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ك�شفت درا�سة جديدة عن كيفية ت�أثري وزن ال�شخ�ص على طول مدة
العالقات العاطفية التي مير بها .ويف الدرا�سة التي �أجراها باحثون
م��ن جامعة �أركن�سا�س� ،شرع الفريق يف فهم كيفية ت���أث�ير ميزاتنا
اجل�سدية على تف�ضيالت التزاوج لدينا .وكتب الباحثون يف درا�ستهم،
التي ن�شرت يف جملة املجلة االجتماعية "�إن البدانة وهي ميزة غري
جذابة تقليد ًيا ،ت�شري �إىل القدرة على االلتزام بعالقة طويلة الأمد".
ونظرت هذه الدرا�سة يف كيفية ت�شكيل اخل�صائ�ص اجل�سدية ت�صورات
لتوجهات ال��ت��زاوج .و وع��ر���ض الباحثون على جمموعة م��ن 295
م�شار ًكا �أربع �أ�شكال للأج�سام من الذكور و�أربع �أ�شكال �أج�سام للإناث
مت �إن�شا�ؤها بالكمبيوتر والتي لديها م�ستويات عالية �أو منخف�ضة من
الدهون ،و�إما ع�ضالت �صغرية �أو كبرية .وبعد م�شاهدة كل �صورة ،
ُطلب من امل�شاركني تقييم ما �إذا كانوا يعتقدون �أن ال�شخ�ص �سيكون
مهت ًما بالعالقات طويلة الأجل� ،أو العالقات ق�صرية الأجل .وك�شفت
النتائج �أن امل�شاركني قاموا بت�صنيف الن�ساء والرجال الأكرث بدانة على
�أنهم مييلون �إىل العالقات طويلة الأجل �أكرث من الن�ساء النحيفات
والرجال النحيفني .ويف الوقت نف�سه ،مت ت�صنيف الن�ساء والرجال
الأكرب �صد ًرا مع ع�ضالت �أكرب على الأرجح �أنهم يرغبون يف عالقة
ق�صرية الأج��ل من �أولئك الذين لديهم �صدر �أو ع�ضالت �أ�صغر .و
قال ميت�ش براون ،امل�ؤلف الأول للدرا�سة "�إذا كنت ترى نف�سك جذا ًبا
للغاية ،فقد ت�شعر �أنك ت�ستطيع امل�شاركة يف عالقات ق�صرية الأجل
ب�سهولة �أكرب ب�سبب احتمال النجاح .الع�ضالت وال�صدر الكبري �أمور
جذابة للرجال والن�ساء ،لذلك يجب �أن ت�ؤدي هذه امليزات �إىل �إدراجها
على �أنها ت�شجع على االهتمام بعالقات ق�صرية الأجل".

علماء يبتكرون عالج ًا جديد ًا للنوبات القلبية

ب��ات من املمكن للناجني من النوبات القلبية �أن يتمتعوا مبتو�سط
عمر �أف�ضل بف�ضل عالج جديد ميكنه �إ�صالح �أن�سجة القلب التالفة.
بعد الإ�صابة بالنوبة القلبية ،ميكن �أن ت�ضعف �أن�سجة القلب وت�صبح
�أقل مرونة ،لذا فقد ركز علماء من �أملانيا وال�سويد بالتعاون مع �شركة
�أ�سرتا زينيكا ،على عالج جديد ميكنه �إ�صالح الأن�سجه با�ستخدام نوع
من اخلاليا اجلذعية .خالل التجارب التي �أجريت على احليوانات،
متكن العلماء من جتديد خاليا القلب ،با�ستخدام خاليا جذعية
خم�ص�صة تلعب دوراً مهماً يف تكوين الع�ضو .وبح�سب دورية "نيت�شر
�سيل بيولوجي" الطبية ،ي�أمل العلماء ببدء الدرا�سات ال�سريرية على
الب�شر خالل العامني املقبلني .ا�ستخدمت الدرا�سات ال�سابقة خاليا
القلب امل�ستخل�صة من اخلاليا اجلذعية مما �أدى �إىل معاناة املر�ضى
من �آثار جانبية مثل عدم انتظام �ضربات القلب� .أما الأ�سلوب اجلديد
في�ستخدم خاليا " "HVPالأكرث مرونة.
وق��ال الربوفي�سور ك��ارل الوجويتز من جامعة ميونخ التقنية: :يف
الفحو�صات امل��خ�بري��ة ،متكنا م��ن �إظ��ه��ار كيف ميكن تتبع املناطق
التالفة يف القلب ،واالنتقال �إىل مواقع الإ�صابة والن�ضج يف خاليا
القلب العاملة ،ومنع تكوين ن�سيج ندبي".

التوتر يزيد الأنانية وي�ؤثر على الكرم
قالت درا�سة كندية جديدة �إن هرمونات التوتر ت�ؤثر على ا�ستجابات
ال��دم��اغ وطريقة التفاعل مع الآخ��ري��ن ،لكن الإج��ه��اد ال ي�ؤثر على
اجلميع بنف�س الدرجة .ور�صد البحث زيادة الأنانية كلما زادت درجة
الإجهاد والتوتر.
وبح�سب موقع "ميديكال �إك�سرب�س" ،قام فريق البحث بقيا�س ن�شاط
دم��اغ امل�شاركني �أث��ن��اء عطاء خ�يري ،قبل وبعد الإج��ه��اد ،با�ستخدام
الت�صوير بالرنني املغناطي�سي .وتبني �أن هناك منطقة يف الدماغ
تتو�سط حت��و ًال متعلقاً بالكورتيزول يف الإي��ث��ار ،ه��ي ق�شرة الف�ص
اجلبهي الظهراين .ومن املعروف منذ فرتة طويلة �أن هذه املنطقة
تلعب دوراً رئي�سياً يف اتخاذ القرارات الإيثارية والتحكم املعريف .و�أظهر
غي �أمن��اط التن�شيط
الفح�ص �أن هرمون الإجهاد الكورتيزول قد رّ
يف منطقة الدماغ ه��ذه ،ولعب دوراً يف الآث��ار ال�سلبية لل�ضغط على
ال�سلوك الإي��ث��اري .وخ�لال التجربة مت منح كل م�شارك  20يورو،
مع �إمكانية االحتفاظ �أو التربع بها ،ومت تعري�ض امل�شاركني لإجهاد
ب��دين ،وتبني �أن �أ�صحاب امل��ه��ارات العقلية الأعلى كانوا �أك�ثر ت�أثراً
بالإجهاد ،و�أكرث �أنانية حتت ال�ضغط.

درا�سة تدق ناقو�س اخلطر..
مزيد من الأمرا�ض يف امل�ستقبل
حذر علماء من �أن ا�ستمرار ارتفاع درجات
احل����رارة يف كوكبنا ب�سبب �أزم���ة املناخ،
�سيزيد من خماطر الإ�صابة باملزيد من
الأمرا�ض لدى الب�شر والنباتات.
وح�سب ما ذكرت �صحيفة "جريوزاليم
بو�ست" ،ف�إنه بعيدا عن فريو�س كورونا،
ال���ذي �أ���ص��اب م�لاي�ين الأ���ش��خ��ا���ص حول
ال�����ع�����امل ،ه���ن���اك ع�����دد ال ي��ح�����ص��ى من
ال��ك��ائ��ن��ات امل��ج��ه��ري��ة يف ال����ه����واء ،الذي
ن�ستن�شقه على مدار ال�ساعة ،م�شرية �إىل
�أن العديد منها ي�سبب �أمرا�ضا للب�شر �أو
النباتات.
وك�شفت درا���س��ة ج��دي��دة ،قادها باحثون
من �سنغافورة والربازيل و�أملانيا� ،أنه مع
ا�ستمرار ارتفاع درج��ات احل��رارة ب�سبب
االحتبا�س احل����راري� ،ستتكاثر عوامل
ظهور الأمرا�ض يف جميع �أنحاء العامل،
مما قد يهدد �صحتنا وطعامنا.
و�إىل ج���ان���ب امل������اء وال��ت�رب����ة والب�شر
واحل���ي���وان���ات ،ي��ع�� ّد ال���ه���واء �أي�����ض��ا بيئة
ت��ع��ي�����ش ف��ي��ه��ا جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من
الكائنات احلية الدقيقة واملجهرية ،مثل
البكترييا والفريو�سات والفطريات.
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الأ�شخا�ص البدينون �أكرث اهتمام ًا بالعالقات طويلة الأمد

ال تتجاهل التعرق
يف الليل
عالج جيني يخفف الأمل الناجت
عن �إ�صابة احلبل ال�شوكي

فوائد الربوتني للج�سم
والكمية املو�صى بها
تعتمد الكمية من الربوتني التي يحتاجها كل ج�سم على جمموعة
من العوامل ،مبا يف ذلك م�ستوى الن�شاط والعمر وكتلة الع�ضالت
وال�صحة العامة.
والبدل الغذائي املو�صى به للربوتني هو  0.8غ من الربوتني
لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم ،وهي الكمية التي يحتاجها
اجل�سم لتلبية االحتياجات الغذائية الأ�سا�سية اخلا�صة
ب��ه؛ وه��و احل��د الأدن���ى للكمية التي من خاللها يتم
احلفاظ على �صحة اجل�سم من الأمرا�ض.
وي�شري العديد من الدرا�سات �إىل �أن اتباع نظام غذائي
ع��ايل ال�بروت�ين له فوائد كبرية يف فقدان ال��وزن
و�صحة الأي�ض� .إليك فوائد الربوتني ال�صحية:
�إل��ي��ك �أه���م ال��ف��وائ��د ال�صحية ل��ل�بروت�ين ،ال��ق��ائ��م��ة على
العلم:
 يقلل من م�ستويات ال�شهية واجلوعت����ؤث���ر امل���غ���ذي���ات ال���ث�ل�اث���ة (ال����ده����ون والكربوهيدرات
وال��ب��روت��ي��ن) ع��ل��ى ج�����س��م��ك ب���ط���رق خم��ت��ل��ف��ة .وت�شري
الدرا�سات �إىل �أن الربوتني هو الأك�ثر امتالء �إىل حد
بعيد .ي�ساعدك على ال�شعور مبزيد من ال�شبع ،مع
كمية �أقل من الطعام.
ويرجع ذلك جزئياً �إىل �أن الربوتني يقلل من
م�ستوى ه��رم��ون اجل���وع الـ"جريلني" .كما
يعزز م�ستويات الببتيد  ،YYوهو هرمون
يجعلك ت�شعرين بال�شبع.
�إذا كنت بحاجة �إىل �إنقا�ص الوزن �أو دهون البطن ،ففكري
يف ا�ستبدال بع�ض ال�بروت�ين بالكربوهيدرات والدهون.
ميكن �أن يكون الأمر ب�سيطاً مثل جعل البطاط�س �أو الأرز
�أ�صغر حجماً مع �إ�ضافة ب�ضع بو�صات �إ�ضافية من اللحم
�أو ال�سمك.
 يزيد من كتلة الع�ضالت وقوتهاي�ساعدك تناول كميات كافية من ال�بروت�ين يف احلفاظ
على كتلة ع�ضالتك ،وي��ع��زز من��و الع�ضالت عند القيام
بتدريب القوة.
ويُظهر العديد من الدرا�سات �أن تناول الكثري من الربوتني
ميكن �أن ي�ساعد يف زيادة كتلة الع�ضالت وقوتها.
 جيد للعظامت�شري معظم الدرا�سات طويلة الأج��ل �إىل �أن الربوتني،
مبا يف ذلك الربوتني احليواين ،له فوائد كبرية ل�صحة
العظام.
مييل الأ�شخا�ص الذين يتناولون املزيد من الربوتني �إىل
احلفاظ على كتلة العظام ب�شكل �أف�ضل مع تقدمهم يف
العمر ،ولديهم خطر �أقل بكثري للإ�صابة به�شا�شة العظام
والك�سور.
 يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهونتناول الطعام ميكن �أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لفرتة
ق�صرية ،وذلك لأنّ ج�سمك ي�ستخدم ال�سعرات احلرارية
له�ضم العنا�صر الغذائية يف الأطعمة واال�ستفادة منه.
وال�بروت�ين له ت�أثري ح��راري �أعلى بكثري من الدهون �أو

الكربوهيدرات  35%-20مقارنة بـ.15%-5
وقد ثبت �أن تناول كميات كبرية من الربوتني يعزز ب�شكل
كبري عملية التمثيل الغذائي ،ويزيد من عدد ال�سعرات
احلرارية التي يحرقها اجل�سم .هذا ميكن �أن ي�صل �إىل
� 100-80سعرة حرارية �إ�ضافية يتم حرقها كل يوم.
 يخ ِّف�ض �ضغط الدمثبت �أن تناول كميات �أك�بر من الربوتني يخ ِّف�ض �ضغط
ال��دم .ويف ا�ستعرا�ض لـ 40جتربة خا�ضعة للرقابة� ،أدت
زيادة الربوتني �إىل خف�ض �ضغط الدم االنقبا�ضي (�أعلى
عدد من القراءة) مبقدار  1.76ملم زئبق يف املتو�سط،
و�ضغط الدم االنب�ساطي (الرقم ال�سفلي للقراءة) مبقدار
 1.15ملم زئبق.
 ي�ساعد يف احلفاظ على فقدان الوزننظراً �إىل �أن اتباع نظام غذائي غني بالربوتني يعزز عملية
التمثيل الغذائي ،وي�ؤدي �إىل انخفا�ض تلقائي يف ال�سعرات
احلرارية والرغبة ال�شديدة �إىل تناول الطعام ،ف�إنّ العديد
م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��زي��دون م��ن تناولهم للربوتني
مييلون �إىل �إنقا�ص ال���وزن على ال��ف��ور تقريباً .ووجدت
�إح��دى الدرا�سات �أن الن�ساء ذوات ال��وزن ال��زائ��د اللواتي
ت��ن��اول��ن  30%م��ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة م��ن الربوتني
فقدن  11رط ً
�لا ( 5كجم) يف غ�ضون � 12أ�سبوعاً على
الرغم من �أنهن مل يقيدن نظامهن الغذائي عمداً.
كما �أن الربوتني �أي�ضاً يدعم فقدان الدهون �أثناء تقييد
ال�سعرات احلرارية املتعمدة.
 -ي�ساعد ج�سمك على �إ�صالح نف�سه بعد الإ�صابة

ميكن �أن ي�ساعد ال�بروت�ين ج�سمك على الإ���ص�لاح بعد
�إ�صابته .و ُتظهر العديد من ال��درا���س��ات �أن تناول املزيد
م��ن ال�بروت�ين بعد الإ���ص��اب��ة ميكن �أن ي�ساعد يف ت�سريع
ال�شفاء.
 ي�ساهم يف احلفاظ على اللياقة البدنية مع التقدم يفال�سن
واح����دة م��ن ع��واق��ب ال�����ش��ي��خ��وخ��ة ه��ي ���ض��ع��ف الع�ضالت
تدريجياً .وتناول املزيد من الربوتني هو واحد من �أف�ضل
الطرق للح ّد من تدهور الع�ضالت املرتبطة بالعمر.
 احلاجة ملزيد من الربوتني يف احلمليحتاج اجل�سم �إىل املزيد من الربوتني لتطوير الأن�سجة،
ويُفيد الربوتني ك ً
ال من الأم والطفل.
ويو�صي اخلرباء با�ستهالك  0.55جرام �إ�ضايف لكل رطل
( 1.1جرام لكل كجم) من الربوتني يومياً �أثناء احلمل.
تابعي املزيد :متى تظهر نتائج امل�شي على اجل�سم؟
م�صادر غذائية غنية بالربوتني
الأ�سماك الدهنية م�صادر �صحية من الربوتني
�إليك جمموعة من العنا�صر الغذائية غنية بالربوتني
وت�شمل:
 الفا�صوليا والبازالء والعد�س. البي�ض. اللحوم اخلالية من الدهون. منتجات الألبان. املك�سرات والبذور. -الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية.

لهذا ال�سبب جتنب تناول
الآي�س كرمي قبل النوم
ميكن �أن يكون للنظام الغذائي ت�أثري كبري على عدد من جماالت ال�صحة ،مبا
يف ذلك جودة النوم وطول العمر .ووفقاً للخرباء ،هناك بع�ض الأطعمة التي
يجب جتنبها للح�صول على ما يحتاجه اجل�سم من النوم.
وقال دانييل برييز فيدال ،اخلبري الغذائي واخلبري يف النوم " الآي�س كرمي
غني بال�سكر الذي ميكن �أن يزيد م�ستويات الأن�سولني التي ميكن �أن جتعل
من ال�صعب للغاية النوم".
كما حدد فيدال الأطعمة وامل�شروبات الرئي�سية الأخ��رى التي يجب جتنبها،
من �أجل �أن ننام ليلة �سعيدة ،بح�سب �صحيفة �إك�سربي�س الربيطانية.
و�أو���ض��ح ال�سيد فيدال �أن ال�سكر هو من�شط ،وكذلك الكافيني ،لذلك يجب
جتنب كليهما .وق��ال "يجب � ً
أي�ضا جتنب اجلنب والطعام احل��ار مثل الكاري
والآي�س كرمي والكعك".
و�أ���ض��اف فيدال "جتنب الكافيني قبل موعد النوم ،فالكافيني منبه ويجب
�إيقافه من �أربع �إىل �ست �ساعات قبل �أن تذهب �إىل النوم .تذكر �أن الكافيني
موجود يف القهوة وال�شاي ،ولكن � ً
أي�ضا يف ال�شاي املثلج ،وامل�شروبات الغازية،
وال�شوكوالتة".

