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رقاقة اإلكرتونية لتتبع انت�سار ال�سرطان 
تو�صل فريق من �لباحثني يف �لواليات �ملتحدة �إىل تقنية جديدة ميكن 
�أن حتدث ثورة يف عامل عالج �ل�صرطان نظر�ً الأنها تتيح �إمكانية قيا�س 
معدل �نبثاث �خلاليا �ل�صرطانية ودرجة �نت�صارها يف ج�صم �الإن�صان. 
وعادة ما ينت�صر �ل�صرطان عن طريق �صريان خاليا �الأور�م يف جمرى 
�صبه  باأنه من  علماً  �جل�صم،  �أخ��رى يف  �أع�صاء  �إىل  ت�صل  بحيث  �ل��دم 
�مل�صتحيل تتبع ن�صاطها د�خل �جل�صم �إىل �أن تبد�أ �الأور�م �ل�صرطانية 

�جلديدة يف �لظهور بالع�صو �جلديد.
�لبحثي من معهد  �لفريق  �إليها  �لتي تو�صل  �لتقنية �جلديدة  ولكن 
�نبثاث  درجة  قيا�س  تتيح  �ملتحدة،  �لواليات  للتكنولوجيا يف  جورجيا 
�خلاليا �ل�صرطانية وو�صع خطط عالج �أكرث دقة من خالل برنامج 
�ل���ورم يف  ي��ب��د�أ  �مل��ري�����س. وعندما  دم  م��ن  ي��ب��د�أ ب�صحب عينة  عالجي 
جمرى  يف  وتتحرك  �ل�صرطانية  �خل��الي��ا  بع�س  تنف�صل  �النتن�صار، 
دم  يف  تعي�س  �أن  ت�صتطيع  ال  �مل��ف��ردة  �ل�صرطانية  �خللية  ولكن  �ل��دم، 
�الن�صان بل البد �أن تتجمع يف �صورة عناقيد من �خلاليا �خلبيثة حتى 
ميكنها �أن ت�صيب �أع�صاء �أخرى يف �جل�صم. ونظر�ً الأن معظم و�صائل 
�نف�صال  �إىل  ت��وؤدي  لدرجة  �حل��دة  بالغة  حاليا  بها  �ملعمول  �لتحليل 
عناقيد �خلاليا و�إعادتها �إىل �صورة �خللية �لو�حدة، فاإن ذلك يحول 

دون �إجر�ء در��صة دقيقة ملتابعة مدى �نت�صار �ل�صرطان يف �جل�صم.

تربئة اأدوية الكول�سرتول من الت�سبب يف اخلرف
ن��ف��ت در����ص��ة ن��روي��ج��ي��ة ج��دي��دة �رت��ب��اط �الإ���ص��اب��ة ب��اخل��رف باأدوية 
خف�س �لكول�صرتول، �صتاتني، وبارتفاع �لكول�صرتول �لور�ثي �إذ� �تبع 
�ملري�س نظاماً غذ�ئياً �صحياً. ويتعار�س ذلك جزئياً مع ما تو�صلت 
�إليه يف �لعام �ملا�صي در��صة بريطانية مو�صعة وجدت �صلة بني �رتفاع 

�لكول�صرتول وتطور �خلرف.
�جلديد  �لبحث  على  �مل�صرف  ريت�صتول  �صياتيل  �لربوفي�صور  وق��ال 
�الآث��ار �جلانبية الأنهم يقروؤون  "يخ�صى كثريون  �أو�صلو:  من جامعة 
تقارير �إعالمية تخيفهم، بع�صهم يخ�صى تاأثري �الأدوية على �صحتهم 
باأن  �آخ���رون  وي�صعر  �ل��زم��ن.  من  طويلة  لفرتة  �أخ��ذوه��ا  �إذ�  �لعقلية 
وم�صاكل  �لع�صالت.  �آالم  �صبب  للكول�صرتول،  �خلاف�صة  �لعقاقري 
�آث��ار جانبية،  "قد تكون ه��ذه �الأع��ر����س ناجتة عن  �لنوم". و�أ���ص��اف 
لكن من �ملحتمل �أي�صاً �أن هوؤالء �ملر�صى يف عمر ُيرجح �أن تظهر فيه 
م�صاكل �صحية من هذ� �لنوع". وُن�صرت �لدر��صة �جلديدة على موقع 
�صبكة "غاما" �لطبية، وتابع فريق �لبحث �أكرث من 3500 �صخ�س 
�أع���و�م، و   10 مل��دة  �ل��دم  �ل��ور�ث��ي يف  يعانون من �رتفاع �لكول�صرتول 

قارنهم مع جمموعة �صابطة من 70 �ألف �صخ�س.
ومل جتد �لدر��صة �لرنويجية زيادة يف خطر �الإ�صابة باخلرف ب�صبب 
�رتفاع �لكول�صرتول �لور�ثي. ومل ير�صد �أي فرق بني �لذين يتناولون 

جرعة عالية �أو منخف�صة من �ل�صتاتني �أي�صاً.

القليل من الن�ساط البدين كل يوم اأف�سل
بالن�صبة  مع�صلة  ميثل  �صوؤ�ل  على  �إجابة  جديد  بحث  نتائج  قّدمت 
لفرتة  �أو  يوم  كل  قلياًل  �لريا�صة  �أمار�س  �أن  �الأف�صل  لكثريين: هل 
�لن�صاط  من  �لقليل  �أن  �إىل  �لبحث  و�أ���ص��ار  �الأ�صبوع؟  يف  م��رة  طويلة 

�ليومي هو �الأكرث فائدة، خا�صة من ناحية قوة �لع�صالت.
و�أجرى �لبحث فريق من جامعة �إديث كو�ن �الأ�صرت�لية بالتعاون مع 

باحثني يف جامعتي نيغاتا وني�صي كيو�صو يف �ليابان.
3 جمموعات من  ب�  �أ�صابيع   4 ��صتمرت  تدريبات  �لدر��صة  وت�صمنت 
با�صتخد�م  �ل���ذر�ع  مقاومة  مترين  ممار�صة  منهم  ُطلب  �مل�صاركني، 

�لدمبل �لثقيل، ومت قيا�س �لتغري�ت يف قوة و�ُصمك �لع�صالت.
قامت  حيث  �الأ���ص��ب��وع،  يف  تقل�صاً   30 ب��اإج��ر�ء  جمموعتان  وق��ام��ت 
بينما  �الأ�صبوع.  �أي��ام يف   5 ملدة  يومياً  �نقبا�صات   6 �الأوىل  �ملجموعة 
قامت �ملجموعة �لثانية بعمل 30 تقل�صاً يف يوم و�حد، مرة و�حدة يف 
�الأ�صبوع. وُطلب من �ملجموعة �لثالثة �إجر�ء 6 تقل�صات فقط يف يوم 

و�حد يف �الأ�صبوع.
وبعد 4 �أ�صابيع تبني �أن �ملجموعة �لثانية �لتي قامت ب� 30 تقل�صاً يف 
يوم و�حد مل يحدث لها �أي زيادة يف قوة �لع�صالت، وحدثت �لزيادة 
بن�صبة  �لع�صلة(  حجم  زي��ادة  على  موؤ�صر  )وه��و  �لع�صالت  �ُصمك  يف 
%5.8. �أما �ملجموعة �لثالثة �لتي قامت ب� 6 تقل�صات مرة و�حدة يف 

�الأ�صبوع فلم ُتظهر �أي تغيري�ت يف قوة �أو �ُصمك �لع�صالت.
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و�سيلة جديدة لقيا�ض 
التوتر.. تتعلق بال�َسعر

تو�صل فريق م�صرتك من �لباحثني من �أي�صلند� و�ملك�صيك �إىل دالئل تثبت 
�لقريب  �ملا�صي  بالتوتر خالل  �الن�صان  �صعور  �ملمكن قيا�س مدى  �أنه من 

عن طريق قيا�س ن�صبة هرمون �لكورتيزول يف �ل�صعر.
�لعديد  وله  �لكظرية  �لغدة  تفرزه  �لكورتيزول  هرمون  �أن  �ملعروف  ومن 
من �لوظائف، ولكنه عادة ما يفرز بوفرة يف حالة �إ�صابة �الن�صان بالتوتر، 

لدرجة �أنه يف بع�س �الأحيان ي�صار �إليه بو�صفه هرمون �لتوتر.
�لباحثني من جامعة  ع��دد م�صرتك من  �أج��ر�ه��ا  �لتي  �لدر��صة  �إط��ار  ويف 
ون�صرتها  �صيتي،  مك�صيكو  يف  �لعامة  لل�صحة  �لوطني  و�ملعهد  �أي�صلند� 
�لعلمي  �لفريق  ح��اول  هيلث"،  بابليك  جلوبال  "بلو�س  �لعلمية  �ل��دوري��ة 
ومدى  �الن�صان،  �صعر  �إىل  ي�صل  �لكورتيزول  هرمون  ك��ان  �إذ�  ما  حتديد 

�رتباطه ب�صعور �ل�صخ�س بالتوتر.
�أماكن  يف  تعي�س  �م���ر�أة   881 م��ن  �صعر  عينات  جمع  �ل��در����ص��ة  وت�صمنت 
�صعر  �ن��ت��ز�ع  يتم  وك��ان  �أي�صلند�،  م��ن  �م���ر�أة  و398  �ملك�صيك  يف  خمتلفة 
�ملتطوعات يف �لتجربة ولي�س ق�صه من �أجل �تاحة �لفر�صة الختبار جذور 

�ل�صعر �أي�صاً.
وحر�س �لباحثون على �أن ال يقل طول كل �صعرة عن ثالثة �صنتيمرت�ت، 
�صهرياً،  و�ح���د�ً  �صنتيمرت�ً  يبلغ  �ل�صعر  لنمو  �لطبيعي  �مل��ع��دل  ب���اأن  علما 
وبالتايل كان مبقدور �لباحثني در��صة معدل �لتوتر على مد�ر ثالثة �أ�صهر 

�صابقة.

توقف اإنتاج جنب فرن�سي 
�سهري ب�سبب اجلفاف

�أ�صبح �جلنب �لتقليدي �لفرن�صي �صحية 
فرن�صا،  يف  �ل�صيفي  ل��ل��ج��ف��اف  ج��دي��دة 
 " Salers " إن��ت��اج ج��نب� ح��ي��ث ت��وق��ف 
�لو�صطى  �أوف�����ريين  منطقة  يف  �مل��ت��ن��وع 

ب�صبب نق�س �لع�صب لالأبقار.
�أنو�ع  �أ�صهر  Salers�أحد  ج��نب   ويعد 
�جل������نب �ل����ب����ق����ري غ����ري �مل���ب�������ص���رت، ومت 
فرن�صا،  و���ص��ط  ق����رون يف  ل��ع��دة  ���ص��ن��ع��ه 
ت�صمية  على  �مل��و�ف��ق��ة  ختم  حتمل  وه��ي 
 d’origine protégée فرن�صا 
�أن��ه��ا ف��ري��دة من  AOP(( ، مم��ا يعني 
نوعها بالن�صبة للمنطقة �ل�صغرية �لتي 

يتم �إنتاجها فيها.
ل��ك��ن �أح���د ق��و�ع��د �إن��ت��اج ه���ذ� �ل��ن��وع من 
�ملحلية،  �لغذ�ء �خلا�س لالأبقار  �جلنب، 
على   ٪  75 على  تتغذى  �أن  حيث يجب 
�إذ� ك��ان �صيتم  �الأق���ل م��ن ع�صب �مل��ر�ع��ي 

.Salersصتخد�م حليبها يف جنب��
وت�صببت درج��ات �حل���ر�رة �حل��ارق��ة هذ� 
�لذي  �ملز�رعني  �أر��صي  بجفاف  �ل�صيف 
ي�����ص��ت��خ��دم ح��ل��ي��ب �أب��ق��اره��م الإن���ت���اج هذ� 

�لنوع �لفريد من �جلنب.

بحث علمي ي�ؤكد على �شرورة امل�شي
و�أجرى �لبحث �ملن�صور باحثون �إيرلنديون 
��صتق�صائية  در�����ص���ات  �صبع  ن��ت��ائ��ج  در���ص��و� 
�لدم  �ل�صكر يف  �صابقة بحثت يف م�صتويات 
ب��ع��د �ل��وج��ب��ة، وت���اأث���ري �ل��ن�����ص��اط �لبدين 

عليها.
�لنوع  م��ن  �ل�صكري  مب��ر���س  يتعلق  وه���ذ� 
�لدم  �صكر  بفرط  بدقة  يتميز  و�لذي   ،2
�لدم(.  يف  �ملرتفع  �ل�صكر  )تركيز  �مل��زم��ن 
ي��رت��ب��ط ه����ذ� �ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل�����ص��ع��ي��ف ل�صكر 
�ل���دم مب��ق��اوم��ة �الأن�����ص��ول��ني، وه��و هرمون 
ي�صتخدم خلف�س م�صتويات �ل�صكر يف �لدم، 

تنتجه خاليا �لبنكريا�س.

امل�شي ملدة 2 اإىل 5 دقائق بعد ال�جبة
�أب���ل���غ �ل��ب��اح��ث��ون ع���ن جت��رب��ة م��ه��م��ة. ملدة 
�أن���و�ع م��ن حيو�نات  ي��وم ك��ام��ل، ُطلب م��ن 
بالن�صبة  ثابتة  تبقى  ثم  تاأكل  �أن  يف غينيا 
عن  ل��الآخ��ري��ن،  �أرج��ل��ه��ا  لتمتد  للبع�س، 
�لكثري من �جلهد،  �مل�صي دون بذل  طريق 
ن�صبة  بتقييم  قامو�  ثمَّ  معتدلة.  وبكثافة 

�ل�صكر يف �لدم.
�لدم  يف  �ل�صكر  م�صتويات  كانت  �لنتائج: 
�الأ�صخا�س  ل����دى  م��ل��ح��وظ  ب�����ص��ك��ل  �أق�����ل 
دقائق(   5 و  دقيقتني  )ب��ني  ���ص��ارو�  �لذين 
�الأ�صخا�س  لدى  عنها  �لطعام،  تناول  بعد 
�أن  �لباحثون  يعتقد  �صاكنني.  بقو�  �لذين 
ل��اله��ت��م��ام )من  ه���ذ� ي�صكل ع���ادة م��ث��رية 
�الإ�صابة  خطر  ملحاربة  �أخ���رى(  �أم��ور  بني 
يوم  يف  �لثاين  �لنوع  من  �ل�صكري  مبر�س 

من �الأيام.

وفق  املخاطر  من  تقلل  �شهرية  حب�ب 
درا�شة علمية

حبوب  ��صتبد�ل  �أن  جديدة  در����ص��ة  �أف���ادت 
�لكربوهيدر�ت  �لغنية  باحلبوب  �لكينو� 
�الإ�صابة  خ��ط��ر  م���ن  �حل����دِّ  يف  ���ص��ي�����ص��اع��د 

مبر�س �ل�صكري من �لنوع 2.
�أد�ة  هو  و�مل��ت��و�زن  �ملتنوع  �لغذ�ئي  �لنظام 
�ل�صكري، وبع�س  قيِّمة يف مكافحة مر�س 
�الأط��ع��م��ة ت��ب��دو م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام ب�صكل 
خ���ا����س؛ ف��ه��ذه ه���ي ح��ال��ة �ل��ك��ي��ن��و�، وهي 
حبوب من �صاأنها �أن ت�صاعد يف منع ظهور 

م���ر����س �ل�����ص��ك��ري م���ن �ل���ن���وع 2 لدى 
وفقاً  للخطر،  ���ص��ني  �مل��ع��رَّ �الأ���ص��خ��ا���س 
ن�����ص��رو� در����ص��ت��ه��م يف  �إ���ص��ب��ان،  لباحثني 

.Nutrients ملجلة �لعلمية�

نظام غذ�ئي مع �أو من دون �لكينو�
�لعلماء  ق�����ام  �ل����در������ص����ة،  ه�����ذه  يف 

بتجنيد ت�صعة متطوعني فوق 
�صن �ل�65 عاماً، وكان كل 
مبقدمات  م�صاباً  منهم 
حالة  وه������ي  �ل�������ص���ك���ري، 

�صكر  ب���ا����ص���ط���ر�ب  ت��ت��ع��ل��ق 
%70 من �حلاالت  �لدم �لذي يتطور يف 
2، لكن  �ل��ن��وع  �ل�����ص��ك��ري م��ن  �إىل م��ر���س 
�لغذ�ئي  �لنظام  و�إج���ر�ء�ت  �حلياة  �أ�صلوب 

ميكن �أن متنع هذ� �لتطور.
قيا�س  جهاز  �مل�صاركون  �رت��دى  �صهر،  مل��دة 
ن�صبة  يقي�س  ج��ه��از  وه��و  �مل�صتمر،  �ل�صكر 
�ل�صكر يف �ل���دم ك��ل دق��ي��ق��ة م��ن �ل��ي��وم. يف 
ك��ل ما  ت��دوي��ن  ك��ان عليهم  نف�صه،  �ل��وق��ت 

ياأكلونه.
�ملتطوعني  ع��ل��ى  ك����ان  �ل�����ص��ه��ر،  ن��ه��اي��ة  يف 
�لغنية  باالأطعمة  �لكينو�  حبوب  ��صتبد�ل 
ب��ال��ك��رب��وه��ي��در�ت �مل��ع��ق��دة، م��ث��ل: �حلبوب 

ذلك«  �إىل  وما  و�ل�صوفان،  و�الأرز  »�لقمح 
�ملجففة  »�ل���ف���ا����ص���ول���ي���ا  و�ل���ب���ق���ول���ي���ات 

�أو  �إىل ذلك«  و�لبازالء، وما  و�لعد�س 
�أو  �لكينو�  و��صتهالك  �ملعكرونة، 

حتتوي  �ل���ت���ي  �الأط���ع���م���ة 
ع������ل������ى 

�لكينو� 
�أو دقيق 

 ، � لكينو �
قيا�صات  تكررت  ثم 

�صهر  مل����دة  �ل�����دم  �ل�����ص��ك��ر يف 
�آخر.

انخفا�ض ال�شكر املرتفع يف الدم
�لغنية  باالأطعمة  �لكينو�  ��صتبد�ل  �رتبط 
بانخفا�س  �مل���ع���ق���دة  ب���ال���ك���رب���وه���ي���در�ت 
�لوجبات.  بعد  �ل��دم  يف  �ل�صكر  م�صتويات 
ة قمم  وهناك مالحظة �أ�صا�صية هي �أنَّ �صدَّ
�ل��دم هي عامل حا�صم يف تطور  �ل�صكر يف 

مر�س �ل�صكري.

