 

الثاين / خالد �سبحي جمال )لبناين اجلن�سية(
املو�سوع : الإخطار العديل رقم حمرر )23820/1/2021(

حيث اأن املخطر يخطر املخطر اإليهم عما بن�سو�س امل��واد ) 63 ، 62 ، 65 ، 64( من قرار جمل�س 
الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018 وتعدياته يف �ساأن الائحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية الحتادي 
رقم 11 ل�سنة 1992 وتعدياته ب�سرورة الوفاء باملبلغ مو�سوع الخطار وقدره 1.589.932 درهم 
والفائدة  ام��ارات��ي(  دره��م  وثاثون  واثنان  وت�سعمائة  الفا  وثمانون  وت�سعه  وخم�سمائة  مليون  )واح��د 
اأي��ام من  اأق�ساه خم�سة  ال�سداد وذلك يف موعد  12% من تاريخ الخطار وحتى متام  القانونية بواقع 
باملبلع  للمطالبة  القانونية  الج���راءات  كافة  اإتخاذ  يف  املخطر  حق  حفظ  مع  الخطار  ه��ذا  ن�سر  تاريخ 

مو�سوع الخطار وكافة الر�سوم وامل�ساريف لتح�سيل املبلغ مو�سوع الإخطار 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2021/1/3703(
املنذرة / ميغاكيم ميدل اي�ست م م ج

�سد / املنذر اليه / بهروز مالك ازدر كاظمي
�سيغة العان بالن�سر

مبوجب ه��ذا الإن����ذار ال��ع��ديل تنذر امل��ن��ذرة امل��ن��ذر اليه ب�����س��رورة ���س��داد املبلغ 
املرت�سد بذمته وامل�ستحق للمنذرة باجمايل مبلغ وقدره 97،486،10 درهم 
5 / اي��ام من تاريخ تبلغكم ه��ذا الن��ذار وال �سوف  وذل��ك يف موعد اق�ساه / 
ي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له 

مع الفائدة والتعوي�س مع حفظ باقي احلقوق واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/2871(

املنذر : مزارع العن لانتاج احليواين - �س م ع  - )اإماراتية اجلن�سية(
املنذر اإليها : �سافوفان ابوتي ماداتادي فازهاييل  - )هندي اجلن�سية(

وقدره  )فقط   1،053،712،53 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
مليون وثاثة وخم�سن الف و�سبعة مائة واثني ع�سر درهما وثاثة وخم�سن فل�سا ل 
غري( وذلك مقابل قيمة الدين املرت�سد يف ذمتها وذلك يف مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من 
اأ�سفة للجوء للق�ساء  املنذرة  تاريخ ا�ستامكم وعلمكم مب�سمون الإن��ذار واإل �ست�سطر 
للمطالبة برد املبالغ امل�سددة وذلك وفقا للقانون و�سروط التعاقد وذلك بخاف املطالبة 

بالتعوي�س عن الأ�سرار املادية واملعنوية واحتجاز الأموال بدون وجه حق.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )2021/3706(

املنذر : حممد اقبال مولريي  - “هندي اجلن�سية”
بوكالة املحامي / زايد ال�سحي

املنذراليه : اإقبال اوباكاندي علي حاجي  - “هندي اجلن�سية”
)جمهول حمل الإقامة(

يتوجه املنذر للمنذر اإليه ويكلفه مبوجب هذا الإنذار باأن يوؤدى له مبلغ وقدره  38،750 
درهم )ثمانية و ثاثون الف و �سبعمائة و خم�سون درهما فقط ل غري( ، وذلك يف غ�سون 
باإلزام  املنذر للجوء للق�ساء للمطالبة  واإل �سي�سطر  الإن��ذار  اأي��ام من تاريخ هذا  خم�سة 
املنذر اإليه باآداء ذلك املبلغ امل�ستحق و الفائدة القانونية والتعوي�س اجلابر ملا اأ�ساب املنذر 
من اأ�سرار بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر اإليه ر�سوم وم�ساريف التقا�سي 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3583/2021(

م�سرف المارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(
م�سرف دبي �س.م.ع

)JU023308( جواز �سفر رقم - )سد / املنذر اإليه / موكي�س توجنايت توجنايت  )هندي اجلن�سية�
املو�سوع/ف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك نتيجة اإخالكم بدفع الأجرة ومطالبتكم بت�سليم العقار خالياً من ال�سواغل ورد 

احليازة اإىل املنذر واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري الواردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�س املنذر جراء الف�سخ 
و�سداد امل�ستحقات اليجارية.

الأق�ساط مما   امل�ستحقة طبقاً جلدول  الأج��رة  ب�سداد  تلتزموا  التمويلي ومل  التاأجري  واأحكام عقد  ب�سروط  اأخللتم  اأنكم  وحيث 
وت�سعون  وثمانية  درهما  و�سبعون  واربعمائة  الفا  واربعون  اربعة  )فقط  دره��م(   44.470.98( وق��دره  مبلغ  ذمتكم  تر�سد يف 
2014/8/10 وما  املورخة يف  الج��ارة  اتفاقية  امل�ستحقة، وذلك عن  الأج��رة  اأق�ساط  2020/11/3 عن  تاريخ  فل�سا(، حتى 
وذلك خال مدة )60(  قبلكم  املرتكب من  الخ��ال  ت�سحيح  ب�سرورة  املخطر  وعليه يخطركم  اإيجارية،  اأق�ساط  ي�ستجد من 
�ستن يوماً من تاريخ ا�ستامك هذا الإخطار وبخاف ذلك �سي�سطر املخطر اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سدك مبا 
فيها الطلب ف�سخ العقد ورد الوحدة حمل التعاقد والغاء اإ�سارة القيد ودفع الأجرة امل�ستحقة والتعوي�س عن ال�سرر الذي اأ�ساب 

املخطر جراء الف�سخ وعدم التزامكم بالتزاماتكم التعاقدية ودون امل�سا�س باأي حق من حقوق موكلنا.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3580/2021(

م�سرف المارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(
)Z2059783( جواز رقم - )سد / املنذر اإليهما / 1- هري�س جكدي�س �سادافاين )هندي اجلن�سية�

)F0966540( رقم  �سفر  جواز   - اجلن�سي(  )هندية  �سادفاين  هري�س  روما    -2
املو�سوع/ف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك نتيجة اإخالكم بدفع الأجرة ومطالبتكم بت�سليم العقار خالياً من ال�سواغل ورد 

احليازة اإىل املنذر واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري الواردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�س املنذر جراء الف�سخ 
و�سداد امل�ستحقات اليجارية.

الأق�ساط مما   امل�ستحقة طبقاً جلدول  الأج��رة  ب�سداد  تلتزموا  التمويلي ومل  التاأجري  واأحكام عقد  ب�سروط  اأخللتم  اأنكم  وحيث 
تر�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )26.873.90 درهم( )فقط �ستة وع�سرون الفا وثمامنائة وثاثة و�سبعون درهما وت�سعون فل�سا(، 
حتى تاريخ 2020/11/3 عن اأق�ساط الأجرة امل�ستحقة، وذلك عن اتفاقية الجارة املورخة يف 2012/6/26 وما ي�ستجد من 
اأق�ساط اإيجارية، وعليه يخطركم املخطر ب�سرورة ت�سحيح الخال املرتكب من قبلكم وذلك خال مدة )60( �ستن يوماً من 
تاريخ ا�ستامك هذا الإخطار وبخاف ذلك �سي�سطر املخطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سدك مبا فيها الطلب ف�سخ 
املخطر جراء  اأ�ساب  الذي  ال�سرر  والتعوي�س عن  امل�ستحقة  الأج��رة  القيد ودفع  اإ�سارة  والغاء  التعاقد  الوحدة حمل  العقد ورد 

الف�سخ وعدم التزامكم بالتزاماتكم التعاقدية ودون امل�سا�س باأي حق من حقوق موكلنا.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3582/2021(

م�سرف المارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(
م�سرف دبي �س.م.ع

)FU4100251( جواز �سفر رقم - )سد / املنذر اإليه / عمر ريا�س خان ريا�س احمد خان )باك�ستاين اجلن�سية�
املو�سوع/ف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك نتيجة اإخالكم بدفع الأجرة ومطالبتكم بت�سليم العقار خالياً من ال�سواغل ورد 

احليازة اإىل املنذر واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري الواردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�س املنذر جراء الف�سخ 
و�سداد امل�ستحقات اليجارية.