ق���ال ب��اح��ث��ون �إن ال��ع�لاج اجليني
التجريبي لأمل ال��ن��خ��اع ال�شوكي
ال���ذي �أج���ري على ال��ف��ئ��ران يب�شر
ب���اخل�ي�ر ومي���ك���ن �أن ي��خ��ف��ف من
الأمل ال���ن���اجت ع���ن �إ���ص��اب��ة احلبل
ال�شوكي لدى الب�شر.
وي����ع����اين ح������وايل ن�����ص��ف مر�ضى
�إ�����ص����اب����ات ال���ن���خ���اع ال�������ش���وك���ي من
اعتالل الأع�صاب ،وهو �أمل مزمن
ي�سبب �شعوراً بالوخز واخل���در �أو
�ضعف ع�ضلي ن��اجت عن الأع�صاب
التالفة �أو املعطلة.
وقد يكون عالج االعتالل الع�صبي
�أم ًرا �صع ًبا .على �سبيل املثال ،غال ًبا
ما يتطلب املري�ض عالجاً معقدًا
وم�ستم ًرا وميكن �أن ي�سبب �آثا ًرا
جانبية مثل التخدير وال�ضعف
احل���رك���ي .و�أو����ض���ح ال��ب��اح��ث��ون �أن
م�سكنات الأمل الأفيونية املو�صوفة
ميكن �أن ت��ك��ون ف��ع��ال��ة ،لكنها قد
ت����ؤدي �إىل زي���ادة التحمل وخطر
�سوء اال�ستخدام.
و من املمكن حتديد املوقع الدقيق
لإ�صابة احلبل ال�شوكي و�أ�صل �آالم
الأع�����ص��اب ،لذلك يحاول العلماء
تطوير عالجات ت�ستهدف اخلاليا
ال��ع�����ص��ب��ي��ة امل��ع��ط��ل��ة �أو التالفة
يف امل��ن��اط��ق امل�����ص��اب��ة م���ن العمود
الفقري.
و يت�ضمن ال��ع�لاج اجليني الذي
مت اختباره يف هذه الدرا�سة حقن
زوج���ا
ف�يرو���س غ�ير ���ض��ار ي��ح��م��ل ً
من اجلينات املحورة GAD65
و  VGATال��ذي ي�شفر حم�ض
جاما �أمينوبوترييك GABA
وه���و ن��اق��ل ع�صبي مي��ن��ع �إ�شارات
الأمل بني اخلاليا الع�صبية.

درة تروج مل�سل�سلها اجلديد
روج������ت امل��م��ث��ل��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة در ة
زروق مل�سل�سلها اجلديد "املتهمة"
م��ن خ�ل�ال ���ص��ورة ���ش��ارك��ت��ه��ا عرب
���ص��ف��ح��ت��ه��ا اخل����ا�����ص����ة يف موقع
التوا�صل االجتماغي.
وظ����ه����رت درة م����ع ف���ري���ق العمل
ب�آخر جل�سة ت�صوير من "املتهمة"
وعلقت على ال�صورة بالقول ":من
�آخر يوم ت�صوير م�سل�سل املتهمة..
�شكرا لكم جميعا و للي م�ش معانا
هنا كمان…انتظرونا قريبا ".
�إن��ت�����ش��رت ال�����ص��ورة ب�ي�ن املتابعني
ال��ذي��ن �شاركوها ع�بر �صفحاتهم
اخلا�صة وعربوا عن �إعجابهم بها
وكتبوا عبارات تعرب عن ت�شوقهم
مل�شاهدة امل�سل�سل اجلديد.
ومن املقرر �أن يتم عر�ض امل�سل�سل
ال������ذي ي��ن��ت��ظ��ره ال���ك���ث�ي�رون على
�إحدى املن�صات الإلكرتونية.

كيف ي�ؤثر التوتر �سلب ًا على حجم الدماغ؟
من املعروف على نطاق وا�سع �أن الإجهاد املزمن ميكن �أن ي�سبب م�شاكل
�صحية كبرية مثل �أمرا�ض القلب وال�سمنة وال�سكري وغري ذلك .لكن هل
تعلم �أن التوتر ميكن �أن ي�ؤدي � ً
أي�ضا �إىل تقل�ص دماغك؟
وفقًا للدكتور تومي ميت�شل "يعتقد العلماء منذ فرتة طويلة �أننا ن�ستخدم
ن�سبة �صغرية فقط من قوة �أدمغتنا .ومع ذلك� ،أظهرت الأبحاث احلديثة
�أن ه��ذا قد ال يكون هو احل��ال .يف احلقيقة ،رمب��ا ن�ستخدم �أدمغتنا �أكرث
مما ندرك .امل�شكلة هي �أنه عندما نعاين من الإجهاد ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل
تقل�ص �أدمغتنا"
وقد �أورد الدكتور ميت�شل يف حديث مع موقع "�إم �إ���س �إن" الإلكرتوين،
جمموعة من الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل تقل�ص �أدمغتنا نتيجة التوتر ،على
النحو التايل:
يقول الدكتور ميت�شل" :ميكن �أن ي�ؤثر الإج��ه��اد على ج�سمك وعقلك.
عندما ت��ك��ون م��ت��وت�� ًرا ،ي��ف��رز ج�سمك ال��ك��ورت��ي��زول ،وه��و ه��رم��ون م�صمم
مل�ساعدتك على التعامل مع امل��واق��ف الع�صيبة .ويف اجل��رع��ات ال�صغرية،
ي��ك��ون ال��ك��ورت��ي��زول م��ف��ي��دًا .ميكن �أن ي�ساعدك على ال�ترك��ي��ز و�أن تكون
ً
متيقظا .ومع ذلك ،عندما تكون م�ستويات الكورتيزول عالية با�ستمرار،
ميكن �أن تكون �سامة للدماغ .مت ربط امل�ستويات العالية من الكورتيزول
مب�شاكل ال��ذاك��رة وال��ق��ل��ق واالك��ت��ئ��اب .يُعتقد �أن ال��ك��ورت��ي��زول ي�ساعد يف
حت�ضري اجل�سم "للقتال �أو الهروب" .عندما تكون متوت ًرا ،ف�إن ج�سمك
ي�ستعد ب�شكل �أ�سا�سي حلالة الطوارئ .يرتفع معدل �ضربات القلب ،ويتم
�إف��راز الأدرينالني ،ويتم حتويل الدم بعيدًا عن الوظائف غري الأ�سا�سية
مثل اله�ضم .ه��ذه اال�ستجابة مفيدة �إذا كنت يف خطر حقيقي ،ولكنها
لي�ست مفيدة �إذا كنت متر بيوم حافل يف العمل.
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املعر�ض الدويل االفرتا�ضي للجامعات يعود بن�سخته الثالثة ليوفر من�صة للتوا�صل بني الطلبة واجلامعات العاملية الرائدة

• املعر�ض االفرتا�ضي ي�شهد م�شاركة �أكرث من  100جامعة رائدة ،مبا يف ذلك  4من �أف�ضل  10جامعات يف العامل و 31من �أف�ضل  100جامعة يف العامل
• �أكرث من  25جامعة جديدة تن�ضم للمعر�ض مبا يف ذلك جامعات �سيدين ونيويورك ومان�ش�سرت وتورونتو ،ما يتيح للطلبة ح�ضور �أكرث من  100جل�سة بني � 22إىل  27مايو

•• �أبوظبي -الفجر

�أعلنت دائ��رة التعليم واملعرفة يف �أبوظبي عن �إطالق
الن�سخة اجل���دي���دة م��ن امل��ع��ر���ض ال����دويل االفرتا�ضي
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ت��اب��ع ل�ب�رام���ج �إث������راء ال��ط��ل��ب��ة .ويندرج
املعر�ض يف �إط��ار م��ب��ادرات ال��دائ��رة الرامية �إىل الربط
بني اجلامعات املحلية والدولية الرائدة و�آالف الطلبة
الذين ي�ستعدون لبدء مرحلة التعليم العايل.
ويُقام املعر�ض بني  22و 27مايو ليتيح لطلبة ال�صف
التا�سع وم��ا ف��وق فر�صة التعرف على معايري وبرامج
ال��ق��ب��ول اجل��ام��ع��ي ،وا���س��ت��ك�����ش��اف م�لام��ح م�ستقبلهم
الأكادميي ب�شكلٍ مي ّكنهم من حتقيق كامل �إمكاناتهم.
وت�شهد ن�سخة هذا العام من املعر�ض م�شاركة �أكرث من
 100جامعة مرموقة من ع�شر دول يف �أرب��ع قارات
ت�شمل �آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�أ�سرتاليا ،مبا يف
ذلك  4من �أف�ضل  10جامعات و 31من �أف�ضل 100
جامعة يف العامل.
وان��ط�لاق��اً م��ن �إدراك دائ���رة التعليم وامل��ع��رف��ة لأهمية
متكني الطلبة م��ن اختيار امل�سار ال�صحيح يف مرحلة

التعليم ال��ع��ايل ،حت��ر���ص ال��دائ��رة على ت��زوي��د الطلبة  25جامعة جديدة ،مبا يف ذلك مان�ش�سرت ونيو �ساوث
ب������الأدوات وال��ت��وج��ي��ه��ات امل�لائ��م��ة ل��دع��م��ه��م يف حتديد وي��ل��ز ونيوكا�سل وك��وي��ن��زالن��د و���س�يراك��ي��وز ونيويورك
اجلامعة والربامج املالئمة لتف�ضيالتهم ولتطلعاتهم وم���ي���ام���ي وت���ورون���ت���و و����س���ي���دين واجل���ام���ع���ة الوطنية
الأ�سرتالية.
املهنية يف امل�ستقبل.
ي�����س��ت��ك��م��ل امل��ع��ر���ض ال������دويل االف�ت�را����ض���ي للجامعات كما ي�����ش��ارك يف امل��ع��ر���ض ع���د ٌد م��ن اجل��ام��ع��ات الوطنية
جن��اح��ات ن�سختيه ال�سابقتني ال��ل��ت��ان �شهدتا ح�ضور وامل�ؤ�س�سات الدولية ذات ال��ف��روع املحلية ،مب��ا يف ذلك
�أك�ثر من خم�سة �آالف طالب وطالبة ،وم�شاركة مئات ج��ام��ع��ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،وج��ام��ع��ة زاي����د،
وجامعة �أب��وظ��ب��ي ،وجامعة ال��ع�ين ،وجامعة نيويورك
اجلامعات الدولية واملحلية.
وق���ررت ال��دائ��رة تنظيم الن�سخة الثالثة م��ن املعر�ض �أب���وظ���ب���ي وم������ردوخ دب����ي وول��ون��غ��ون��غ دب����ي ،واجلامعة
خ�لال ف�ترة العام الدرا�سي لتمكني �أك�بر �شريحة من الأم��ري��ك��ي��ة يف دب����ي� .سيتمكن ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ون يف
الطلبة و�أولياء الأم��ور وموظفي املدار�س من امل�شاركة املعر�ض م��ن ا�ستك�شاف جمموعة متنوعة م��ن برامج
يف اجلل�سات ،قبل بدء �إجازة ال�صيف� .سيت�ضمن املعر�ض البعثات اجلامعية واملنح اجلامعية ،مما مينح الطلبة
�أك��ث�ر م���ن  100ج��ل�����س��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ى م����دار � 6أي���ام فر�صة التوا�صل مع اجلامعات قبل التقدم �إىل برنامج
يقدمها ممثلو نخبة اجلامعات العاملية املرموقة ،مبا البعثة �أو املنحة يف العام الدرا�سي املقبل .24-2023
يف ذلك كلية لندن الإمرباطورية ،وجامعات كامربيدج وعليه ،ي�شهد املعر�ض م�شاركة �أكرث من  40جامعة من
اجلامعات املعتمدة لربنامج بعثات �أبوظبي التابع لدائرة
و�شيكاغو وتورنتو وهونغ كونغ وملبورن.
وبف�ضل ال��ن��ج��اح امل��ت��ن��ام��ي للمعر�ض كمن�ص ٍة مثالية التعليم واملعرفة ،الأمر الذي يتما�شى مع جهود الدائرة
للجامعات مت ّكنهم م��ن ال��و���ص��ول ل�شريح ٍة �أو���س��ع من لتوفري رح��ل��ة تعليم متكاملة للطلبة .كما �سيتمكن
الطلبة ،ت�ستقطب ن�سخة هذا العام م�شاركة �أك�ثر من الطلبة من التعرف على برامج بعثات تقدمها م�ؤ�س�سات

�أخرى .ي�ستمر املعر�ض هذه ال�سنة بن�سخته االفرتا�ضية،
حيث �أثبت هذا النموذج جناحه يف الدورتني املا�ضيتني.
فاملعر�ض ال��دويل االفرتا�ضي للجامعات يتم ّيز بكونه
ي��وفّ��ر ال��وق��ت واجل��ه��د على الطلبة حل�ضور اجلل�سات
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة دون م��ف��ارق��ة �أم��اك��ن��ه��م ،ومي��ك��ن للطلبة
االط�ل�اع على ب��رن��ام��ج اجلل�سات ال��ت��ي يقدمها ممثلو
اجلامعات املرموقة امل�شاركة والت�سجيل يف تلك التي
حتظى باهتمامهم عرب الرابط الإلكرتوينwww. :
.rizeuniversityfair.ae
ويندرج املعر�ض الدويل االفرتا�ضي للجامعات يف �إطار
برنامج التوجيه اجلامعي واملهني� ،أح��د برامج �إثراء
الطلبة ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة ،وال���ذي ي��ه��دف ل��دع��م الطلبة
يف التح�ضري ل�لاخ��ت��ب��ارات امل���وح���دة ،وم�����س��اع��دت��ه��م يف
ا�ستك�شاف الفر�ص املتاحة �أمامهم بعد �إمت��ام مرحلة
التعليم الثانوي��� ،س��وا ًء يف امل�سار الأك��ادمي��ي �أو املهني.
ويتيح الربنامج للطلبة و�صو ًال مبا�شراً ل�شبك ٍة مو�سّ عة
م��ن خ�ب�راء اال���س��ت�����ش��ارات املهنية واجل��ام��ع��ي��ة ،والذين
ي��دع��م��ون حت�����ض�يرات��ه��م ل�لان��ت��ق��ال ل��ل��ج��ام��ع��ات املحلية
والعاملية.

 5طرق �أ�سا�سية لإلهام و�إعداد �أجيال امل�ستقبل من طالب كلية الطب على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ق��دم��ت ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة وامل��ه��ن��ي��ة يف القطاع
ال�صحي منوذجاً احرتافياً خالل فرتة انت�شار
ج��ائ��ح��ة كوفيد ،-19ل��ل��ح��د م���ن تداعياتها
وتخفيف �آث��اره��ا ،مُ �سطرين �أروع الإجن���ازات يف
م�سريتهم املهنية ،الأم���ر ال���ذي �أل��ه��م الطالب
وع������زز رغ��ب��ت��ه��م يف ال���ت���وج���ه ل���درا����س���ة الطب
وال��ت��خ�����ص�����ص يف جم����االت����ه امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ظل
�أج��واء تناف�سية كبرية لتعزيز املهارات املعرفية
والعلمية يف هذا املجال .وت�سلط كلية الطب يف
جامعة �سانت ج��ورج ال�ضوء على جمموعة من
العوامل التي يجب مراعاتها بالن�سبة لأطباء
امل�ستقبل ،قبل الدرا�سة يف كلية الطب.
الطبيب املرافق
تعترب مرافقة الطبيب املمار�س �إح��دى الطرق
الأ�سا�سية لالرتقاء مبعرفة الطالب وتزويدهم
مبعلومات طبية قيمة ومفيدة لرحلتهم املهنية
ال��ق��ادم��ة ،ح��ي��ث يتمكن ال��ط��ال��ب م��ن التعرف
ع��ل��ى الأع���م���ال املهنية ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا الطبيب
املمار�س خ�لال ال��ي��وم مب��ا ي�ؤهله م��ن احل�صول
على جتربة احلياة املهنية للأطباء املحرتفني.
كما يعد الطبيب املرافق عن�صراً فاع ً
ال لتطوير
العالقات وامل��ع��ارف مع املتخ�ص�صني يف املجال،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ك��ون��ه��ا حم��ف��زاً لإم��ك��ان��ي��ة قبول

الطالب يف كليات الطب نظراً لكفاءته وعمله
امليداين املتخ�ص�ص يف هذا املجال.
ندوات افرتا�ضية عرب الإنرتنت
رغ��م ع���ودة احل��ي��اة �إىل طبيعتها يف ظ��ل جتاوز
ذروة انت�شار اجل��ائ��ح��ة ال�صحية ح��ول العامل،
فقد ال تكون هناك فر�صة للو�صول �إىل طبيب
املرافقة يف بع�ض امل�ست�شفيات �أو العيادات ،لتكون

ال��ت��ج��رب��ة االف�ترا���ض��ي��ة احل���ل ال��ب��دي��ل والأمثل م���ع �أع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س واخل���ري���ج�ي�ن يف
الكت�شاف �آف���اق الطب والتعرف على موا�ضيع خمتلف التخ�ص�صات يف اجل��ام��ع��ة ،ف�ض ً
ال عن
مفيدة للحياة اليومية املهنية بالن�سبة لأطباء التعرف على التخ�ص�صات الطبية املختلفة مثل
علم الت�شريح وطب الطوارئ وعلم النف�س.
امل�ستقبل.
تتوفر اليوم العديد من ال��ن��دوات االفرتا�ضية
ع�بر �شبكة الإن�ترن��ت ال��ت��ي ت�شمل جل�سات مع التطوع
�أط��ب��اء امل��راف��ق��ة يف جامعة �سانت ج���ورج ،حيث يعد الأ�سلوب الأمثل خلدمة املجتمع ،و�إظهار
توفر اجلل�سات للطالب فر�صة مثالية للتفاعل م��دى ال��ت��زام الطلبة يف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة .كما