منجم من الف�ائد
من �ل�صروري �إجر�ء در��صات �إ�صافية على 
�مل�����ص��ارك��ني؛ للتحقق من  م��ن  �أك����رب  ع���دد 
بالن�صبة  لكن  �الأوىل،  �لنتيجة  �صحة هذه 
غذ�ء  بالفعل  هي  �لكينو�  ف��اإن  للباحثني؛ 
يجب و�صعه يف �لقائمة، الأنَّ هذه �حلبوب، 

من  �لعديد  تقدم  �جلنوبية،  �أم��ري��ك��ا  م��ن 
�ل��ف��و�ئ��د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، ك��م��ا �أن��ه��ا غ��ن��ي��ة جد�ً 
و�مل���ع���ادن   ،Eو  Cو  B ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات: 
وهي  و�ملغني�صيوم«،  و�حلديد  »�لكال�صيوم 
وللكينو�  و�الأل����ي����اف.  ل��ل��ربوت��ني  م�����ص��در 
ي�صتبه  �لتي  �لفو�ئد  من  جمموعة  �أي�صاً 
�لباحثون �أي�صاً يف �أن لها تاأثري�ً �إيجابياً يف 

�أمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية.

ملاذا ي�ساب االأطفال 
بالديدان كثريًا؟

�لدول  يف  �الأط��ف��ال  معظم  ي�صاب 
�ل��غ��ن��ي��ة ب���ال���دي���د�ن مب���ع���دل �أق���ل 
�الأق���ل نظافة. وهناك  �ل���دول  م��ن 
ن���وع و�ح���د م��ن �ل���دي���د�ن مرتبط 
بالب�صرية منذ �لقدم حتى �أنه عرث 
ث��دي��ي��ات متحجرة  ب����ر�ز  ع��ل��ي��ه يف 
منذ 230 مليون عاماً، هو �لدودة 

�لدبو�صية.
جديدة،  �أ�صرت�لية  در��صة  وح�صب 
�لدبو�صية  �ل����دودة  ع���دوى  تنت�صر 
�أطفال  م���ن   50% و   5% ب���ني 
�أ�صرت�ليا.  يف  �البتد�ئية  �ملدر�صة 
�لب�صر  �أج�صام  يف  �لديد�ن  وتعي�س 
�الأطفال  خا�صة  �لعامل،  �أنحاء  يف 
و�لبالغني  ع����ام����اً،  و11   4 ب���ني 

�أي�صاً.
بالتهابات  �ل����ع����دوى  و�رت���ب���ط���ت 
�لبول،  �ل��ز�ئ��دة، و�ملهبل، وجم��رى 

لكن هذ� �الرتباط لي�س �صائعاً.
حول  حّكة  �ل��دي��د�ن  ه��ذه  وت�صبب 
�ل�صرج، ما يوؤدي �إىل خد�س بي�س 
�ل���رب�ز،  يف  ج���د�ً  �ل�صغري  �ل����دودة 
�إىل �لفم عرب  �أخ��رى  فتنتقل مرة 
�أو من طفل الآخر، وعن  �الأ�صابع، 

طريق �لبيجامات.
عينة  بتحليل  �ل���ع���دوى  وت��ك�����ص��ف 
�ل��رب�ز، وي�صف �لطبيب عقار  من 
�الأ�صرة،  �أف����ر�د  لكل  م��ي��ب��ي��ن��د�زول 
�أ�صبوعني  ت��ك��ر�ر �جل��رع��ة بعد  م��ع 
ل�����ص��م��ان �ل�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل����دودة 

�لدبو�صية يف �ملنزل.
وت���������ص����م����ل ط��������رق �ل�����وق�����اي�����ة من 
و�أغطية  �ملالب�س،  غ�صل  �ل��ع��دوى، 
�ل�����ص��اخ��ن، وغ�صل  ب���امل���اء  �ل�����ص��ري��ر 
�أظافر  وف����رك  ب��ان��ت��ظ��ام  �ل��ي��دي��ن 
�الأطفال  منع  وحماولة  �الأ�صابع، 
�أ�صابعهم،  م�س  من  �الإمكان  قدر 
من  غ��ريه��ا  �أو  �الأل���ع���اب  م�����س  �أو 

�الأ�صياء �لتي قد حتمل �لبي�س.

جوين ديب يعود 
للإخراج بعد 25 عاما

يعود  ع���ام���ا   25 د�م  غ���ي���اب  ب��ع��د 
�ل��ن��ج��م �ل��ع��امل��ي ج��ون��ى دي���ب مرة 
�الأفالم  �أخ��رىم��ن جديد الإخ���ر�ج 
ي�صارك   �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  �لطويلة 
�آل بات�صينو  و باري نافيدي  يف �إنتاج 

�مل�صروع �جلديد.
�ل�����ف�����ي�����ل�����م �جل���������دي���������د، ب����ع����ن����و�ن 
حول  وي���دور   ،Modigliani
 Amedeo �الإي���ط���ايل  �ل��ف��ن��ان 
ماأخوذ  وه���و   Modigliani
 ،Dennis McIntyre عن 
موديلياين  ح���ول  �ل��ف��ي��ل��م  وي�����دور 
مليئة  ���ص��اع��ة   48 ي��ع��ي�����س  �ل�����ذي 
�إىل  حياته  تغري  �ل��ت��ي  ب���االأح���د�ث 

�الأبد.
�ملتابعني  بني  �نت�صار�ً  �خل��رب  لقي 

حيث عربو� عن حتم�صهم لذلك.

خطر  تقلل  امل�سي  من  دقائق   5
االإ�سابة مبر�ض ال�سكري.. لكن متى؟

التمارين  من  دقائق  ب�شع  ممار�شة  اجليد  من  �شيك�ن  مبا�شرة،  الطعام  تناول  بعد 
البدنية، حتى مع كثافة منخف�شة، لل�قاية من خطر الإ�شابة مبر�ض ال�شكري. 
لدينا يف بع�ض الأحيان انطباع باأن عملية اله�شم تتطلب اأن نرتاح. لكن هذه يف 
درا�شة  وتذكرنا  خرافة،  جمرد  اله�شمي" لي�ض  "امل�شي  اإن  �شيئة.  الفكرة  ال�اقع 

ن�شرت يف جملة Sports Medicine، بذلك.
اإن اإطالة �شاقيك، حتى لب�شع دقائق بعد النتهاء من ال�جبة، من �شاأنه اأن ي�شاعد 

يف ال�قاية من مر�ض ال�شكري من الن�ع الثاين.

�الأ�صبوع  ول��دو� قبل  �أن يعاين من  �ملرجح  �إن من  در��صة جديدة  قالت 
�النتباه  نق�س  با�صطر�ب  مرتبطة  �أع��ر����س  م��ن  �حل��م��ل  م��ن   39 �ل��� 
وفرط �لن�صاط. ويعترب �حلمل كاماًل عندما تتم �لوالدة بني �الأ�صبوع 
39 و41. وي�صيب ��صطر�ب نق�س �النتباه وفرط �لن�صاط �أكرث من 
�ملتحدة، وقد وجدت  �لواليات  �ملدر�صة يف  �صن  �الأطفال يف  %10 من 

در��صات �صابقة رو�بط بني �أعر��صه وبني �لوالدة قبل �الأ�صبوع �ل� 37.
�أوف  "جورنال  ُن�����ص��رت يف دوري����ة  �ل��ت��ي  �ل��در����ص��ة �جل���دي���دة  وب��ح�����ص��ب 
بدياتريك�س"، مت بحث �رتباط �لوالدة بني �الأ�صبوع �ل� 37 و41 وبني 
�أعر��س هذ� �ال�صطر�ب، وتبني �أن بع�س �أعر��صه تظهر لدى �الأطفال 

يف �صن 9 �صنو�ت، �إذ� كانو� قد ولدو قبل �الأ�صبوع �ل� 39 من �حلمل.
و�أجريت �لدر��صة يف جامعة روجترز حتت �إ�صر�ف �لربوفي�صورة نان�صي 
ب�  �خلا�صة  �لبيانات  حتليل  فيها  ومت  �الأط��ف��ال،  طب  �أ�صتاذة  ريت�صمان 

وعائالتهم. طفل   1400
37 و38 ح�صلو�  �أن �الأطفال �ملولودين مبكر�ً بني �الأ�صبوع �ل�  وتبني 
على درجات �أعلى ب�صكل ملحوظ يف مقايي�س ت�صنيف ��صطر�ب نق�س 
�النتباه وفرط �لن�صاط مقارنة مبن ولدو� بعد فرتة كاملة بني �الأ�صبوع 

�ل� 39 و41.

الوالدة املبكرة ترتبط باأعرا�ض 
نق�ض االنتباه وفرط الن�ساط
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�ش�ؤون حملية
ت�شهم يف م�شاعدة �شّناع القرار على اختيار البدائل

فريق بحثي من مركز االإمارات الأبحاث التنقل يف جامعة االإمارات يبتكر منهجية جديدة متكاملة لتقييم م�ساريع الطرق

مب�شاركة نخبة من املتخ�ش�شني واخلرباء 

�سرطة دبي تنظم ملتقى �سيفيًا للمبتعثني للميتافري�ض

اأكادميية �سرطة دبي تقابل الراغبني بااللتحاق يف برامج الدرا�سات العليا وامل�سائية

••العني-  الفجر

طّور مركز �الإمار�ت الأبحاث �لتنقل لدى 
جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، منهجية 
متكاملة تهدف �إىل تقييم تكلفة دورة حياة 
�ملختلفة  مر�حلها  خالل  �لطرق  م�صاريع 
وحتديد �آثارها �مل�صتد�مة. ومن �صاأن هذه 
�لقر�ر  �صّناع  م�صاعدة  �ل�صاملة  �لدر��صة 
يخ�س  فيما  �الأمثل  �لبد�ئل  �ختيار  على 
�ملُخطط  �لتحتية  �ل��ب��ن��ى  م��ر�ف��ق  �إن�����ص��اء 
�العتماد عليها لفرتة تفوق �ل� 50 عاًما. 
وت����اأخ����ذ ه����ذه �مل��ن��ه��ج��ي��ة ك���اف���ة �الأط������ر�ف 
ذلك  �الع��ت��ب��ار مب��ا يف  بعني  �لعالقة  ذوي 
�حلكومية  )�ل�صلطات  �مل�صلحة  �أ�صحاب 
�لطاقة  ومقد�ر  و�لتكلفة  و�مل�صتخدمني( 
�ملُ�صتهلكة و�النبعاثات �مللوثة وذلك �صمن 
ف�صاًل  �مل�����ص��روع،  م��ر�ح��ل  م��ن  مرحلة  �أي 
و�إنتاج  �خل��ام  �مل��و�د  ��صتخر�ج  تكاليف  عن 
و�لت�صغيل  �لبناء  وعمليات  ونقلها  �مل���و�د 
و�ال���ص��ت��خ��د�م )ك��احل��رك��ة �مل���روري���ة �لتي 
و�إعادة  �لطرق( و�ل�صيانة  �صت�صهدها هذه 

�لتاأهيل عند نهاية عمرها �الفرت��صي.
�لر�ئدة  �ل��در����ص��ة  ه��ذه  نتائج  ُن�صرت  وق��د 
�ل�����دك�����ت�����ور حمد  ب����ق����ي����ادة  مّت�������ت  �ل�����ت�����ي 
�جل�����ص��م��ي و�ل����دك����ت����ور ع���م���ري ح�������ص���ن، يف 
 Journal of Cleaner" جم��ل��ة 

�إحدى  وهي  Production" �لعلمية 
�أبحاث  جم���ال  يف  جم���الت  خم�س  �أف�����ص��ل 
م�صاعدة  يف  �أهميتها  وتكمن  �ال�صتد�مة، 
����ص���ّن���اع �ل����ق����ر�ر د�خ������ل دول������ة �الإم��������ار�ت 
�أنظمة  ت�صميم  حت�����ص��ني  ع��ل��ى  وخ��ارج��ه��ا 
ومعاجلتها  ت�صغيلها  وط��رق  �ل��ربي  �لنقل 
�الفرت��صي  عمرها  نهاية  �إىل  ت�صل  حني 
م��درو���ص��ة. ومن  علميٍة  �أ�ص�ٍس  وف��ق  وذل��ك 
ناحيٍة �أخرى، �صّلطت �لدر��صة �ل�صوء على 
�جلهات  خمتلف  بني  ما  �لتعاون  ���ص��رورة 
�لفعالة.   �ال���ص��ت��د�م��ة  لتحقيق  �ملخت�صة 
�جل�صمي،  حمد  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  م��ن جانبه 
�لتنّقل،  �الإم�����ار�ت الأب��ح��اث  م��دي��ر م��رك��ز 
ُم�صّلطاً �ل�صوء على �أهمية هذه �لدر��صة: 

بطبيعتها  تنطوي  �لطرق  م�صاريع  "�إن 
على �لعديد من �الآث��ار �لبيئة ناهيك عن 
تكاليفها �ل�صخمة. ويعود �ل�صبب �الأهم يف 
�الأعباء �لبيئية �لتي تقع على عاتق عمال 
�لطرق �إىل �ملو�د �مل�صتهلكة خالل عمليات 
و�الإ�صمنت  )كاالإ�صفلت  �ل�صيانة  �أو  �لبناء 
�أمام  و�لتي تقف عائًقا  �ل�صاخن(  �ملختلط 
�إن�صاء وت�صغيل طرق خالية من �لكربون". 
�لبيئية  �ل��ت��ج��اوز�ت  " ل��ت��ف��ادي  و�أ����ص���اف: 
�أن  �ل�����ص��روري  �لتكاليف، م��ن  و�حل���ّد م��ن 
و�صّناع  و�مل��خ��ط��ط��ون  �مل��ه��ن��د���ص��ون  ُي��ط��ب��ق 
�لقر�ر تقنيات �لتح�صني �صمن كافة مر�حل 
�مل�����ص��روع و�ل��ن��ظ��ر �ل��ي��ه��ا ب�����ص��ورة �صمولية 
م��ت��ع��ددة �ل��ع��و�م��ل ب���داًل م��ن �ل��ل��ج��وء �إىل 
�خليار�ت �لتي قد تبدو هي �الأن�صب ملرحلة 
منهجيات  ت��وؤك��د  فح�صب.  �الأويل  �ل��ب��ن��اء 
حتليل دورة حياة م�صاريع �لطرق �صرورة 
و�ال�صتد�مة  �لتكلفة  ما بني  �لعالقة  �أخذ 
ع�����رب حتديد  وذل��������ك  �الع�����ت�����ب�����ار،  ب���ع���ني 
مر�حل  م��ن  مرحلة  ك��ل  خ��الل  �لتكاليف 
�لنو�حي  من  وتقييمه  �مل�صروع  حياة  دورة 
�لبيئية و�الجتماعية و�القت�صادية". وقال 
�لدكتور عمري ح�صن، باحث �أول يف مركز 
مبادئ  مو�صًحا  �لتنقل  الأبحاث  �الإم��ار�ت 
�ملبد�أ  " ي��ق��وم  �ل����ر�ئ����دة:  �مل��ن��ه��ج��ي��ة  ه����ذه 
على  �جل��دي��دة  �ملنهجية  ل��ه��ذه  �الأ���ص��ا���ص��ي 

�ملرجوة  �مليز�ت  �أو  �حلاجة  بتحديد  �لبدء 
�ل��ربي وذل��ك فيما يخ�س  �لنقل  يف نظام 
على  ت�صتخدمه  �لتي  و�مل��رك��ب��ات  �لطريق 
للمركبات  �لكبري  لالأثر  نظًر�  �صو�ء  ح��ّد 
على �لطرق. بعد ذلك، �تباع نظام متكامل 
�مل���دع���وم���ة ن��ظ��رًي��ا ملعرفة  �مل����ع����ادالت  م���ن 
�صمات نظام �لنقل �لربي �لتي يرغب فيها 
عموم م�صتخدمي �لطريق، مثل �لت�صميم 
�الأف�صل، وتو�صيع م�صار�ت �ل�صارع، وتوفري 
�أنظمة �لنقل �لعام على �لطريق، وما �إىل 
ذل����ك. ث���م ي��ت��ّم �الأخ�����ذ مب�����ص��ورة �خل���رب�ء 
�إمكانية  ملناق�صة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل�����ص��ل��ط��ات 
تطبيق �ل�صمات �لتي يرغب بها �جلمهور. 
�ملخططون  خ���الل���ه���ا  م����ن  وي�����ص��ت��خ��ل�����س 

�لربي  �لنقل  �أنظمة  �أ�صكال  ت�صم  قائمة 
�لتجريبي  �لتحليل  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  �ملحتملة 
�أثر  حت��دي��د  م��ع  �مل�صلحة  �أ���ص��ح��اب  الآر�ء 
ك���ل م��رح��ل��ة م���ن م���ر�ح���ل دورة ح��ي��اة كل 
منها با�صتخد�م �أدو�ت تتنا�صب مع معايري 
�لدقيقة  �مل��ح��اك��اة  منذجة  مثل  �ل�صناعة 
بيانات  وق���اع���دة  �مل��رك��ب��ة(  �أد�ء  )ل��ت��ق��ي��ي��م 
�لطرق.  الأع����م����ال   "Ecoinvent"
يتم  و�ملو�زنة،  للتحقق  وكاإجر�ء �حرت�زي 
حتديد  على  تقوم  ثانوية  مرحلة  تطبيق 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �خل������رب�ء  �أه�������د�ف 
ونوًعا  ك���ّم���اً  �مل��ق��رتح��ة  �ل���ب���د�ئ���ل  ل��ت��ق��ي��ي��م 
�لنقل  لنظام  �ل�صاملة  �ال�صتد�مة  وتعزيز 
�لفريق  ". وعمل  �لذي مت تقييمه  �لربي 
�الإم��������ار�ت الأبحاث  م���رك���ز  م���ن  �ل��ب��ح��ث��ي 
من  �ال�صتد�مة  �أد�ء  منذجة  على  �لتنقل 
خالل تطبيق نتائج �لدر��صة على �لطرق 
�لنهج  ه��ذ�  وباتباع  �أبوظبي.  يف  �ل�صريعة 
�ملُعاد  �مل��و�د  ��صتخد�م  على  �لقائم  �جلديد 
تدويرها الأعمال �لطرق و�إن�صاء نظام نقل 
و�حتياجات  �ملركبات  ياأخذ  ديناميكي  عام 
�جلمهور بعني �العتبار، ووجد �أن �نبعاثات 
�مللوثات قد تنخف�س بن�صبة تفوق �ل� 55٪ 
مع تقليل �لتكاليف بن�صبة 51٪ )3.65 
مليار دوالر( على مد�ر دورة �حلياة �ملمتدة 

�إىل 30 عاًما.