الأق�ساط مما   امل�ستحقة طبقاً جلدول  الأج��رة  ب�سداد  تلتزموا  التمويلي ومل  التاأجري  واأحكام عقد  ب�سروط  اأخللتم  اأنكم  وحيث 
تر�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )33.364.66 درهم( )فقط ثاثة وثاثون األفاً وثاثمائة واأربعة و�ستون درهما و�ستة و�ستون 
فل�سا(، حتى تاريخ 2020/10/22 عن اأق�ساط الأجرة امل�ستحقة، وذلك عن اتفاقية الجارة املورخة يف 2007/4/15 وما 
وذلك خال مدة )60(  قبلكم  املرتكب من  الخ��ال  ت�سحيح  ب�سرورة  املخطر  وعليه يخطركم  اإيجارية،  اأق�ساط  ي�ستجد من 
�ستن يوماً من تاريخ ا�ستامك هذا الإخطار وبخاف ذلك �سي�سطر املخطر اإىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سدك مبا 
فيها الطلب ف�سخ العقد ورد الوحدة حمل التعاقد والغاء اإ�سارة القيد ودفع الأجرة امل�ستحقة والتعوي�س عن ال�سرر الذي اأ�ساب 

املخطر جراء الف�سخ وعدم التزامكم بالتزاماتكم التعاقدية ودون امل�سا�س باأي حق من حقوق موكلنا.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3584/2021(

م�سرف المارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(
م�سرف دبي �س.م.ع

)NB8717001( جواز �سفر رقم - )سد / املنذر اإليه / برياند كري�ستيان لن�س فان ريجن )هولندي اجلن�سية�
املو�سوع/ف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك نتيجة اإخالكم بدفع الأجرة ومطالبتكم بت�سليم العقار خالياً من ال�سواغل ورد 

احليازة اإىل املنذر واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري الواردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�س املنذر جراء الف�سخ 
و�سداد امل�ستحقات اليجارية.

الأق�ساط مما   امل�ستحقة طبقاً جلدول  الأج��رة  ب�سداد  تلتزموا  التمويلي ومل  التاأجري  واأحكام عقد  ب�سروط  اأخللتم  اأنكم  وحيث 
تر�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره )39.786.60 درهم( )فقط ت�سعة وثاثون الفا و�سبعمائة و�ستة وثمانون درهما و�ستون فل�سا(، 
حتى تاريخ 2020/10/18 عن اأق�ساط الأجرة امل�ستحقة، وذلك عن اتفاقية الجارة املورخة يف 2007/9/10 وما ي�ستجد 
من اأق�ساط اإيجارية، وعليه يخطركم املخطر ب�سرورة ت�سحيح الخال املرتكب من قبلكم وذلك خال مدة )60( �ستن يوماً 
من تاريخ ا�ستامك هذا الإخطار وبخاف ذلك �سي�سطر املخطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سدك مبا فيها الطلب 
ف�سخ العقد ورد الوحدة حمل التعاقد والغاء اإ�سارة القيد ودفع الأجرة امل�ستحقة والتعوي�س عن ال�سرر الذي اأ�ساب املخطر جراء 

الف�سخ وعدم التزامكم بالتزاماتكم التعاقدية ودون امل�سا�س باأي حق من حقوق موكلنا.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
انذار عديل بالن�سر
رقم )3581/2021(

م�سرف المارات الإ�سامي )�سركة م�ساهمة عامة(
)A3156994( جواز �سفر رقم - )سد / املنذر اإليها / �سروت طارق عامر �سريف  )باك�ستانية اجلن�سية�

املو�سوع/ف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك نتيجة اإخالكم بدفع الأجرة ومطالبتكم بت�سليم العقار خالياً من 
ال�سواغل ورد احليازة اإىل املنذر واإلغاء اإ�سارة القيد العقاري الواردة يف �سند ملكية العقار وتعوي�س املنذر جراء الف�سخ 

و�سداد امل�ستحقات اليجارية.
اأنكم اأخللتم ب�سروط واأحكام عقد التاأجري التمويلي ومل تلتزموا ب�سداد الأجرة امل�ستحقة طبقاً جلدول الأق�ساط  وحيث 
الفا و�ستمائة وثمانية وت�سعون درهما  مما  تر�سد يف ذمتكم مبلغ وق��دره )36.698.58 دره��م( )فقط �ستة وثاثون 
اأق�ساط الأج��رة امل�ستحقة، وذلك عن اتفاقية الج��ارة املورخة  2020/11/2 عن  وثمانية وخم�سون فل�سا(، حتى تاريخ 
من  املرتكب  الخ��ال  ت�سحيح  ب�سرورة  املخطر  يخطركم  وعليه  اإيجارية،  اأق�ساط  من  ي�ستجد  وما   2012/3/18 يف 
قبلكم وذلك خال مدة )60( �ستن يوماً من تاريخ ا�ستامك هذا الإخطار وبخاف ذلك �سي�سطر املخطر اإىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية �سدك مبا فيها الطلب ف�سخ العقد ورد الوحدة حمل التعاقد والغاء اإ�سارة القيد ودفع الأجرة 
امل�سا�س  ودون  التعاقدية  بالتزاماتكم  التزامكم  الف�سخ وعدم  املخطر جراء  اأ�ساب  الذي  ال�سرر  والتعوي�س عن  امل�ستحقة 

باأي حق من حقوق موكلنا.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/04066
ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  واملرخ�سة  م  م  ذ  الكهربائية  التحكم  لوحات  لتجميع  التاألق  �سركة  املخط�ر/ 
رقم   هوية  بطاقة  واحمل  الهند  اجلن�سية  ابيديكايل  ادافاتر  فاركي�سى  �سيني   / املديرة  متثلها  و   609323 بالرقم 

784197926281599
العن�وان / ال�سارقة – �سناعية 6 -  هاتف رقم / 0553762021

املخطر اإليه/ا�س�س ملقاولت ال�سيانة العامة واملرخ�سة بالرقم 66080 وميثلها/ح�سن عبداللطيف املقداد �سوري اجلن�سية 
يحمل بطاقة هوية رقم 784198619653649  - العن�وان/ عجمان - هاتف رقم / 0567233523 / 

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 64966 درهم
حيث ان املخطر اإليه حرر �سيكان للمخطر مببلغ 64966 درهم مبوجب اتفاق مربم بن املخطر واملخطر اليه لجناز  بع�س 

العمال  ومبا ان املخطر قد اجنز املطلوب منه مبوجب التفاق فعليه يطالب املخطر اليه يدفع املبلغ املرت�سد يف ذمته.
حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املخطر ل�سرف ال�سيكات اإل اأنه ارتدو دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابل لل�سحب 
وبياناته كالتايل �سيك رقم 000234 مببلغ 51870 درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2018/10/12 وامل�سحوب على بنك را�س 
على بنك  وامل�سحوب   2018/11/07 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   13096 مببلغ   000233 الوطني  و�سيك رقم  اخليمة 
را�س اخليمة الوطني وحيث اإن املخطر اليه يرف�س الوفاء باملبلغ رغم م�سي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا 
�سن�سطر  وال  اإخطاركم  تاريخ  من  اأيام  خم�سة  خال  املذكور  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  نخطركم  فاأننا  لذلك  جدوى.  دون  ولكن 

لتخاذ الإجراءات القانونية.
واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/11476
ال�م�خ�ط�ر : اأبوبكر اأحمد حممد ح�سن اآل على - اإماراتي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم 784198725320307 

العن�وان : ال�سارقة - الرماقية  هاتف رقم :  971504204201
املخط�ر اإليه : على عبداهلل فا�سل حممد املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  784198304648086 

العن�وان : ال�سارقة - مويلح – �سارع املدينة اجلامعية - �سقة رقم “ 104 “ – الطابق الول 
هاتف رقم : “ 971527299999 “ “ 971502288897 “ .