يعك�س التطوع �أ�سمى قيم الإن�سانية والتح�ضر
التي تتوافق مع معايري مهنة الطب .
يتواجد عدد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات لدعم �أفراد
املجتمع ممن يحتاجون للعون ،وميكن للطالب
�أي�ضاً التوا�صل معهم مبا�شرة لالن�ضمام �إىل
فرق التطوع .كما توفر عدة من امل�ؤ�س�سات غري
الربحية وجبات جمانية ،وخدمات ،وم�ستلزمات
�أ�سا�سية للعائالت حم��دودة الدخل .من املمكن

حكايات عاملية ر�سخت القيم النبيلة يف نفو�س جمهور ال�شارقة القرائي للطفل

�أن تندرج معظم فر�ص التطوع �ضمن النطاق
الطبي �أو خارجه ،و ُتعترب �أ�سلوب رائع للم�شاركة
يف الق�ضايا الإن�سانية.
م��ن خ�ل�ال ال��ت��ط��وع ،يكت�سب ال��ط�لاب اخلربة
امليدانية عرب التعامل مع �أف��راد املجتمع ب�شكل
مبا�شر ،وال��ت��ف��اع��ل وال��ت��وا���ص��ل الكت�ساب الثقة
وتر�سيخ روح التعاون والعطاء .تنال الأن�شطة
ال��ت��ط��وع��ي��ة م��ك��ان��ة مم��ي��زة يف ن��ف��و���س الطالب،
وتبقى خ��ال��دة يف �أذه��ان��ه��م منذ ب��داي��ة رحلتهم
وح��ت��ى ع��ن��دم��ا ي�صبحون �أط���ب���اء ،ل��ه��ذا ال�سبب
حت��دي��داً تطرح العديد م��ن اجلامعات الرائدة
الأن�شطة الال�صفية ،وه��ي عبارة عن ن�شاطات
م���ت���ع���ددة وم��ت��ن��وع��ة ،مي��ار���س��ون��ه��ا وينفذونها
خ���ارج ح���دود البيئة ال�����ص��ف��ي��ة ،ل��ت��ك��ون مرافقة
للإجنازات الأكادميية والر�سائل املرجعية من
دكاترة اجلامعة .
الربامج ال�صيفية
ت�ساهم الربامج ال�صيفية املتاحة حملياً ،والتي
تركز على ق�ضاء ف�ترة مع الأط��ب��اء املتمر�سني
يف �إط��ار برنامج املهن ال�صحية ،فر�صة مميزة
الك��ت�����س��اب اخل���ب��رة .ك��م��ا ت��ع��د جت���رب���ة مثالية
للتوا�صل مع الطالب الآخرين املهتمني باملجال
الطبي ،مل�شاركة جتاربهم وخرباتهم .

حكواتي املهرجان  100 ..جل�سة ق�ص�صية يف عوامل الت�شويق واملغامرات
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي ال��ع��امل��ي ،ال��ت��ي �أح��ب��ه��ا الكبار
•• ال�شارقة-الفجر:
وال�صغار ،وحتكي عن �شجرة �أحبت طف ً
ال
حتظى جل�سات احل��ك��وات��ي �ضمن فعاليات ك��ان يت�سلق �أغ�صانها ،وي���أك��ل م��ن ثمارها،
ال������دورة الـ 13م���ن "مهرجان ال�شارقة وي�ستظل بظلها ،ومل تبخل عليه بعطائها
القرائي للطفل" ب�إقبال الفت من الطالب حتى �أ�صبح كبرياً.
والأط���ف���ال ،وح��ت��ى �أول���ي���اء الأم�����ور ،الذين
يتحلقون ح��ول نخبة م��ن املتخ�ص�صني يف عازف املزمار ال�سحري
هذا الأدب العريق ،والذي خ�ص�صت له "هيئة ويف رحلة تراثية �إىل �أعماق الرتاث الأملاين،
ال�����ش��ارق��ة للكتاب" �أك�ث�ر م��ن  100جل�سة ي�����س��ت��م��ت��ع الأط����ف����ال م���ن ز ّوار "مهرجان
ت�ستعر�ض ح��ك��اي��ات م��ن امل�����وروث ال�شعبي ال�شارقة القرائي للطفل" بق�صة "عازف
العاملي ،ومغامرات �أبطال الأ�ساطري.
امل��زم��ار ال�سحري" ،ال��ت��ي حتكي مغامرات
عازف املزمار الذي �أنقذ املدينة من اجلرذان
التي كادت تهلكها ،ولكن جزاءه كان غريباً
حقيقة الغول
ت���روي ق�صة "الغول" �أح���دث م�شوقة من من �أهل القرية ،التي كاف�أته مكاف�أة تفاج�أ
مغامرات �صبي ا�سمه ح�سن ،ال��ذي قرر �أن منها الأطفال.
يكت�شف حقيقة الغول الذي يبعث الرعب يف
قلوب �أهل القرية ،و�إذا به يتفاج�أ �أن الغول الغراب امللون
يخاف من �أهل القرية كما يخافونه .وحتفز وبني �أدغال غابة بعيدة ومليئة باحليوانات
الق�صة الأط��ف��ال للتغلب على خماوفهم ،ال�صغرية والكبرية ،ي�سرد حكواتي املهرجان
وعدم ال�سماح للأوهام بال�سيطرة عليهم.
ق�صة "الغراب" ال��ذي جمع الري�ش امللون
م��ن ط��ي��ور ال��غ��اب��ة و�أل�����ص��ق��ه ع��ل��ى ج�سده.
�شع�شبون
وه���ي ق�����ص��ة ت��ع��ل��م الأط���ف���ال �أن ع��ل��ي��ه��م �أن
أطفال
ل
ا
يتعرف
"�شع�شبون"،
ق�صة
وم��ع
يتقبلوا �أنف�سهم كما هي ،و�أن يتعاي�شوا مع
على العنكبوت ال�صغري الذي بد�أ مغامراته اختالفاتهم عن �أقرانهم ،ويثقوا ب�أنف�سهم
بال�صيد لأول مرة ،فقرر �أن ي�صطاد حيوانات وقدراتهم.
كبرية ،وبعد مرات عدة من الإخفاق ،يتنبه ويتيح امل��ه��رج��ان الفر�صة �أم���ام الراغبني
�أن���ه �أخ��ط���أ يف ق����راره ،و�أن عليه �أن يقتنع يف االط��ل��اع ع��ل��ى ك��اف��ة ت��ف��ا���ص��ي��ل برنامج
باحل�شرات ال�صغرية التي تنا�سبه فقط.
فعالياته ،والتعرف على �ضيوفه ،ومواعيد
انعقاد اجلل�سات والور�ش والعرو�ض الفنية
ال�شجرة املعطاء
وامل�سرحية ،على املوقع الإلكرتوين التايل:
أدب
ل
ا
من
ق�صة
فهي
املعطاء"
�أما "ال�شجرة
.SCRF
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يف حني �أن احلرارة ميكن �أن تكون م�صدرا رئي�سيا لالنزعاج عند حماولة النوم� ،إال �أن اخلرباء حذروا من �أنه يجب �أال
نتجاهل التعرق الليلي خا�صة �إذا ا�ستمر فرتة طويلة.
وقالت خبرية النوم �أندريا �سرتاند �إن التعرق يف الليل ميكن �أن يحدث ب�سبب البيئة
املحيطة �أو وجود م�شكالت طبية �أ�سا�سية.
و�أو�ضحت �أن درجة احل��رارة املثالية للغفوة يجب �أن ترتاوح بني 15
و 20درجة مئوية .ولكن بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص ،هذا لي�س ممكنا
دائما ،ووفقا ل�سرتاند ف�إن اال�ستثمار يف مرتبة عالية التربيد �أو
التحول �إىل فرا�ش �أخف ميكن �أن ي�ساعد يف التخل�ص من امل�شكلة.

قد يكون عالمة على حالة مميتة
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ال تتجاهل التعرق يف الليل
وقبل االفرتا�ض �أن لديك م�شكلة �صحية خطرية ،قالت
�أندريا ،التي تعمل مع موقع ،Everynight.com
�إنه يجب جتنب تناول وجبات كبرية قبل النوم ب�ساعتني
�إىل ثالث �ساعات،
"وهذا يعني �أن جهازك اله�ضمي لن يعمل بعد �أن تغفو،
ما ي�سمح جل�سمك بالراحة �أكرث .وميكن �أن يكون جتنب
الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيني يف الليل طريقة رائعة
للتغلب على التعرق الليلي".
و�أ���ش��ارت �سرتاند" :الكافيني منبه وميكن �أن يزيد من
معدل �ضربات القلب ،ما ي���ؤدي �إىل ارت��ف��اع �ضغط الدم
الذي ميكن �أن ين�شط الغدد العرقية".
و�أو���ض��ح��ت �أن التوتر والقلق ميكن �أن يت�سببا �أي�ضا يف

تعرق ليلي و�أن القيام ب�أن�شطة مثل اليوغا والت�أمل قبل
النوم ميكن �أن ي�ساعد.
و�أ���ض��اف��ت ���س�تران��د�" :إذا ج��رب��ت ه��ذه الن�صائح وا�ستمر
تعرقك الليلي وبد�أت ت�شعر بالإرهاق �أثناء النهار نتيجة
قلة ال��ن��وم ،فقد ي��ك��ون ال��وق��ت ق��د ح��ان ل��ر�ؤي��ة الطبيب.
وذلك لأن التعرق الليلي ميكن �أن يكون �سببه يف الواقع
عدد من الأمرا�ض".
وعندما ظهر "�أوميكرون" لأول مرة ،يف حني �أنه مر�ض
�أك�ثر اع��ت��داال ،ك��ان كثري من النا�س ي�شكون من التعرق
ال��ل��ي��ل��ي ،ل��درج��ة �أن����ه مي��ك��ن �أن ي�ت�رك م��ل�اءات ال�سرير
ومالب�س النوم رطبة� ،أو حتى مبللة ،حتى لو كانت الغرفة
التي ينام فيها املري�ض باردة.

ومي��ك��ن �أن ت�سبب بع�ض الأدوي����ة �أي�����ض��ا ال��ت��ع��رق الليلي،
مثل �أدوية االكتئاب والعالج الهرموين ،وكذلك الأدوية
امل�ستخدمة لعالج �إدم��ان امل��واد الأفيونية ،مثل امليثادون
والأدوية لعالج انخفا�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم.
و�أو����ض���ح اخل��ب�راء يف م�ؤ�س�سة "مايو كلينك" �أي�����ض��ا �أن
التعرق الليلي ميكن �أن يكون عالمة على جمموعة من
الأمرا�ض الفتاكة ،والتي ت�شمل:
 الأورام ال�سرطاوية التهاب البطانة الداخلية للقلب فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية  /الإيدز �سرطان الغدد الليمفاوية �سرطان الدم تليف النخاع (�سرطان نخاع العظم) ملفوما الهودجكينية ال�سكتة الدماغيةوميكن �أن يكون التعرق الليلي �أي�ضا ب�سبب ا�ضطرابات
تعاطي الكحول ،وكذلك �إدمان املخدرات.
وعندما تتوقف عن تعاطي الكحول واملخدرات ،قد ت�شعر
بالتعرق والرجفة.
و�أو�ضح اخل�براء" :ميكن �أن يحدث ان�سحاب الكحوليات
عندما يكون تناول الكحول بكثافة وطويلة ثم يتم �إيقافه
�أو تقليله ب�شكل كبري.
وميكن �أن يحدث يف غ�ضون ع��دة �ساعات �إىل �أرب��ع��ة �أو
خم�سة �أيام بعد ذلك.
وت�شمل ال��ع�لام��ات والأع��را���ض التعرق و�سرعة �ضربات
ال��ق��ل��ب ورع��ا���ش ال��ي��د وم�����ش��اك��ل ال��ن��وم وال��غ��ث��ي��ان والقيء
والهلو�سة والأرق واالنفعاالت والقلق والنوبات يف بع�ض
الأح��ي��ان .وميكن �أن تكون الأع��را���ض �شديدة مب��ا يكفي
لإ�ضعاف قدرتك على العمل �أو يف املواقف االجتماعية".
ويف حني �أن الأمرا�ض املذكورة �أعاله هي الأكرث فتكا ،ف�إن
التعرق الليلي يف معظم الأوق��ات يكون ب�سبب حالة �أقل
خطورة .ومن املهم دائما مراجعة الطبيب �إذا كنت قلقا.

�أعرا�ض �شبيهة بالإنفلونزا قد يكون ظهورها عالمة على التهاب ع�ضلة القلب
التهاب ع�ضلة القلب هو التهاب ي�صيب القلب ميكن �أن ي�ؤثر على نظامه الكهربائي وع�ضالته ،ما يقلل من قدرته على �ضخ الدم.
وميكن �أن يت�سبب هذا يف ت�سارع �ضربات القلب �أو عدم انتظام �ضربات القلب .ويحدث التهاب ع�ضلة القلب يف معظم الأحيان
ب�سبب عدوى فريو�سية .ويف حاالت نادرة ،ينتج التهاب ع�ضلة القلب عن تفاعل �سام لدواء ما .وهي حالة خطرية ت�ؤثر على
قدرة القلب على �ضخ الدم ما ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �إمداد الدم جلميع الأع�ضاء .والتهاب القلب الناجم عن الفريو�س يقلل من قوة
تقل�صاته وقدرته على �إمداد اجل�سم بالدم.
وق��ال معهد مونرتيال للقلب" :يف احل��االت الأق��ل �شدة
م��ن ال��ت��ه��اب ع�ضلة ال��ق��ل��ب ،ق��د ال ي��ع��اين ال��ن��ا���س م��ن �أي
�أعرا�ض".
و�أ���ض��اف املوقع ال�صحي" :لكنهم قد ي�شعرون ب�أعرا�ض
م�شابهة لأع��را���ض الإن��ف��ل��ون��زا��� :ص��داع وح��م��ى والتهاب
احللق و�آالم املفا�صل و�إ�سهال".
يف احلاالت اخلفيفة ،ت�شمل الأعرا�ض اخلفيفة �أملا خفيفا
يف ال�صدر �أو �ضيقا يف التنف�س.
�أم��ا يف احل���االت ال�شديدة ،ي�صبح القلب �أ�ضعف م��ن �أن
ي�ضخ الدم ب�شكل كاف �إىل باقي �أجزاء اجل�سم.
ويكون ال�شخ�ص �أي�ضا �أكرث عر�ضة لتكوين اجللطات يف
القلب ،ما قد ي�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�سكتة دماغية �أو نوبة
قلبية.

الأ�سباب
تت�ضمن بع�ض الأ�سباب املعروفة اللتهاب ع�ضلة القلب ما
يلي:
 الفريو�سات ،مبا يف ذلك تلك التي ت�سبب �أمرا�ضا �شبيهةبالإنفلونزا ،ونزالت الربد ،واحل�صبة الأملانية (احل�صبة
الأملانية) ،والتهاب املعدة والأمعاء ،وداء كرثة الوحيدات،
وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية والإيدز.
 البكترييا ،مبا يف ذلك تلك التي ت�سبب التهاب احللقوال��ت��ه��اب��ات ال��ع��ن��ق��ودي��ات وال��دف��ت�يري��ا (اخل��ن��اق) ومر�ض
المي.
 الطفيليات املخدرات -ا�ضطرابات املناعة الذاتية

 التعر�ض لبع�ض املواد ال�سامةوب��ح��ث��ت درا����س���ة دمن��ارك��ي��ة م��ن�����ش��ورة يف امل��ج��ل��ة الطبية
الربيطانية عن العالقة بني لقاح SARS-CoV-2
والتهاب ع�ضلة القلب.
و�شمل البحث  4931775ف���ردا تبلغ �أع��م��اره��م 12
عاما �أو �أك�ثر متت متابعتهم من � 1أكتوبر � 2020إىل
� 5أكتوبر .2021
و�أث��ن��اء امل��ت��اب��ع��ة� ،أ���ص��ي��ب  269م�شاركا بالتهاب ع�ضلة
القلب ،منهم  )40%( 108ت�تراوح �أعمارهم بني 12
و 39عاما و )73%( 196من الذكور.
و�أ���ش��ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن��ه "من ب�ين  3482295فردا
مت تطعيمهم بـ"فايزر (� ،)BNT162b2أ�صيب 48
منهم بالتهاب ع�ضلة القلب يف غ�ضون  28ي��وم��ا من

تاريخ التطعيم مقارنة بالأفراد غري املطعمني".
واكت�شف ع��امل الأوب��ئ��ة الربوفي�سور ري��ك��ارد ليونغ من
الوكالة ال�سويدية للمنتجات الطبية وزمال�ؤه هذا الأمر
يف درا�سة حديثة تبحث يف البيانات ال�صحية ملا جمموعه
ن��ح��و  23.1م��ل��ي��ون ���ش��خ�����ص م���ن ال����دمن����ارك وفنلندا
والرنويج وال�سويد من �أواخر دي�سمرب � 2020إىل �أوائل
�أكتوبر .2021
وبحث الفريق عن حاالت التهاب ع�ضلة القلب والتهاب
التامور (تورم وته ُّيج يف الغ�شاء الرقيق ال�شبيه باجليب
املحيط بالقلب) ،ولكل حالة� ،أخ��ذ بعني االعتبار جن�س
املري�ض وعمره وتفا�صيل التطعيم.
ورك����زوا ب�شكل خ��ا���ص ع��ل��ى احل����االت ال��ت��ي ت��ط��ورت فيها
�أمرا�ض القلب االلتهابية يف غ�ضون  28يوما من اللقاح