•• دبي-الفجر: 

�صهد �صعادة �للو�ء طيار �أحمد حممد بن ثاين، �لقائد 
ملبتعثي  �ل�صيفي  �مللتقى  بالوكالة،  دبي  ل�صرطة  �لعام 
���ص��رط��ة دب����ي ل��ل��م��ي��ت��اف��ري���س، و�ل�����ذي ن��ظ��م��ه جمل�س 
�لقيادة  مبقر  و�لتطوير  �الأب��ح��اث  مبنى  يف  �ملبتعثني 
و�خلرب�ء،  �ملتخ�ص�صني  من  نخبة  مب�صاركة  �لعامة، 
�أحمد  �لدكتور حممد  �الأ�صتاذ  �للو�ء  وبح�صور �صعادة 
�الأكادميية  ل�����ص��وؤون  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  م�صاعد  ف��ه��د،  ب��ن 
�لرئي�س  �ل���زرع���وين،  م����رو�ن  و�ل���ت���دري���ب، و�ل��دك��ت��ور 
كبار  م��ن  وع���دد  ت�صني،  للبلوك  دب��ي  مل��رك��ز  �لتنفيذي 
�ملبتعثني  �لد�ر�صني  و�ملوظفني  و�مل�صوؤولني  �ل�صباط 
وعدد  �مليتافري�س،  تخ�ص�س  لدر��صة  دبي  �صرطة  من 

من طلبة �جلامعات.
�مللتقى،  ث��اين، يف  بن  �أحمد  �ل��ل��و�ء طيار  �صعادة  و�أك��د 
خا�صا  �هتماما  �أول��ت  دب��ي  ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن 
�ملنا�صبة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��م  وه���ي���اأت  �مل��ب��ت��ع��ث��ني،  ب��ال��ط��ل��ب��ة 
ل���الن���ط���الق ن��ح��و �ل��ع��ل��م و�مل���ع���رف���ة و�ك���ت�������ص���اب علوم 
ليكون  �ملبتعثني  جمل�س  �إن�صاء  يف  و�ملتمثلة  �مل�صتقبل، 
�مل�صتوى  على  وجتمعهم  �صوؤونهم،  تنظم  �لتي  �ملن�صة 
�لعاملي ويف خمتلف �لدول، فهم �صفر�ء �صرطة دبي يف 
�خلارج و�ل�صورة �مل�صرقة للموؤ�ص�صة �ل�صرطية �لر�ئدة 

وللوطن.
يف  ب�صري  ك���ادر  ب��وج��ود  نفخر  �إن��ن��ا  �صعادته:  و�أ���ص��اف 
�صرطة دبي، على م�صتوًى عاٍل من �لكفاءة يف خمتلف 
�لذي  �الأمر  �مل�صتقبل،  �لتخ�ص�صات مبا فيها جماالت 
ملو�كبة  و�صعيها  دب���ي  ���ص��رط��ة  ����ص��ت��ع��د�د  م���دى  يعك�س 
�لتقنيات  �ل��ع��امل يف جم��ال  ي�صهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��والت 
�الفرت��صي،  و�لعامل  �ال�صطناعي  و�ل��ذك��اء  �حلديثة 
له،  ج��اه��ز�  ي��ك��ون  �إال مب��ن  ي��ع��رتف  �مل�صتقبل ال  ك���ون 
وم�صتعد� لتحوالته، وهو نهج �لقيادة �لعامة ل�صرطة 
دبي منذ �لقدم، يف �مل�صي قدما نحو �مل�صتقبل بجاهزية 

عالية.
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �صعيد،  حمد  نقيب  ق��ال  ب���دوره 
�أمانة  مع  بالتعاون  ياأتي  �مللتقى  تنظيم  �أن  �ملبتعثني، 
و�إد�رة  �البتكار،  ومركز  �حلكومية،  �ملبادر�ت  جمال�س 

�ل��ب��ع��ث��ات و�ال���ص��ت��ق��ط��اب، وم��رك��ز دع���م �ت��خ��اذ �لقر�ر 
مناق�صة  بهدف  دب��ي،  �صرطة  يف  �مل�صتقبل  و��صت�صر�ف 
�أفكار �لطلبة، وطرح مقرتحاتهم ومعرفة �حتياجاتهم 
�لعامل  و�مل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف جم����ال  �ل���ف���رتة �حل��ال��ي��ة  يف 
ور�صم  و�كت�صاف مو�هبهم  "�مليتافري�س"،  �الفرت��صي 
مالمح �خلطة �مل�صتقبلية ملجل�س �لطلبة �ملبتعثني يف 

جمال تخ�ص�صات �مل�صتقبل.

جل�شة خرباء 
�أد�ره����ا  �ل��ت��ي  �الأوىل  �جلل�صة  يف  �مللتقى  و����ص��ت��ع��ر���س 
دبي  ���ص��رط��ة  مبتعثي  �أح����د  �ل��ب�����ص��ت��ك��ي،  �صعيد  �مل����الزم 
�ملحاور قدمها كال من  �مليتافري�س، عدد من  لدر��صة 
ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زرع��وين،  م��ر�ون  �الأ�صتاذ 
�خ�صائي  �ل��زي��ت��وين،  لبنى  و�الأ���ص��ت��اذة  ت�صني،  �لبلوك 
بجامعة  �ال�صرت�تيجي  و�مل��خ��زون  �لتعاونيات  يف  �أول 
�ل�صارقة، و�الأ�صتاذ مازن �صنجر، رئي�س �ال�صرت�تيجية 
�لتنفيذي مبوؤ�ص�صة نب�س، و�لدكتور حممد �حلمريي 
�ل�صارقة،  بجامعة  �لتكنولوجيا  ن��ق��ل  مكتب  رئ��ي�����س 

�لبيانات  حتليل  يف  حم��ا���ص��ر  �ل��ع��م،  �أح��م��د  و�الأ���ص��ت��اذ 
بجامعة رو�ص�صرت.

�مل�����ص��ارك��ون يف ه���ذه �جل��ل�����ص��ة ع���ن تعريفات  وحت����دث 
�ملادي  و�جلانب  �حلية  و�لتجارب  �الفرت��صي،  �لو�قع 
�أحدثتها  �لتي  و�لتغري�ت  �مل��ج��ال،  لهذ�  و�القت�صادي 
��صتخد�م  عملية  مع  �لت�صريع  يف  كوفيد19-  جائحة 
�لتقنيات يف �لتعليم عن بعد، �الأمر �لذي فر�س طريقة 
جديدة للتفكري �مل�صتقبلي بالتعليم، وم�صتقبل �لتعليم 
مبا  �لتخ�ص�صات  خمتلف  يف  و�الفرت��صي  �حل�صوري 
�مل�صاركون،  و��صتعر�س  كما  و�لهند�صية.  �لعلمية  فيها 
عامل  �إىل  �ل�صخ�س  و�صول  بكيفية  متعلقة  مو��صيع 
من  �مل�صتفيدة  و�لفئات  �ملفتوح،  و�ل��ع��امل  �مليتافري�س 
�ل���ع���امل �الف���رت�����ص���ي، و�ال���ص��ت��ث��م��ار�ت �ل�����ص��خ��م��ة من 
ق��ب��ل �ل�����ص��رك��ات �ل���ك���ربى و�ل������دول و�ل��ع��ائ��د م���ن هذ� 
�لقطاع، و�الآثار �ملتوقعة على �لتو��صل �الجتماعي يف 
�ملجتمع، و�لت�صريعات و�ل�صيا�صات و�ملخاوف و�ملخاطر 
و�الأخالقيات  �الفرت��صي  �لعامل  و�أخالقيات  �الأمنية 
و�ملوؤ�ص�صات  �حل��ك��وم��ات  ج��اه��زي��ة  وم���دى  �الإن�����ص��ان��ي��ة، 

و�ل�صلبيات  �مل�صتقبل،  وجر�ئم  �لت�صارع،  لهذ�  �الأمنية 
�ملتوقعة، و�ل�صعور باالأمان يف هذ� �لعامل.

حتدي الأفكار 
حتدي  بفعالية  �لفائز  �لفريق  تكرمي  �مللتقى  و�صهد 
لطلبة  دب��ي  �صرطة  �أطلقتها  م�صابقة  وه��ي  �الأف���ك���ار، 
�جلامعات يف �لدولة �ملتخ�ص�صني يف هذ� �ملجال بهدف 
��صتقطابهم، لتقدمي �أبحاث و�أفكار تتعلق بامليتافري�س، 
�لفريق  وف��از  ف��رق،   5 �لنهائية  للمرحلة  تاأهل  حيث 
بدر  وم��ه��ا  �لبلو�صي،  علي  ���ص��وق  �لطالبة  م��ن  �مل��ك��ون 
�لزعابي من �جلامعة �الأمريكية يف ر�أ�س �خليمة، بعد 
عر�س �الأبحاث على جلنة تخ�ص�صية الختيار �ملو�هب 
عن  ممثلني  �للجنة  و�صملت  �لفائز.  �لفريق  و�إع��الن 
و�أمني  �مل�صتقبل،  و��صت�صر�ف  �لقر�ر  �تخاذ  دعم  مركز 
�لعلماء،  وجمل�س  �حلكومية،  �مل��ب��ادر�ت  جمال�س  ع��ام 
وخمترب �البتكار، و�إد�رة �لبعثات و�ال�صتقطاب ب�صرطة 

دبي.
جل�شات وع�شف ذهني

�الأوىل  حملت  نقا�صية،  جل�صات   3 �مللتقى  وت�صمن 
ماهيتها  �مليتافري�س"،  �الف��رت����ص��ي  "�لعامل  ع��ن��و�ن 
و�لثانية  �ل��ع��امل،  ب��ه��ذ�  �ملتعلقة  �الأم��ن��ي��ة  و�جل���و�ن���ب 
و�ملو�هب  �مليتافري�س"،  يف  �لو�عدة  �ملو�هب  "�كت�صاف 
�ملطلوبة  و�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات  ����ص��ت��ق��ط��اب��ه��ا  ي��ج��ب  �ل���ت���ي 
�ل��ت��ي ي��ج��ب �ال���ص��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا، �أم����ا �جل��ل�����ص��ة �لثالثة 
باجلر�ئم  �ملتعلقة  �مل��م��ار���ص��ات  "�أبرز  ع��ن��و�ن  فحملت 
�لدولية يف مكافحة  �ملمار�صات  و�أف�صل  �الفرت��صية"، 
�جلر�ئم �الفرت��صية، كما تخلل �مللتقى جل�صة ع�صف 

ذهني.

ت��شيات 
�أهمية  �مل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى  �مل��ب��ت��ع��ث��ني يف  و�أو�����ص����ى جم��ل�����س 
�إعد�د  حيث  من  دب��ي  ب�صرطة  �جلامعات  ورب��ط  تعزيز 
�الفرت��صي،  للعامل  �ل�صرطية  �لتطبيقات  عن  �أبحاث 
�مليتافري�س،  يف  و�ملتميزة  �لو�عدة  �ملو�هب  و��صتقطاب 
و�الإث��ر�ء �ملعريف عن �لعامل �الفرت��صي وتطبيقاته يف 

�ملجاالت �ل�صرطية.

•• دبي-الفجر:

و��صلت جلنة �ملقابالت �ل�صخ�صية لرب�مج �الأكادميية، 
برئا�صة �لعقيد �لدكتور �أحمد حممد يو�صف �ل�صحي، 
عميد �أكادميية �صرطة دبي، مقابالت �لطلبة �لر�غبني 
وبرنامج  �ل��ع��ل��ي��ا،  �ل���در�����ص���ات  ب���ر�م���ج  يف  ب��االل��ت��ح��اق 
�لدر��صات �مل�صائية �ملنتظمة للعام �الأكادميي 2022-

2023م.
وبتوجيهات  �للجنة حتر�س  �أن  �ل�صحي،  �لعقيد  و�أك��د 
�لطلبة  ��صتقطاب  على  ل��الأك��ادمي��ي��ة،  �لعليا  �الإد�رة 
�ل�صروط  عليهم  تنطبق  �ل��ذي��ن  ع��ل��م��ي��ا،  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�لو�جب تو�فرها مبا ين�صجم مع �لالئحة �لتنظيمية 
يف �الأكادميية، وفق ��صرت�طات وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
يف دول��ة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، من خالل �صل�صلة 
م��ن حيث  وق��در�ت��ه��م  مل��ه��ار�ت��ه��م  تقييمية  �خ��ت��ب��ار�ت 

و�ل���ق���درة على  �ل��ت��و����ص��ل  �لعلمي وم���ه���ار�ت  �مل�����ص��ت��وى 
وم��ع��اي��ري مدرو�صة،  �أ���ص�����س  و���ص��م��ن  �ل����ق����ر�ر،  �ت���خ���اذ 
من  عالية  كفاءة  على  علمية  ك��و�در  تخريج  يف  ت�صهم 
و�لتطلعات  و�لغايات  �الأه���د�ف  تخدم  و�ملعرفة  �لعلم 
�لعامة  �لقيادة  حتقيقها  �إىل  ت�صعى  �لتي  �مل�صتقبلية 
ل�صرطة دبي. وقامت �للجنة، بح�صور �ملقدم �لدكتور 
�لعليا،  �لدر��صات  كلية  مدير  �أحمد،  دروي�س  مر�صية 
�لقبول  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ك��ع��ب��ي،  ح��م��د  خليفة  و�مل���ق���دم 
و�لت�صجيل، و�لر�ئد يو�صف ح�صن �لبلو�صي، مدير كلية 
�لدكتور  و�لنقيب  بالوكالة،  �ل�صرطة  وعلوم  �لقانون 
عبد �لرحمن جمعة حممد �صرف، مدير �إد�رة �لعمادة 
�لكعبي،  نا�صر  حممد  �ل��دك��ت��ور  و�لنقيب  ب��ال��وك��ال��ة، 
مبو��صلة  بالوكالة،  �مل�صائية  �ل��در����ص��ات  ق�صم  رئي�س 
�إجر�ء �ملقابالت مع �لطلبة الختيار �أف�صل �ملتقدمني، 

مبا يتنا�صب مع خمرجات �أكادميية �صرطة دبي.

يت�شمن الربنامج عرو�شًا عاملية ت�شمل 
الباليه والأوبرا واحلفالت امل��شيقية

دبي اأوبرا ت�ست�سيف جمموعة من 
العرو�ض خلل �سهر �سبتمرب املقبل

•• دبي- الفجر

�أعلنت دبي �أوب��ر�، ، عن جمموعة �لعرو�س �لتي �صت�صت�صيفها خالل �صهر 
�صبتمرب، و�لتي ت�صّم �أربعة عرو�س وحفالت مو�صيقية م�صهورة عاملياً.

�لباليه  حلفل  عرو�س  خم�صة  �صهر،  مل��ّدة  ي�صتمّر  �ل��ذي  �لربنامج  يت�صّمن 
�الأوبر�  وعر�س  �لع�صور،  م��ّر  على  �الأروع  �حل��ّب  ة  ق�صّ وجولييت،  روميو 
�ملميزة ال تر�فياتا، و�حلفل �ملو�صيقي Ghostly Kisses �لذي تقّدمه 
�إىل  باالإ�صافة  �لكندية،  �لفرن�صية  �الأغ��اين  وكاتبة  �ملغنية  �صوفيه،  مارغو 
من  �أكرب تكرمي يف �لعامل مللك �لبوب �لر�حل، مايكل جاك�صون �لذي يت�صّ

جمموعة من �أجمل �أغنياته يف ��صتعر��س عاملي �مل�صتوى.
 11 9 وحتى  ة �حلّب �الأروع على مّر �لع�صور، من  روميو وجولييت، ق�صّ

�صبتمرب – عر�س باليه
�أّلفها  يقّدم هذ� �لعر�س فر�صة لال�صتمتاع مب�صاهدة �لتحفة �لفنية �لتي 
باحلياة  ناب�س  فني  عر�س  خ��الل  من  وجولييت،  روميو  �صك�صبري،  وليم 
تقدمه "فرقة باليه جورجيا" �ملرموقة. ويحكي �لر�ق�صون �ملبدعون ق�صة 
بينهما  جتمع  �لتي  �لربيئة  �حل��ّب  وعالقة  وجولييت،  روميو  �لعا�ِصَقني، 
وتتعرّث بعدها بخ�صاٍم �صديد بني عائلتيهما �ملتنازعتني، حيث تنتهي �أخري�ً 
باأحد�ث ماأ�صاوية، وُتقّدم َرق�صات �لباليه �ملبهرة على �أنغام مو�صيقى �ملُلّحن 

�ل�صهري �صريجي بروكوفييف.
ال تر�فياتا، من 13 وحتى 14 �صبتمرب – �أوبر�

ال تر�فياتا، �الأوبر� �ملوؤّلفة من ثالثة م�صاهد للملّحن �الإيطايل جوزيبي 
فريدي، ت�صتند �إىل م�صرحية "�صّيدة �لكاميليا" �ملقتب�صة من رو�ية �ألك�صندر 
�ملو�صيقية  �ملقطوعات  �أك��رث  �إح��دى  �الأوب��ر�  وتت�صّمن هذه  �الب��ن.  دوما�س 
بني  �ل�صاحرة  ف��ريدي  حتفة  تتباين  كما   ، وم��اأ���ص��اوي��ة  ورومان�صية  �صهرة 
م�صاهد �حلفالت و�للحظات �لرقيقة من خالل �أد�ء �آ�صر يخطف �الأنظار.

غنائية بوب  حفلة   - �صبتمرب   Ghostly Kisses، 17
ميّثل �حلفل �لغنائي Ghostly Kisses م�صروعاً مو�صيقياً حاملاً ملارغو 
خالل  �لعر�س  ويقام  �لكندية،  �لفرن�صية  �الأغ��اين  وكاتبة  �ملغنية  �صوفيه، 
�أوب��ر�. يت�صّمن �حلفل جمموعة من �الأغاين  �أم�صية و�ح��دة فقط يف دبي 
�أخرى  �أغ��اين  �إىل  باالإ�صافة   ،"Heaven، Wait" �الأول  �ألبومها  من 
�لغنائي  �حل��ف��ل  و�صيكون   ،Heartbeatو  ،Empty Note مثل 
�لوحيد  �ملو�صيقي  و�حل��ف��ل  �الآن  حتى  �الأك���رب   Ghostly Kisses
ل�لفنانة "�صوفيه" يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �أفريقيا خالل ف�صل 

�خلريف.
حفل مو�صيقى �لبوب

ت�صت�صيف دبي �أوبر� �أكرب تكرمي عاملي مللك �لبوب �لر�حل مايكل جاك�صون 
 ،Billie Jean يف دبي الأول مّرة ، ويت�صّمن �لعر�س �أ�صهر �أغنياته مثل
 Black orو ،Smooth Criminalو ،Beat Itو ،Thrillerو
White، وغريها. ويوؤدي هذه �الأغنيات �خلالدة �لفنان رودريجو تيزر، 
و�لذي يقّدم ��صتعر��صاً عاملياً ي�صمل حياة و�أعمال �لفنان مايكل جاك�صون، 
مع �لرق�صات و�الأزي��اء �خلا�صة �مل�صممة من قبل الفيل �صميث، �لر�ق�س 
ملك  الأي��ام  �لزمن  عرب  تعيدنا  �لتي  نف�صه،  �لبوب  ملك  رق�صات  وم�صّمم 

�لبوب �لذهبية.
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حد  على  واجل�شدية  العقلية  ال�شحة  على  ت�ؤثر  وقد  املفرط،  التعب  بحالة  الإره��اق  ي��شف 
�ش�اء.

ول�ش�ء احلظ، فاإن الكثري منا ل يدرك الأعرا�ض املختلفة لالإرهاق، وه� ما قد يجعلنا ن�شخ�ض 
احلالة بعد ف�ات الأوان.

 Delamere وللم�شاعدة يف حتديد الأعرا�ض املنذرة للحالة تقدم عيادة اإعادة التاأهيل اخلا�شة
بع�ض العالمات اجل�شدية الأقل �شهرة لالإرهاق الذي يل�ح يف الأفق، والتي يجب معرفتها ل�شمان 

ت�شخي�ض مبكر.