مو�سوع الإخطار : اإخطار بدفع قيمة ال�سيكن.
الوق�ائ�ع : 

حيث اإن املخط�ر اإليه حرر ل�سالح ال�م�خ�ط�ر �سيكن : -
حيث اإن املخطر اإليه حرر �سيك رقم “ 000479 “ من ح�ساب الرخ�سة امل�سماة “القرية امللكية ملقاولت البناء و املرخ�سة من دائرة 
مائة  و  الف  ع�سرون  و  “ ثاثة  درهم   23،125 بقيمة   ، مالكها  “ ب�سفته  التنمية الإقت�سادية باإمارة ال�سارقة برقم “ 562947 
و خم�سة و ع�سرون درهم فقط ل غري”م�سحوب على بنك الإمارات دبي الوطني”م�ستحق الدفع بتاريخ 15/05/2020 ، حيث اأن 
ال�سيك لي�س له مقابل وفاء كاف و قائم و قابل لل�سحب ، و احل�ساب مغلق،  - و �سيك رقم “ 000012 “ من ح�سابه ال�سخ�سي بقيمة 
بتاريخ  الدفع  التجاري”م�ستحق  اأبوظبي  “ بنك  على  درهم فقط ل غري" م�سحوب  الف  و ع�سرون  “ خم�سة  “ درهم   25،000 “
قائم و قابل لل�سحب ، و احل�ساب خامل. - و عليه يعلن ال�م�خ�ط�ر  و  كاف  وفاء  مقابل  له  لي�س  ال�سيك  اأن  حيث   ،  03/09/2020
ال�م�خ�ط�ر اإليه بال�سرورة دفع قيمة ال�سيكن يف فرتة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستام الإخطار و اإل �سوف يقوم باإتخاذ الإجراءات 

القانونية لذلك. - و عليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل باإمارة ال�سارقة اإخطاركم بهذا ر�سميا ً.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�سوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
نخطركم نحن ، وي�ست زون جروب، من خال هذا الإخطار ال�سادر باأن ال�سيدة بوجا جو�س، التي 
 حتمل جواز �سفر رقم J8034156 ، وهوية اإماراتية رقم 7 - 3768614 - 1981 - 784،

والتي تعمل لدى ال�سركة يف ق�سم امل�سرتيات، لن تكون جزء من ال�سركة بعد الآن، و�ستق�سي 
فقط فرتة اإخطارها. يجب عليا تزويد ال�سركة بالتفا�سيل التي تتعلق باأي اأو جميع املعامات 
التي تقوم باإجرائها ب�سكل مبا�سر مع اأطراف خارجية نيابة عن ال�سركة خال فرتة اإخطارها 
مع ال�سركة، وبعد 10 اأيام من تاريخ هذا الإخطار، لن يتم موا�سلة النظر فيه. وعاوة على 
اأي معامات تقوم بها ال�سيدة بوجا ب�سفتها ال�سخ�سية خال فرتة عملها لدى  ذلك، فاإن 
املطالبات يف  النظر يف مثل هذه  يتم  لن  اأن��ه  كما  ال�سركة م�سوؤوليتها،  تتحمل  ال�سركة، لن 
الأطراف  اأو  اأي من موردينا/ عمائنا  اإذا كان  امل�ستقبل.  اأو  اأو احلا�سر  املا�سي  اأي وقت يف 
بالعمل يف وي�ست  تتعلق  اأي مطالبة معلقة  ال�سيدة بوجا، لديه  تتعامل مع  التي  اخلارجية 
زون جروب، يجب عليها الت�سال بال�سيدة/ تانفي جارج، امل�ست�سار القانوين للمجموعة على 
التايل  الرقم  على  مبا�سرة  الت�سال  اأو   tanvi@westzone.com التايل  الربيد 

 +971509641707

اإخـــــــــــطار 
العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1883/2021/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :ا�سدار المر بان توؤدي املطلوب �سدها مبلغ )339.764.22( والفائدة القانونية 
عن هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ هذا الطلب وحتى متام ال�سداد مع حتميله بالر�سم وامل�ساريف  

طالب الإعان : بنك دبي التجاري �س.م.ع -  �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعانه : 1- لودميا فيكرتفنا ايفان يغورفا  - �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ:2021/3/22  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع الإعان : طلب 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثاثمائة وت�سعة وثاثن الف و�سبعمائة واربعة 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وع�سرين  واثنن  دره��م  و�ستن 
اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  وبالزامه  ال�سداد  متام  وحتى   2021/3/21 يف  احلا�سل 

املحاماة ، ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العان.
رئي�ض ال�سعبة         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية

العدد 13225 بتاريخ 2021/4/26 
 اعالن بالن�سر

305 / 2021 / 1 ا�ستئناف جتاري
تفا�سيل الإعان بالن�سر

يلريى  ج��و  مطر  مياد   _2 �����س.ذ.م.م،  ل��اأمل��ا���س  �ساين  �سدهما/1_  امل�ستاأنف  اإىل 
تريدينغ �س0م0ح - جمهويل حمل الإقامة

مبا اأن امل�ستاأنف/دواركي�س للذهب والملا�س �س.ذ.م.م
و ميثله /اأحمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي

قد اأ�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم    718 / 2018  جت��اري كلي.
بقاعة  م�ساءا    16:00 ال�ساعة   2021-05-26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفك�م   ُبعد وعليه يقت�سى ح�سوركم  التقا�سي عن 

�ستجرى حماكمتكم غيابي
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

ف��ق��د امل���دع���و/ م��ون��ي��ا ندى 
الهند     ، لبينان  �ستعنان  ل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )P1643455( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0566787147

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ار������س�����ادل 
الفلبن     ، اجبا�س  ك��وت��اران 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )B0720512P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0503055131

فقدان جواز �سفر

لإعالناتكم يف 
يرجى �الت�شال على

هاتف:024488300 - فاك�ص:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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وي��اأم��ل ال��ف��ري��ق اأن ميهد ه��ذا الك��ت�����س��اف ال��ط��ري��ق نحو 
ع���اج���ات ج���دي���دة خم�����س�����س��ة مل��ر���س��ى ���س��رط��ان الدماغ 

الفردي.
وقال معد الورقة البحثية وجراح الأع�ساب بيرت ديرك�س، 
بياناتنا  "اإن  تورنتو:  يف  املر�سى  الأط��ف��ال  م�ست�سفى  من 
ت�سري اإىل اأن التغيري الطفري ال�سحيح يف خايا معينة 
اإىل  ليوؤدي  الإ�سابة  طريق  عن  تعديله  ميكن  الدماغ  يف 
ورم. وميكن اأن توؤدي النتائج اإىل عاجات جديدة ملر�سى 
الورم الأرومي الدبقي، الذين لديهم حاليا خيارات عاج 
حمدودة ومتو�سط عمر 15 �سهرا فقط بعد الت�سخي�س. 
ن�سوء  كيفية  ع��ن  ه��ذا  ب��ه  يخربنا  مل��ا  متحم�سون  ون��ح��ن 
ال�سرطان ومنوه ويفتح اأفكارا جديدة متاما حول العاج 
من خال الرتكيز على ال�ستجابة لاإ�سابة واللتهاب".

ويف درا�ستهم، ا�ستخدم الدكتور ديرك�س وزماوؤه ت�سل�سل 
التعلم  وتقنيات  اخللية  اأح��ادي  الريبي  النووي  احلم�س 
الآيل لر�سم خريطة الرتكيب اجلزيئي للخايا اجلذعية 

للورم الأرومي الدبقي - امل�سوؤولة عن بدء الورم وعودته 
بعد العاج.