الأويل �أو الثاين.
وبحلول نهاية فرتة الدرا�سة� ،أف��اد الباحثون �أن 81%
من الأ�شخا�ص وقع تطعيمهم .وب�شكل عام ،حدد الفريق
 1077حالة التهاب ع�ضلة القلب و 1149حالة التهاب
التامور من بني جمموعات الدرا�سة الأربعة.
وعند فح�ص ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين حت�صلوا على اللقاح،
وجد الفريق �أن احتمالية الإ�صابة بالتهاب ع�ضلة القلب
كانت �أعلى بعد جرعة ثانية من لقاح فريو�س كورونا.
وعلى وجه التحديد ،يبدو �أن اخلطر يزداد بن�سبة 75%
مع لقاح فايزر ،و 55%مع لقاح موديرنا.
وعالوة على ذلك ،وجد الفريق �أن خطر الإ�صابة بالتهاب
ع�ضلة القلب بعد جرعتني من اللقاح ،كانت �أعلى لدى
ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني  16و 24عاما.
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0002263أمر �أداء

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -عبداهلل عي�سى يو�سف بلله ال�سويدي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0002315ال�شيكات املرجتعة

�إىل املحكوم عليه � :شركة الأندل�س للتجارة واملقاوالت الكهربائية  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة جلف ليمنار للتجارة (�ش ذ م م)
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  133884درهم  ،بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية
بواقع ( )5%من تاريخ ( )2021/12/19وحتى متام ال�سداد.
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

�إىل املحكوم عليه  :عبداهلل عي�سى يو�سف بلله ال�سويدي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبداهلل حممد حمد عبداهلل العوي�س  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 102350
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70392

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -م�ؤ�س�سة القدرة ملقاوالت تركيب
ال�شربات احلديدية ملالكها  /جمال حممد �أحمد ال�شم�شريي  -اجلن�سية م�صر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم � SHCEXCICPL2022 /0002614أمر �أداء
�إىل املحكوم عليه  :م�ؤ�س�سة القدرة ملقاوالت تركيب ال�شربات احلديدية ملالكها  /جمال حممد �أحمد
ال�شم�شريي  -حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ رويال الدولية للإن�شاءات  -ذ م م
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  2959248درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70535

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -بلقي�س حممد عبداهلل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0001778ال�شيكات املرجتعة
�إىل املحكوم عليه  :بلقي�س حممد عبداهلل  -العنوان � :إمارة ال�شارقة طريق املدينة اجلامعية املنطقة
مويلح رقم ال�شقة  402البناية مبارك قريبة من م�صرف ال�شارقة �صندوق الربيد  31177رقم املوبايل
 0558892020الربيد الإلكرتوين BALQEES_MOHD@HOTMAIL.OCM :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة اال�سالمي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  186000.0درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك /
�إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق -
ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70392

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70392

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0001549مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2022 /0001393جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0000279مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -اغ�صان التوت لتجارة العباية  -ذ م م
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABMIN2022 /0001994عمايل (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :قرطبة للخدمات
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/11م.

�إىل املدعي عليه  :ايهوداميتى كا�سى
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/25أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )8
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/13م.

�إىل املدعي عليه  :عبدالعزيز ح�سن مفتاح �صالح احلو�سني
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/26أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )6شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

�إىل املحكوم عليه  :اغ�صان التوت لتجارة العباية  -ذ م م
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ماديلني مانتى بري�سيلدا
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  4372درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من
تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ
بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

مدير اخلدمات الق�ضائية

مدير اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

حمكمة التنفيذ املدنية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70021

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0003012جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :يوجينا كوتوفان  -جمهول حمل الإقامة :
اعالن املدعي عليها ن�شرا باللغة العربية والإجنليزية
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( 24749درهم) بالإ�ضافة للفائدة
القانونية  9%من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/30أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/5/17م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70349

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0003076جتاري (جزئي)

�إىل املدعي عليه � :شركة مر�سى امللوك ملقاوالت البناء ذ م م رخ�صة رقم  68513ومتثلها
ال�سيدة /عفاف بنت عبداهلل حلمر  -ب�صفتها مديرة جمهول حمل الإقامة :
الزام ال�شركة املدعى عليها ومديرتها بان ت�ؤديا لل�شركة املدعية مبلغ وقدره  8,260ثمانية
�آالف ومائتان و�ستون درهما والفائدة القانونية مبقدار  12%من تاريخ املطالبة الق�ضائية
وحتى متام ال�سداد .الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/30أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )10شخ�صيا او بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة
ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/5/17م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70535

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002971مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002287مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :ركن اخلربة خلدمات تنظيف املباين ملالكها عمران ح�سني ملك غالم باك�ستاين اجلن�سية
جمهول حمل الإقامة :
بناء على طلب املدعي حممد ار�سالن منري احمد
 -1التم�س من عدالتكم حتديد �أقرب جل�سة للنظر يف الق�ضية يف �أ�سرع وقت ممكن
 -2الزام املدعي عليه بدفع مبلغ ( )12500درهم
 -3الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة
�إعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء.
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/31أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
يف متام ال�ساعة � 8.30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من
تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .اعالن بالن�شر وبلغتي العربية
والإجنليزية .حرر بتاريخ  2022/5/17م.

�إىل املدعي عليه � :سراج الدين حممد خطاب حممد  -جمهول حمل الإقامة :
اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنبية
بناء على طلب املدعية  :ال�صقر الذهبي لتجارة لوازم التدخني
قد رفعت الدعوى املذكورة �أعاله تطالبكم ب :
 املطالبة بدفع قيمة فواتري مببلغ ( )2863درهم مع التعوي�ض عن اال�ضرار واخل�سائر عن مدة الت�أخري الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة. �إعالن املدعي عليه باجلل�سة والئحة االدعاء �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة  229الفقرة ( )5من قانون الإجراءات املدنية.انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/23أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية
 مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )2شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية علىالدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف
الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/5/11م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70535

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
بني الأطراف املذكورة .من الطرف الأول  :ابوبكر �شرف الدين رامانات فيتيل
 ،اجلن�سية  :الهند �إىل الطرف الثاين  :حممد نوح حممد علي حممد علي ،
اجلن�سية  :الهند باال�سم التجاري (�سوبرماركت اجلديد) ن�شاط الرخ�صة
(�سوبر ماركت) واملرخ�ص من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة
رخ�صة جتارية رقم  140847ال�صادرة بتاريخ  1987/7/4يف دائرة التنمية
الإقت�صادية بخورفكان .وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICIPTO2022 /0001611أمر على عري�ضة

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0001702مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICILABMIN2022 /0002095عمايل (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /هيرثو لتنظيف املباين
العنوان 9479384 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة
يف الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /ارلينى ديال روزا هرنانديز
بالتايل  :ن�أمر بالزام املدعي عليها ان ت�سلم املدعية جواز ال�سفر
اخلا�ص بها .حكما قابال للتظلم خالل املدة القانونية  10يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل  :املحكوم عليه � /أحمد خالد الدباب
العنوان 9480887 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/4/21قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /حمد بن �سعيد بن نا�صر بن جاعد الزيدي
بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ( )20,000درهم ع�شرون
الف درهم  -مقابل ثمن مبيع ال�سيارة والتعوي�ض ال�شامل لكافة الأ�ضرار  -مع
الر�سوم وامل�صاريف.

�إىل املدعي عليه  :فيكا�س مادان الل
جمهول حمل الإقامة :
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/5/31أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم
� )8شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى
مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ
الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065374
�إعــالن تنــــازل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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مكتب اخلدمات الق�ضائية

املحكمة االبتدائية املدنية
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يف الدعوى رقم  AJCAPCIPOR2020 /0000842جتاري (جزئي)
بالن�شر

يف الدعوى رقم  AJCAPCIPOR2020 /0000842جتاري (جزئي)
بالن�شر

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � AJCFICICPL2021 / 0004210أمر �أداء

�إعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�شر
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0001748مدين (جزئي)

امل�ست�أنف �ضده  :حممود �أحمد بادجنكى
عنوانه � :إمارة ال�شارقة القا�سمية بناية بنك دبي التجاري الطابق اخلام�س �شقة رقم ()504
بالقرب من م�سجد امللك في�صل �ص ب  35902ال�شارقة
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف :م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20.../..../...يف الدعوى الإبتدائية رقم /0000842
 AJCAPCIPOR2020املحكمة الإ�ستئناف املدنية  -جتاري (جزئي).
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء  ......يوم .......
املوافق  2022/6/21ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم
ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.

امل�ست�أنف �ضده � :سيتى �إنرتنا�شيونال لل�شحن والتخلي�ص اجلمركى ذ.م.م
عنوانه � :إمارة �أبوظبي مدينة م�صفح ال�صناعية م  4ق  12مكتب  6وحدة املالك احليل
القاب�ضة ذ م م هاتف 0555776610/0502024521/025535311 :
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف :م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  ، 20.../..../...يف الدعوى الإبتدائية رقم /0000842
 AJCAPCIPOR2020املحكمة الإ�ستئناف املدنية  -جتاري (جزئي).
فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام حمكمة عجمان بدار الق�ضاء  ......يوم .......
املوافق  2022/6/21ال�ساعة � 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم
ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

مكتب اخلدمات الق�ضائية

اىل املدعي عليه � :أحمد حممد �أحمد احمد  /اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/11/4م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى
املذكورة بالرقم �أعاله املدعي  /علي حممد حجي القبي�سي  /اجلن�سية
بالتايل  :ن�أمر بالزام الطرف املطلوب �ضده (احمد حممد احمد احمد) بان ي�ؤدي
للطرف الطالب (علي حممد حجي القبي�سي) مبلغا وقدره  8,040درهما (ثمانية
�آالف و�أربعون درهما) مع الإلزام بامل�صروفات  ،وال�شمول بالنفاذ املعجل .حكما قابال
للإ�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2022/3/16
حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني

�إىل املحكوم عليه  :م�صعب ح�سن حممد خلف هلل
حيث انه قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ امين عبداملنعم عثمان احمد  ،اجلن�سية �سوداين
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب
تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 28058.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3188/2019/207تنفيذ جتاري

وزارة العدل
70496

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
م�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/561جتاري كلي  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وق��دره ( 51595168.53درهم)
�شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ:بنك دبي التجاري �ش م ع (و�أخرون) عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع الإحتاد  -مبنى بناية بنك دبي التجاري
 �شقة  - 4بجوار ديرة �سيتي �سنرت وميثله  :نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سياملطلوب �إعالنه  :عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة �( -شركة منطقة حرة)
عنوانه  :الإم��ارات � -إمارة دبي  -جبل علي  -بردبي  -جبل علي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى بناية رقم � 10413س  -بالقرب من �شركة الرا�س
للتجارة CHANDAN@OVERSEASDXB.NET - 0599811990 -
مو�ضوع الإعالن  :عرب البحار العاملية لل�صناعات احلديدية  -املنفذ �ضده � :ساندان بانريجي  ،املنفذ �ضده � :سيمريت بانريجي
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه
�أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين )http://www.emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه
معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع
كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية
لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان
�أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار  :حق منفعة على مبنى  -املنطقة  :جبل علي  -رقم االر�ض  - S10413امل�ساحة  10,000 :مرت مربع  -وينتهي
بتاريخ  - 2024/3/31التقييم  6700000 :درهم  -يباع العلى عطاء .مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى � AJCFICICPL2022 / 0001140أمر �أداء

اىل املدعي عليه  :في�صل �شوجنات حممد �شوجنات  -هندي اجلن�سية جريمن
للمقاوالت املعدنية  /ذ م م نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/3/24م قد حكمت عليكم
هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله املدعي � /شركة م�صانع الأ�صباغ
الوطنية املحدودة بالتايل  :ن�أمر  -بالزام املعرو�ض �ضدهما بان ي�ؤديا للطالبة مبلغا
وقدره ثمامنائة وثمانية و�سبعون الفا وخم�سمائة و�ست وخم�سون درهما ف�ضال عن
الفائدة القانونية امل�ستحقة بواقع � %5سنويا بدء من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك وحتى
متام الوفاء مع الزام املعرو�ض �ضدهما بالر�سوم وامل�صروفات .حكما قابال لال�ستئناف
خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ  / 2022/5/12حرر بوا�سطة املوظف
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

حمكمة التنفيذ املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :متعب الوح�شي ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب  1001ملك با�سم الباكر  -ديرة  -املمزر  -هاتف :
مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت
فاك�س :
تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية زومر للتجارة � -ش ذ م م وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/3/14واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/3/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله،
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70197

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :زومر للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  302ملك مرمي علي عبداهلل قرقا�ش  -ديرة  -نايف  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  641424 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1061643 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/3/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/3/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
متعب الوح�شي ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب  1001ملك با�سم الباكر -
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
فاك�س :
ديرة  -املمزر  -هاتف :
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICICOM2020 /0002819جتاري (كلي)

�إىل  :اليخوت انرتنا�شونال �ش.ذ.م.م “فرع ال�شارقة” YACHT - INTERNATIONAL CO L.L.C BR SHJ
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة ال�شارقة  -امل�صلى/ال�شارقة  -خلف �شارع الزهراء  -مكتب رقم  603طابق رقم  6الهاتف
� 0504847211صندوق الربيد 4612 :
تعلمكم ب�أن املدعى (� / )5شركة كوهيرنيت�ش �إيرنجي م.م.ح (�شركة منطقة حرة) وميثلها مديرها ال�سيد  :فا�سوديقا راما جانيجا
العنوان  /حمل الإقامة  :جمموعة اراء للمحاماة واال�ست�شارات دبی � -شارع ال�شيخ زايد
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـ :
دعوی ا�سرتداد حيازة احلمولة املوجودة على منت ناقلة البرتول  MT Mirage with IMO number 9081813والتي
حتمل على متنها حموله ديزل  6890.687حمملة  25.01.2020من احلمرا مببلغ  53,557,828.71درهم.
وكذلك دعوى عدم تعر�ض وت�سليم احلمولة املوجودة على منت ال�سفينة MT MIRQAB with IMO number
( 9232967ال�سفينة ام تي املرقاد املرقاب �سابقا) والتي حتمل زيت معاجلة مطاط باجمايل وزن بالطن  8,500وباجمايل مبلغ
وقدرة  1,490,380دوالر ای مبلغ وقدره  5,474,076.32درهم اماراتی .لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة الدائرة املدنية
الكلية حمكمة ال�شارقه الإحتادية �صباح يوم االربعاء املوافق  2022/05/25ال�ساعة  09:00لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات
 ،ويف حالة عدم ح�ضوركم �أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ  2022/5/12م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003088مدين (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :فداء الدين عم على -جمهول حمل الإقامة
بناء على طلب املدعي  /ح�سام على �شحاته م�صطفي .
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :
�أوال  :قبول الدعوى �شكال ً وحتديد �أقرب جل�سة لنظرها و�إعالن املدعى عليه بها .
ثانيا  :الق�ضاء بالزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعى مبلغ وقدره  4,000درهم (�أربعة �آالف درهم �إماراتي) ،مع
�إلزامه بالفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2021/2/28وحتى متام ال�سداد.
ثالثا  :الزام املدعى عليه بالر�سوم الق�ضائية وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة.
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/05/31أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه االحتادية املحكمة
االبتدائية املدنية يف متام ال�ساعة � 08:30صباحا  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا �أو بوا�سطة
وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة
�أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/17م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0041584

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

�إخطار عديل
املخطـر  :منذر برج�س العلو� -سوري اجلن�سية وميثلة ال�سيد  /نذير برج�س العلو � -سوري اجلن�سية
مبوجب وكالة م�صدقة من الكاتب العدل بامارة را�س اخليمه برقم ( )2019/18616العنـوان
:ال�شارقة اخلان  -هاتف رقم )056220273( :
املخطر �إليه :حممد عبار املحل –�سوري اجلن�سية،
العنـوان  :ال�شارقة التعاون – برج زاخر ،هاتف رقم )0508650668( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ ( )32,8500درهم
 حيث ان املخطر اليه قد حرر يل �سـند �أمانـة بتاريخ (( ))2021/12/09مببلغ وقدره ()32,800درهم (اثنان وثالثون الف وثمامنائة درهم) على �أن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب  - ،حيث �أن
املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة �سند الأمانة عند الطلب - ،و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه
االلتزام بدفع قيمة ال�سند( )32,800درهم يف فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار و �إال �سيتم
اتخاذ الإجراءات القانونية لإ�ستالم املبلغ  - ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة
�إخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /عادل عبيد را�شد ال�شحي اماراتي اجلن�سية بحمل هوية رقم
( )7841196519419496473وينوب عنه ال�سيد  /حممد �سيد ابراهيم الها�شمي اماراتي
اجلن�سية ويحمل هوية رقم ( )784196249254135مبوجب وكالة م�صدقة من كاتب العدل
حتمل رقم  2020/662حيث انه يرغب يف التنازل عن كامل ح�صتة البالغة  100%يف الرخ�صة
التجارية امل�سماه البيئة اخل�ضراء لتنظيف املباين حتت رقم ( )761185ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة ايل ال�سيد /حممد �سيد ابراهيم الها�شمي اماراتي اجلن�سية ويحمل هوية
رقم ( )784196249254135لت�صبح ح�صنة  100%يف الرخ�صة امل�ساه البيئة اخل�ضراء لتنظيف
املباين حتت رقم  761185ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية ب�إمارة ال�شارقة( .تنازل �صاحب
الرخ�صة الخر) وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب
العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  /علي حممد حجي القبي�سي �أماراتي اجلن�سيه  -وميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم مبوجب وكالة
م�صدقة لدي كاتب العدل رقم  MOJAU-2022-0053675م�صرية اجلن�سية  -العنوان  :االمارات العربية
املتحدة – ال�شارقة  -ابو�شغارة – مقابل حديقة ابو �شغارة  -بناية املزيونة – مكتب القبي�سي للعقارات  -الهاتف /
971523210010
املخطر الية � /شوبهام راجيندرا دهابهاي اجلن�سية  /هندي
العنوان  /ال�شارقة  -القا�سمية -بناية القبي�سي الزمالك � - 54شقة رقم  - 314الهاتف 971554136831 /
قيمة املطالبة  5000درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  5000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه
كالتايل  :ال�شيك رقم  000008مبلبغ  5000درهم خم�سة االف درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021 /8 /4وامل�سحوب
على بنك االمارات اال�سالمي  ،وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة
الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة
�أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا
االخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك...