ال�شداع
�أن يحدث �صد�ع �لتوتر غالبا نتيجة �الإجهاد �ملزمن،  ميكن 

و�إذ� ��صتمرت يف �الإ�صابة به، فقد يكون �الإرهاق هو �ل�صبب.

م�شاكل املعدة واله�شم
يقول خرب�ء Delamere: "ميكن �أن يوؤثر �الإرهاق �أي�صا 
�إنتاج  �الإجهاد من  يزيد  �لفرد، حيث  �صلبا على �صحة معدة 
هرمونات ونو�قل ع�صبية معينة يف �جل�صم. وميكن �أن يوؤثر 
ما  �ل�صخ�س،  �أمعاء  يف  للبكترييا  �لدقيق  �ل��ت��و�زن  على  ه��ذ� 
يوؤدي �إىل م�صاكل يف �ملعدة مثل ع�صر �له�صم و�لتهاب �ملعدة 

ومر�س �جلزر �ملعدي �ملريئي.
يوؤدي  ويتباطاأ، ما  �له�صم  يتاأثر  �أن  �أي�صا  "ميكن  و�أ�صافو�: 
ب��دال م��ن ذل��ك، ت�صريع  �أو  �إىل �الن��ت��ف��اخ و�الأمل و�الإم�����ص��اك، 

وتفاقم �أعر��س متالزمة �لقولون �لع�صبي".

زيادة ال�زن
ميكن �أن يوؤدي �الإجهاد طويل �الأمد �إىل زيادة �لوزن بطرق 

عدة:
�أوال، عندما تكون حتت �صغط عقلي �صديد، يكون من �ل�صعب 

جد� �تخاذ خيار�ت �صحية. 
ومن �ملحتمل �أن ت�صل �إىل �الأطعمة �لتي حتتوي على ن�صبة 
�لعنا�صر  قليلة  و�الأط��ع��م��ة  و�ل���ده���ون،  �ل�����ص��ك��ر،  م��ن  ع��ال��ي��ة 
�أو يف حم��اول��ة لرفع  ب��ال��ر�ح��ة  �ل�صعور  �أج���ل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، م��ن 
�أن تقوم  �مل���رج���ح  ل���دي���ك. وم����ن غ���ري  �ل���ط���اق���ة  م�����ص��ت��وي��ات 

بالتمرين.
�الإجهاد،  عن  ناجتة  هرمونية  تغري�ت  �أي�صا  هناك  وثانيا، 

و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل زيادة �لوزن.
حول  �لتوتر،  هرمون  با�صم  �مل��ع��روف  �لكورتيزول،  ويتدفق 
لهذ� هو  �الآث��ار �جلانبية  تكون مرهقا، ومن  �جل�صم عندما 
يف  خا�صة  �لدهنية،  �خل��الي��ا  تخزين  على  ج�صمك  ت�صجيع 

منطقة �لبطن.

التغيريات يف الن�م
�لعالية  و�مل�صتويات  "�الإرهاق   :Delamere فريق  يقول 
�لع�صبي  �جل���ه���از  �إف�����ر�ز  يف  يت�صبب  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��وت��ر  م���ن 
�لتي  و�ل��ك��ورت��ي��زول  �الأدري��ن��ال��ني  �ل����ال�إر�دي لهرمونات مثل 
ت�صبب تغري�ت و��صحة يف عاد�ت �لنوم وميكن �أن توؤدي غالبا 

�إىل �الأرق �أو �لتعب".

كرثة نزلت الربد واللتهابات
عن  ي��وم��ا  ت�����ص��اءل��ت  "هل   :Delamere خ����رب�ء  ي��ق��ول 
و�لفريو�صات  �ل���ربد  ل��ن��زالت  �ل��ن��ا���س  �أج�����ص��اد  ت��ع��ر���س  �صبب 
عندما ي�صعرون بالتوتر و�الإره��اق؟. هذ� الأن �الإجهاد يثبط 
�أن متر�س وي�صعب على  �ل�صهل  �ملناعة، ما يجعل من  جهاز 
�جل�صم حماربته".وتابعو�: "�الإجهاد يقلل من عدد �خلاليا 

تقاوم  �ل��ت��ي  �لبي�صاء  �ل���دم  )خ��الي��ا  �جل�صم  يف  �لليمفاوية 
�أكرث عر�صة خلطر �لعدوى.  �لفريو�صات( ما يجعل �جل�صم 
�أن  �أي�صا  �مل�صتمر يعني  �الإج��ه��اد  ف��اإن  ذل��ك،  �إىل جانب  ولكن 
�جل�صم يتكيف مع زيادة �لكورتيزول، ما يجعل جهاز �ملناعة 
�أقل ح�صا�صية له وغري قادر على تنظيم �ال�صتجابة �اللتهابية 

ب�صهولة".

ي�ؤثر على ال�شحة العقلية واجل�شدية على حد �ش�اء

خم�سة اأعرا�ض ج�سدية قد ال تدركها ميكن اأن تكون ناجمة عن االإرهاق

يعتقد النا�ض اأنها "تقدم يف ال�شن"!

علمة حتذير خفية الرتفاع الكولي�سرتول 

�الأ�صخا�س  م��ع��ظ��م  ي��ع��اين  وال 
م���������ن �أع�����������ر�������������س �رت�������ف�������اع 
�ل��ك��ول��ي�����ص��رتول، ل��ذل��ك من 
�لنقاط  رب���ط  ع���دم  �ل�����ص��ه��ل 
�جل�صدية  �ل�������ص���ك���اوى  ب���ني 

و�رتفاع �لكولي�صرتول.
ميكن  ذل������������ك،  وم���������ع 
�رتفاع  ي������وؤدي  �أن 
ت  يا م�صتو

متد  �لتي  �ل�صر�يني  �ن�صد�د  �إىل  با�صتمر�ر  �لكولي�صرتول 
�لدم �إىل �الأطر�ف، وقد يت�صبب ذلك يف ظهور �أعر��س.

ب��ا���ص��م مر�س  �مل��ع��روف��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة،  ه���ذه  ت�صبب  �أن  ومي��ك��ن 
ُيعرف  �ل�صاق  يف  خفيفا  �أمل��ا   ،)PAD( �ملحيطي  �ل�صريان 
�آالم  من  �لنوع  هذ�  �لنا�س  يعزو  ما  "�لعرج".وغالبا  با�صم 
�ل�صاق �خلفيفة �إىل "�لتقدم يف �ل�صن و�لتباطوؤ، كما �أو�صح 

�آندي يل، �أ�صتاذ �لطب يف كلية �لطب بجامعة هارفارد.
وتابع: "لكن �لعرج هو موؤ�صر على �أن �ل�صر�يني �ل�صيقة قد 

تقلل من تدفق �لدم �إىل �ل�صاقني".
وت�صمل �لعالمات �الأخرى ل�صعف تدفق �لدم يف �الأطر�ف 

�ل�صفلية ما يلي:
- ت�صاقط �صعر �ل�صاق.

- تقرحات �لقدم �لتي ال تلتئم.
وتقول NHS: "يجب �أن ترى طبيبا عاما �إذ� كنت تعاين 

من �أمل متكرر يف �ل�صاق عند ممار�صة �لريا�صة".
ه��ذ� جم��رد ج��زء من  �أن  �لنا�س خطاأ  �لكثري من  ويعتقد 
�ل�صخ�س  يجعل  �صبب  يوجد  ال  ولكن  �ل�صن،  يف  �لتقدم 
باعتالل  �الإ�صابة  �ل�صاق.وملنع  يف  �آالم  من  يعاين  �ل�صليم 
�ملرتبطة  �الأخ������رى  و�مل�����ص��اع��ف��ات  �مل��ح��ي��ط��ي��ة  �ل�����ص��ر�ي��ني 
�لكولي�صرتول  م�صتويات  تقليل  يجب  بالكولي�صرتول، 
�حلياة  من��ط  يف  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  ت�صاعد  �أن  �ملرتفعة.وميكن 
ع��ل��ى حت�����ص��ني م�����ص��ت��وى �ل��ك��ول��ي�����ص��رتول ل��دي��ك - وتعزيز 
�لتغيري�ت  بع�س  تقلل  �أن  عام.وميكن  ب�صكل  قلبك  �صحة 
يف نظامك �لغذ�ئي من ن�صبة �لكولي�صرتول وحت�صن �صحة 
�مل�صبعة. �لدهون  تناول  قلبك، و�الأه��م من ذلك هو تقليل 
�مل�صبعة  "�لدهون  �أن  م���ن   Mayo Clinic وحت����ذر 
�ملوجودة �أ�صا�صا يف �للحوم �حلمر�ء ومنتجات �الألبان كاملة 
يجب  ذلك،  من  �لكلي".وبدال  �لكولي�صرتول  ترفع  �لد�صم 
�أن تختار �لدهون غري �مل�صبعة �ملوجودة يف �لزيوت �لنباتية 
و�الأفوكادو و�الأ�صماك �لزيتية.ووفقا جلمعية �لكولي�صرتول 
م�صدر�  �لزيتية  �الأ�صماك  تعد   ،Heart UK �خلريية 
ي�صمى  ما  وحتديد�  �مل�صبعة،  غري  �ل�صحية  للدهون  جيد� 

دهون �أوميغا 3.

يعد ارتفاع ن�شبة الك�لي�شرتول يف الدم مفرت�ض خفي لأنه يهاجم دون اإعطاء حتذير م�شبق.
ول يعد الك�لي�شرتول �شيئا يف ج�هره. وعلى العك�ض من ذلك، فاإن املادة ال�شمعية التي ينتجها الكبد ت�شكل اإحدى اللبنات الأ�شا�شية لأن�شجة اخلاليا ال�شليمة. 

ومع ذلك، فاإن ارتفاع الك�لي�شرتول يعني اأن لديك الكثري من الن�ع "ال�شيئ" وهذا ميكن اأن ي�شبب كل اأن�اع امل�شاعفات.
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�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - فينودكومار �شانامال �شيندهي 
�شانامال ب�شفته مالك موؤ�ش�شة طريق �شمنان لتجاره �الدو�ت �ل�شحيه و�لكهربائية
جزئي جتاري   SHCEXCIPOR2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0003765/ 

�إىل �ملحكوم عليه : فينودكومار �صانامال �صيندهي �صانامال ب�صفته مالك موؤ�ص�صة طريق �صمنان 
لتجاره �الدو�ت �ل�صحيه و�لكهربائية

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:�صوبرميا ل�صناعه 
�ملو�د �لعازله ذ.م.م - فرع دبي  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد 
تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب  تنفيذه 

كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :266600.0درهم
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �عاله خالل )15( يوما من تاريخ 
�عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ بحقك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية
�د�ء �مر    SHCFICICPL2022 /0001977 يف  �لدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / 1- �مل�صاعد للمقاوالت �لفنيه - �لعنو�ن:9490701
2- �لرحله �ل�صعيده ملقاوالت �لتك�صيه و�الر�صيات - �لعنو�ن:9490702

3- �صويتى جون ر�جابان بيالى جون - �لعنو�ن:9490703 
�أعاله  بالرقم  �لدعوى  يف  �ملحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
ل�صالح /فاطمه مطر علي مطر �ل�صام�صي بالتايل ن�س �حلكم نامر �وال بالز�م �ملقدم �صدها 
مبلغ  للطالبة  يوؤدو�  �ن  و�خلام�س  و�لر�بع  �الوىل  �صدهم  �ملقدم  مع  وبالت�صامن  �لثالثة 
مع  وبالت�صامن  �لثالثة  �صدها  �ملقدم  وبالز�م  درهم(  �لف  و�ثنني  ثالثمائه  درهم   )302000(
�ملقدم �صدها �لثانية �ن يوؤديا كذلك للطالبة مبلغ )200000( درهم مائتي �لف درهم و�لفائدة 
�تعاب  مقابل  درهم  وخ�صمائة  و�مل�صاريف  و�لر�صو  �ل�صد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪5
�ملحاماة ورف�صت ماعد� ذلك من طلبات. حكما قابال لال�صتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صره .
�ملحكمة �البتد�ئية �ملدنية       

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : ليد لند للنقل العام �ض.ذ.م.م 
�ل�صكل    ، �لتجاري  �ملركز   - ����س.ذ.م.م  �لعقار�ت  الد�رة  �ل�صقر  ملك   0501 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل��ق��ي��د بال�صجل  653623 رق���م  �ل��رخ�����ص��ة :  ،  رق���م  �ل��ق��ان��وين :���ص��رك��ة  ذ�ت م�����ص��وؤول��ي��ة حم����دودة 
�لتاأ�صري  باأنه قد مت  �الإقت�صاد و�ل�صياحة يف دبي  د�ئ��رة  1076752 مبوجب هذ� تعلن   : �لتجاري 
يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2016/2/21 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2016/2/21  وعلى من لديه �أي 
�عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني احمد احل��شني حما�شب�ن ومراجع�ن قان�ني�ن 
�شركة ال�شخ�ض ال�احد �ض.ذ.م.م ، �لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك يو�صف حممد ر�صول حممد 
كافة  معه  م�صطحباً  فاك�س:044341112   - هاتف:044341111   - خليفة  برج   - بردبي   -

�مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70533 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : احمد احل��شني حما�شب�ن ومراجع�ن قان�ني�ن �شركة ال�شخ�ض ال�احد 
�ض.ذ.م.م ، �لعنو�ن : مكتب رقم 805 ملك يو�صف حممد ر�صول حممد - بردبي - برج خليفة - 

هاتف:044341111 - فاك�س:044341112   

�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�صفية ليد لند للنقل العام �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
وعلى   2016/2/21 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2016/2/21
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70533

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002351 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نوري عبد طوفان ذياب �ل�صمري - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/31 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��صطة وكيل معتمد  �و  ( �صخ�صيا   6 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  -  حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

�إميان �حمد �لعو�شي

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002630 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عبد�هلل �ملاأمون - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��صطة وكيل معتمد  �و  ( �صخ�صيا   8 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  -  حرر بتاريخ  2022/8/15  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

خلود �شامل �ل�شويدي

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0002498 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : عبده عبد�حلي جا�س - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
-  مكتب رقم  )مكتب  �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة  حمكمة عجمان �الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بو��صطة وكيل معتمد  �و  ( �صخ�صيا   8 �لدعوى رقم  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ال تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.  -  حرر بتاريخ  2022/8/15  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

خلود �شامل �ل�شويدي

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�نذ�ر عديل بالن�شر

2022/150288
�ملنذرة:�صركة �يب�صو�س �صتات )�المار�ت( ذ.م.م

�ملنذر �ليها:مينا للطاقة م.د.م.�س
�ملو�صوع:يكلف �ملنذر - �ملنذر �ليه بالت�صامن ب�صد�د مبلغ وقدره )184.968( 
درهم مائة و�ربعة وثمانون �لفا وت�صعمائة وثمانية و�صتون درهم - خالل مدة 
�ملنذر  �صي�صطر  و�ال  �النذ�ر  هذ�  ��صتالمها  تاريخ  من  �يام  خم�صة  �أق�صاها 
التخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه و��صت�صد�ر �مر �الد�ء 
و�ملطالبة بالتعوي�س �ملنا�صب عن �ي عطل �و �صرر تعر�س له �ملنذر مع حتميل 

�ملنذر �ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن بالن�شر

�عالن �شحيفة �لطعن رقم 2022/979 بوكالة �ملحامي/�لعوي�س و�ملطرو�شي

�ىل:1- هايرب ماركت �ملنامة ذ.م.م
ليكن معلوما لديكم بان �حلكم �ال�صتئناف رقم 2021/761 جتاري 
�ل�صادر بتاريخ:2021/7/19 قد مت �لطعن عليه بالنق�س من طرف 
�عاله  �ليه  �مل�صار  �لطعن  يف   - فيتيل  بوتان  �لياد�ت  �لطاعن/�صليمان 
�ملوكل  �ملحامي  توكيل  ب�صند  م�صفوعة  بدفاعكم  مذكرة  �يد�ع  وعليكم 
يف  �لدعوى  �د�رة  مكتب  لدى  تقدميها  يرى  �لتي  وبامل�صتند�ت  عنكم 

موعد �ق�صاه خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن  .
 ليلى حممد �ل�شكيلي

مدير مكتب �د�رة �لدعوى

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
�ملحكمة �الحتادية �لعليا  

70472

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  4088/2022/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185

، ب�صد�د  �ل�صادر يف �لدعوى رقم 1066/2021 جتاري م�صارف جزئي  : تنفيذ �حلكم  �لتنفيذ  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )604300( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : م�صرف �المار�ت �ال�صالمي �س.م.ع
عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - بردبي - برج لطيفة - �صارع �ل�صيخ ز�يد - �لطابق 38 - مكتب 3801

وميثله:عبد�حلكيم حبيب من�صور بن حرز
�ملطلوب �إعالنه : 1- ر��صد قطامي حممد بن قطامي �ل�صويدي  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)604300( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  329/2020/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثامنة رقم 229

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2018/2543 جتاري كلي ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )1078371( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : م�صرف �المار�ت �ال�صالمي
عنو�نه: �مارة دبي - بردبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد -  برج لطيفة  - مكتب 3801

وميثله:عبد�حلكيم حبيب من�صور بن حرز
�ملطلوب �إعالنه : 1- يو�صف عبد�هلل حممد �لع�صم �ملزروعي  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)1078371( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  752/2022/211 تنفيذ عقاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�صد�د   ،  1220/2021 رقم  �لدعوى  يف  �ل�صادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�صوع 

)644063.55( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .
طالب �لتنفيذ : ماهر عبد�لرحمن عبد�لعزيز �حلافظ

عنو�نه: �المار�ت - �مارة عجمان - �صارع �ل�صيخ خليفة بن ز�يد - �صقة 304
�ملطلوب �إعالنهم : 1- علي �صعيد �صليمان عبيد �ل�صالمي 2- �لو�دي �الخ�صر للو�صاطة �لعقارية - فرع 

3- وئام حممود رباح  - �صفتهم : منفذ �صدهم
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   : �الإع���الن  مو�صوع 
�صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )644063.55( وق��دره  به 
�الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�نذ�ر عديل بالن�شر

2022/150287
�ملنذرة:�صركة �يب�صو�س �صتات )�المار�ت( ذ.م.م

�ملنذر �ليها:�وربان فايندر للعقار�ت �س.ذ.م.م
�ملو�صوع:يكلف �ملنذر - �ملنذر �ليه بالت�صامن ب�صد�د مبلغ وقدره )23.350( 
�أق�صاها  �لفا وثالثمائة وخم�صون درهم - خالل مدة  درهم ثالثة وع�صرون 
خم�صة �يام من تاريخ ��صتالمها هذ� �النذ�ر و�ال �صي�صطر �ملنذر التخاذ كافة 
و�ملطالبة  �الد�ء  �مر  و��صت�صد�ر  حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �الجر�ء�ت 
�ملنذر  �ملنذر مع حتميل  له  �و �صرر تعر�س  �ملنا�صب عن �ي عطل  بالتعوي�س 

�ليه بكافة ر�صوم وم�صاريف �لتقا�صي و�تعاب �ملحاماة .
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
MOJAU_2022- 0082359 رقم �ملعاملة

 تنازل/ بيع 
�إعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �صيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�صديق على تنازل عن �لرخ�صة بني �الأطر�ف 
�ملذكورة.