ووج���د ال��ف��ري��ق جم��م��وع��ات فرعية ج��دي��دة م��ن اخلايا 
ال�سمات  حتمل  والتي  الدبقي،  الأروم���ي  للورم  اجلذعية 
اجلزيئية لالتهاب وتتداخل مع خايا جذعية �سرطانية 

اأخرى داخل اأورام املر�سى.
وقال الدكتور ديرك�س اإن هذه النتائج ت�سري اإىل اأن بع�س 
التكون عندما تنحرف  الدبقية تبداأ يف  الأرومية  الأورام 
املفرت�س  م��ن  ال��ت��ي  الطبيعية،  الأن�����س��ج��ة  ���س��ف��اء  عملية 
ب�سبب  املفقودة  تلك  مكان  لتحل  جديدة  خايا  تولد  اأن 

الإ�سابة، عن م�سارها ب�سبب الطفرات.
واأ�ساف اأن هذا قد يحدث قبل �سنوات عديدة من ظهور 

الأعرا�س على املري�س.
الطافرة  اخللية  تنخرط  اأن  مب��ج��رد  اإن���ه  ال��ف��ري��ق  وق���ال 
يف التئام اجل��روح، فاإنها ل تتوقف عن التكاثر، مع ك�سر 

جميع ال�سوابط العادية، ما يحفز منو الورم.

وقال معد البحث وعامل الوراثة اجلزيئية غاري بادر، من 
اخلايا  يقتل  عقار  حتديد  هو  "الهدف  تورنتو:  جامعة 
اإىل  اأول  الدبقي. لكننا احتجنا  الأروم��ي  اجلذعية للورم 
من  نتمكن  حتى  اخلايا  لهذه  اجلزيئية  الطبيعة  فهم 

ا�ستهدافها ب�سكل اأكرث فعالية".
اأورام  من  اجلذعية  اخلايا  خا�سات  الباحثون  وجمع 
26 مري�سا، وقاموا بتو�سيعها يف املخترب للح�سول على 

اأعداد كافية من اخلايا النادرة لتحليلها.
ويف املجموع، حللوا ما يقرب من 70000 خلية با�ستخدام 
وهي  اخللية،  اأح���ادي  الريبي  ال��ن��ووي  احلم�س  ت�سل�سل 

تقنية تكت�سف اجلينات التي ُتفّعل يف اخلايا الفردية.
ووجد الفريق دليا على "عدم جتان�س املر�س ال�سامل"، 
مبعنى اأن كل ورم يحتوي على جمموعات فرعية متعددة 

من اخلايا اجلذعية ال�سرطانية املتميزة جزيئيا.
ويزيد هذا املزيج من احتمالية تكرار الإ�سابة بال�سرطان، 
لأن العاجات احلالية غري قادرة على الق�ساء على جميع 

الفرعية" املختلفة. "الن�سائل 
وع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ك���ان ل��ك��ل ورم ح��ال��ة م��ن احلالتن 
"ال�ستجابة  ا�سم  عليهما  يطلق  كلتيهما،  اأو  اجلزيئيتن 

التنموية" و"ال�ستجابة لاإ�سابة".
مميزة  �سمة  هي  التنموية  احلالة  اأن  الباحثون  واأو���س��ح 
حالة  وت�سبه  الدبقي،  الأروم��ي  للورم  اجلذعية  للخايا 
اخلايا اجلذعية �سريعة النق�سام يف الدماغ النامي قبل 

الولدة.
وقال الباحثون اإن احلالة الثانية كانت مفاجاأة، واأطلقوا 
عليها ا�سم "ال�ستجابة لاإ�سابة'' لأنها اأظهرت ت�سخما 
يف م�سارات املناعة وعامات اللتهاب، مثل الإنرتفريون و
TNFalpha، التي ت�سري اإىل عمليات التئام اجلروح.

ويف غ�سون ذلك،
لأن��واع خمتلفة  احلالتن معر�ستان  اأن  التجارب  اأثبتت   
الأهداف  من  �سل�سلة  عن  وك�سفت  املتعرثة،  اجلينات  من 

العاجية املرتبطة باللتهاب.
ومع اكتمال درا�ستهم الأولية، يتطلع الباحثون الآن اإىل 

ا�ستهداف هذه التحيزات لعاجات خم�س�سة.
 Nature جملة  يف  للدرا�سة  الكاملة  النتائج  وُن�سرت 

.Cancer

�أعر��ص �لف�شل �لكلوي
اأو  اأعرا�س  الكلوي ظهور عدة  الف�سل  ي�ساحب 

عامات، ومن بينها:
- نق�سان كمية البول.

يوؤدي  وق��د  اجل�سم،  داخ��ل  ال�سوائل  احتبا�س   -
ل�سيق التنف�س.

- تورم القدمن.
- غثيان وقيء.

- فقدان ال�سهية.
- ت�سنجات.

- اآلم يف الع�سات.
- �سعف وتعب عام باجل�سم.

قد  امل��زم��ن،  ال��ك��ل��وي  الف�سل  ح���الت  بع�س  ويف 
تكون هناك اأعرا�س اأخرى، ومنها: �سحوب لون 
وفقر  �سعف  ب�سبب  اجللد؛  ل��ون  وتغري  الوجه 
الدم، واآلم يف العظام قد توؤدي اإىل حكة �سديدة 

وم�ستمرة؛ ب�سبب تراكم الف�سات.

�أ�شباب �لف�شل �لكلوي
هناك عدة اأ�سباب وراء الإ�سابة بالف�سل الكلوي، 

ومنها اأ�سباب مناعية، والتهابات مزمنة بالكلى، 
وح�سى الكلى، وتناول اأدوية معينة، وت�سيق يف 
اأّن  علماً  الكلى،  يف  ال��دم  تغذي  التي  ال�سراين 
واأخرى  ب�سيطة  الكلوي؛  للف�سل  هناك مراحل 
اأو  الكلى  لغ�سل  امل��ري�����س  يحتاج  ق��د  متقدمة، 

زراعة كلى جديدة.

ت�شخي�ص �لف�شل �لكلوي
ميكن ت�سخي�س الف�سل الكلوي عن طريق فح�س 
الدم اأو ال�سورة فوق ال�سوتية )ال�سونار(، ومن 
الكلى؛  املري�س متابعة وظيفة  ال�سروري على 
اإىل  يتحول  ق��د  الب�سيط  ال��ك��ل��وي  الف�سل  لأنَّ 
واإذا ما بقي من دون  الوقت،  متقدم مع م��رور 
ع����اج، ل���ذا ل ب��د م��ن م��راج��ع��ة ال��ط��ب��ي��ب عند 
اأو  كلى  طبيب  ���س��واء  ال��ك��ل��ى،  يف  م�ساكل  وج���ود 

م�سالك بولية.
ه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن الخ���ت���ب���ارات ال���ت���ي ميكن 
الف�سل  لت�سخي�س  ا�ستخدامها  املعالج  للطبيب 
الطبي،  لين"  "هيلث  موقع  بح�سب  الكلوي، 

وهي:

- حتليل �لبول
البول لختبارها؛  الطبيب عينة من  ياأخذ  قد 
الربوتن  ذل��ك  يف  مب��ا  ت�سوهات،  اأي  ع��ن  بحثاً 

غري الطبيعي اأو ن�سبة ال�سكر يف البول.
للروا�سب  فح�س  اإج��راء  اأي�ساً  للطبيب  ميكن 
خايا  كمية  الختبار  ه��ذا  يقي�س  اإذ  البولية؛ 
الدم احلمراء والبي�ساء، ويبحث عن م�ستويات 

اأع��داد كبرية  عالية من البكترييا، ويبحث عن 
من اجل�سيمات على �سكل اأنبوب ت�سمى القوالب 

اخللوية.

- قيا�ص حجم �لبول
يعدُّ قيا�س اإخراج البول اأحد اأب�سط الختبارات 

للم�ساعدة على ت�سخي�س الف�سل الكلوي.
النتاج  انخفا�س  ي�سري  ق��د  امل��ث��ال،  �سبيل  على 
البويل اإىل اأنَّ مر�س الكلى ناجت عن ان�سداد يف 
امل�سالك البولية، والتي ميكن اأن ت�سببها العديد 

من الأمرا�س اأو الإ�سابات.