الكاتب العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065270
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :على ح�سن خليفه احلو�سني  ,اجلن�سية االمارات يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100و ذلك اىل ال�سيد  :ج�سيم الدين
خملي�ص الرحمن اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة ( بقاله خليفه احلو�سني ) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )11447ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صه الخر و تغيري ال�شكل القانوين من
م�ؤ�س�سه فرديه اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70392

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008721جتاري (جزئي)

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
املو�ضوع  :التوثيقات واال�شهادات � /إ�ضافة ا�سم قبيلة

مقدمة الطلب  :ا�صيلة عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�ضي

�إىل املحكوم عليه � -1 /شركة بيكون لالن�شاءات ذ.م.م  ,العنوان 9402795 :
 -2م�صنع بيكون لال�شغال املعدنيه ذ.م.م  ،العنوان 9402796 :
 -3زارا ملقاوالت ال�صيانه العامه ذ.م.م  ,العنوان 9402797 :
 -4راما�سرینیوا�سان تی ار بار می�سواران  ,العنوان 9402798 :
 -5ح�سام عمر رم�ضان داود  .العنوان 9402799 :
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2022/01/11قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح  /انغت خلدمات ال�صرف ال�صحي .ذ.م.م  -بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة ح�ضوريا مبواجهة املدعى عليه اخلام�س ومبثابة احل�ضوري مبواجهة باقي املدعى عليهم :
 بالزام املدعى عليها الأوىل بدفع مبلغ  248297درهم مئتني وثمانية و�أربعني الفا ومئتني و�سبعة وت�سعني درهما للمدعيةوالفائدة الت�أخريية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�ألزمتها بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمئة درهما اتعاب
حماماة - .رف�ض الدعوى مبواجهة املدعى عليهما الثانية والثالثة - .الزام املدعى عليهما الرابع واخلام�س بالت�ضامن مع
املدعى عليها الأوىل ب�سداد مبلغ  65000درهم خم�سة و�ستني الف درهما والزمتهما باملنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف .حكما
قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية  30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

يطيب ملحكمة خورفكان االحتادية االبتدائية �أن تقدم ل�سعادتكم �أطيب حتياتها ووافر
�شكرها  .....للطلب املقدم من ال�سيدة (ا�صيلة عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�ضي)
�إ�ضافة ا�سم قبيلة احلمادي يف جواز �سفرها و خال�صة القيد رقم ()6427/304
لي�صبح الإ�سم الكامل  :ا�صيلة عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�ضي احلمادي ،فمن
لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم �إىل حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية خالل
خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ولكم وافـر االحرتام والتقدير ،،،
القا�ضي � /سليمان را�شد �سليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70555

تنازل /بيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد /عامر نذیر نذیر احمد  ,اجلن�سية  :باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /ح�سن حممود ح�سن احلمادي ,اجلن�سية :االمارات,
ويرغب ال�سيد  /زهري عبا�س نزير احمد  ,اجلن�سية  :باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته
البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد  /ح�سن حممـود ح�سن احلمادي ,اجلن�سية :االمارات ,بالرخ�صة امل�سماه
(ور�شة زهري عبا�س ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()773495
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه • ،تعديالت اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من وكيل
خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية • تغيري اال�سم التجاري من (ور�شة زهري عبا�س ل�صيانة ال�سيارات) اىل (ور�شة
النقطة امل�ضيئة ل�صيانة ال�سيارات)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  386/2022/208تنفيذ مدين
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم االبتدائي ال�صادر بتاريخ 2021/8/23:يف الدعوى رقم  1519/2021مدين جزئي والقا�ضي
بالزام املنفذ �ضدهم ب�سداد املبلغ املنفذ الجله والبالغ قدره ( )461.645درهم اربعمائة وواحد و�ستون الف و�ستمائة وخم�سة
واربعون درهم ل�صالح طالبي التنفيذ �شامال املبلغ املحكوم به والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من �صريورة احلكم نهائيا
(تاريخ �صدور حكم اال�ستئناف) احلا�صل يف  2022/2/17وحتى تاريخ  2022/5/17وهكذا ب�شكل م�ستمر وحتى ال�سداد التام
باال�ضافة اىل الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
طالب التنفيذ  :ماري بي ايه/ب�صفتها والدة املتويف اومبافو كوجنيبافو راباي وال كوجنيبافو واخرون
عنوانه:امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري � -شارع ال�شيخ زايد  -برج برزم  -بجانب برج اومنيات  -خلف االمارات للعطالت
الطابق رقم  - 29مكتب رقم 2906
املطلوب �إعالنهما  -1 :ختك لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م � -2سوبر ماركت لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة
�ش.ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )461645درهم
اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  /علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سيه
ميثله بالوكالة  /هند عبد الكرمي حممد جنم مبوجب وكالة م�صدقة لدي كاتب العدل رقم 2022-0053675
 MOJAUم�صرية اجلن�سية  -العنوان  :االمارات العربية املتحدة  -ال�شارقة  -ابو�شغارة  -مقابل حديقة ابو�شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب القبي�سي للعقارات  -الهاتف 971523210010 /
املخطر الية  /عبد املجيد ابو�صالح اجلن�سية  /املغرب
العنوان  /ال�شارقه الند القا�سمية بناية القبي�سي � 13شقة رقم  - 1708الهاتف 97150195082 /
قيمة املطالبة  7500درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  7500درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املدعي عليه حيث انه بتاريخ
ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه
كالتايل  :ال�شيك رقم  ،000012مبلبغ 7500درهم �سبعة �آالف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021 /5 /6
وامل�سحوب على بنك االمارات دبي الوطني وحيث ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه
واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل
خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق
على هذا االخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0064834
تنازل /بيع

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0057124
تنازل /بيع

70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد � /سامر �سعيد الق�صري  ,اجلن�سية � :سوريا يرغب يف البيع والتنازل عن كامل
ح�صته البالغة  100%وذلك �إىل ال�سيد  /ابراهيم حممد خري �صالح ,اجلن�سية� :سوريا وال�سيد /علي بن ح�سني
بن حممد ال ابراهيم بالرخ�صة امل�سماه (ال�سلطان العامليه للحلويات وال�شوكالته – فرع ال�شارقة) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )719167ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت �أخرى  :مت
تغيري ال�شكل القانوين من (وكيل خدمات اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) تغيري اال�سم التجاري من (ال�سلطان
العامليه للحلويات وال�شوكالته – فرع ال�شارقة) اىل (معامل االغذية للحلويات ذ م م فرع ال�شارقة  )1تغيري الن�شاط
التجاري من (بيع ال�شوكوالته  -بالتجزئة  ,بيع الع�صائر الطازجة  ,بيع املرطبات واملياه الغازيه  -بالتجزئة ,بيع
املثلجات  ,بيع الع�سل ومنتجات املناحل بالتجزئة  ,حت�ضري احللويات) اىل (بيع ال�شوكوالته  -بالتجزئة ,بيع الع�صائر
الطازجة  ,بيع املثلجات ,بيع الع�سل ومنتجات املناحل بالتجزئة  ,جتهيز الفطائر واملعجنات  ,بيع احللويات  -بالتجزئة,
م�شروبات باردة و�ساخنه)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

الكاتب العدل

70535

الكاتب العدل

 _1علي نبهان خ�ضر من�صور _2 ,ب�شارات عزيز عزيز �أحمد _3 ,اودايان
ك��ال��ي��ك��ال ك��ي��ز هاكيثيل ���س��ري��ده��اران _4 ,عي�سى الأم��ي�ن ع��ب��داهلل حم��م��د -
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن امل�ست�أنف/موتي رام جيت رام
قد �أ�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2022-88   مدين جزئي
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2022-05-26ال�ساعة � 10:00صباحا 
بقاعة التقا�ضي عن بُعد وعليه يقت�ضى ح�ضوركم �أو من ميثلكم قانونيا ويف
حالة تخلفكـم �ستجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0055145

اخطار عديل بالوفاء
املخطر  :علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية وميثله بالوكالة  /هندعبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية  :م�صرية وكالة رقم -0053675
 MOJAU-2022وحتمل هواية رقم 784197894382080
العنوان  :ال�شارقة  -ابو�شغارة  -مقابل حديقة ابو�شغارة  -بناية املزيونة  -مكتب على القبي�سي للعقارات  -الهاتف 971523210010 :
املخطر الية  :حممد فرحان مظهر م�صطفي اجلن�سية  :باك�ستاين
العنوان ال�شارقة املجاز  1بناية القبي�سي � 178شقة  - 1505الهاتف 971551588954 :
قيمة املطالبة  28500درهم
ب تاريخ �سابق حرر املخطر �إليه ل�صالح املخطر �شيكات وبياناتهم كاالتي
ال�شيك رقم  100042مبلبغ  9500درهم ت�سعة �آالف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/09/28وامل�سحوب على بنك دبي اال�سالمي
ال�شيك رقم  100041مببلغ  9500درهم ت�سعة االف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/06/28وامل�سحوب علي بنك دبي اال�سالمي
ال�شيك رقم  100040مببلغ  9500درهم ت�سعة االف وخم�سمائة درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/05/28وامل�سحوب علي بنك دبي اال�سالمي
وحيث ان ال�شيكات ال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب و ان املدعي عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقهم واملطالبة الودية مراراً
وتكراراً ولكن دون جدوى .لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكورة خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ
الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

�إخطار عديل للوفاء مببلغ  9000درهم
املخطر ال�سيد  /حامت م�صطفى يون�س النجار � ،أردين اجلن�سية ويحمل هوية اماراتية رقم 197384047326 -
 784رقم الهاتف  0521203644 -العنوان  :االمارات  ،ال�شارقة
املخطر �إليه ال�سيد  /عبدالرحمن مق�صود احمد  ،باك�ستاين اجلن�سية ويحمل هوية �إماراتية رقم -
 784199672816461رقم الهاتف 0507171264 ، 0522491533 -
العنوان  :االمارات � ،أم القيوين  -ه 056-3858100 :
ال�شرح
قد حرر �شيك للمخطر مببلغ  9000درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعى عليه حيث
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شبك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب
وبينه كالتايل :
ال�شيك رقم  000012مبليخ  9000درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021-02-28وامل�سحوب على بنك بنك را�س اخليمة
الوطني ،وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا ولكن
دون جدوى ،لذلك  ،فاننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديرينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال
�ست�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به.
وهذا اخطار منا بذلك ...

الكاتب العدل

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()13423/2022

70021

املنذر  :بنك امل�شرق �ش.م.ع
املنذر �إليهم  -1 :میتایل ممتانی
 -2فارون ممتانی ارون كومار
 -3كا�شفی ممتانی
 -4اندار ممتانی
ينذر املنذراملنذر اليهم ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  1,257,551,38درهم (فقط مليون ومائتان
و�سبعة وخم�سني الف وخم�سمائة وواحد وخم�سني درهم وثمانية وثالثني فل�سا الغري) للمنذر خالل
ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة
االجراءات القانونية قبلكم اللزامكم بت�سوية املديونية املرت�صدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار(ار�ض)
رقم  2126البالغ م�ساحته  2,448,79قدم مربع مبنطقة جبل على الأوىل ب�إمارة دبي اململوك لكم
واملرهون للمنذر طبقا الحكام القانون واملادتني ( )٢٥و( )٢٦وما بعدهما من قانون الرهن التاميني رقم
 14ل�سنة  2008بامارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الأخرى.

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2022/105312

70197

املنذر  :ا�س كيه بي للعقارات ذ.م.م  -بوكالة املحامي � /سلطان العوي�س
املنذراليهما االول � /شركة احلارث خلدمات تو�صيل الطلبات
الثانية  /مرمي �سلطان عي�سى فرج عي�سى  -جمهول حمل االقامه
انذار ب�سداد املرت�صد واالخالء
حيث انه مبوجب عقد �إيجار م�ؤرخ يف  2021/10/18وينتهي بتاريخ  2022/11/17ا�ست�أجرت
املنذر �إليها من املنذرة ما هو عبارة عن رقم مكتب رقم  ٢٠٤مقابل �إيجار �سنوي  36000درهم
بناء عليـه  ،ف�إن املنذرة تنذر املنذر �إليهما ب�ضرورة (�سداد مبلغ  12000درهم ) مبلغ االيجار املرت�صد
بذمتهما عن الفرتة من  2022/2/18ولغاية  ،2022/6/17و�إخالء العني امل�ستاجرة خالل مدة
ثالثني يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار و �إال �سن�ضطر ا�سفني �إىل اللجوء �إىل الق�ضاء للمطالبة
بتلك املبالغ مع ماي�ستجد من ايجار و �إخالء العني امل�ؤجرة مع حتميلكم الر�سوم و امل�صروفات و�ضريبة
القيمة امل�ضافة و مقابل �أتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

الكاتب العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
70533

اخطار عديل
املخطر  :انور �صالح امنی حممد النمر  -اجلن�سية  :الإمارات العربية املتحدة،
العنوان :ال�شارقة  -الرماقية ،الهاتف املتحرك 0506545559 :
املخطر �إليه  :جميل �صابر ح�سني  -اجلن�سية  :باك�ستان،
العنوان :ال�شارقة  -اخلزامية (�صالون الربا�ش)  -على �إمتداد �شارع وا�سط بعد �صب واي،
الهاتف املتحرك0564164666 - 0508642862 :
مو�ضوع الإخطار� :إخطار عديل للوفاء مببلغ ( )50,000خم�سون �ألف درهم
الوقـائـع  - :حيث �أن املخطر �إليه قد حرر ل�صالح املخطر �شيك رقم( )000019بقيمة ()50,000
خم�سون �ألف درهم فقط ال غري وامل�سحوب على م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي واملحرر بتاريخ
 - ،11/11/2020حاول املخطر حت�صيل قيمة ال�شيك من املخطر �إليه بالطرق الودية مراراً وتكرارا
لكن دون جدوى - ،بناء على ذلك يعلن املخطر املخطر �إليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة �أق�صاها
خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمه الإخطار و�إال �سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك - ،وعليه
يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة اخطاركم بهذا ر�سمياً،
الكاتب العدل

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
 2022/658امر �أداء

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0041592
املخطـر  :منذر برج�س العلـو�-سوري اجلن�سية وميثله ال�سيد  /نذير برج�س العلو – �سوري اجلن�سية مبوجب
وكالة م�صدقة من الكاتب العدل بامارة را�س اخليمه برقم ( )2019/18616العنـوان :ال�شارقة  -اخلان -
هاتف رقم )056220273( :
املخطر �إليه :حممد عبار املحل � -سوري اجلن�سية ،العنـوان :ال�شارقة التعاون – برج زاخر،
هاتف رقم )0508650668( :
مو�ضوع الإخطار  :املطالبة مببلغ ( )30,000درهم
حيث ان املخطر اليه قد حرر �سند �أمانة بتاريخ (( ))2021/12/09مببلغ وقدره ( )30,000درهم
(ثالثون الف درهم ) على �أن يقوم ب�سداد املبلغ كامال عند الطلب حيث �أن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة
�سند الأمانة عند الطلب ،و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة ال�سند( )30,000درهم يف
فرتة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ الإخطار و �إال �سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإ�ستالم املبلغ  ،وعليه يلتم�س
املخطر من �سعادة الكاتب العدل �إخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
اال�ستئناف رقم  2022/ 505ا�ستئناف مدين

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0061554
�إخطار عديل بالوفاء

حماكم دبي
70197

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0002598جتاري (جزئي)
�إلــى املدعي عليه  :الأزهر لتجارة الأدوات الكهربائية ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/05/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنيه  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد ،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أقرب جل�سة و�إعالن املدعى عليهما بها ،واحلكم بعد الثبوت
بالزامهم بالت�ضامن والتكافل بينهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  154,625/25درهم (مائة
و�أربعة وخم�سون �ألفا و�ستمائة وخم�سة وع�شرون درهما وخم�سة وع�شرون فل�سا) والفائدة بواقع %9
�سنويا من املطالبة وحتى متام ال�سداد ،مع �إلزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
حرر بتاريخ  2022/5/13م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /انعام اهلل جول زيب  ،باك�ستاين اجلن�سية  ،يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صنه البالغة  %50و ذلك �إىل ال�سيد  :حممد يعقوب عبداهلل  -اجلن�سية
باك�ستان  ،يف الرخ�صة امل�سماة (و�سط القرائن ل�صيانة ال�سيارات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )766788ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة  ،تعديالت
�أخرى  :حتويل ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة اعمال  ،تنازل �صاحب الرخ�صة
ال�سابق لأ�صحابها احلاليني �إ�ضافة �شريك�/شركاء  ،دخول وكيل خدمات  ،مبوجب التعديل املبدئي
ال�صادر من دائرة التنمية االقت�صادية  -ال�شارقة بتاريخ -11مايو .2022-وعمالبن�ص املادة
( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل .فقد
اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية.