�المار�ت عن ح�صته  - �جلن�صية  �لنقبي  �لبو�صى  �حمد عبد�هلل  �الأول :حممد  �لطرف  من 
�لبالغة %100  

�إىل �لطرف �لثاين : ليلى ر��صد �صعيد �ل�صحي - �جلن�صية �المار�ت
باال�صم �لتجاري )�صد �لرفي�صة لتجارة قطع غيار �ل�صيار�ت �جلديدة(  ن�صاط �لرخ�صة 

)جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�صيار�ت( و�ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �الإقت�صادية يف خورفكان 
- �ل�صارقة رخ�صة جتارية رقم 784319 �ل�صادرة  بتاريخ  2021/2/1   يف د�ئرة �لتنمية 

�الإقت�صادية بخورفكان. وعليه �صيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�صديق على �لتنازل
بعد �نق�صاء 14 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن.

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�شارقة �الإحتادية - �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية �الحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005481 يف  �لدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �صليمان ح�صن حممد - جمهول حمل �الإقامة 
وتطالب  �عالع  �ملذكورة  �لدعوى  �قامت  قد   ، �ل�صيار�ت  لتاأجري  �لفالح  �ملدعية  �ن  نعلمكم 
�لر�صوم  لدفع  عليهم  �ملدعي  �لز�م   -2 درهم   1977 وقدره  مببلغ  �ملطالبة  باالتي:1-  فيها 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة 3- �عالن �ملدعي عليهم باجلل�صة والئحة �الدعاء 4- �صمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل طبقا الحكام �ملادة 229 �لفقرة 5 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
�ل�صارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/30 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�و  �لدعوى رقم ( �صخ�صيا  �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير  �الحتادية �ملحكمة �الإبتد�ئية 
بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك 
رقمها  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�صر  تاريخ  �يام من  تزيد على ع�صرة  خالل مدة ال 

�عاله - بو�صفك مدعي عليه.  -  حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب �خلدمات �لق�شائية      

حميد عبد�هلل �ل�شعيدي

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70533

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
MOJAU_2022- 0083195 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
�عالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد:حممد كليم �هلل منظور ح�صني ، �جلن�صية باك�صتان ويحمل بطاقة هوية 
وذلك   %100 �لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  رقم:784197516070766 
�ىل/خالد علي �بر�هيم عبد�لرحمن عبد�هلل - �جلن�صية �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، ويحمل بطاقة هوية 
و�لتي  �ل�صيار�ت(  لت�صليح  كليم  حممد  )ور�صة  �مل�صماه  �لرخ�صة  يف  رقم:784198004687053 
تاأ�ص�صت بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم:795804 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�صادية بال�صارقة 
- تعديالت �خرى:تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر - تغيري �ل�صكل �لقانوين من وكيل خدمات �ىل فردية - 

تغيري �ال�صم �لتجاري من ور�صة حممد كليم لت�صليح �ل�صيار�ت �ىل �لبيت �ملبارك ل�صيانة �ل�صيار�ت
2013 يف �صان �لكاتب  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 
�لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 
من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
MOJAU_2022- 0083178 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
�المار�ت  �جلن�صية   - �جلابري  خدمي  مبارك  خدمي  �ل�صيدة:خلود  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغه 100% وذلك �ىل �ل�صيد:�قبال فيليكاكات 
عثمان كالومكول - �جلن�صية �لهند يف �لرخ�صة �مل�صماه )حمم�صة باب �لرولة( و�لتي تاأ�ص�صت 
بامارة �ل�صارقة مبوجب رخ�صة �مل�صماه رقم 767895 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنميه �القت�صادية 
بال�صارقة - تعديالت �خرى تنازل �صاحب �لرخ�صة الخر - تغيري �ل�صكل �لقانوين من فردية 
�ل�صخ�س  �صركة   - ذ.م.م  �لرولة  باب  )حمم�صة  لت�صبح  ذ.م.م  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  �ىل 

�لو�حد(
2013 يف  ل�صنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70535 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 253/2022/1940 تنفيذ �شيكات 
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ر�صاد   -2 �����س.ذ.م.م  �لكهربائيات  لتجاره  �ل��ز�ري��ن  �صركه  �صدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 

فريتامبوت زكريا - جمهويل حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد 
وقدره )193928.24( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 207/2022/2933 تنفيذ جتاري 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة �الحتاد �الفالم �مللونة ذ.م.م - فرع دبي
جمهول حمل �القامة

ماجد  عمر   - ملالكها  �لغاز  وتوزيع  لتعبئة  �الخ��وة  �لتنفيذ/�صركة  �لطالب  �ن  مبا 
�لغرير - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م - فرع دبي

بتاريخ:2022/7/18 قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17061.65( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

�عالن بالن�شر        
                  يف  �ملنازعة رقم:1462/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة 

�ملنظورة يف:�لت�صوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�صر رقم 763
مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ )100.000.00( درهم مع �لفائدة �لقانونية 
�لعري�صة رقم 79  �ل�صد�د وتثبيت �المر  بتاريخ:2022/3/31 وحتى متام  �ال�صتحقاق �حلا�صل  تاريخ  بو�قع 12٪ من 

ل�صنة 2022 �مر منع من �ل�صفر �ل�صادر بتاريخ:2022/6/8  . 
�ملتنازع:حممد �حمد للمحاماه و�ال�صت�صار�ت �لقانونية )وميثله مالكه �ملحامي/حممد �حمد حممد عبد�هلل(

عنو�نه:�المار�ت - �م��ارة دبي - بردبي - دبي - �صارع �ل�صيخ ز�يد - مبنى بالز� تاور - �صقة 19 - مكتب رقم 1902 - 
بالقرب من حمطة �أبر�ج �المار�ت للمرتو -  وميثله:حممد �حمد حممد عبد�هلل 

�ملطلوب �إعالنه :  1-رينه مول د�نيل  -  �صفته : متنازع �صده 
مبلغ  للمتنازعة  ت��وؤدي  ب��ان  �صدها  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    : �الإع��الن  مو�صوع 
)100.000.00( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ال�صتحقاق �حلا�صل بتاريخ:2022/3/31 وحتى متام 
�ل�صفر �ل�صادر بتاريخ:2022/6/8- قررت �ملحكمة  �ل�صد�د وتثبيت �المر �لعري�صة رقم 79 ل�صنة 2022 �مر منع من 
��صد�ر قر�ر منهي للخ�صومة وفقا لن�س �ملادة 54 من �لالئحة �لتنظيمية لقانون �الج��ر�ء�ت �ملدنية وقررت مبثابة 
�حل�صوري بالز�م �ملتنازع �صدها بان توؤدي مبلغ )100.000( درهم و�لفائدة 5٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د �لتام 

و�لزمتها �لر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ 500 درهم �تعاب �ملحاماة .
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية    
70197

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5339/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230

لتاأجري  مارو�س  عن/�صركة  و�ل�صادر   000051 رقم  �ملرجتع  �ل�صيك  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
�ل�صيار�ت �س.ذ.م.م بقيمه )34000( �ربعة وثالثون �لف درهم 

طالب �لتنفيذ : �صريين كل جمعه كل
عنو�نه:�المار�ت - �مارة عجمان - �لنعيميه 2 - �صارع �ل�صيخ خليفه بن ز�يد - مبنى �صكاي تاور - �صقة 

304
 - ����س.ذ.م.م  �ل�صيار�ت  لتاأجري  م��ارو���س  �صركة   -2 باد�صاه  خيال  �أوي�����س  حممد   -1  : �إعالنهما  �ملطلوب 

�صفتهما : منفذ �صدهما
مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)35215( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  9997/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230
مو�صوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم 000881 و�ل�صادر عن/جولدن �ويا�صي�س العمال 

تركيب �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م بقيمة )39086.01( درهم 
طالب �لتنفيذ : موؤ�ص�صة �جلالل للتجارة

عنو�نه:�المار�ت - �مارة �ل�صارقة - �ملجاز - �ل�صارقة - �صارع �لبحرية - مبنى برج �ل�صر�ع - �صقة 103 
- م�صرف �أبوظبي �ال�صالمي

بابو  كبري   -2 ����س.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  تركيب  العمال  �ويا�صي�س  جولدن   -1  : �إعالنهم  �ملطلوب 
كنجيدو  كنجيدو تهاير�نيل 3- �صفيان فالوت حممد فالوت - �صفتهم : منفذ �صدهم

مو�صوع �الإعالن : بتاريخ:2022/8/17 قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )37795.01( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

�عالن بالن�شر        
 286/2022/20 جتاري كلي 

تفا�شيل الإعالن بالن�شر 
�إىل �ملدعي عليهما: 1- ن�صلى لل�صياحة �س.ذ.م.م 2- �منه �صامل فرحان �لكويتي

 جمهويل حمل �الإقامة 
مبا �ن �ملدعي :�إياد جا�صم حممد عبد�ملح�صن �خلر�فى 

وتعيني خبري  �الوىل  عليها  �ملدعي  �ل�صركة  وت�صفية  ومو�صوعها حل  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
على  �لت�صفية  �ج��ر�ء�ت  و�نهاء  المت��ام  �الوىل  عليها  �ملدعي  لل�صركة  ق�صائي  كم�صفي  ح�صابي 
و�مل�صروفات  بالر�صوم  �ملدعي عليهم  �لز�م  �ملبني �عاله  �لنحو  �ليه على  �مل�صندة  �ملهام  �ن تكون 

�لق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�صة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/8/23 �ل�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف �لتنفيذ رقم  8359/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230
وقدره  مببلغ   )003949-003952-003953( �رق��ام  �ملرجتعة  �ل�صيكات  بقيمة  �ملطالبة   : �لتنفيذ  مو�صوع 
)258.324.63( درهم مائتان ثمانية وخم�صون �لف وثالثمائة �ربعة وع�صرون درهم وثالثة و�صتون فل�س - 

و�ل�صادر من �ملنفذ �صدها �الوىل بتوقيع �ملنفذ �صده �لثاين و�ل�صادرين على بنك �المار�ت دبي �لوطني 
طالب �لتنفيذ : وود �صتوك للتجارة �س.ذ.م.م

عنو�نه:�المار�ت - �مارة دبي - ديرة - دبي - �صارع بني يا�س - مبنى توين تاور - �صقة طابق 21 - مكتب 
2104

�ملطلوب �إعالنهما : 1- يو�صف حنا زهرة 2- �صركة �لفجرية �لوطنية للمقاوالت ذ.م.م - �صفتهما : منفذ 
�صدهما

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)258324.63( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197
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�ملنذرة:�صركة د�نية لالد�رة و�ال�صت�صار�ت �لعقارية ذ.م.م
�ملنذر �ليها:�صركة �صريجنت للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م - رقم �لرخ�صة 719426

�لذكر على  �صالفة  �لعني  �مل�صتحق عن  �ليها ب�صرورة �صد�د قيمة �اليجار  �ملنذر  �ملنذرة تنذر  �ملو�صوع:فان 
2022/7/1 وحتى تاريخه و�لزمها كذلك ب�صد�د �صريبة �لقيمة  �عتبار توقفكم عن �لدفع منذ تاريخ 
�لقيمة  من   %5 بن�صبة  و�ملحددة  درهم  و�صتمائة  �الف  ثالثة  درهم   )3600( وقدره  مببلغ  �مل�صافة 
��صتالم  تاريخ  من  يوما  ثالثني  �ق�صاها  مهلة  خالل  وذلك  لل�صر�ئب  �الحتادية  للهيئة  وفقا  �اليجارية 
�عاله  �ملذكورة  �لعني  �لالزمة الخالئكم من  �لقانونية  �الجر�ء�ت  �تخاذ  �صيتم  ذلك  �النذ�ر وخالف  هذ� 
على  �لتام  �الخالء  حتى   2022/7/1 تاريخ  من  ذمتكم  يف  �ملرت�صد  �اليجار  قيمة  ب�صد�د  ومطالبتكم 
 33 رقم  �لقانون  1/25/�أ من  �ملادة  لن�س  وذلك طبقا  �صنويا  درهم   66000 �اليجارية  �لقيمة  �عتبار 
ل�صنة 2007 م وتعديالته باخالء �لعقار �مل�صار �ليه ب�صدر �النذ�ر مع حتميلكم كافة �لر�صوم و�مل�صاريف 

�لق�صائية لغرم �لتقا�صي ور�صم �الخطار �لعديل وذلك ح�صب قانون �اليجار�ت �ملعمول به يف �مارة دبي.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  793/2022/211 تنفيذ عقاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لر�بعة رقم 186

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 514/2021 عقاري جزئي و�ملعدل باال�صتئناف 
رقم 254/2022 عقاري ، ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1.004.131( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : �صركة �خلط �المامي الد�رة �ال�صتثمار ذ.م.م
ز�ي��د - مبنى مالك  �ل�صيخ  �صارع  دب��ي -  دب��ي - �لرب�صاء �الوىل - بردبي -  �م��ارة  عنو�نه: �الم���ار�ت - 

�ك�صيكيتف هايت�س - �صقة 2006
�ملطلوب �إعالنه : 1- جمال حممود فكرى  - �صفته : منفذ �صده

مو�صوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�الجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه   ، �ملحكمة  خزينة  �أو  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   )1004131.00(
�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70197

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6773/2021/207 تنفيذ جتاري 
�ملنظورة يف:د�ئرة �المور �لوقتية و�مل�صتعجلة رقم 54

وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�����ص��د�د   ، كلي  جت���اري   738/2019 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�����ص��ادر  �حل��ك��م  تنفيذ   : �لتنفيذ  م��و���ص��وع 
)42.706.053.87( درهم �صامال للر�صوم و�مل�صاريف .

طالب �لتنفيذ : بنك برود�
عنو�نه: �المار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - بنك برود� - مقابل للعربه مكتب رقم 201 - �ل�صوق �لكبري مقابل للعربة 

بالقرب من �لديو�ن - مكاين:2809195296
���س.ذ.م.م(  2- ح�صن مياه  �يليجانت لل�صناعات  �إعالنهم : 1- ميمونه ح�صن دروي�س )ب�صفتها �صامنة لدين  �ملطلوب 
�صليمان دروي�س )ب�صفته �صامنا لدين �يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م( 3- �ح�صان ح�صن دروي�س )ب�صفته �صامنا لدين 
�يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م( 4- تيكنوفا �إند�صرتيز �س.ذ.م.م )ب�صفتها �صامنة لدين �يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م( 
5- طالب ح�صن دروي�س )ب�صفته �صامنا لدين �يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م( 6- �يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م 7- �صركة 

ميجا�صتار �لتجارية ذ.م.م )ب�صفتها �صامنة لدين �يليجانت لل�صناعات �س.ذ.م.م(- �صفتهم : منفذ �صدهم
مو�صوع �الإعالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�صة يف �حلجز �لتحفظي رقم 527/2019 وفاء للمبلغ �ملطالب 
به وقدره )42706053.87( درهم وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي �ىل حجز تنفيذي يف ملف رق���م:6773/2021 جتاري 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناء على قر�ر قا�صي �لتنفيذ.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي �البتد�ئية
70021

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن بالن�شر        

 1082/2022/460 نز�ع مدين 
تفا�شيل الإعالن بالن�شر 

�إىل �ملتنازع �صدهم: 1- حم�صن ح�صني حممد 2- حممد بارويز حممد نا�صر 3- عبد�هلل حممود 
مو�صى بيات 4- �لقب�صه �لعامليه ملقاوالت �لبناء ذ.م.م -  جمهويل حمل �الإقامة 

مبا �ن �ملتنازع :ديا �صنكر بر�جاباتي مونو
وميثله:حممد عيد جا�صم حممد �ل�صويدي 

قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )150.000( درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ وحتى �ل�صد�د �لتام و�صمول �حلكم 

بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . 
وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2022/9/1 �ل�صاعة 09:00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي عن 
بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �الأقل. 
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
70533 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

MOJAU_2022- 0083224 رقم �ملعاملة
تنازل/وبيع

�عالن بالن�شر
 - �لهند  �جلن�صية   - د�جميبهاي  كومار  �صتي�س  �ل�صيد:ر�جياغرو  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيدة:روبال ر�جيندر� 
ر�جيندر� كومار - �جلن�صية �لهند ، يف �لرخ�صة �مل�صماه )كافترييا جاجنوتري( تاأ�ص�صت بامارة 

�ل�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )543230( �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة.
تعديالت �خرى:اليوجد

  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�شر
�لبيع  يف  يرغب  بنغالدي�س  �جلن�صية   - موال  خوكان  ح�صني  �ل�صيد:روبيل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�صيد/حممد جهانغري ح�صني علي �حمد دورجي 
- �جلن�صية بنغالدي�س - وكذلك يرغب �ل�صيد/ريا�س ح�صني ركموت علي ديو�ن - �جلن�صية بنغالدي�س 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�صيد/حممد جهانغري ح�صني علي �حمد 
دورجي - �جلن�صية بنغالدي�س يف �لرخ�صة �مل�صماه )�لر�فعه لتنجيد مقاعد �ملركبات( �ل�صادره من د�ئرة 

�لتنمية �القت�صادية بال�صارقة برخ�صة رقم 772708
تعديالت �خرى:اليوجد

  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب 
بعد  �ليه  �مل�صار  �الجر�ء  على  �لت�صديق   يتم  �صوف  و�نه  للعلم  �العالن  هذ�  ن�صر  �قت�صى  فقد  �لعدل. 

��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�شر
�المار�ت  - �جلن�صية  �ل علي  �بر�هيم  �صيف  ��صماعيل  �ل�صيد:�صيف  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�صيد/حممد علي حاجي 
حان �قا - �جلن�صية �فغان�صتان يف �لرخ�صة �مل�صماه )�ل�صامل لتاجري مو�قف �ل�صيار�ت( �ل�صادرة 
�خرى:تغيري  تعديالت   -  727414 رقم  برخ�صة  بال�صارقة  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من 
�ل�صكل �لقانوين للرخ�صة من موؤ�ص�صة فردية �ىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م - تغيري �ال�صم 
مو�قف  لتاجري  )�ل�صامل  �ىل  �ل�صيار�ت(  مو�قف  لتاجري  )�ل�صامل  من  للرخ�صة  �لتجاري 

�ل�صيار�ت - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد(
2013 يف  ل�صنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�شر
يرغب  بنغالدي�س  �جلن�صية   - �ودين  جامل  ر��صد  �ل�صيد:هارونور  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�صيد:كمال �لدين مانيك مياه 
�ل�صارقة  بامارة  تاأ�ص�صت  للتغليف(  �لعو�يف  �مل�صماه )طريق  �لرخ�صة  بنغالدي�س يف  - �جلن�صية 
مبوجب رخ�صة رقم:768996 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بال�صارقة - تعديالت 
�لعو�يف لتجارة مو�د  للتغليف( �ىل )طريق  �لعو�يف  �لتجاري من )طريق  �ال�صم  �خرى:تغيري 

�لبناء( - تغيري �لن�صاط من )خدمات تغليف �لب�صائع( �ىل )بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة(
2013 يف  ل�صنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
�مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
تنازل/وبيع

�عالن بالن�شر
بنغالدي�س  �جلن�صية   - ديب  ماجوناث  ديب  �ل�صيد:�بوب  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 10% ل�صالح �ل�صيد/نيبو كومار 
د��س كنتي د��س - �جلن�صية بنغالدي�س يف �لرخ�صة �مل�صماه )�جلوالن ل�صبغ و�صمكرة 
 - بالرقم:568263  �ل�صارقة  يف  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �صادرة  �ل�صيار�ت( 

تعديالت �خرى:اليوجد
ل�صنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم   2013
�لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي 

�عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 70555
تنازل/وبيع

�عالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيد:حممد في�س مياه - �جلن�صية بنغالدي�س يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن %5 
- وكذلك  �لهند  - �جلن�صية  �لدين  �لعامل خاجا جنم  �ل�صيد/�صم�س  25% وذلك  �لبالغة  كامل ح�صته  من 
يرغب �ل�صيد/حممد �صاهجاهان حممد �صلطان �حمد - �جلن�صية بنغالدي�س يف �لبيع و�لتنازل عن 5% من 
كامل ح�صته �لبالغة 25% وذلك �ىل �ل�صيد/�صم�س �لعامل خاجا جنم �لدين - �جلن�صية �لهند وكذلك يرغب 
�ل�صيد/حممد �صيف �لدين �حمد �حلاج �حمد ح�صني - �جلن�صية بنغالدي�س يف �لبيع و�لتنازل عن 5% من 
وكذلك   - �لهند  - �جلن�صية  �لدين  �لعامل خاجا جنم  �ل�صيد/�صم�س  �ىل  25% وذلك  �لبالغة  كامل ح�صته 
يرغب �ل�صيد/حممد نا�صر �لدين ف�صل �حمد - �جلن�صية بنغالدي�س يف �لبيع و�لتنازل 5% من كامل ح�صته 
�مل�صماه  �لرخ�صة  يف  �لهند-  �جلن�صية   - �لدين  جنم  خاجا  �لعامل  �ل�صيد/�صم�س  �ىل  وذلك   %25 �لبالغة 
 26692 رقم  برخ�صة  بال�صارقة  �القت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  �ل�صادرة من  �ل�صيار�ت(  لغ�صيل  �لن�صر  )حمطة 

- تعديالت �خرى:اليوجد
�لكاتب  �صان  2013 يف  ل�صنة  رقم )4(  �لقانون �الحتادي  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من    وعمالبن�س 
�لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 

من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه �تباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70555

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة �ل�شارقة �الحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية - يو�شف ح�شني ما�شي
�ملرجتعة �ل�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�شية رقم 0004860/ 

�إىل �ملحكوم عليه : يو�صف ح�صني ما�صي
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صوره عنه �صدك ل�صالح �ملدعي �ملنفذ:ذياب 
�لعنزي للعقار�ت  ، يف �لق�صية �مل�صار �ليها �عاله، ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم 
�ملطلوب   �حلكم  �ن  ومبا   ، لذلك  �ملحدد  �لر�صم  ودفع  �ملذكور  �حلكم  لتنفيذ  بطلب 

تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف :18110
 )15( خالل  �عاله  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
يوما من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �الخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �صتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70555 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
MOJAU_2022- 0083228 رقم �ملعاملة

تنازل/بيع
�ل�صيد:�مري مهادير حممد �صادق حممد �صادق - �جلن�صية �لهند  ليكن معلوما للجميع بان 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة 50% وذلك �ىل �ل�صيد/�صاجر �لدين جمال 
�لدين - �جلن�صية �لهند وذلك يف �لرخ�صة �ملهنية بوكيل خدمات �مل�صماة )�صالون �صاجر جمال 
�لدين( �ملرخ�صة برقم:795664 �ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�صادية بحكومة �ل�صارقة - 

تعديالت �خرى:اليوجد
2013 يف  ل�صنة  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
�صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �العالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��صبوعني  بعد  �ليه  �مل�صار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية  .
 �لكاتب �لعدل

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات  

70021

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : رويال دونت�ض ام اي لدارة براءة الخرتاع ذ.م.م 
�لعنو�ن : معر�س رقم 2 ملك ماجد حممد �مني - ديرة - هور �لعنز �صرق/��صتد�مة b ،  �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رقم   962390  : �لرخ�صة  رقم    ، ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة  :�صركة   �لقانوين 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1578053  : �لتجاري 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2022/8/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : رويال دونت�ض ام اي للتجارة ذ.م.م 
�لعنو�ن : معر�س رقم 2 ملك ماجد حممد �مني - ديرة - هور �لعنز �صرق/��صتد�مة B ،  �ل�صكل 
بال�صجل  �لقيد  رقم   927424  : �لرخ�صة  رقم    ، ذ�ت م�صوؤولية حم��دودة  :�صركة   �لقانوين 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1577041  : �لتجاري 
�لتاأ�صري يف �ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2022/8/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 70021
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 

بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
وذل��ك مبوجب  ام اي لدارة براءة الخرتاع ذ.م.م  رويال دونت�ض  لت�صفية  �أع��اله 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/8/8 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/8 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف 
�مل�صتند�ت  كافة  معه  م�صطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 

بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
�أعاله لت�صفية رويال دونت�ض ام اي للتجارة ذ.م.م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
 2022/8/8 بتاريخ  دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2022/8/8 بتاريخ 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

��صم �ل�صركة : ليفانت كت�ر �ض.ذ.م.م 
:�صركة   �لقانوين  �ل�صكل    ، �الوىل  �ل�صفوح   - جمري�  مدينة  ملك   8+6 رق��م  حمل   : �لعنو�ن 
ب��ال�����ص��ج��ل �ل��ت��ج��اري :  631139 رق���م �ل��ق��ي��د  ذ�ت م�����ص��وؤول��ي��ة حم����دودة ،  رق���م �ل��رخ�����ص��ة : 
يف  �لتاأ�صري  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  د�ئرة  تعلن  هذ�  مبوجب   1097859
�ل�صجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�صركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2022/7/25 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/25  وعلى من لديه 
ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني  �أي �عرت��س 
دي��رة - بور�صعيد  �ل�صباب -  ر��صد لدعم م�صاريع  914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن  : مكتب رقم 
- هاتف:042973060 - فاك�س:042973071 م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

��صم �مل�صفي : ات�ض ايه ام لتدقيق احل�شابات 
 - دي��رة   - �ل�صباب  م�صاريع  لدعم  ر��صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 

بور�صعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
�ملذكور  �مل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  و�ل�صياحة  �الإقت�صاد  تعلن  هذ�  مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  ���ض.ذ.م.م  كت�ر  ليفانت  لت�صفية  �أع���اله 
2022/7/25 وعلى  بتاريخ  �لعدل حماكم دبي  2022/7/25 و�ملوثق لدى كاتب 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�صطحباً معه كافة �مل�صتند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذ� �الإعالن
 امل�ش�ؤول املخ�ل

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد و�ل�شياحة

70021 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 8526/2022/253 تنفيذ �شيكات 
تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �صمري �ماىل - جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ميديكلينيك م�صت�صفى بارك فيو �س.ذ.م.م

�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقدره )6500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
00000 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 703/2022/211 تنفيذ عقاري 

تفا�صيل �الإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- �صركة �صوؤن للو�صاطة �لعقارية �س.ذ.م.م

جمهول حمل �القامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ميهيال كون�صويال د�نيال

قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )436627.00( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �العالن. 

رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
70392

�لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إخطار عديل

 رقم �لت�شديق:2022/14151
�ملنذر:بنك دبي �الإ�صالمي

وميثله �ل�صيد:�حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم ب�صفه وكيال عن �ملحامية/�صلمى �لكتبي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �مل�صدقة لدى �لكاتب 
�لوكالة  مبوجب  �ال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيله  ب�صفتها   ،  2022/3884 رقم  باملحرر   2021/5/17 برقم  �خليمة  ر�أ���س  بامارة  �لعدل 
�لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 ، وعنو�نه:�مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �صتار - 

�لطابق �لثاين مكتب 202 - متحرك:0556257474
�ملنذر �ليه / حممد جاويد حممد يو�صف - �جلن�صية باك�صتان - وعنو�نه:�المار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة �ل�صارقة - منطقة �ملجاز 2 - �صارع 

�ملجاز - بناية حممد حممود - �صقة رقم 505 - رقم �لهاتف �ملتحرك:0551351225 - رقم �لهاتف �لثابت:067499849
امل��ش�ع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )42123( درهم

�ليه تخلف عن  �ملنذر  �ن  �ليه وحيث  �ملنذر  ل�صالح  �دن��اه  بياناتها  �لتايل  �ملركبة  �الخ��ري مبلغ  بق�صد متويل  �ملنذر  �ليه مع  �ملنذر  تعاقد  حيث 
�صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )42123( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د 
�ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على 

�ملركبة �التي بياناتها:

�ىل  ��صفني  �صن�صطر  و�ال  �الخطار  هذ�  ت�صليمكم  تاريخ  من  ��صبوع  �أق�صاها  مدة  خالل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
�يه  م�صوؤولية جتاه  �ي  �ملخطر من  �لبنك  �خ��الء طرف  �لقانون مع  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �الج��ر�ء�ت  ��صتكمال 
ممتلكات �صخ�صية قد تكون موجودة د�خل �ل�صيارة �ملرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة 

وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون �ملعامالت �لتجارية
�ملنذر/ �حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم  

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

رقم �ملركبة
29313

�لفئة
B

نوع �ملركبة
تويوتا كوروال �صيد�ن

لون �ملركبة
�بي�س

�صنة �ل�صنع
2013

جهة �لرتخي�س
عجمان

70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إخطار عديل

 رقم �لت�شديق:2022/14152
�ملنذر:بنك دبي �الإ�صالمي

وميثله �ل�صيد:�حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم ب�صفه وكيال عن �ملحامية/�صلمى �لكتبي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �مل�صدقة لدى �لكاتب 
�لوكالة  مبوجب  �ال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيله  ب�صفتها   ،  2022/3884 رقم  باملحرر   2021/5/17 برقم  �خليمة  ر�أ���س  بامارة  �لعدل 
�لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 ، وعنو�نه:�مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �صتار - 

�لطابق �لثاين مكتب 202 - متحرك:0556257474
�ملنذر �ليه / حم�صن يارخان - �جلن�صية باك�صتان - وعنو�نه:�المار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة �ل�صارقة - منطقة �لقا�صمية - �صارع �ل�صور - بناية 

بزني�س بارك �صنرت - �صقة رقم 1010 - رقم �لهاتف �ملتحرك:0569033120 - رقم �لهاتف �لثابت:065141111
امل��ش�ع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )32109( درهم

�ليه تخلف عن  �ملنذر  �ن  �ليه وحيث  �ملنذر  ل�صالح  �دن��اه  بياناتها  �لتايل  �ملركبة  �الخ��ري مبلغ  بق�صد متويل  �ملنذر  �ليه مع  �ملنذر  تعاقد  حيث 
�ليه م��ر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة  �ملنذر  �ملنذر قد طالب  �ن  �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )321099( درهم وحيث  �ملركبة ل�صالح  �ق�صاط  �صد�د 
�صد�د �ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية 

على �ملركبة �التي بياناتها:

�ىل  ��صفني  �صن�صطر  و�ال  �الخطار  هذ�  ت�صليمكم  تاريخ  من  ��صبوع  �أق�صاها  مدة  خالل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
�يه  م�صوؤولية جتاه  �ي  �ملخطر من  �لبنك  �خ��الء طرف  �لقانون مع  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �الج��ر�ء�ت  ��صتكمال 
ممتلكات �صخ�صية قد تكون موجودة د�خل �ل�صيارة �ملرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة 

وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون �ملعامالت �لتجارية
�ملنذر/ �حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

رقم �ملركبة
69270

�لفئة
1

نوع �ملركبة
هوند� �كورد

لون �ملركبة
�بي�س

�صنة �ل�صنع
2013

جهة �لرتخي�س
�ل�صارقة

70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إخطار عديل

 رقم �لت�شديق:2022/14153
�ملنذر:بنك دبي �الإ�صالمي

وميثله �ل�صيد:�حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم ب�صفه وكيال عن �ملحامية/�صلمى �لكتبي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �مل�صدقة لدى �لكاتب 
�لوكالة  مبوجب  �ال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيله  ب�صفتها   ،  2022/3884 رقم  باملحرر   2021/5/17 برقم  �خليمة  ر�أ���س  بامارة  �لعدل 
�لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 ، وعنو�نه:�مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �صتار - 

�لطابق �لثاين مكتب 202 - متحرك:0556257474
�صارع   - �لعني  منطقة   - �بوظبي  �م��ارة   - �ملتحدة  �لعربية  وعنو�نه:�المار�ت   - �الردن  �جلن�صية   - ر�صو�ن  حممود  حممد  معتز   / �ليه  �ملنذر 

�لتخطيط - بناية رقم 130 - �صقة رقم 4 - رقم �لهاتف �ملتحرك:0502184213 - رقم �لهاتف �لثابت:
امل��ش�ع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )31712( درهم

�ليه تخلف عن  �ملنذر  �ن  �ليه وحيث  �ملنذر  ل�صالح  �دن��اه  بياناتها  �لتايل  �ملركبة  �الخ��ري مبلغ  بق�صد متويل  �ملنذر  �ليه مع  �ملنذر  تعاقد  حيث 
�صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )31712( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د 
�ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على 

�ملركبة �التي بياناتها:

�ىل  ��صفني  �صن�صطر  و�ال  �الخطار  هذ�  ت�صليمكم  تاريخ  من  ��صبوع  �أق�صاها  مدة  خالل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
�يه  م�صوؤولية جتاه  �ي  �ملخطر من  �لبنك  �خ��الء طرف  �لقانون مع  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �الج��ر�ء�ت  ��صتكمال 
ممتلكات �صخ�صية قد تكون موجودة د�خل �ل�صيارة �ملرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة 

وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون �ملعامالت �لتجارية
�ملنذر/ �حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

رقم �ملركبة
81045

�لفئة
15

نوع �ملركبة
ميت�صوبي�صي الن�صر

لون �ملركبة
ف�صي

�صنة �ل�صنع
2016

جهة �لرتخي�س
�بوظبي

70392 �لعدد 13623 بتاريخ 2022/8/18 
�إخطار عديل

 رقم �لت�شديق:2022/14150
�ملنذر:بنك دبي �الإ�صالمي

وميثله �ل�صيد:�حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم ب�صفه وكيال عن �ملحامية/�صلمى �لكتبي �مار�تية �جلن�صية مبوجب �لوكالة �مل�صدقة لدى �لكاتب 
�لوكالة  مبوجب  �ال�صالمي  دبي  بنك  عن  وكيله  ب�صفتها   ،  2022/3884 رقم  باملحرر   2021/5/17 برقم  �خليمة  ر�أ���س  بامارة  �لعدل 
�لقانونية �مل�صدقة لدى �لكاتب �لعدل بامارة دبي برقم:2021/1/53035 ، وعنو�نه:�مارة دبي - منطقة �لقرهود - بناية �لقرهود �صتار - 

�لطابق �لثاين مكتب 202 - متحرك:0556257474
�ملنذر �ليه / نزهه �ملخفي - �جلن�صية �ملغرب - وعنو�نه:�المار�ت �لعربية �ملتحدة - �مارة �م �لقيوين - منطقة �م �لقيوين - فيال رقم 13  - رقم 

�لهاتف �ملتحرك:0559930601 - 0506314524 - رقم �لهاتف �لثابت:067664440
امل��ش�ع/اخطار عديل ب�شرورة �شداد مبلغ )24604( درهم

�ليه تخلف عن  �ملنذر  �ن  �ليه وحيث  �ملنذر  ل�صالح  �دن��اه  بياناتها  �لتايل  �ملركبة  �الخ��ري مبلغ  بق�صد متويل  �ملنذر  �ليه مع  �ملنذر  تعاقد  حيث 
�صد�د �ق�صاط �ملركبة ل�صالح �ملنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ )24604( درهم وحيث �ن �ملنذر قد طالب �ملنذر �ليه مر�ر� وتكر�ر� ب�صرعة �صد�د 
�ملبلغ �ملرت�صد بذمته �ال �ن �ملنذر �ليه مل يحرك �صاكنا ، وحيث �ن للمنذر �حلق يف بيع �ملركبة �ملرهونة �ليه و�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية على 

�ملركبة �التي بياناتها:

�ىل  ��صفني  �صن�صطر  و�ال  �الخطار  هذ�  ت�صليمكم  تاريخ  من  ��صبوع  �أق�صاها  مدة  خالل  �ع��اله  �ملبني  �ملبلغ  ب�صد�د  �ليه  �ملنذر  يخطركم  لذلك 
�يه  م�صوؤولية جتاه  �ي  �ملخطر من  �لبنك  �خ��الء طرف  �لقانون مع  ل�صحيح  وفقا  لتح�صيل حقوقنا  �لقانونية جتاهكم  �الج��ر�ء�ت  ��صتكمال 
ممتلكات �صخ�صية قد تكون موجودة د�خل �ل�صيارة �ملرهونة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�صروفات ق�صائية ومقابل �تعاب �ملحاماة 

وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون �ملعامالت �لتجارية
�ملنذر/ �حمد �لطاهر �حمد عبد�ملنعم 

     حكومة  ر�أ�س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

رقم �ملركبة
13172

�لفئة
A

نوع �ملركبة
هايوند�ي �صوناتا

لون �ملركبة
�زرق

�صنة �ل�صنع
2015

جهة �لرتخي�س
�م �لقيوين

70392
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ير�صمون  �ل��ذي��ن  �لفنانني  معظم  �أن  �إىل  و�أ���ص��ار 
�الأدو�ت  ي��ح��ت��ارون يف  �ل��ب��د�ي��ات  زيتية يف  ب��األ��و�ن 
جمموعة  و��صتعر�س  �مل�صتخدمة  �خل��ام  و�مل���و�د 
و�أن���و�ع  �ل��ر���ص��م  عملية  ت�صهل  �ل��ت��ي  �الأدو�ت  م��ن 
�للون  �لتي ت�صهل جفاف  �لر�صم و�ملذيبات  فر�س 

ومنظفات �الأدو�ت �لفنية.
و�أهم  و�ملركبة  �الأ�صا�صية  �الأل���و�ن  ��صتعر�س  كما 

ر���ص��م �خل���ي���ول وكيفية  �مل�����ص��ت��خ��دم��ة يف  �الأل������و�ن 
دجم��ه��ا، وك��ي��ف ي��وؤث��ر �ل��ل��ون على ج��م��ال �للوحة 
�لتدرج  �ل��ت��ع��ام��ل م���ع  ت�����ص��ب��ع��ه، وك���ي���ف  ودرج������ة 

�للوين.
و�أكد �أن لكل نوع من �أقم�صة �لر�صم �ملو�د و�الألو�ن 
�لبورتريه  ر���ص��م  ع��ن��د  وخ��ا���ص��ة  ت��ن��ا���ص��ب��ه،  �ل��ت��ي 
�صورة  نقل  جمرد  لي�س  �أن��ه  باعتبار  حل�صا�صيته، 

ولكنه �إح�صا�س يكاد مياهي �لو�قع.
�أن�صطة  ب��اك��ورة  �ل��ور���ص��ة  �أن  �ل��ب��دور  ب���الل  و�أك����د 
جلنة �ل�صباب يف �لندوة ومتثل توجهاً جاد�ً نحو 
و�أن  �مل���وه���وب،  لل�صباب  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل���ق���در�ت  ���ص��ق��ل 
�ملهار�ت  تنمية  عاتقها  على  تاأخذ  �ل�صباب  جلنة 
و�لقدر�ت �لفنية و�الأدبية و�لثقافية لدى جمهور 
�ل�صباب، و�أن ندوة �لثقافة و�لعلوم ترحب بكل من 

يرغب يف �مل�صاركة و�الن�صمام يف خمتلف �أن�صطتها 
�لثقافية و�لعلمية.