- عينات من �لدم
قد يطلب الطبيب اإجراء اختبارات الدم لقيا�س 
الكليتن،  بوا�سطة  تر�سيحها  يتم  التي  امل���واد 
مثل نيرتوجن اليوريا يف الدم، والكرياتينن، 
امل�ستويات  هذه  يف  ال�سريع  الرتفاع  ي�سري  وقد 

اإىل ف�سل كلوي حاّد.

- �لت�شوير

ال�سوتية  ف��وق  امل��وج��ات  مثل  الختبارات  توفر 
والت�سوير  املغناطي�سي  ب��ال��رن��ن  وال��ت�����س��وي��ر 
امل�سالك  وكذلك  نف�سها  للكلى  �سوراً  املقطعي 
عن  بالبحث  للطبيب  ه���ذا  وي�سمح  ال��ب��ول��ي��ة، 

ان�سداد اأو ت�سوهات يف الكلى.

- عينة ن�شيج �لكلى
روا�سب  عن  بحثاً  الأن�سجة  عينات  فح�س  يتم 
غري طبيعية اأو تندب اأو كائنات معدية، ويقوم 
عينة  جلمع  الكلى  م��ن  خ��زع��ة  ب��اأخ��ذ  الطبيب 

الأن�سجة،
 تتم من خال اإدخال اإبرة عرب اجللد، و�سوًل 
اإىل الكلى للح�سول على العينة، حتت التخدير 
اأو  ال�سينية  الأ�سعة  اأجهزة  و�ستحدد  املو�سعي، 
وت�ساعد  الكلى  موقع  ال�سوتية  ف��وق  امل��وج��ات 

الطبيب يف توجيه الإبرة.
حتديد  يف  الخ��ت��ب��ارات  ه��ذه  ت�ساعد  اأن  ميكن 
وقد  ينبغي،  كما  تعمان  الكليتان  كانت  اإذا  ما 
اأي�ساً  الأخ��رى  الكلى  اختبارات وظائف  ت�ساعد 

يف حتديد �سبب الأعرا�س.

ميكن �أن يهدد �حلياة �إذ� ُترك دون عالج

الف�سل الكلوي.. عندما تفقد الكليتان قدرتهما على ت�سفية الدم ب�سكل كاف

عملية ال�سفاء من ال�سكتة الدماغية قد توؤدي اإىل مر�ض قاتل!

و�لكرياتينني،  كاليوريا  �لنيرتوجينية  �لف�شالت  تر�كم  عنه  ينتج  �لكلى،  لوظائف  فقد�ن  هو  �لكلوي  �لف�شل 
حمو�شة  يف  ��شطر�ب  و�أي�شًا  �جل�شم،  يف  �ل�شو�ئل  وكمية  �لدم،  يف  كالبوتا�شيوم  �الأمالح  ن�شبة  يف  و��شطر�ب 

�لدم.
ويحدث �لف�شل �لكلوي عندما تفقد �لكليتان قدرتهما على ت�شفية �لدم ب�شكل كاف، وميكن �أن تتد�خل �لعديد 
من �لعو�مل مع �شحة �لكلى ووظيفتها، مثل: �لتعّر�ص �ل�شام للملوثات �لبيئية �أو بع�ص �الأدوية، بع�ص �الأمر��ص 

�حلاّدة و�ملزمنة، �جلفاف �ل�شديد و�شدمة �لكلى.
وي�شبح ج�شم �الإن�شان مثقاًل بال�شموم �إذ� مل تتمكن �لكليتان من �أد�ء وظيفتهما �ملعتادة، وميكن �أن يوؤدي هذ� 
�إىل �لف�شل �لكلوي، و�لذي ميكن �أن يهدد �حلياة �إذ� ُترك دون عالج. وهنا نر�شد لكم �أعر��ص �لف�شل �لكلوي..

خل�شت در��شة �إىل �أن عملية �ل�شفاء �لتي تبد�أ بعد �ل�شكتة �لدماغية �أو �ل�شدمة �أو �لعدوى �أو �إ�شابة دماغية �أخرى، ميكن �أن توؤدي �إىل تطور �ل�شرطان.
وحلل باحثون كنديون خاليا من �أور�م 26 مري�شا م�شابني بنوع �شائع ولكنه عدو�ين من �شرطان �لدماغ، يعرف با�شم �لورم �الأرومي �لدبقي.

وت�شري �لنتائج �إىل �أن �لطفر�ت ميكن �أن تعرقل �لعملية، �لتي من �ملفرت�ص �أن تخلق خاليا جديدة لتحل حمل �خلاليا �ملفقودة - وحتفز منو �لورم.
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جودة �ملنتج �لفني هي �لقادرة على جذب �جلمهور و�رتفاع ن�شب �مل�شاهدة

حمادة هالل وجمال �سليمان يحققان النجاح باأقل تكلفة
)�لطاوو�ص(

م�سل�سل  اجل���م���ه���ور  رب�����ط  اآخ�������ر،  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�سليمان،  ج��م��ال  النجم  بطولة  "الطاوو�س"، 
اأثار الراأي العام يف م�سر  باحلادث الكبري الذي 
اغت�ساب  الفريمونت"، من خال  "حادث  با�سم 
ب�سيطة،  م��ن طبقة  ف��ت��اة  النفوذ  اأ���س��ح��اب  اأب��ن��اء 
ويقدم امل�سل�سل ق�سة م�سابهة لهذه الق�سة، وهو 
ما جعل الكثري يرتبط به ويتابعه وازدادت اأ�سهم 
امل��ا���س��ي��ة، واأ���س��ب��ح من  امل�سل�سل خ��ال احل��ل��ق��ات 
من  وزاد  ب�سدة،  اجلمهور  يتابعها  التي  الأعمال 
ذلك اإتقان الفنانة ال�سابة �سهر ال�سايغ دورها يف 

الأحداث وهو ما جعل اجلمهور يتاأثر بها كثريا.

)والد نا�ص(
"ولد  م�سل�سل  اجل��م��ه��ور  م��ن  كبري  ع��دد  وت��اب��ع 
الفنانن،  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  بطولة  نا�س"، 
واأحمد  ف���واز  و���س��ربي  ال���ك���دواين  م��اج��د  منهم 
ق�سايا  ي�سم  امل�سل�سل  اأن  البع�س  واعترب  وفيق، 
امل�سكات  م��ن  الكثري  تناق�س  ه��ام��ة  اجتماعية 
اجلمهور  جعل  م��ا  وه��و  امل�سرية،  البيوت  داخ��ل 
ق��در كاف  ان��ه مل يح�سل على  ب��ه، رغ��م  يرتبط 
وب�سعود  الرم�ساين.  املو�سم  قبل  الدعاية  من 

امل�ساهد  اأ���س��ب��ح  ال�����س��اب��ق��ة،  ال��ث��اث��ة  امل�سل�سات 
و�سناع الدراما على يقن باأن جودة املنتج الفني 
اجلمهور،  ج��ذب  على  ال��ق��ادرة  ه��ي  وامل�سل�سات 
ال��ك��ث��ري يف  اأن��ف��ق��ت  ف��ه��ن��اك ع���دد م��ن امل�سل�سات 
ال��دع��اي��ة وال���رتوي���ج ومل حت�سل ع��ل��ى ق���در من 

النجاح مثل "وكل ما نفرتق".