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0063388

حمكمةاال�ستئناف
70197

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0056553

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
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العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
70535

االمارات العربية املتحدة

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0056545

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2022 /0002598جتاري (جزئي)
�إلـى املدعي عليه :حممد ن�صری الدین حممد مظهر جمهول حمل الإقامة :
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/05/24أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية
املحكمة االبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم � )6شخ�صيا �أو بوا�سطة وكيل معتمد،
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها �أعاله  -بو�صفك مدعى عليه.
تلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد �أقرب جل�سة و�إعالن املدعى عليهما بها ،واحلكم بعد الثبوت
ب�إلزامهم بالت�ضامن والتكافل بينهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره  154,625/25درهم (مائة
و�أربعة وخم�سون �ألفا و�ستمائة وخم�سة وع�شرون درهما وخم�سة وع�شرون فل�سا) والفائدة بواقع %9
�سنويا من املطالبة وحتى متام ال�سداد ،مع الزامهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
حرر بتاريخ  2022/5/13 :م.
مكتب اخلدمات الق�ضائية

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065140
تنازل /بيع

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
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العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70197

Sunday
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تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعى عليه _1/ليونزروك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا �أن املدعى /يوروبا�سيفيك �ش.م.م
و ميثله /ح�سن حممد ح�سن متيم
طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2022-03-25بالزام
املدعى عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ  86,810.41درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ومبلغ  300درهم مقابل اتعاب املحاماة  ،ورف�ضت ما
عدا ذلك من طلبات .ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافة بح�سب الأحوال وفق الأحكام
الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0065327
تنازل /بيع

70555

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد  /يو�سف عبدالرحمن حممد در حممد  -اجلن�سية
االمارات  -يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف الرخ�صة امل�سماه
(الف�ستان لتجارة املالب�س اجلاهزة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة
جتارية رقم (� ،)788637إىل ال�سيد  /حممد خلفان �سعيد حممد ال�صريدي  -اجلن�سية
االمارات  ،تعديالت �أخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  320/2022/211تنفيذ عقاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضدهما � -1 :شهباز وحيد بخ�ش وحيد بخ�ش  -2عبا�س وحيد وحيد بخ�ش
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املتنازع �:شركة اخلط االمامي الدارة اال�ستثمار ذ.م.م
وميثله  :عبد الرحمن عمر عبداهلل خمري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال بندب احد اخلرباء احل�سابني �صاحب الدور يف اجلدول تكون مهمته
بعد االطالع على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وعقد البيع �سند العالقة التعاقدية بني االطراف
وبيان ثمن االر�ض املتعاقد عليها وبيان الدفعات امل�سددة وامل�ستحقة من الثمن وبيان مدة الت�أخري يف �سداد
اق�ساط الثمن التي حل موعد ا�ستحقاقها واحت�ساب غرامة الت�أخري وفقا للن�سبة املتفق عليها بالعقد
وبالنتيجة ت�صفية احل�ساب بني الطرفني وبيان اجمايل املبالغ امل�ستحقة للمتنازعة بذمة املتنازع وفقا للعقد
حتى تاريخ اعداد التقرير  -ثانيا:الزام املتنازع �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/5/19ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1062عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1364405.64درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صرف االمارات اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي  -مدينة دب��ي الطبية  -مبنى رق��م  - 16ال��ط��اب��ق ال��ث��ال��ث  -ه��ات��ف رقم
043834587
املطلوب �إعالنهما  -1 :افق للتجارة العامة �ش.ذ.م.م  -2داود خ�سرويار � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1364405.64دره��م اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 3108/2021/460:نزاع مدين

70021

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثامنة رقم 757
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليها ا�سيا مو�سيفى �سيدة مببلغ وق��دره ( )35.790.46درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -جزيرة اللولو � -أبوظبي
وميثله:حامد عو�ض ح�سني حممد املنهايل
املطلوب �إعالنه  -1 :ا�سيا مو�سفي �سيدة � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قرار منهي للخ�صومة قررنا مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده بان ت�ؤدي للمتنازعة
مبلغ خم�سة وثالثون الف و�سبعمائة وت�سعون درهم و�ستة واربعون فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %5من
تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021/9/27وحتى متام ال�سداد وبالزامها بامل�صروفات ومببلغ الف
درهم مقابل اتعاب املحاماة وب�شمول القرار بالنفاذ املعجل بال كفالة .

حماكم دبي

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 3038/2021/16:جتاري جزئي

70021

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )21.354.46دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -جزيرة اللولو � -أبوظبي � -شارع الكرتا
املطلوب �إعالنه � -1 :سجاد ح�سني افتاب � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب��ت��اري��خ 2021/11/21:حكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )21.354.46درهم واحد وع�شرون الفا وثالثمائة
واربعة وخم�سون درهم و�سته واربعون فل�سا والفائدة القانونية الفائدة بواقع � %5سنويا من تاريخ اال�ستحقاق تاريخ
االنذار احلا�صل يف  2019/4/1وحتى متام ال�سداد والزامه بامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت
ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل
لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حمكمةاال�ستئناف
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 50/2022/324:ا�ستئناف تنفيذ جتاري
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�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليه  -1 :راجي�ش كومار كري�شنا  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :الفجر لتعهدات التموين بالوقود واملحروقات �ش.ذ.م.م
وميثله:كفاح حممد نا�صر حممد ال�شح�صي الزعابي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2021/11/10:الزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره ( )142632درهم مائة واثنان واربعون الف
و�ستمائة واثنان وثالثون درهماا والفائدة بواقع  %5من تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�صل
يف  2020/11/6وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
 ,ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة  66من
الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

املنظورة يف:دائرة املواد امل�ستعجلة والتنفيذ  -ا�ستئناف رقم 89
مو�ضوع اال�ستئناف  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم  -1بقبول اال�ستئناف �شكال  -2ويف املو�ضوع بالغاء
ال��ق��رار امل�ست�أنف ال�صادر م��ن �سعادة قا�ضي التنفيذ ب���ت���اري���خ 2022/2/16:يف التنفيذ رق��م  1585/2012جت��اري ,
وبالنتجية ا�صدار االمر ب�ضبط واح�ضار املنفذ �ضده/حممد �سامل عو�ض باميني �سعودي اجلن�سية  -الجباره على
�سداد املبلغ املنفذ به  ,مع الزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
امل�ست�أنف:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رق��م - 042227008:موبايل
رقم  - 0557016552رقم مكاين3113783794:
وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�صطفى اهلي
املطلوب �إعالنه  -1 :م�ؤ�س�سة حممد �سامل باميني للتجارة وفروعها ملالكها/حممد �سامل عو�ض باميني� -صفته
 :م�ست�أنف �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2021/1585:تنفيذ جتاري بتاريخ.2022/2/28:
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/6/1ال�ساعة  05.30م�ساءا بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

حماكم دبي

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة تيجان للمقاوالت ذ.م.م  -2وائل عطه ال�شياطى
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/الفالح للخدمات االمنية ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )30342.29دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة املحكمة  -وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  59/2021جتاري م�صارف كلي  ,والزام امل�ست�أنف �ضدهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي .
امل�ست�أنف�:شركة بروجيكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -الرب�شاء � - 1شارع ال�شيخ زايد  -برج  - API TRIOطابق  - 8مكتب  - 801بالقرب من
فندق نوفوتيل
املطلوب �إعالنهم � -1 :ألطاف ح�سني فدا ح�سني  -2بالل للنقل العام ����ش.ذ.م.م  -3علي ر�ضا الطاف ح�سني � -صفتهم  :م�ست�أنف
�ضدهم
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب��ت��اري��خ 2022/5/11:يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح� /شركة
بروجيكت�س لينك للمقاوالت ذ.م.م بحكمت املحكمة ح�ضوريا ومبثابة احل�ضوري ويف مو�ضوع اال�ستئناف بتعديل احلكم امل�ست�أنف بجعله
على النحو التايل بالزام امل�ست�أنفة وامل�ست�أنف �ضدهما الثانية/بالل للنقل العام ذ.م.م  -والثالثة/تران�س ال�شرق االو�سط للمقاوالت
العامة ذ.م.م  -وامل�ست�أنف �ضده الرابع وامل�ست�أنف �ضده اخلام�س (وهم املدعي عليهم امام حمكمة اول درجة بالت�ضامن فيما بينهم
بان ي�ؤدوا للبنك املدعي (البنك امل�ست�أنف �ضده االول) اجمايل مبلغ وقدره ( )42.320.185.70درهم اثنان واربعون مليون وثالثمائة
وع�شرون الف ومائة وخم�سة وثمانون درهما و�سبعون فل�س  -والفائدة القانونية عن هذا املبلغ بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2021/9/19وحتى متام ال�سداد وبت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيما عدا ذلك والزمت امل�ست�أنفة بر�سوم وم�صاريف اال�ستئناف ومبلغ
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�صادرة مبلغ الت�أمني  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 315/2022/11:مدين جزئي

70021

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الثامنة رقم 20
مو�ضوع الدعوى  :احلكم بالزام املدعي عليه ب��ان ي���ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره ( )39.756.8دره��م ت�سعة وثالثون الفا
و�سبعمائة و�ستة وخم�سون درهما وثمانية فل�سا مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع
�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة �ضم ملف رقم  2011/3096نزاع مدين .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -جزيرة اللولو  -مبنى ات�صاالت
وميثله:حامد عو�ض ح�سني حممد املنهايل
املطلوب �إعالنه � -1 :سليمان ظفر راجا حممد غ�ضنفر خان � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/3/28:يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليه
بان ي���ؤدي اىل املدعية مبلغ وق��دره ( )39.756.8ت�سعة وثالثون الفا و�سبعمائة و�ستة وخم�سون درهما وثمانية فل�سا -
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم
دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
 156/2022/486تعيني خربة

00000

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املتنازع �ضده -1 :بيجان حممد بور  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع �:شركة اخلط االمامي الدارة اال�ستثمار ذ.م.م
وميثله  :عبد الرحمن عمر عبداهلل خمري
ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص م��ع ال���زام امل��دع��ي عليه
بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022/6/9ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي عن
بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 41/2022/16:جتاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية الثالثة رقم 13
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املتنازع �ضده ب�سداد مبلغ وق��دره (� )77889سبعة و�سبعون الفا وثمامنائة وت�سعة
وثمانون درهما ماراتيا والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف .
املدعي:الزرار لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة ور�سان االوىل  -احلي الفرن�سي � -شارع فرن�سا �آر  -بناية فرن�سا �آر  - 04الطابق
االر�ضي  -املحل رقم  - 6بالقرب من دبلومات فون رقم مكاين3870983826:
املطلوب �إعالنه  -1 :تولني لل�سياحة �ش.ذ.م.م � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/4/7:مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي
عليها ب��ان ت���ؤدي للمدعية مبلغ وق��دره (� )77.889سبعة و�سبعون ال��ف وثمامنائة وت�سعة وثمانون درهما والفائدة
القانونية بواقع � %5سنويا من  2021/12/30وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي
وتلى علنا.

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 3035/2021/16:جتاري جزئي

70021

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية اخلام�سة رقم 15
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )21.400.95درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املدعي�:شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -جزيرة اللولو  -ابوظبي � -شارع الكرتا
وميثله:علي حممد حمدان �سامل املهري
املطلوب �إعالنه  -1 :عادل اح�سان اح�سان اهلل �سيالنى  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن :طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ - 2021/9/9:بالزام املدعي
عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ( )21.400.59درهم واحد وع�شرون الفا واربعمائة درهما وت�سعة وخم�سون فل�سا -
والفائدة القانونية بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد والزمته الر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وبرف�ض مازدا عن ذلك من طلبات  ,ولكم احلق يف التظلم االمر او
ا�ستئنافه بح�سب االحوال وفق االحكام الواردة يف املادة  66من الالئحة التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
70392

اعالن بالن�شر
 2050/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/هاي بيلد لالن�شاءات �ش.ذ.م.م  -2جوى كالومكال جيفار جي�س
كوجنو  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة م�سندم للمعدات الكهربائية ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )188216درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
 652/2022/60امر �أداء

70197

�إعالن �أمر �أداء بالن�شر  -تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما � -1 :شركة الكري�ستال الكال�سيكي م�ؤ�س�سة فردية  -2كرميل فيلومينا
مي�سكيل (عن نف�سها وب�صفتها املخولة بالتوقيع على ال�شيكات عن �شركة الكري�ستال الكال�سيكي
م�ؤ�س�سة فردية  -جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد عبداهلل حيدر العو�ضي
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي
طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 2022/3/16:بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ وق��دره ( )72.000درهم اثنان و�سبعون الف درهم
والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع الزامهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ  300درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ماعدا ذلك من طلبات  ,ولكم احلق
يف التظلم االم��ر او ا�ستئنافه بح�سب االح��وال وف��ق االحكام ال���واردة يف امل��ادة  66من الالئحة
التنظيمية لقانون االجراءات املدنية.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

United Arab Emirates
Ministry of Justice

حماكم دبي

70535

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 284/2021/223:انابات جتارية
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع الدعوى  :انابة من حمكمة ابوظبي االبتدائية يف الدعوى رقم 2021/740
 ت جتر-م ر ت�-أ ظ.طالب التنفيذ:بنك م�صر املركز الرئي�سي  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي
املطلوب �إعالنه  -1 :مركز االمارات العربية املتحدة لل�صرافة �ش.ذ.م.م � -صفته :
منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي ع��ب��ارة عن
موجودات (اثاث مكتبي) واملوجودة يف العنوان املو�ضح اعاله وفاء للمبلغ املطالب به
هذا للعلم وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70533

رئي�س الق�سم

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1540/2021/18:عقاري جزئي

70197

املنظورة يف:الدائرة العقارية الكلية االوىل رقم 96
مو�ضوع الدعوى  :الق�ضاء با�ستحقاق املدعني مللكية الوحدة العقارية رقم  114يف م�شروع اوا�سي�س تاور OASIS TOWER ONE 1
وبطالن اجراءات احلجز التحفظي الواقع عليها من املدعي عليهما الثاين والثالثة رقم  4ل�سنة  2018حجز حتفظي عقاري وكذلك بطالن
احلجز التنفيذي الواقع من املدعي عليهما الثاين والثالثة رقم  250ل�سنة  2019تنفيذ عقاري ورفع احلجز ومبنع تعر�ض املدعي عليهما الثاين
والثالثة للمدعني يف ملكية الوحدة العقارية الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:ح�سيني فخرالدين مال فخر الدين  -واخرون
ع��ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -ب��ردب��ي ��� -ش��ارع ال�شيخ زاي��د  -فندق الفريمونت  -الطابق  - 13مكتب رق��م  - 1302رق��م مكاين  - 2719591105هاتف
رقم - 0435861113:فاك�س رقم - 043586116:بريد الكرتوينinfo@ablawfirm.ae:
املطلوب �إعالنهم  -1 :مرمي تيمور جمايل  -2براينت هولدينجز ليمتد  -3كيوان ا�سمعيل ظهريي � -صفتهم :مدعي عليهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الق�ضاء با�ستحقاق املدعني مللكية الوحدة العقارية رقم  114يف م�شروع اوا�سي�س تاور
 OASIS TOWER ONE 1وبطالن اجراءات احلجز التحفظي الواقع عليها من املدعي عليهما الثاين والثالثة رقم  4ل�سنة 2018
حجز حتفظي عقاري وكذلك بطالن احلجز التنفيذي الواقع من املدعي عليهما الثاين والثالثة رقم  250ل�سنة  2019تنفيذ عقاري ورفع
احلجز ومبنع تعر�ض املدعي عليهما الثاين والثالثة للمدعني يف ملكية الوحدة العقارية الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/5/31ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع ال��دع��وى  :طلب توقيع احلجز التنفيذي على عقار املنفذ �ضده الأول (ال��ع��ق��ار رق��م ( - )174رقم
البلدية ( - )624-1231مبنطقة ور�سان الرابعة يف �إم��ارة دبي �شامل الأر���ض وما عليها من مباين مب�ساحة
قدرها  28,394.98قدم مربع) مو�ضوع عقد الرهن امل�سجل لدى دائ��رة الأرا���ض��ي والأم�لاك بدبي يف تاريخ
2017/2/26م مبوجب الإجراء رقم ( ، )2017/1484والإذن ببيعه باملزاد العلني.
طالب التنفيذ :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة � -شارع �آل مكتوم  ،دوار ال�ساعة  ،بجوار قرية الأعمال  ،بناية بنك
دبي الإ�سالمي بالكامل  ،مكاين رقم ()3171594535
املطلوب �إعالنه  :را�شد عبداهلل را�شد الفال�سي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -الطوار الثالثة  -مبنى
جامعة العلوم احلديثة  ،مكاين رقم (a@a.com - 0506595333 - )3812592998
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 174املنطقة  :ور�سان الرابعة  -امل�ساحة :
 2637.98مرت مربع  -رقم البلدية  - 624- 1231 :مببلغ  6814788درهم  ،يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف الدعوى رقم  60/2020/250بيع عقار مرهون