�لندوة  �ل�صباب يف  �أن جلنة  �ل�صريف  و�صرح علي 
�ل���دور�ت و�ل��ور���س �لفنية بعمل  تقوم من خ��الل 
حلقة و�صل بني �لفنانني و�جلمهور من �ل�صباب 
بهدف �الطالع على جتربتهم �لفنية و�الإبد�عية 
�لتي تكللت بالنجاح، وتتبنى ندوة �لثقافة و�لعلوم 

من خالل جلنة �ل�صباب �ملبادر�ت �لثقافية و�لفنية 
ورعاية �ملو�هب �ل�صابة وتنظيم �لدور�ت �ملتقدمة 
وتنمية  ل�صقل  �لكتب  وق���ر�ءة  �لفنية  و�ملعار�س 

�ملهار�ت �ل�صابة.
ال�صتثمار  ت��ه��دف  ر���ص��ال��ة  �ل�صباب  جلنة  وتتبنى 
�ملو�هب �ل�صابة لن�صر �الإبد�عات �لفنية و�ملتميزة، 
للفنان  مكثفة  دورة  مبثابة  �خليل  ر�صم  وور���ص��ة 

�لر�صم  و�أ�صا�صيات  فنون  لتعليم  �حلمادي  فار�س 
بالزيت.

�لفنية  �لتقنيات  بع�س  حول  �مل�صاركون  وتناق�س 
و�لتي ت�صهم يف �إخر�ج �لعمل �لفني بدرجة متقنة 
�مل�صتخدمة  �الأدو�ت  وك��ذل��ك  �جل�����ودة،  وع��ال��ي��ة 
وكيفية �ل�صيطرة عليها و�لتعامل معها. و�ختتمت 

�لور�صة و�صط ��صتح�صان جمهور �حل�صور.

ور�سة يف »ر�سم اخليل« يف ندوة الثقافة والعلوم

•• ال�شارقة-الفجر:

تنظمه  �ل��ذي  �ل�صارقة”،  “من�صد  برنامج  يبد�أ 
لالإذ�عة  �ل�صارقة  لهيئة  �لتابعة  �ل�صارقة،  قناة 
�ل���ر�غ���ب���ني يف خو�س  ����ص��ت��ق��ب��ال  و�ل���ت���ل���ف���زي���ون، 
�ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �الأد�ء  �خ��ت��ب��ار�ت 
ال�صتك�صاف  �جل���اري،  �أغ�صط�س   21 �الأح���د  ي��وم 
�الإن�صاد،  �ملوهوبني يف فن  �الأ�صو�ت �جلميلة من 
��صتعد�د� للقاء �ملت�صابقني �لذين �صيتم �ختيارهم 

للم�صاركة يف �لدورة �ل� 14 من �لربنامج.
الختبار�ت  �ملتقدمني  �لربنامج  فريق  وي�صتقبل   
حي  يف  �لتطوعي  للعمل  دل��ة  �أكادميية  يف  �الأد�ء 
�لرحاب مبدينة جدة، لي�صدحو� باأ�صو�تهم على 
�لثامنة �صباحا وحتى  12 �صاعة تبد�أ من  مدى 
تتكون  �لتي  �لتحكيم  جلنة  �أم��ام  م�صاء،  �لثامنة 
من �ملن�صد في�صل �للبان، و�ملن�صد حممد �لغز�يل 
�أف�صل  بانتقاء  يقومان  و�ل��ل��ذ�ن  �ل�صعودية،  من 
“من�صد  �ملناف�صة على لقب  �إىل  للتاأهل  �الأ�صو�ت 

�ل�صارقة” يف دورته �جلديدة.
خو�س  فر�صة  تفوتهم  م��ن  �أم���ام  �صيكون  فيما   
�لتقدم  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  �أم����ام  �الأد�ء  �خ��ت��ب��ار�ت 
للم�صاركة عرب �الإنرتنت من �أي مكان يف �لعامل، 
�جل��اري وحتى  �أغ�صط�س   20 �لفرتة من  خ��الل 

م�صور  فيديو  باإر�صال  وذلك  �ملقبل،  �صبتمرب   3
بالربنامج:  �خل���ا����س  �الإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع���رب 
http://www.munshidsharjah.«
فائز�  عام  كل  يتوج  �لربنامج  �أن  ويذكر   .  ./ae
�مل�صاركني  �أم��ام  ويعزز  �ل�صارقة”،  “من�صد  بلقب 
فيه فر�س �لتاألق يف جمال �لفن �لهادف و�لو�صول 

�إىل جمهور �أو�صع على �مل�صتوى �لعاملي. 

و�نطلقت �أوىل دور�ت “من�صد �ل�صارقة” يف �لعام 
�نتباه  ولفت  عالية  م�صاهد�ت  وحقق   ،2006
و�صتجرى  �الإن�����ص��اد.  ف��ن  جماليات  �إىل  �جلمهور 
�ل��ت��و�يل يف كل  �ل��ع��ام على  �خ��ت��ب��ار�ت �الأد�ء ه��ذ� 
و�ملغرب  عمان  و�صلطنة  و�جلز�ئر  �ل�صعودية  من 
��صتقبال  جانب  �إىل  و�الإم����ار�ت،  وم�صر  و�الأردن 

�مل�صاركات يف �ختبار�ت �الأد�ء عرب �الإنرتنت.

ت�شتمر 12 �شاعة يف اأكادميية دلة للعمل التط�عي مبدينة جدة ي�م 21 اأغ�شط�ض

ال�سعودية اأوىل حمطات »من�سد ال�سارقة« الكت�ساف املوهوبني 

••  دبي-د.حممود علياء 

نظمت جلنة ال�شباب يف ندوة الثقافة والعل�م ور�شة فنية للفنان فار�ض احلمادي يف “ر�شم اخليل” بح�ش�ر 
يف  و�شارك  ن�ر  حمم�د  وال�شاعر  ال�شباب  جلنة  رئي�ض  ال�شريف  وعلي  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  البدور  بالل 

ال�ر�شة جمم�عة من ال�شباب واملهتمني.
ا�شتعر�ض الفنان �شفات اخليل العربية ونقاط ال�شعف والق�ة فيها، وذكر اأنها تتمتع ب�شفات جتعلها من 
وا�شع وخدودها مك�رة وعي�نها لمعة  واأنفها  اآذانها �شغرية،  العامل، فمثاًل تك�ن  اأهم وجمال اخلي�ل يف 

وا�شعة، و�شعرها م�شرت�شل، ورقبتها مم�ش�قة وط�يلة.
ي�شري بخط�ات  الأوىل ل  الدخلة  اأي عر�ض، من  العربي يفر�ض هيبته عند ح�ش�ره يف  اأن اخليل  واأكد 

مت�شاوية بل ي�شري بطريقة تلفت النتباه.
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فــن �أجــنبــي

27
مذكراتها تباع ب� 749 دولًرا 

قبل وفاتها.. اآن هي�سي ر�سحت مايلى �سايرو�ض 
وكري�ستني بيل لتج�سيد �سخ�سيتها فى فيلم

تتمتعان  �لفتاتني  هاتني  �أن  تعتقد  �إنها  هي�صى،  وقالت 
يت�صارك  حيث  بها،  مرت  �لتى  �لرحلة  لتقدمي  بالقدرة 
�الث����ن����ان ف���ى ق�����درة ���ص��خ�����ص��ي��ة ع��ل��ى م���و�ج���ه���ة �لعامل 
�لتفا�صيل  ه��ذه  ع��ن  وك�صف  �أر�دت���ه���ا،  �ل��ت��ى  بالطريقة 
�أغ�صط�س   12 ف��ى  هي�صى،  �آن  وف���اة  ع��ن  �أُع��ل��ن  بعدما 
لو�س  ف��ى  م���روع  �صري  تعر�صها حل���ادث  بعد  �جل���ارى، 

�أجنلو�س، فى 5 �أغ�صط�س.
وكانت تقارير �إعالمية �صلطت �ل�صوء على جانب من 
�حلياة �خلا�صة للنجمة �لعاملية �آن هي�صي، بعد حادث 
�ل�صيارة �ملروع �لذى توفيت ب�صببه، و�أ�صارت �لتقارير 
- ح�صب ما ن�صرته �صحيفة "ديلى ميل" �لربيطانية 
�ل�صيارة جاء فى نهاية دو�م��ة كبرية  �أن ح��ادث  �إىل   -
غرقت فيها "�آن" بعدما �نف�صلت عن حبيبها توما�س 
نهاية  منذ  حياتها  فى  غريبا  �صلوًكا  �تبعت  حيث  ج��ني، 

عالقتها �لعاطفية.
�جلمعة  ي��وم  ع��اًم��ا،   53 �لعمر  م��ن  �لبالغة  هي�صى،  وتوفيت 
��صطدمت  حيث  �صيارتها،  ح���ادث  م��ن  �أ���ص��ب��وع  بعد  �مل��ا���ص��ى، 
مبنزل فى منطقة مار في�صتا، فى لو�س �أجنلو�س، وعلى �إثر 
هذ� �لت�صادم ��صتعلت �ل�صيارة، وظلت �آن هي�صى، فى �مل�صت�صفى 
على �أجهزة �لتنف�س �ل�صناعى ودعم �حلياة، لعدة �أيام، حتى 
�أعلن عن  �أ�صدقائها وعائلتها عن وفاتها دماغًيا، ثم  �أعلن 

وفاتها ر�صميا بعد ذلك ب�صاعات.
"جني"  �إن  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة،  �ل�����ص��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر  وي���ق���ول 
و"هي�صى"، �لبالغان من �لعمر 53 عاًما، كانو� مًعا منذ 
منطقة  فى  منزله  "جني" نقل  �أن  حتى   ،2019 ع��ام 
ملكية  �إىل  �أجن��ل��و���س  ل��و���س  ف��ى   Silver Lake
�ل�صدد،  ه��ذ�  وف��ى  �ل��ت��اىل،  �ل��ع��ام  ف��ى  م�صرتكة معها 
به  مغرمة  ك��ان��ت  "لقد  هي�صى،  �أ���ص��دق��اء  �أح���د  ق��ال 
كثرًي� بعد �لكثري من �لعالقات �لفا�صلة، و�أعتقدت 
�أخرًي�، �لرجل �لذى �صيكون  �أنها وجدت �صخ�صها 
من  يتمكنو�  مل  وعندما  �الأب���د،  �إىل  حياتها  ف��ى 

�إجناح �لعالقة، بد�أت فى �النهيار".
ياأتى هذ� فيما قال �ملتحدث با�صم �صرطة لو�س 
"وجدنا   - �ل�صيارة  ح��ادث  بعد   - �أجنلو�س 
فى �ل�صيارة زجاجة مما يبدو عليها �أنها 
�ختبار�ت  و�أظهرت  �صيارتها  فودكا فى 
و�لفنتانيل  �ل��ك��وك��اي��ني  وج���ود  �ل���دم 
ول���ك���ن ل��ي�����س �ل���ك���ح���ول ف��ق��ط فى 

جمرى �لدم".
وت���وف���ي���ت ه��ي�����ص��ى ب��ع��د فرتة 
من  ��صتبعادها  م��ن  وج��ي��زة 
�أجهزة �الإنعا�س يوم �جلمعة 
�ملا�صى، وكان قد �أعلن - فى 
�إع��الن موتها  وق��ت �صابق - 
�أك������د جني،  دم���اغ���ي���ا، ف��ي��م��ا 

ل�صحيفة "ديلى ميل"، مبا�صرة بعد �حلادث �أنه �نف�صل عن هي�صى.
�أنها توفيت دماغًيا،  �آن هي�صي،  �أ�صدقاء وعائلة �ملمثلة �لعاملية  �أعلن  وكان 
�جلمعة، ب�صكل ر�صمى و�صُتخرج من �أجهزة دعم �حلياة، وذلك بعد تعر�صها 
الإ�صابة دماغية فى حادث �صيارة فى لو�س �أجنلو�س، �الأ�صبوع �ملا�صى، حيث 
فى  �لنري�ن  ��صتعال  عنه  نتج  �ل��ذى  �صيارتها  ��صطد�م  �إث��ر  �أ�صيبت حينها 

�ل�صيارة.
وي�صت  م�صت�صفى  فى  ب��رين  جرو�صمان  مركز  دخلت  �لتى  هي�صى،  وعانت 
ب�صبب نق�س  �لدماغ  �صديدة فى  �إ�صابة  �أجنلو�س، من  لو�س  ب�صمال  هيلز، 
�الأك�صجني فى حادث 5 �أغ�صط�س، وفًقا لبيان �صدر ليلة �خلمي�س �ملا�صي، 
نيابة عن عائلتها و�أ�صدقائها، وهذه �الإ�صابة ناجتة عن نق�س م�صتمر فى 

و�صول �الأك�صجني �إىل �لدماغ.
وقال �أحد �أ�صدقاء هي�صى، "نريد �أن ن�صكر �جلميع على متنياتهم �لطيبة 
و�ملمر�صات  �ملتفانني  �ملوظفني  ون�صكر  �آن..  تعافى  �أج��ل  م��ن  ودع��و�ت��ه��م 
�إليها ف��ى م��رك��ز جرو�صمان ب��رين فى  �ل��ر�ئ��ع��ات �ل��الئ��ى ق��دم��و� �ل��رع��اي��ة 
م�صت�صفى وي�صت هيلز..ول�صوء �حلظ، ب�صبب حادثتها، عانت �آن هي�س من 
�إ�صابة �صديدة فى �لدماغ ب�صبب نق�س �الأك�صجني وال تز�ل فى غيبوبة، فى 

حالة حرجة.. ال يتوقع لها �لبقاء على قيد �حلياة".

مذكر�ت �آن هي�صي تباع ب� 749 دوالًر� 
 "Call Me Crazy"  ، �أخ��ري  �آن هي�صي مرة  عاد �الهتمام مبذكر�ت 
، �لذي مت ن�صره يف  �أغ�صط�س �جل��اري، �لكتاب   12 ، بعد وفاتها �ملعلنة يف 
4 �صبتمرب 2001 ، بو��صطة �صكريبرن ل�صيمون �ند �صو�صرت ، مت �عتباره 
 749 يبلغ  مذهل  ب�صعر  �الآن  ويباع   ، �أم���ازون  موقع  على  "مقتنيات" 

دوالًر�.

دي  �إي��ل��ني  م��ع  �مل�صطربة  عالقتها  �ل��ر�ح��ل��ة  �لنجمة  و�صفت  �ل��ك��ت��اب،  يف 
جينريي�س ، و�صعودها يف هوليوود ، وموت و�لدها ب�صبب �الإيدز، باالإ�صافة 

�إىل �إ�صاءة معاملته لها، وكيف تغلبت على طفولتها �ل�صعبة.
�الأيام  يف  �الأ�صعار  يف  �رتفاًعا  �صفحة   256 من  �ملكونة  �مل��ذك��ر�ت  �صهدت 

�الأخرية ، حيث مت بيعها �أواًل ب�صعر 200 دوالر ثم ب�صعر 499 دوالًر�.
ل�صت جمنونة  "�أنا  2001 عن مذكر�تها  عام  �آن هي�صي يف مقابلة  قالت 
لكنها حياة جمنونة. لقد ن�صاأت يف �أ�صرة جمنونة و��صتغرق �الأمر 31 عاًما 

الأخرج �جلنون مني ".
عطلة  خ��الل  موؤثر  تكرمي  يف  هي�صي  رو�ي��ة  بريجل  �إميلي  �ملمثلة  ناق�صت 

نهاية �الأ�صبوع.
كتبت بريجل ، 47 عاًما ، "لقد �أثارت ف�صواًل �أكرث من �أي �صخ�س م�صهور 
كانت  بل   ، فح�صب  عبقرًيا  �آن  تكن  "مل  �الإطالق".  على  معه  عملت  �آخ��ر 
و�حدة من �أكرث �ملمثلني تركيًز� و��صتعد�ًد� ب�صكل مذهل عملت معهم على 

�الإطالق. ال �أعتقد �أنني ر�أيتها يف يوم من �الأيام تفوت عملها ".
تذكرت �أي�صا "�لنكتة �لوحيدة �لتي قالتها عن �آن هي �أنه من �ملحتمل �أنها 
الأن  غريبة  �حلقيقة  يف  كانت  لكنها  نف�صية  ��صرت�حة  من  تعاين  تكن  مل 

قوتها بدت فوق طاقة �لب�صر".
"ال عجب" يف  �أن��ه  بو�صت" �إىل  "نيويورك  ل�  وفقا  �إميلي بريجل  �أ���ص��ارت  
"تغلبت  "Call Me Crazy" الأنها  �أن حتمل مذكر�ت هي�صي عنو�ن 
على �جلميع. كانت تتحدث عن �ل�صحة �لعقلية قبل �أن يكون من �ملقبول 

�لتحدث عن تلك �ل�صر�عات ".
كما نا�صدت �إميلي بريجل �ملعجبني �صر�ء كتابها ، على �لرغم من �أن �ل�صعر 
مرة  قر�ءتها  �أري��د  الأنني  دفعتها  "لقد  �لن�صر.  وق��ت  يف  دوالر   200 ك��ان 

�أخرى. لقد كانت عبقرية حقيقية ، و�أنا �أفتقدها ".