يف  يحقق  �الإعالم  لتنظيم  �الأعلى  �ملجل�ص 
�أحد�ث )�لطاوو�ص(

املجل�س  اإ���س��دار  املا�سية  القليلة   الي���ام  �سهدت 
الأعلى لتنظيم الإعام يف م�سر قراراً بالتحقيق 

بطولة  "الطاوو�س"  مل�سل�سل  املنتجة  اجلهة  مع 
م�سوؤويل  كذلك  ال�سايغ،  و�سهر  �سليمان  جمال 
القنوات التي تقوم بعر�سه، بعد اأن تلقى �سكاوى، 
التي  ال��ق��واع��د  م��ع  تتفق  ل  لغة  ا�ستخدام  ح��ول 
اإع���اء القيم  اأ���س��دره��ا املجل�س، وت��وؤك��د ���س��رورة 
من  التقليل  اأو  امل�سرية  ب��الأ���س��ر  امل�سا�س  وع��دم 

�ساأنها.
اأ���س��ري��ة يف  ذل��ك على خلفية وج��ود م�ساكل  ج��اء 
مغت�سبة،  ف��ت��اة  ع��ن  اأ���س��رة  تخلي  نتيجة  العمل 
اأخ��رى وج��ود جمموعة من ال�سباب  ومن ناحية 
املتورطن يف ق�سية اغت�ساب، وهو ما راآه املجل�س 

متنافياً مع الأ�سرة امل�سرية.
ع��دد كبري من م�ستخدمي  ال��ق��رار، طالب  وبعد 
بالعدالة يف تطبيق  التوا�سل الجتماعي  مواقع 
القانون على كل امل�سل�سات املعرو�سة بعد تورط 
من  جمموعة  يف  وامل�سل�سات  النجوم  م��ن  ع��دد 

الألفاظ وامل�سطلحات اخلارجة.
"ن�سل  م�سل�سل  اتهامها  مت  التي  الأع��م��ال  وم��ن 

الأغراب" اإذ �سهدت احللقة ال�ساد�سة من امل�سل�سل 
جمموعة من الألفاظ اخلارجة من الفنان اأحمد 
ال�سقا منها 3 كلمات يف م�سهد واحد وجه حديثه 
فيها للفنانة منة ف�سايل وملك اأحمد زاهر، كما 
متت املطالبة بتطبيق القانون نف�سه على م�سل�سل 
"ملوك اجلدعنة" بطولة عمرو �سعد وم�سطفى 

�سعبان نتيجة الألفاظ اخلارجة يومياً.

اإ�سالم جمال: كرهت نف�سي ودوري يف »الختيار 2« 

م�سل�سل  م���ن  ال��ت��ا���س��ع��ة  احل��ل��ق��ة  وع���ر����س���ت 
"الختيار 2"، لقطات تنفيذ خمطط وعملية 
اغتيال ال�سهيد العقيد حممد مربوك، �سابط 

الأمن الوطني، 
17 نوفمرب  ي��وم  وق��ع��ت  ال��ت��ي  العملية  وه��ي 
2013 مبدينة ن�سر؛ اإذ ا�ستوقف الإرهابيون 
�سيارة ال�سابط، واغتالوه باإطاق الر�سا�س 

عليه ب�سكل مكثف.
ع��ل��ق ال���ف���ن���ان اإ�����س����ام ج���م���ال، ���س��اح��ب دور 
التكفريي "هارون" الذى نفذ عملية اغتيال 
مربوك"،  "حممد  ال��وط��ن��ى  الأم����ن  ���س��اب��ط 
مربوك  حممد  امل��ق��دم  اغ��ت��ي��ال  م�سهد  عقب 
يف  �سهادته  م��وع��د  قبل  التكفريين  ي��د  على 
ق�سية تخابر حممد مر�سى بامل�سل�سل، ون�سر 
ال�سخ�سية  �سفحته  ع��ل��ى  الغ��ت��ي��ال  م�سهد 

مبوقع "في�س بوك"،
 وعلق قائا: " ال�سهادة �سرف طلبها مربوك 

ونالها.. ربنا يرحم �سهداء الغدر واخليانة".
ع��ن تقديره  اإ���س��ام ج��م��ال،  الفنان  ع��رب  كما 
ال�سهداء الذين رحلوا على يد اجلماعة  لكل 
ال�سهيد  ومنهم  عملهم  اأداء  خال  الإرهابية 

حممد مربوك، 
عقب  بوك"  ب�"في�س  �سفحته  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
عر�س واقعة اغتيال ال�سهيد حممد مربوك: 
"رحمة اهلل على ال�سهيد حممد مربوك وكل 

�سهداء الوطن".
م�سل�سل  م����ن  ال��ت��ا���س��ع��ة  احل���ل���ق���ة  و����س���ه���دت 
اغتيال   ،ON ق��ن��اة  ع��ل��ى   "2 "الختيار 
على  م��ربوك  حممد  الوطنى  الأم���ن  �سابط 
يد التكفريين قبل موعد �سهادته يف ق�سية 

التكفريي  قابل  حيث  مر�سى،  حممد  تخابر 
عوي�س  حممد  اخل��ائ��ن  ال�سابط  يو�سف  اأب��و 
منه  وط��ل��ب  اللطيف"  ع��ب��د  ���س��اك��ر  "اأحمد 
والتحدث  م���ربوك  حممد  ال�سابط  مقابلة 

معه حتى يعرفه قبل اغتياله.
مقابلته  وي��ط��ل��ب  ع��وي�����س مب����ربوك  ي��ت�����س��ل 
ب�سبب وجود �سخ�س مقاول يريد عر�س عليه 

فيا ويتفق على مقابلته، 
اأب��و يو�سف مقابل جديد  ويطلب عوي�س من 
مازال  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  الفيا  اأن  خا�سة 

عليها اأق�ساط، 
اإهدائها له، ثم  ب��دًل من  واأنهم ورط��وه فيها 

يقابل عوي�س حممد مربوك مع زكريا يون�س 
املطاعم. اأحد  العزيز" يف  عبد  "كرمي 

بتعديل  التكفريي يخرب عنا�سره  اأبو عبيدة 
يف خطة اغتيال حممد مربوك،

نوفمرب   17 ي��وم  تتم  اأن  لب��د  العملية  واأن   
بق�سية  املحكمة  يف  ���س��ه��ادت��ه  ق��ب��ل   2013

التخابر،
 ويتم عر�س اخلطة التي مت جتهيزها لعملية 

الغتيال،
�سيقتله،  "اإ�سام جمال" اأن��ه  ه��ارون  ويوؤكد   
الوطنى  الأم����ن  م��ب��ن��ى  اإىل  ينتقل  وامل�����س��ه��د 
وح��دي��ث ع��ن ال��ذك��ري��ات ب��ن م��ربوك وزكريا 

���س��واء يف  وي��ح��ك��ي��ان م��واق��ف ح��دث��ت بينهما 
العمل اأو حياتهما ال�سخ�سية.

مقابلته  وي��ط��ل��ب  ع��وي�����س مب����ربوك  ي��ت�����س��ل 
وي���خ���ربه م����ربوك ب���اأن���ه ���س��ي��ن��زل م���ن املنزل 
الوقت  8 م�ساء و�سيقابله وفى نف�س  ال�ساعة 
ي��ت��ح��رك ال��ت��ك��ف��ريي��ن ن��ح��و م��ن��زل��ه ح�سب 

اخلطة التي و�سعوها، 
وينزل مربوك من املنزل ويتحرك التكفريين 
وراءه وبعد ا�ستقاله �سيارته ي�سريون وراءه، 
وفجاأة يطلق التكفريين العديد من طلقات 
الر�سا�س على حممد مربوك ليتم ا�ست�سهاده 

يف م�سهد موؤمل.

 "2 "�الختيار  مب�شل�شل  و�الغتياالت  �جلر�ئم  من  بالعديد  قام  �لذى  و�لتكفريى  �الإرهابى  دور  جت�شيد  يف  جمال  �إ�شالم  �لفنان  جنح 
للنجمني �أحمد مكى وكرمي عبد �لعزيز، و�شرح ل�"�ليوم �ل�شابع"، بعد م�شهد �غتيال �ل�شهيد �ملقدم حممد مربوك و�لذى ج�شده �لفنان 
�إياد ن�شار قائاًل: �أنا كرهت نف�شى وكرهت �شخ�شية حممد بكرى هارون �لتى قدمتها "منه هلل وح�شبى �هلل ونعم �لوكيل فيه وفى كل 

�خلونة"، وخم�شو�ص وم�شايق من نفى�شى ب�شبب دورى يف �مل�شل�شل م�شرًي� �إىل �أنه و�شع نف�شه مكان عائلته فقلبي وجعني.