حماكم دبي
حماكم دبياالبتدائية

حمكمة دبي االبتدائية

Notification by Publication for a Defendant
Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2022/0002287 Civil/ Partial
To Defendant: SIRAJ UD DIN MUHAMMAD KHITAB MUHAMMAD KHITAB
Unknown place of residence:
The plaintiff: AL SAQR AL THAHBI SMOKING ACCESSORIES TR, has filed
above - mentioned case requesting you with the following:
- Request you to pay AED 2863, against loses and damages for the delay.
- Bind the defendant with the costs and attorney fees.
- Notify the defendant with the hearing and statement.
- The judgement to have the immediate execution pursuant to Article 229, paragraph
5 of the Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 23/05/2022 before case management office,
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office 2) in person or to be
represented by a legal attorney to submit a plea along with all documents within 10
days of the date of publication in order to consider the above- mentioned case in your
capacity as defendant.
Legal Services Office
Mohamed Amin Hassan Almola /signed/
Edited on: 11/05/2022

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  60/2020/250بيع عقار مرهون

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

Date 18/ 5/ 2022 Issue No : 13546

اعالن بالن�شر
 3390/2022/253تنفيذ �شيكات

حماكم دبي
70197

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18

70197

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن حكم بالن�شر
يف اال�ستئناف رقم 3399/2021/305:ا�ستئناف جتاري

70392

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
 7226/2021/60امر �أداء

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  31/2022/204تنفيذ �شرعي
املنظورة يف:دائرة التنفيذ واال�شكاالت ال�شرعية الفردية رقم 78
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/445احوال نف�س م�سلمني واملعدل باال�ستئناف رقم
 2021-797ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )127333درهم والر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :نهله كي عبد النا�صر
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع �شارع ال�شيخ زايد  -مبنى  - api world towerالدور  - 14مكتب
 - 1404bوميثله:حميد مبارك ياقوت مبارك الغفلي
املطلوب �إعالنه  -1 :منيب حممد حممد كاالتهيل � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم
 2021-445اح��وال نف�س م�سلمني واملعدل باال�ستئناف رقم  2021-797ا�ستئناف اح��وال �شخ�صية ومواريث  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )127333درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  7يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )3يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 111/2022/20:جتاري كلي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخلام�سة رقم 404
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بطلب ال��زام املدعي عليهما الثالث والرابع بتقدمي ما حتت ايديهما من م�ستندات
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �ضم ملف النزاع  2021/291تعيني خربه جتاري .
املدعي�:شركة �إلري انف�ستمنت �أ�س �أر �أل � -شركة رومانية  -واخرون
عنوانه:امارة دبي  -القرهود  -بناية اثراء  -مكتب 205
وميثله:علي حممد امني عبداهلل علي نقي
املطلوب �إعالنهما � -1 :سكيور كولكت للو�ساطة التجارية ذ.م.م  -2ايونك�س جممع للتعامل االلكرتوين �ش.ذ.م.م
 �صفتهما  :مدعي عليهمامو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بطلب الزام املدعي عليهما الثالث والرابع بتقدمي
ما حتت ايديهما من م�ستندات والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة �ضم ملف النزاع  2021/291تعيني خربه
جتاري  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/5/24ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  13546بتاريخ 2022/5/18
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 818/2022/305:ا�ستئناف جتاري

70197

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
م��و���ض��وع اال�ستئناف  :ا�ستئناف احل��ك��م ال�����ص��ادر يف ال��دع��وى رق��م  2021/1736جت���اري ج��زئ��ي  ,والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب .
امل�ست�أنف�:شركة ام ام ا�س ل�صناعة املن�سوجات �ش.ذ.م.م (اال�سم التجاري  -ام ام ا�س ننوفن)
عنوانه:االمارات العربية املتحدة  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -بناية ا�سبيكت  -مكتب رقم 3202
 بجوار باي �أفينيو  -رقم مكاين2527587343:وميثله:امل خمي�س دروي�ش حممد البلو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :جريت جراند ري�سور�سز �سي دي ان بي ات�ش دي � -صفته  :اخل�صم املدخل
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 1736/2021:جتاري جزئي .وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه يقت�ضى ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع ال��دع��وى  :طلب توقيع احلجز التنفيذي على عقار املنفذ �ضده الأول (ال��ع��ق��ار رق��م ( - )174رقم
البلدية ( - )624-1231مبنطقة ور�سان الرابعة يف �إم��ارة دبي �شامل الأر���ض وما عليها من مباين مب�ساحة
قدرها  28,394.98قدم مربع) مو�ضوع عقد الرهن امل�سجل لدى دائ��رة الأرا���ض��ي والأم�لاك بدبي يف تاريخ
2017/2/26م مبوجب الإجراء رقم ( ، )2017/1484والإذن ببيعه باملزاد العلني.
طالب التنفيذ :بنك دبي الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة � -شارع �آل مكتوم  ،دوار ال�ساعة  ،بجوار قرية الأعمال  ،بناية بنك
دبي الإ�سالمي بالكامل  ،مكاين رقم ()3171594535
املطلوب �إعالنه  :را�شد عبداهلل را�شد الفال�سي  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -الطوار الثالثة  -مبنى
جامعة العلوم احلديثة  ،مكاين رقم (a@a.com - 0506595333 - )3812592998
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/5/25ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية
ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات
للمزادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين  )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء
ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم
ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما
يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض ف�ضاء  -رقم االر�ض  - 174املنطقة  :ور�سان الرابعة  -امل�ساحة :
 2637.98مرت مربع  -رقم البلدية  - 624- 1231 :مببلغ  6814788درهم  ،يباع العلى عطاء.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 18/ 5/ 2022 Issue No : 13546
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Payment order 7226/2021/60
Notification by publication of payment
Notification details:
To the defendant : 1- Rajesh Kumar Krishna
Unknown residence
Since the plaintiff : Al-Fajr for fuel and fuel supply undertakings LLC
Represented by : Kifah Muhammad Nasser Muhammad Al-Shahsi Al-Zaabi
requested to issue a payment order, the Dubai Court of First Instance
decided on 10-11-2021 obligating the defendants jointly to pay
the plaintiff an amount of 142632 dirhams (one hundred forty two
thousand and six hundred thirty two AED) and the legal interest at the
rate of 5% from claim date on 6-11-2020 until full payment, paying
charges, expenses and an amount of thousand dirhams attorney's fees.
You have the right to plaint the matter or appeal it in accordance with
the provisions contained in Article 66 of the Regulations of the Civil
Procedures Law.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 18/ 5/ 2022 Issue No : 13546
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Court of Appeal
Notification of a Judgment by Publication
Appeal No. 305/2021/3399- Commercial Appeal
Heard before : First Commercial Appeal Circuit no. 84
Appeal Subject : To appeal the judgment rendered in case no. 59/2021 Banks Commercial - Full Jurisdiction and to
bind the appellees to pay costs, expenses and attorney fees for both litigation degrees.
Appeallant : PROJECTS LINK CONTRACTING CO. LLC
Address : UAE, Emirate of Dubai, Bur Dubai, AL Barshaa1 - Sheikh Zayed Road- API TRIO Tower-8th Flooroffice no. 801 - near Novotel Hotel
)Notified Party: 1- ALTAF HUSSAIN FIDA HUSSAIN (appellee
)2- BILAL GENERAL TRANSPORT LLC (Appellee
)3- ALI RAZA ALTAF HUSSAIN (Appellee
Notification Subject : Kindly be informed that the court has ruled in its session held on 11-05-2022 in the above
mentioned case in favor of PARTY1_NAME & in presence and as if in presence to amend the appealed judgment
as stated hereunder: To bind the appellant and the second appellee\ BILAL GENERAL TRANSPORT LLC, the
third appellee\ Trans Middle East General Contracting LLC, the fourth appellee & the fifth appellee {{ being
the defendants before the court of first instance}} to jointly pay the plaintiff bank (the first appellee bank) a total
amount of AED 42,320,185.70 (Forty-two million and three hundred and twenty thousand one hundred and eightyfive Dhs and 70/100 Fils) along with legal interest @ 5% from the date of claim on 19/09/2021 till full payment,
to confirm the appealed judgment apart from that and to obligate the appellant to pay appeal expenses and AED
one Thousand as attorney fees, and confisicating the security deposit. This judgment was issued as if in presence.
It is subject to appeal within sixty days from the next day of the publication of this notification. This judgment
was issued in the name of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai. It was
read publicly.
Prepared by : Azeeja Mohamed Rashid Al Meheiri
Approval date: 12-05-2022 11:20:55
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فــن عــربـــي
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Wednesday

ال �أ�ستطيع �أن �أ�ضع نف�سي يف مقارنة مع والدي

حممد حممود عبدالعزيز :تناق�ضات
(ليل) �سر قبويل لـ(ملف �سري)
ال�صدق والتلقائية �شعاره ،يختار بعناية فائقة� ،سواء الأدوار التي يج�سدها �أو الأعمال التي انتجها من خالل �شركة "فنون م�صر" ،فمع كل
توهجا ،هو الفنان واملنتج حممد حممود عبدالعزيز ،الذي امتعنا خالل خالل �شهر رم�ضان الفائت ب�أدائه
�شخ�صية جديدة يقدمها يزداد
ً
ل�شخ�صية "ليل" يف م�سل�سل "ملف �سري" ،املجرم الرايق ورجل مافيا من طراز رفيع� ،صاحب النظرات الباردة الغام�ضة التي ي�ستحيل قراءتها،
االمياءات الرا�سية املح�سوبة بدقة ،لغة ج�سد تثري الف�ضول والريبة ،لكنه يف نف�س الوقت ميلك ح�سا فكاهيا ،فا�ستطاع حممد حممود عبد
العزيز �أن يوظف كل هذه الأ�شياء ب�شكل متناغم ومن�ضبطة ،وذلك ما جعل امل�شاهدين ي�شيدون ب�أدائه.
عن �أ�سباب حما�سه ل�شخ�صية "ليل" ،وردود الأفعال التي و�صلت له ،وال�صعوبات التي واجهته وغريها الكثري .يف هذا احلوار:
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 ر�أيتها كما �شاهدها النا�س �أنه �شخ�ص �شرير ،لكن ال�شر الذي و�صل له مل يكن مبزاجه ،بل ظروفه• يف البداية ..حدثنا عن التعليقات و ردود الأفعال التي و�صلت �إليك عن م�سل�سل "ملف �سري"؟
وخ�صو�صا مع اجلملة (ما تقلق�ش يا توحة �أنا والبيئة املحيطة به هي التي ا�ضطرته �أن ي�أخذ حقه بيده ويقوم بهذه الت�صرفات ،فهو �شرير رغم
 ردود الأفعال والتعليقات التي و�صلت �إيل �إيجابية وا�سعدتني جدًا،ً
�ساحر ابن �ساحر) التي قولتها يف �أحد احللقات من عدة �أيام النا�س تفاعلت مع هذه اجلملة وا�صبحوا يقولوها يل �أنفه كما يقولون.
• هذا لي�س �أول عمل يجمعك بهاين �سالمة ..فما الذي مييزه من وجهة نظرك؟
على مواقع التوا�صل االجتماعي �أو يف ال�شارع.
 هاين �سالمة على امل�ستوي ال�شخ�صي �صديق عزيز ورجل حمرتم جدًا ،وعلى امل�ستوى الفني هو جنم• ما الذي دفعك لتقدم �شخ�صية "ليل"؟
�أنها �شخ�صية مخُ تلفة يف كل �شيء ،من حيث طريقتها وتاريخها نوع ال�شر الذي حتمله ،فبالتايل هذا النوع من كبري وانا �سعيد جدًا بالعمل معه فهذا ثالث عمل يجمعنا ،وامل�شاهد التي جمعتنا يف "ملف �سري" مل
تكن كثرية لكن كلها كانت مهمة وا�ستمتعت بها ،وكذلك ا�ستمتعت بامل�شاهد التي جمعتني بالأ�ستاذ
ال�شخ�صيات ي�ستفز �أي ممثل �أن يقدمه لأنه �سي�ضيف لر�صيده الفني.
ماجد امل�صري ف�أغلب م�شاهدنا كانت م ًعا واحلمد هلل كانت ردود الأفعال عليها �إيجابية.
• ما ال�صعوبات التي واجهتك يف �شخ�صية "ليل" ؟
 ال�صعوبات هي نف�سها الأ�شياء التي جذبتني لتقدمي ال�شخ�صية ،فهي حتمل الكثري من التناق�ضات �إذ �أنه م�صري • امل�سل�سل من بداية عر�ض حلقاته وهو تريند ..فما العوامل التي جعلت امل�سل�سل ينجح بهذهولكنه �أجنبي يف نف�س الوقت ومتعلق بعادات من اخل��ارج وع��ادات بلدنا وعالقته الغريبة مع �أهله وم�شاكله مع ال�صورة؟
 بعيدًا عن فكرة �إذا كان امل�سل�سل ترند �أم ال املهم هو جناحه مع النا�س ب�شكل عام،والده،
بالإ�ضافة �إيل تفا�صيل ال�شخ�صية الكثرية من �أك�س�سوارات وو ُُ�شوم التي كانت ت�أخذ وقتا طويال يف حت�ضريها ،فكنت و�أعتقد �أن �سببه هو اهتمام كل �صناع العمل ب�أدق التفا�صيل و�أن يعجب اجلمهور
حتى ننتهى منها ،كما كان هناك الكثري من م�شاهد املواجهات التي كانت حتتوي بالفكرة ،بالإ�ضافة �إىل الت�شويق والنقطة التي تنتهي عندها احللقات والأحداث
�أذهب للت�صوير قبل املعاد ب�ساعتني ّ
الكثرية التي جعلت امل�شاهدين ال ي�شعرون مبلل ،وذلك كان حتديا كبريا بالن�سبة
على الكثري من امل�شاعر والأحا�سي�س وال�ضغط الع�صبي.
لنا و�أعتقد �أننا ا�ستطعنا �أن نحقق معادلة �إيجابية مع النا�س.
• النا�س ترى "ليل" �شخ�ص �شرير وغام�ض ..كيف ر�أيتها من وجهة نظرك؟
• كيف ا�ستطعت �أن توفق بني مهامك كمنتج وممثل يف هذا العمل؟
 يف احلقيقة مهامي كمنتج تنتهي مع �أول يوم ت�صوير ،واحتول بعدهامن منتج �إيل ممثل فقط ،ومن يتوىل املهمة كاملة يف هذا الوقت هو
رميون مقار.
• ه���ل مي��ك��ن �أن ي��ج��م��ع��ك ع��م��ل م���ع �شقيقك ك���رمي يف الفرتة
القادمة؟
 �أمت��ن��ى �أن يجمعنا عمل �أن��ا وك��رمي ���س��واء �سينما او تلفزيون،وبالفعل هناك م�سل�سل "البيت بيتي" الذي من املقرر �أن يعر�ض
خالل الفرتة القادمة علي �أحد املن�صات ،و�أ�شارك فيه معه هو
وم�صطفى خاطر لكن �أغلب دوري كان مع خاطر.
• ما الن�صيحة التي كان والدك دائ ًما يقولها لك؟
 ن�صائح والدي ال تنتهي �سو�أ كانت ب�شكل مبا�شر �أو غريمبا�شر ،ومن �أه��م ن�صائحه يل يف التمثيل �أن��ه حتى
ت�صل للنا�س وتكون ممثال جيدا يجب �أن ت�صدق
م��ا تفعله حتى ال ي�شعروا �إن��ك م�صطنع �أو
متثل.
• �إن ك���ان م��ت��اح ل���ك ت��ع��ي��د دو ًرا ملحمود
عبدالعزيز ..ماذا تختار؟
 �أ�شك �إين ممكن �أعيد تقدمي دور والديقدمه من قبل ،ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أ�ضع
نف�سي يف هذه املقارنة.
• م��ا اجل��دي��د ال����ذي حت�����ض��ر ل��ه بعد
م�سل�سل "ملف �سري"؟
 امت���ن���ي ان �أك������ون ع��ن��د ح�����س��ن ظناجلمهور ب��الأع��م��ال التي قدمتها يف
الفرتة املا�ضية ،و�أن يكون �شاهدين
امل��خ��رج��ون وامل��ن��ت��ج��ون والقائمون
على �صناعة الدراما ب�شكل جديد،
و�أن يعر�ض علي ع��رو���ض مخُ تلف
ومهمة يف الفرتة القادمة.