ماز�ل �جلدل حول من �صيكون جيم�س بوند 
�جلديد م�صتمًر�، حيث يقال �إن �لنجم �لعاملى 
�إدري�������س �إل���ب���ا، �ب��ت��ع��د ع��ن �مل��ح��ادث��ات لي�صبح 

جيم�س بوند �لقادم،
007 جديد،  ل��وج��ود  �ل��ط��ري��ق   مم��ا مي��ه��د 
ن�صرته �صحيفة  ما  - ح�صب  تقارير  و�أ���ص��ارت 
�لطريق  �أن  �إىل   - ميل" �لربيطانية  "ديلى 
�الأيقونى  �خل������ارق  �جل���ا����ص���و����س  �أم������ام  ف�����ارغ 

�جلديد، 
ومن بني �ملر�صحني ح�صب تكهنات �جلمهور، 
�لنجوم ويليام هيل، ثم هرنى كافيل، وريجيه 

جان بيج، 
وي��ل��ي��ه��م، ت����وم ه�������اردى، وج��ي��م�����س ن���ورت���ون، 

و�صيويتل �إيجيوفور.
�آنا  �لكوبية  �ملمثلة  فاجاأت  �آخ��ر،  وعلى جانب 
�أرما�س، متابعيها وجمهورها بت�صريحها  دى 
�إ�صناد بطولة  �إمكانية  ر�أيها فى  موؤخر�ً حول 
�ملقبلة  �الآون��������ة  ف����ى  ب���ون���د  ج��ي��م�����س  �أف�������الم 
للنجمات، موؤكدة باأنها ترف�س �الأمر وال جتد 

فيه �أى حما�س لها، وذلك خالل ت�صريحاتها 
ملوقع "ذ� �صن"، حيث قالت: "�ظن �أن رو�ية 
جيم�س بوند تتطرق لعامل �خليال بخ�صو�س 
�أى  للن�صاء  �الأم��ر  ولن ي�صيف  رج��ال،  �أبطال 

�صيء حالة �إ�صناد �لبطولة لنجمة".
ذلك  م���ن  ب����داًل  ي��ت��م  �أن  "�أرى  و����ص��ت��ك��م��ل��ت: 
�لن�صائية  �الأدو�ر  ح��ج��م  لتطوير  �الل��ت��ف��ات 
ب�����ص��ورة �أك���رب ف��ى �أف���الم جيم�س ب��ون��د، بداًل 
مل�صاريع  باالإ�صافة  لهن،  �ملعتادة  �ل�صورة  من 
وكانت  للنجمات"،  بالن�صبة  �أ�صخم  ن�صائية 
�آن����ا دى �أرم����ا�����س، ك�����ص��ف��ت ع���ن م��ع��ان��ات��ه��ا مع 
م�صاهد �الأك�صن و�لتدريبات �ل�صاقة من �أجل 
دورها فى فيلم The Gray Man حتى 
�أ�صبحت ال تز�ل ترك�س مثل �لدجاجة - على 

حد تعبريها.
"ديلى ميل"، �أن "�آنا" تلعب دور  وذكر موقع 
عميل وكالة �ملخابر�ت �ملركزية، د�نى مري�ند�، 
الأد�ء  مكثف  لتدريب  تخ�صع  �أن  عليها  وك��ان 

�الأعمال �ملليئة باالإثارة.

بعد دانيال كريج.. 
رحلة البحث م�ستمرة عن 

جيم�ض بوند اجلديد

يلعنب  اأن  ت�د  التى  النجمات  هي�شى،  اآن  الراحلة  املمثلة  اختارت 
قبل  ب�دكا�شت  مقابلة  فى  حياتها،  �شرية  عن  فيلم  فى  �شخ�شيتها 
تردد  دون  عاًما،   53  ،  Hecheوحتدثت وفاتها،  من  اأ�شهر  �شبعة 
اللتان  املمثلتان  ب�شفتهما  بيل،  وكري�شتني  �شايرو�ض،  مايلى  عن 
وجاء  �شينمائى،  عمل  فى  �شخ�شيتها  تقدمي  ميكنهما  اأنهما  تعتقد 
 Behind the Velvet Rope" ذلك خالل حديثها يف ب�دكا�شت

املا�شى. يناير  �شهر  خالل   ،"with David Yontef
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درا�سة تك�سف ارتباط �سعف اأحد احلوا�ض 
بخطر الوفاة يف غ�سون 10 �سنوات

حدد فريق من �لباحثني بع�س �ملوؤ�صر�ت �لعامة ملتو�صط   �لعمر �ملتوقع على 
مر �ل�صنني. وكانت و�حدة من �أكرث �الأعر��س �إثارة للده�صة تتعلق بحا�صة 

�ل�صم.
يف  �مل��وت  بخطر  �ل��در����ص��ات،  بح�صب  �ل�صم،  حا�صة  فقد�ن  يتنباأ  �أن  وميكن 

غ�صون �ل�صنو�ت �لع�صر �لتالية حلدوثه.
يوؤثر على  قد  ما  �ل�صم،  �ل�صن من �صعف حا�صة  كبار  �لعديد من  ويعاين 
�صهيتهم و�صالمتهم وجودة حياتهم. وبح�صب �إحدى �لدر��صات فقد يرتبط 
بع�س  على  مبكرة  يكون عالمة  وق��د  �ل��وف��اة،  ب��زي��ادة خطر  �لعار�س  ه��ذ� 

�الأمر��س ، مثل مر�س �لزهامير ومر�س باركن�صون.
و�أظهرت �لدر��صات �ل�صابقة وجود �صلة بني فقد�ن حا�صة �ل�صم بني كبار 

�ل�صن وخطر �ملوت يف غ�صون فرتة زمنية ق�صرية.
 Annals of Internal دوري������ة  يف  �مل��ن�����ص��ورة  �ل���در�����ص���ة  وُب���ن���ي���ت 
�إطار  على  �الرتباط  تطبيق  خالل  من  �صابقة  �أدلة  على   Medicine
�مل��وت من  �ل�صم وخطر  �أط��ول. ولفح�س �لعالقة بني �صعف حا�صة  زمني 
�أي �صبب، ومعرفة ما �إذ� كان هذ� �الرتباط خمتلفا وفقا للعرق �أو �جلن�س، 
قام �لباحثون بالتحقيق يف بع�س �لعو�مل �لتي قد ت�صاعد يف تف�صري هذه 
�لعالقة، مثل فقد�ن �لوزن وبع�س �الأمر��س �لع�صبية )مر�س �ألزهامير 

ومر�س باركن�صون(.
ووجدت �لدر��صة �أن فقد�ن حا�صة �ل�صم يزيد من خطر �لوفاة على مدى 
�أك���رث م��ن ع��ق��د. وب��االإ���ص��اف��ة �إىل ذل���ك، ح���ددت �ل��در����ص��ة �أي�����ص��ا �الأ�صباب 

�لرئي�صية للوفاة �ملرتبطة بفقد�ن حا�صة �ل�صم.
 2289 على  �أجريت  �لتي  �لر�ئحة  على  �لتعرف  �ختبار�ت  على  و�عتماد� 
من  تقريبا  ن�صفهم  )ك���ان  ع��ام��ا  و82   71 ب��ني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  بالغا 
�أولئك �لذين ح�صلو� على درجات منخف�صة  �أن  �لرجال(، وجد �لباحثون 
�أكرث عر�صة للوفاة بن�صبة  �ل�صم( كانو�  �لر�ئحة )�صعف حا�صة  يف �ختبار 
مقارنة  عاما،   13 غ�صون  يف  و30%  �صنو�ت،   10 غ�صون  يف   46%

باأولئك �لذين لديهم حا�صة �صم �أقوى.
عن  �لناجمة  بالوفيات  �ل�صم  حا�صة  �صعف  �رتبطت  �لتحديد،  وجه  وعلى 
مثل  �لع�صبية،  �لتنك�صية  و�الأم��ر����س  �لدموية  و�الأوع��ي��ة  �لقلب  �أم��ر����س 

مر�س �ألزهامير وباركن�صون.
و�صرب  �الأ���ص��ود  و�لعرق  �لذكور  بجن�س  �أي�صا  �ل�صم  حا�صة  �صعف  و�رتبط 

�لكحول و�لتدخني. كما �رتبط  باأمر��س �لكلى �ملزمنة.
و�أ�صارت �أبحاث �أخرى �إىل �أن �صعف حا�صة �ل�صم هو عار�س مبكر حمتمل 
على  عالمة  �أي�صا  يكون  ق��د  �أن��ه  �إىل  ت�صري  �ل��در����ص��ة  ه��ذه  لكن  للخرف، 

�مل�صكالت �ل�صحية �الأ�صا�صية �ملتعلقة باأمر��س �لقلب.
حا�صة  فقد�ن  على  �ل�صوء  ت�صليط  �أعيد  "كوفيد19-"،  جائحة  وخ��الل 
�ل�صم  �ملر�س، كان فقد�ن حا�صة  �الأوىل من  �ملوجة  �أنه خالل  �ل�صم، حيث 
�أقل  �لر�ئحة  �صعف  �أ�صبح  ذل��ك،  ومع  للفريو�س.  �ملميزة  �ل�صمات  �إح��دى 

�صيوعا مع تطور �لفريو�س.
و�رتبط فقد�ن حا�صة �ل�صم �أي�صا ب�"كوفيد طويل �الأمد"- �الأعر��س �لتي 

متتد لفرتة طويلة بعد �ختفاء �لعدوى.

؟ اخُلّلب   الربق  ه�  • ما 
ال يبدو� �لربق �خللب على �صكل خط متعرج يخرتق �ل�صماء كالرب�ق 
�لعادي �إنه وم�صه مفاجئة تعم �لف�صاء اليختلف يف تكوينه عن �لربق 
�ل��ربق �خللب غري  �لغيوم  ن��ر�ه يخرتق  ب��رق  �إن��ه بكل ب�صاطة  �لعادي 

م�صحوب مبطر 
؟ اله�اء  وزن  • ما 

كونه  من  �لرغم  وعلى  تقريبا  ميل  مائة  فامتنا  فوق  �لهو�ء  يرتفع   
يبدو لنا عدمي �لوزن فاإنه ي�صغط على �الأر�س ككل �الأج�صام �ل�صلبة 

�إنه بوزن 10طن طول على كل ياردة مربعة من �الأر�س 
؟  الل�ن  زرقاء  ال�شماء  لنا  تبدو  • ملاذا 

�ثناء �لنهار يت�صلل �صوء �ل�صم�س  لي�صل �ىل عيوننا ال تتحرك �ل�صم�س 
�الألو�ن  �الأبي�س هو يف �حلقيقة جميع  �لون  م�صتقيم  جميعها بخط 
)�لو�ن قو�س قزح( ممتزجة ينت�صر �للون �الأزرق يف كافة �أرجاء �لف�صاء 

لي�صل �لينا من خمتلف زو�يا �لكون ولهذ� تبدو لنا �ل�صماء زرقاء.  

�الأ�صبوع  �أطر�فه يف  �ملتحركة وحتريك  �الأ�صياء  على  عينيه  تركيز  يبد�أ يف  �لطبيعي  �لطفل  �أن  تعلم  • هل 
�ل�صاد�س من �لعمر ، ويف �لفرتة ذ�تها ي�صتجيب لالأ�صو�ت �ملفاجئة

�لكبار ي�صيب  مما  �أقل  بن�صب  ولكن  �أي�صا  �الأطفال  ي�صيب  �ل�صقيقة  �صد�ع  �أن  تعلم  • هل 
عظم  قطعة   206 من  يتكون  �لب�صري  �جل�صم  �أن  تعلم  • هل 

• هل تعلم �أن �لزر�فة لطول رقبتها فهي ال تنام يف �ليوم �لو�حد �إال ت�صع دقائق و لي�صت على مرة و�حدة 
�إمنا على ثالث مر�حل كل مرة ثالث دقائق 

كم   600000 طولها  يبلغ  �لب�صري  �جل�صم  �صر�يني  �أن  تعلم  • هل 
تنف�س بدون  �ملياه  حتت  �صاعة  �لبقاء  ي�صتطيع  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 

�الأر�صية  �لكرة  على  حيو�ن  �أكرب  هو  �الأزرق  �حلوت  �أن  تعلم  • هل 
كم  م�صافة850  على  غنائها  بو��صطة  �لتخاطب  ت�صتطيع  �لزرقاء  �حليتان  �أن  تعلم  • هل 

�أمتار   9 �إىل  �أحيانا  �إرتفاعها  ي�صل  جمجمته  فوق  �حلوت  ر�أ�س  من  تدفع  �لتي  �ملاء  نافورة  �أن  تعلم  • هل 
�ل�صاعة   / كم   40 �إىل  �صرعته  ت�صل  ذلك  ومع  �أطنان   5 �إىل  ي�صل  �لفيل  وزن  �أن  تعلم  • هل 

ميل  مليون   168 يبلغ  يوم  كل  جمر�ه  يف  �لدم  يقطعه  �لذي  �مل�صو�ر  �أن  تعلم  • هل 
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ف�ائد الربوكلي
ي��ع��ت��رب �ل���ربوك���ل���ى م��ع��ي��ن��ا ال 
�لفيتامينات  م����ن  ي��ن�����ص��ب 
�ملهمة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل��ع��ن��ا���ص��ر 
�آلية  �أن  �إال  �الن�����ص��ان  ل�صحة 
ح��م��اي��ت��ه ل��ل�����ص��ر�ي��ني مل تكن 
�الآن  حتى  تفا�صيلها  معلوم 
من  ف���ري���ق  ت���و����ص���ل  �أن  �ىل 
�ل��ع��ل��م��اء �ل��ربي��ط��ان��ي��ني �إىل 
عن  �ل��ن��ق��اب  وك�����ص��ف  تف�صري 

هذه �الألية. فقد تو�صل فريق من �لعلماء بالكلية �مللكية �إىل دالئل علمية 
على  �لورقية  وع��دد من �خل�صر�و�ت  �لربوكلى  �أحتو�ء  �إىل  ت�صري  جديدة 
مركبات كيميائية تعمل على تعزيز ورفع كفاءة �الآليات �لدفاعية �لطبيعية 
لالزمات  �مل�صببة  �جللطات  من  ووقايتها  �ل�صر�يني  حلماية  �جل�صم  فى 
�أن  �لتجارب  فئر�ن  على  �أجريت  �لتى  �الولية  �الأب��ح��اث  وك�صفت  �لقلبية. 
لديه  �لربوكلى  فى  "�صولفور�فني" �ملتو�جد  �لطبيعى  �لكيميائى  �ملركب 
�لقدرة على �إثارة وتعزيز عمل �لربوتينات �لو�قية و�ملد�فعة عن �ل�صر�يني 

لوقايتها من �ال�صابة باجللطات �خلطرية .
�خل�����ص��ر�و�ت خا�صة  ف��و�ئ��د  �لقاطع  بالدليل  لتف�صر  �ل��در����ص��ة  ه��ذه  ت��اأت��ى 
زيادة  ب�����ص��رورة  �ملطالبة  �ل�صيحات  ول��ت��دع��م  �الن�����ص��ان  ل�صحة  �لبوركلى 

�ال�صتهالك من �خل�صر�و�ت �ملفيدة ل�صحة �لقلب.

�ن  ترف�س  و�لطيور  �لغر�ب  عليها  يقف  �ن  ترف�س  �ال�صجاركانت  الن  �جلميلة  �لغابة  على  �لطبيعة  غ�صب 
ت�صادق �لغر�ب حتى �لنهر رف�س �ن ي�صرب منه �لغر�ب فبكى �لغر�ب كثري� وقال ما ذنبي �ن يكون لوين ��صود 
�ن  �مه  �هتمام.. دعت  �ي  �ح��د� مل يعره  و�صكلي لي�س جميال ما ذنبي وبكى كثري� وعا�س حزينا وحيد� لكن 
��صتيقظت �لطيور لتجد  ي�صبح �جلميع مثله بلون ��صود حتي ي�صفيه �هلل مما هو فيه من حزن ويف �ل�صباح 
نف�صها عاجزة عن �حلركة وجتمدت  �ال�صجار  �صود�ء فقط ووج��دت  و��صبحت  �لو�نها �جلميلة  نف�صها فقدت 
�لزجاج فانده�س �جلميع و�صرخت �حدى  �لنهر عن �جلريان و�صارت مثل  و��صبحت كاحلجارة توقف مياه 
�ال�صجار وقالت ماذ� حدث فقالت �لعجوز �نه غ�صب �لطبيعة لقد �غ�صبتموها و�الن لقد �صارت جميع �لطيور 
�صود�ء و�ملياه مثل �لزجاج ال ي�صتطيع �حد �ن ي�صربها وال ت�صتطيع �ال�صجار �ن ترف�س من يقف عليها فاح�س 
وطائر  �خ�صر  لونه  �لكناري  وع�صفور  مميز�  فكان  بلونه  �لغر�ب  نعرف  كنا  �صحيح  وقالو�  بندمهم  �جلميع 
�حلناء بطوقه و�حلمام ��صبح كله ��صود فاين �ملطوقة و�لرمادية �حلنون و�لع�صافري كلها �ختلطت ..كم نحن 
��صفون ليت �لنهر يجري فنحن عط�صى �صنموت كم نحن ��صفون ،وال ن�صتطيع �حلركة فمن �صيحرك �لهو�ء 
ياليتنا ما �غ�صبنا �لطبيعة وبات كل �صئ يبكي ندما فم�صحت دموعهم قلب �لطبيعة وقالت لقد �صاحمتكم لقد 

�صاحمتكم ومنذ ذلك �لوقت و�جلميع ��صدقاء حتى �لغر�ب .

�شبي مي�شي يف عر�ض افرتا�شي لالأ�شماك مبركز جتاري يف �شنغاف�رة  )ا ف ب(

�ت�صح لعلماء جامعة و��صنطن، �أن تكرر �الإ�صابة بعدوى 
�لفريو�س �لتاجي �مل�صتجد ي�صاعف خطر �ملوت.

وقد �كت�صف �لباحثون من در��صتهم الأكرث من 300 �ألف 
�ملحاربني  �صوؤون  وز�رة  بيانات  قاعدة  من  مر�صية  حالة 
�لقدماء يف �لواليات �ملتحدة، �أن كل 24 مري�س من بني 
�ألف مر�صى توفو� بعد �الإ�صابة �لثانية، و�أن 200 منهم 
يعانون من عو�قب وخيمة. وهذه �الأرقام هي �أعلى باأكرث 

من مرتني مقارنة بالذين �أ�صيبو� باملر�س مرة و�حدة.
ومن جانبه يقول رومان زينوفكني، مدير خمترب بحوث 
مو�صكو،  بجامعة  و�لكيميائية  �لفيزيائية  �لبيولوجيا 

ن�صخة  عن  كثري�  ور�ثيا  �جلديدة  �ل�صالالت  "تختلف 
�الأج�صام  �أ�صبحت  بحيث  �الأولية،   SARS-CoV-2
�مل�صادة ال تتفاعل مع بروتني S، كما يف �ل�صابق، الأنها مل 

تعد تتعرف عليه ب�صهولة".
وي�صيف، "�أدت �الإ�صابة �الأوىل بعدوى �لفريو�س �لتاجي 
�لكثريين.  لدى  �ملناعة  منظومة  �إ�صعاف  �إىل  �مل�صتجد، 
�أع�صاء  جميع  يف  م��ا  بطريقة  ي��وؤث��ر  "كوفيد19-"  الأن 
و�ن�صجة �جل�صم". ووفقا له، ي�صبح �جل�صم بعد �الإ�صابة 
بعدوى  �الإ���ص��اب��ة  ت��ك��رر  ي��و�ج��ه  ل��ذل��ك  �صعيفا،  �الأوىل 

�لفريو�س �لتاجي �مل�صتجد بفعالية �أقل.

تكرر االإ�سابة بـ كوفيد- 19
 ي�ساعف خطر املوت