مع تتابع حلقات م�شل�شالت �شهر رم�شان، و�قرت�ب �لكثري من �مل�شاهدين من حتديد �لقو�ئم �لنهائية �لتي �شيختارونها 
ال�شتكمال �ملو�شم �لرم�شاين من خاللها، �رتفعت �أ�شهم بع�ص �لفنانني وبع�ص �مل�شل�شالت.

وكان م�شل�شل �ملد�ح، بطولة �لفنان حمادة هالل، من �مل�شل�شالت �لتي مل حت�شل على حظها �لكبري من �لرتويج و�لدعاية، 
م�شاهدة، كما  �الأكرث  �مل�شل�شالت  �أ�شبح من  �لر�بعة  لكنه ومع �حللقة  متاأخر جد�؛  �لت�شوير يف وقت  بد�أ  �أنه  خا�شة 
"يوتيوب"، و�لتي تخطت حاجز 20  ر�شدت �شبكة تلفزيون �لنهار �لكثري من �مل�شاهد�ت عرب �ملقاطع �لتي بثتها على 
مليون م�شاهدة.وكان �مل�شل�شل من �الأعمال �لتي حلقت بالعمل موؤخر�، و�عترب �لبع�ص جناح �مل�شل�شل ب�شبب ��شتخد�م 
حمادة هالل �شوته �ملميز يف غناء بع�ص �الأنا�شيد �لدينية �لتي تنا�شب �شهر رم�شان �لكرمي، �إ�شافة �إىل �أن ق�شة �لعمل 

دخلت يف �أجو�ء �الإثارة �لتي يحبها �جلمهور.

االثنني   26    إبريل   2021  م   -   العـدد   13225  
Monday    26   April   2021   -  Issue No   13225



العالمات ال�سبع املنذرة 
لرتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم
اأنه  حيث  من  الأول  النوع  عن  ال�سكري  مر�س  من  الثاين  النوع  يختلف 
ال�سكري  يعد مر�س  اأخ��رى،  ناحية  بال�سمنة. ومن  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 

النوع 1 حالة من اأمرا�س املناعة الذاتية غري مرتبطة بالوزن.
وهناك �سبع عامات منبهة لرتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم )العامل املحدد 
ملر�س ال�سكري النوع 2(. واأكدت جمعية ال�سكري اخلريية يف اململكة املتحدة 
اأن اإحدى العامات التحذيرية ملر�س ال�سكري النوع 2 هي "الذهاب اإىل 

املرحا�س كثريا".
وي�سري هذا ب�سكل خا�س اإىل ما اإذا كنت بحاجة اإىل ال�ستيقاظ اأثناء الليل 

للتبول.
ويوجد موؤ�سر اآخر لرتفاع م�ستويات ال�سكر يف الدم، هو ال�سعور بالعط�س 

حقا، بغ�س النظر عن الكمية التي تتناولها.
وت�سمل العامات الأخرى ملر�س ال�سكري النوع 2 ما يلي:

• التعب.
املربر. غري  الوزن  • فقدان 
املتكررة. القاع  • التهابات 

لل�سفاء. اأطول  وقتا  اجلروح  • ت�ستغرق 
الب�سر. • ت�سو�س 

وتن�سح منظمة ال�سكري يف اململكة املتحدة اأي �سخ�س يعاين من اأعرا�س 
مر�س ال�سكري بزيارة طبيبه العام.

فر�س  تقليل  اإىل  املنا�سب  ال��ع��اج  وو���س��ع  الت�سخي�س  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن 
الإ�سابة مب�ساعفات �سحية خطرية.

عند   2 النوع  ال�سكري  مبر�س  لاإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  اإننا  القول  وميكن 
املعاناة من ارتفاع �سغط الدم، واإذا كنا نعاين من زيادة الوزن.

 ،)PCOS( الكي�سات  املتعدد  املبي�س  مبتازمة  امل�سابات  الن�ساء  اأن  كما 
اأي�سا خماطر متزايدة، حيث ترتبط احلالة مبقاومة الأن�سولن،  لديهن 
م�ستويات  ترتفع  عندما  البنكريا�س  يفرزه  الذي  الرئي�سي  الهرمون  وهو 

ال�سكر يف الدم.
وميّكن اإفراز الأن�سولن يف خايا اجل�سم من امت�سا�س ال�سكر يف جمرى 

الدم ل�ستخدامه يف الطاقة.
ومع ذلك، اإذا اأ�سبحت خايا اجل�سم مقاومة لاأن�سولن، ف�سي�ستمر ال�سكر 

يف الرتاكم يف جمرى الدم.
بداء  لاإ�سابة  اخلطر  عوامل  اأح��د  اأي�سا  ال�سحية  احل��الت  بع�س  وُتعد 

ال�سكري النوع 2، مثل:
ال�سخ�سية. فى  • انف�سام 

القطب. ثنائي  • ا�سطراب 
• كاآبة.

وميكن لاأدوية امل�سادة للذهان اأن تزيد من خطر اإ�سابة ال�سخ�س بارتفاع 
ن�سبة ال�سكر يف الدم.

يف  �لعربي  �الأدب  يف  �لق�شرية  �لق�شة  ر�ئ��د  من   •
�لع�شر �حلديث؟ 

- حممود تيمور. 
�لعربي؟  �الأدب  عميد  هو  • من 

- طه ح�سن. 
�لعربي؟  �الأدب  يف  �ملقامات  فن  ر�ئد  • من 

- بديع الزمان الهمذاين. 
�لغارب؟  على  �حلبل  له  ترك  بقولنا:  نق�شد  • ماذ� 

- ترك له حرية الت�سرف كما ي�ساء. 
يف  �لعاملي  �الأدب  يف  �لق�شرية  �لق�شة  ر�ئ��د  من   •

�لع�شر �حلديث؟ 
- ت�سيكوف 

- هل تعلم اأن ا�ستخدام �سماعات الهاتف املحمول ملدة �ساعة واحدة ي�سر كثرًيا بحا�سة ال�سمع.
وبالتايل  الدموية،  ال��دورة  تن�سيط  على  ُي�ساعد  الريا�سية  التمارين  ممار�سة  يف  ال�ستمرار  اأن  تعلم  هل   -

ُيح�سن من قدرة العقل على التفكري.
- هل تعلم اأن ظهور التليفزيون يف العامل كان يف الوليات املتحدة الأمريكية.

- هل تعلم اأن اأبو بكر الرازي كان اأول من اكت�سف الفرق ما بن احل�سبة، واجلدري.
- هل تعلم اأن الب�سر كانوا يعتقدون اأن الراديو هو اآخر الخرتاعات الب�سرية، واأنه ل مُيكن اأن يكون بعده 

اخرتاع اأكرب.
� اأن �سوء ال�سم�س ي�سل اإىل الأر�س يف 8 دقائق.

� اأن تون�س هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون.
� اأن نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه يف حل الألغاز.

� اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين .
� اأن امل�سوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكرث من 103 خفقة.

احل�صان الويف
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�لبنجر
 Health م�����وق�����ع   ك�������س���ف 
info" املتخ�س�س يف ال�سحة 
ال��ع��ام��ة، ع���دة ف��وائ��د ق���ال اإنها 
موؤكًدا  البنجر،  لنبات  �سحرية 
اأن�����ه ي��ح��م��ي م���ن ال���ع���دي���د من 

الأمرا�س اخلطرية.
فالبنجر  ل���ل���م���وق���ع،  ووف�����ًق�����ا 
غذائية  م������ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
وتوؤثر  وم����ت����واف����رة،  رخ��ي�����س��ة 

اإيجابًيا يف القلب والأوعية الدموية، واأجهزة اأخرى يف اجل�سم.
ويحتوي البنجر على ن�سبة عالية من ال�سوديوم والكال�سيوم، ما ينعك�س 
من  حممية  وت�سبح  مرونتها  ت���زداد  التي  ال��دم��وي��ة  الأوع��ي��ة  �سحة  على 
اأمرا�س  ال��دم، وغ��ري ذل��ك من  ب��دوره مينع ارتفاع �سغط  الت�سلب، وه��ذا 

القلب والأوعية الدموية.
اأن تناول ع�سري البنجر ب�سورة دوري��ة ومنتظمة، ي�ساعد  ويرى اخل��رباء 
على تو�سيع الأوعية الدموية، عاوة على اأنه ي�سهم يف حت�سن عمل اجلهاز 

الع�سبي والهدوء.
 4-3 البنجر  50-100 ميلليلرت من ع�سري  وين�سح املخت�سون بتناول 

مرات يف اليوم، للوقاية من اأمرا�س الأوعية الدموية.
كما اأن تناول ع�سري البنجر ي�سهم يف الوقاية من اأمرا�س الغدة الدرقية، 

بف�سل ارتفاع ن�سبة اليود فيه.

توازنه  اختال  فى  ت�سبب  مما  احل�سان  ق��دم  فزلت  ح�سانه  امتطى  وق��د  قوياً  منحدراً  ينزل  الفر�سان  اح��د  ك��ان 
و�سقوط الفار�س من عليه �سقطة قوية اطاحت به من فوق املنحدر اإىل ا�سفله، وذهب يف اغماءة طويلة ل يدرى 
عما حوله �سيئاً، حتامل احل�سان على نف�سه واخذ يهبط املنحدر ببطء حتى و�سل اإىل فار�سه امللقى على الأر�س 
فاأخذ يتح�س�سه ثم دحرجه ليجعله نائماً على ظهره واخذ يلعق وجهه عله يفيق لكن لاأ�سف كانت الأ�سابه قوية 
فلم يح�س مبا حوله.  رقد احل�سان على الأر�س بجانب فار�سه واغم�س عينيه لي�سرتيح وبعد فرته قام وجتول 
حول املكان فوجد ماًء ف�سرب وارتوى واكل ع�سباً وو�سع طيناً على قدمه املجروحه ثم عاد اإىل فار�سه امللقى ار�ساً 

ليتح�س�سه مرة اخرى لكن ل فائدة 
جل�س احل�سان حزيناً ل يعرف ماذا يفعل فلو ترك �ساحبه هنا رمبا قر�سته عقرب اأو حيه او ثعبان، ورمبا نه�سته 
الطيور اجلارحه.. ل يعرف ماذا يفعل انه بحق حزين، ويف النهاية قرر احل�سان ان يرقد بجوار �ساحبه يدافع عنه 

حتى ي�سلهما املوت معاً.
اخذ احل�سان كل فرتة يقوم من مكانه ي�سرب بع�س املاء وياأكل بع�س الع�سب ثم يعود ملرقده ولأن عن املاء قريبه 
منهما قرر احل�سان ان يحمل �ساحبه حتى هناك رمبا ياأتي من يحتاج املاء فيعينه او ينقذه يف هذا املكان البعيد، 
فاأقرتب منه واخذ يدحرجه برفق وا�ستمر هكذا حتى افلح بالفعل يف ان ياأتي به بجانب عن املاء ثم رقد بجانبه 
ي�سرتيح. جاء الليل وذهب وقام احل�سان �سرب واأكل ووقف ي�سهل وينظر حوله ف�سمع �سوت �سهيل جياد كثرية 
اليه يقرتب منه كل فرتة وبعد عدة  ياأتي  ياأتي من بعيد فاأخذ ي�سهل ب�سوت عال وكاأنه يناديهم ف�سمع �سهيًا 
دقائق كانت هناك جمموعه من اجلياد تقف معه وي�سهل اجلميع ب�سوت خفي�س معاً وكاأنه حديث هام�س اأو حديث 
مودة بينهم .. كان احل�سان يقرتب من �ساحبه امللقى على الأر�س ويت�سممه ثم يعود ويحادثهم وكاأنهم قد اتفقوا 
على �سيئ ما.. بالفعل انحنى احل�سان ودحرج �ساحبه ليجعل وجهه لأ�سفل ثم رقد على الأر�س بجواره وقام اربعه 
من اخليول القوية بالأقرتاب من الفار�س امللقي وا�سطفوا معاً واطبقوا باأ�سنانهم على ماب�سه فرفعوه وو�سعوه 
فوق ح�سانه الراقد ار�ساً فوقف واعتدل يف وقفته مب�ساعده ا�سدقائه وقد تدىل �ساحبه من فوق ظهره ثم �سهل 
لهم وكاأنه ي�سكرهم وم�سى بهدوء ليخرج ب�ساحبه من هذا املكان وقد م�سى معه �سرب اخليول حتى او�سلوه اإىل 
مكاناً يعرفه جيداً ومن هناك انطلق م�سرعاً ب�ساحبه ووا�سل النهار بطوله حتى و�سل اإىل املنزل وهناك كان اهل 
الفار�س يجل�سون منتظرين بقلق يت�ساءلون ملاذا تاأخره.. وعندما راأو احل�سان ا�سرعوا اليه واذ بهم يجدوا فار�سهم 
فوق ظهره جريح فحملوه اإىل الداخل ليلقي بن يديهم العناية الازمة، مرت اأيام وا�سرتد الفار�س عافيته وعرف 
ان ح�سانه هو من جاء به اإىل هنا فذهب اليه يف ا�سطبله ليطمئن عليه ويقبله ب�سعادة قبلة ال�سكر من الفار�س اإىل 

ح�سانه الذي لن ين�سى له هذا اجلميل ابداً.

حذرت طبيبة اأمرا�س الكلى الرو�سية، اآنا كوروبكينا من 
الإفراط يف �سرب املياه مرة واحدة .

اأن يوؤثر �سلبا على  اأن فائ�س املاء ميكن  واأك��دت الطبيبة 
"الت�سمم باملاء"،  اإىل حالة ت�سمى  �سحة الإن�سان وي��وؤدي 
وهي حالة توؤدي اإىل انخفا�س  تركيز الإلكرتوليتات التي 
واإخراج  اجل�سم  خايا  يف  الغذائية  العنا�سر  حركة  تعزز 

املنتجات الأي�سية منها.
تنخف�س  قد  امل��ث��ال،  �سبيل  "على  كوروبكينا:  واأو�سحت 
ال���دم. وه��ن��اك ح��اج��ة للحفاظ على  ال�����س��ودي��وم يف  كمية 
توازن ال�سوائل داخل اخللية وبن اخلايا، لكن اإذا �سربت 
يف  ال�سوائل  ت��ب��داأ  ف�سوف  واح���دة،  دفعة  امل��اء  م��ن  الكثري 
الرتاكم خارج الأوعية الدموية، ما قد يوؤدي اإىل غثيان 

وت�سنجات واختال يف التوازن.
جمموعة  ���س��م��ن  ي��دخ��ل��ون  ال��ري��ا���س��ي��ن  اأن  واأ����س���اف���ت 
الأ�سخا�س املعر�سن للخطر لأنهم ي�سربون الكثري من 
املاء مرة واحدة. واأ�ساف كوروبكينا اأن الإفراط يف �سرب 
املاء دفعة واحدة قد يزيد من هدم الربوتن ويوؤدي اإىل 
خماطر على القلب ب�سبب انخفا�س م�ستوى البوتا�سيوم 
انخفا�س  ح��ال��ة  اأن���ه يف  م��ن  الطبيبة  وح����ذرت  ال����دم.  يف 
م�ستوى البوتا�سيوم يف الدم، يحدث ا�سطراب يف تو�سيله، 

وقد حتدث �سكتة قلبية.
ك��غ من   1 امل���اء لكل  30 م��ل م��ن  اأن  لح��ظ��ت كوروبكينا 
وزن اجل�سم يعترب مثاليا، اأي كوب واحد لكل 10 كغ من 

الوزن. فائ�س املاء 5-6 لرتات يف اليوم.

خماطر الإفراط يف �سرب املاء

ا خالل �حتفال »يوم �الأر�ص «  يف مينيابولي�ص ، ميني�شوتا، �لواليات �ملتحدة. رويرتز ر�ق�شة توؤدي عر�شً