تامر ح�سني يطرح فيلمه اجلديد �أمينة تطرح �أحدث �أغانيها مع
�شيندي "�إحنا اجلامدين"
"بحبك" يف مو�سم عيد الأ�ضحى املقبل
حجز فيلم "بحبك" للنجم تامر ح�سنى ،مكانه ك�أول الأفالم املقرر طرحها خالل مو�سم عيد الأ�ضحى
املقبل ،وهو من ت�أليفه و�إخراجه وبطولته يف �أول جتارب تامر ح�سنى يف عامل الإخ��راج ،حيث انتهى
تامر من ت�صوير جزء من �أح��داث الفيلم خالل الفرتة املقبلة ،ومن املقرر االنتهاء من ت�صويره
ح�سب اخلطة التى مت و�ضعها من �أجل طرحه يف عيد الأ�ضحى.
فيلم "بحبك" ت�أليف و�إخ��راج تامر ح�سنى يف �أوىل جتاربه بالإخراج ال�سينمائي ،وبطولة تامر
ح�سنى ،هنا الزاهد ،حمدى املريغنى ،هدى
امل��ف��ت��ى ،م��دح��ت ت��ي��خ��ة ،ع��م��رو �صح�صاح،
�شهد ال�شاطر ،عالية را�شد وعدد �آخر من
الفنانني ،وانطلق ت�صويره الفيلم مطلع
ال��ع��ام اجل���ارى مب�شاهد جمعت ت��ام��ر ح�سنى
وهنا الزاهد والتي ن�شرها تامر على ح�ساباته على
ال�سو�شيال ميديا.
وك��ان تامر ح�سنى قد �أعلن عن الفيلم بن�شر �صور من
الكوالي�س والتي جمعته بالنجمة هنا الزاهد وعلق":دي �صور
من �أول يومني ت�صوير لفيلمنا اجلديد (بحبك) ،طبعاً يف نا�س
هتقراً ا�سم الفيلم بح ِبك ونا�س هتقراه بحبَك ،دا طبعاً مق�صود
ع�شان يف درام��ا الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى �صدق
كلمة بح ِبك من الرجل للأنثى وبحبَك من الأنثي للرجل
يف �أحداث فع ً
ال حمرية جداً".
و�أ���ض��اف تامر" :الفيلم �أكيد فيه �ضحك ب�س يف �إطار
روم��ان�����س��ي ب��ح��ت م�����ش م��وج��ود ب��ق��ال��ه ك��ت�ير ،ات�شرفت
مب�شاركة جنمة اليوم وامل�ستقبل اجلميلة هنا الزاهد،
ومب�سوط اين �أول من اكت�شفها يف بداية حياتها ،ويف
الفيلم دا بكت�شفها تاين وبقدمها ب�شكل جديد عليها
وعليكم و مب�سوط ج���داً مل�شاركة حبيب قلبي جنم
الكوميديا الكبري حمدي املرغني اللي هيعمل ان
�شاء اهلل �شغل رهيب يف الفيلم كعادته اجلميلة".
يذكر �أن تامر ح�سنى قدم العام املا�ضى فيلم "م�ش
�أنا" وه��و ف��ك��رة و�سيناريو وح���وار وبطولة تامر
ح�سنى ،و�إخ��راج �سارة وفيق ،وي�شارك يف بطولته
ح�لا �شيحة ،وم��اج��د ال���ك���دواين ،و���س��و���س��ن بدر،
و�شريين ،وحجاج عبد العظيم ،وا�سما �سليمان
حم��م��د اجل����وه����رى ب��ج��ان��ب ع����دد م���ن �ضيوف
ال�شرف ،منهم �إياد ن�صار ،حممد عبد الرحمن،
وال�سعودى فايز املالكى وع�صام ال�سقا.

طرحت املطربة ال�شعبية �أمينة �أح��دث �أغانيها
"�إحنا اجلامدين" ال��ت��ى ت��ق��دم��ه��ا بطريقة
امل���ه���رج���ان���ات ،م���ع م���ط���رب امل���ه���رج���ان���ات �إ�سالم
�شيندى من كلماته و�أحلانه وتوزيع خليل وهى
�ضمن �أغنيات �ألبومها اجلديد "جتار ال�سعادة"،
ال��ت��ى ط��رح��ت م��ن��ه �إىل الآن م��اي��ق��رب م��ن 10
�أغانٍ .
وطرحت املطربة ال�شعبية �أمينة م�ؤخ ًرا �أغنية
"�صحاب فا�شو�ش" ،على م��وق��ع الفيديوهات
"يوتيوب" ،والتى �صورتها على طريقة الفيديو
كليب ،والأغنية من كلمات �أمين الطويل ،و�أحلان

هانى فاروق ،وتوزيع ا�سالم �شيتو�س.
كما طرحت �أمينة �أح���دث �أغانيها التى حتمل
ا�سم "باى باى" ،وهى من كلمات وليد ريا�ض،
و�أحل��ان وليد �سمارة وتوزيع ر�ضوان التون�سى،
كما ط��رح��ت �أغ��ن��ي��ة "مكانى م�ش هنا"� ،ضمن
�أغنيات �ألبومها اجلديد "جتار ال�سعادة".
وح��ل��ت �أمينة �ضيفة على برنامج "�سهرانني"
الذى يقدمه النجم �أمري كرارة على قناة ،ON
يف حلقة الأربعاء املا�ضى ب�صحبة الفنان عمرو
عبد اجلليل.
وقالت �أمينة خ�لال احللقة �إنها تع�شق ال�سهر

طيلة ع��م��ره��ا م��ن��ذ ���ص��غ��ره��ا ،وك�شفت �أن��ه��ا من
حم��اف��ظ��ة الإ���س��ك��ن��دري��ة م��ن منطقة الورديان،
ا���س��م��ه��ا احل��ق��ي��ق��ى وف����اء ال��ف��خ��ران��ى ،وال�شركة
املنتجة اقرتحت عليا ا�سم �أمينة ا�س ًما فن ًيا.
وت��اب��ع��ت �أم��ي��ن��ة رغ���م ك��ون��ه��ا �إ���س��ك��ن��دران��ي��ة لكنها
ت��خ��اف م��ن ال��ب��ح��ر ،م��و���ض��ح��ة" :كنت ه��غ��رق يف
مرة ،لكن بحب �أقعد على البحر و�أغنيله "يا بنت
يا �أم املريلة الكحلى" ،و�أ�ضافت �أمينة" :تخرجت
يف املعهد ال��ع��اىل للفنون امل�سرحية ،وجيت من
الإ�سكندرية ع�شان �أمثل ب�س ،و�أول مرة �أ�شوف
عمرو عبد اجلليل يف م�سرح حممد جنم".
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اخت�صا�صي تغذية يحدد معدل ا�ستهالك اللحوم
�أعلن الدكتور �أندريه بوبروف�سكي ،خبري التغذية
الرو�سي� ،أن��ه يكفي تناول  150-50غراما من
اللحم يف اليوم .وي�شري اخلبري يف حديث لراديو
"�سبوتنيك"� ،إىل �أن اللحم يحتوي على بروتينات
من �أ�صل حيواين ،تعترب م�صدرا مهما ال غنى عنه
للأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية يف ج�سم الإن�سان.
ولكن ال حاجة لتناول هذه املادة الغذائية بكميات
كبرية ،بل يكفي تناول  150-50غراما منها يف
اليوم .ويقول" ،يجب يف املتو�سط �أن يح�صل اجل�سم
على  15باملئة م��ن ال�سعرات احل��راري��ة اليومية
م���ن ال�بروت��ي��ن��ات ذات الأ����ص���ل احل���ي���واين ،وهذا
ي��ع��ادل  150-50غ��رام��ا م��ن اللحم يف اليوم".
وي�����ض��ي��ف ،ول��ك��ن لي�ست جميع م��ن��ت��ج��ات اللحوم

م��ن��ا���س��ب��ة ل�لا���س��ت��ه�لاك ال��ي��وم��ي واحل�����ص��ول على
الفائدة املطلوبة منها .لأن بع�ض ه��ذه املنتجات
حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب�يرة م��ن ال���ده���ون ال�ضارة
للج�سم .ويقول" ،يجب التقليل من تناول اللحوم
املحتوية على ده���ون ���ض��ارة ،وك��ق��اع��دة ع��ام��ة هي
اللحوم احلمراء ،مثل حلم البقر وحلم اخلنزير
وحلم ال�ض�أن ،التي ين�صح بتناولها مرة واحدة يف
الأ�سبوع �أو يف ال�شهر" .ووفقا له ،ميكن �أن ي�ؤدي
تناول اللحوم احلمراء� ،إىل تطور �أمرا�ض خطرية
وتقلي�ص متو�سط العمر املتوقع .وي��ق��ول" ،كلما
زادت كمية اللحوم احل��م��راء يف النظام الغذائي،
يقل متو�سط العمر املتوقع .لأن الدهون ال�سيئة
ت�����س��ب��ب ت�����ص��ل��ب ال�����ش��راي�ين واجل��ل��ط��ة الدماغية

والنوبات القلبية ،كما �أن منتجات ه�ضم اللحوم
هي مواد �سامة للأغ�شية املخاطية يف الأمعاء،
ما يزيد من احتمال الإ�صابة بال�سرطان".
وي�ضيف ،من الأف�ضل تناول الدواجن �أو
حلم ال�ض�أن ال�صغري ،لأنه يحتوي على
ن�سبة منخف�ضة من الدهون .وي�شري
اخلبري� ،إىل �أنه ال ين�صح من جتاوز
ال�ستني من العمر بتناول اللحوم
ب�أنواعها يوميا ،وللح�صول على
الأحما�ض الأمينية الالزمة عليهم
تناول الأ�سماك وامل�أكوالت البحرية
وال���ف���ط���ر واجل��ب��ن ال��ن��ب��ات��ي (توفو)
امل�صنوع من حليب ال�صويا.

ما هي عالمات و�أعرا�ض
ال�شعور بجلطة الدم؟

حبة الربكة
ت�����ت�����ع�����دد ال�����ف�����وائ�����د
ال���������ص����ح����ي����ة حلبة
ال�ب�رك���ة يف خمتلف
ا������س�����ت�����خ�����دام�����ات�����ه�����ا
�إ�ضافة ملذاقها املميز
وت��و���ص��ي��ة الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم
ب��ت��ن��اول��ه��ا ،للحفاظ
على ال�صحة والتعايف
من الأمرا�ض.
وت��������ق��������ول دك������ت������ورة
م��ن��ال ���ش��رف الدين
ا���س��ت�����ش��اري��ة التغذية
ال��ع�لاج��ي��ة� :إن حبة
الربكة مفيدة جدًا يف عالج االنتفاخ وع�سر اله�ضم ال�سيما عند الأطفال.
وت�شري �إىل �أنها مفيدة يف حاالت احلمو�ضة التي تالزم املر�أة خالل الأ�شهر
الأخرية من احلمل وتعد عالج فعال لأوجاع البطن.
وميكن ا�ستخدامها للتخفيف من ال�صداع عن طريق نقعها يف املاء �أو دقها
وتناولها يف �شكل م�شروب للتخل�ص من وجع الر�أ�س.

ميكن �أن تكون جلطات الدم حاالت طوارئ طبية خطرية للغاية �إذا مل يتم
عالجها ب�سرعة .وبالتايل ف�إن معرفة ما يحدث عند الإ�صابة بهذه احلالة
�أمر يف غاية الأهمية.
وي�شار �إىل �أن اجللطة الدموية لي�ست دائما �شيئا ميكن توقعه ،وقد ي�صعب
اكت�شاف الأعرا�ض.
ومع ذلك ،ف�إن بع�ض الأعرا�ض التي قد ت�شري �إىل اجللطة الدموية ،ميكن
�أن تختلف تبعا ل�شدة اجللطة وموقعها ،وقد يعاين بع�ض الأ�شخا�ص من
�أحا�سي�س حمددة.
وقد يكون بع�ضها عالمة على وجود جلطة دموية خطرية يجب تقييمها
من قبل طبيب خمت�ص يف �أ�سرع وقت ممكن.
وتقول هيئة اخلدمات ال�صحية الوطنية �إن "اخلفقان" �أو "الأمل املت�شنج"
يف ال�ساق �أو الذراع ميكن �أن يكون عالمة على جتلط الدم.
وي�شرح موقع " :WebMDميكن �أن يرتاوح ال�شعور من وجع خفيف
�إىل �أمل �شديد .وق��د تالحظ خفقان الأمل يف �ساقك �أو بطنك �أو حتى
ذراعك".
وق��د ت�شعر �أن اجللد املحيط باملنطقة امل�صابة داف��ئ ب�شكل طفيف عند
مل�سه.
و�إذا اقرتن ذلك بالتورم �أو االحمرار �أو الدفء ،فيجب االت�صال بالطوارئ
على الفور.
ويف بع�ض احلاالت ،قد حتتاج اجللطة الدموية �إىل عناية طبية �أ�سرع� ،إذا
كان املري�ض يعاين من �صعوبة يف التنف�س �أو فقد الوعي.
وقد يكون هذا عالمة على وجود جلطة دموية يف الرئتني ،واملعروفة با�سم
االن�سداد الرئوي ،والتي حتتاج �إىل العالج على الفور.

• م��ا تعني ال��ع��ادة ال�شهرية ع��ن ن��اف��ورة تريفي
االيطاليه �أنه اذا �ألقى الزائر بقطعه عمله معدنيه
من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ؟
ي�ضمن العودة للبيت

• �أين تقــــع �آثــــار بر�سيبوليــ�س؟
جزيرة �صقلية

• ما هي املدينة الليبية التي تقع عند ملتقى
احلدود التون�سية اجلزائرية ؟؟؟
غدام�س

• متى تبدا القنوات الدمعية للطفل يف العمل ؟
بعد خم�سة �أ�سابيع من والدته

• �شجر �ضخم قد يبلغ قطره ثمانية �أمتار ويف �أفريقيا ؟
الباوباب

ممثلة بوليوود �شرييل �سيتيا تقف اللتقاط �صور خالل �إطالق املقطع الدعائي لفيلمها اجلديد نيكاما يف مومباي  -ا ف ب

ما الذي يزيد من خطورة حدوث جلطة دموية؟
تندر اجللطات الدموية عند ال�شباب الأ�صحاء ،ولكن هناك بع�ض العوامل
التي ميكن �أن تزيد من خطر �إ�صابة ال�شخ�ص.
ورغم وجود عدد من الأ�سباب لتكوين جلطة دموية فج�أة ،ف�إن بع�ضها �أكرث
�شيوعا من البع�ض الآخر.
وتزداد احتمالية الإ�صابة بجلطة دموية �إذا كان ال�شخ�ص:
 يقيم يف امل�ست�شفى �أو غادره م�ؤخرا  -خا�صة �إذا كان ال ي�ستطيع التحرككثريا ،على �سبيل املثال ،بعد �إجراء عملية
 يعاين من زيادة الوزن التدخني ا�ستخدام و�سائل منع احلمل الهرمونية املركبة �إذا �أ�صيب بجلطة دموية من قبل احلمل �أو �أجنبت للتو -لديه حالة التهابية مثل مر�ض كرون �أو التهاب املفا�صل الروماتويدي

• هل تعلم �أن الإ�صبع الأكرث ح�سا�سية هو �إ�صبع ال�سبابة الأقرب �إىل الإبهام.
• ال�ستائر الفيني�سية �أخرتعت يف اليابان.
• هل تعلم �أن كرة الغولف حتتوي على حوايل  336جتويف.
• هل تعلم �أن غابات الأمازون املطرية تنتج ن�صف �إمدادات العامل من الأك�سجني.
• هل تعلم �أن عدد ع�ضالت ج�سم الإن�سان  639ع�ضلة خمتلفة و�أن �أقوى هذه الع�ضالت هي الع�ضلة
املا�ضغة بني الفكني ولي�س ع�ضلة ال�ساعد .و�أن �أكرب هذه الع�ضالت هي ع�ضلة الفخذ.
• هل تعلم �أن الذباب ينقل العديد من الأمرا�ض للإن�سان و�أهم هذه الأمرا�ض :مر�ض الرمد ال�صديدي
ومر�ض الرتاخوما ومر�ض الإ�سهال وغريها .ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري
التالية :التخل�ص من القمامة ب�شكل جيد ،و�ضع �سلك �شبك على النوافذ ،ر�ش بع�ض املبيدات يف �أماكن
تواجد الذباب للق�ضاء عليها� .أما مر�ض املالريا فهو ينتقل بوا�سطة بعو�ض خا�ص ي�سمى الأنوفيل.
• هل تعلم �أن العنب ينفجر عند و�ضعه يف امليكروويف.

القطة البي�ضاء
يحكى ان احد ال�صيادين وجد قطة �صغرية بي�ضاء داخل الغابه ف�أ�شفق عليها ان ي�أكلها حيوان �شر�س وهى بهذه
الرقة فقرر ان ي�أخذها لأبنته ال�صغرية تلعب بها  ..و�ضعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قلي ً
ال اول
الأمر ثم ا�ستيقظت لتخرب�ش اجلراب ثم تخرج منه وت�سقط على الأر�ض فدا�ستها عجالت عربته الثقيلة التى
يجرها خلفه ف�سمع مواءها ونظر خلفه م�سرعاً ليجدها و�سط الطمي  ..رفعها ونظفها ووجدها بخري فقال
لها حمداً هلل وجود الطمي الكثري هنا انقذك واال لو كانت الأر�ض �صلبه لفرمتك عجالت العربة ،ا�سرع للبيت
ومنحها لأبنته التى نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �سعيدة بذلك وب��د�أت القطة
تلعب داخل املنزل وتقفز من هنا لهناك ويف حلظات ذهبت لأحد الأركان ونظرت ل�شيئ اعجبها وا�سرعت ب�أبتالعه
وكانت الأبنة تراقبها ف�صرخت وقالت ابتلعت القطة �سم الفئران ..جاء ال�صياد ب�سرعه وا�ستطاع ان يدخل طرف
حزامه داخل فم القطة وافرغ معدتها وانقذها وراقبها يومني حتى �شفيت  ..بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز
وتنط ويف اخر نطه لها والتى كانت قوية جداً �سقطت داخل بئر املاء �صرخت البنت ال�صغرية وجرت مع امها
لتلقى بدلو املاء داخل البئر فدخلت فيه القطة و�سحبتها الأم وانقذتها وهى يف غيظ �شديد  ..ت�سللت القطة
من فرا�شها و�صعدت �إىل �سطح البيت فوجدت برجاً �صغرياً ا�سود تخرج منه روائح �شهية اقرتبت لتنظر ومدت
رقبتها كثرياً ف�أختل توازنها و�سقطت داخل مدخنة البيت لت�سقط فوق املوقد الذي كانت الأم لتوها قد رفعت من
عليه اناء به ماء مغلي ولأن ال�شعلة مازالت �ساخنه فقد ل�سعت القطة ال�شقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط
مما افزع الأم التى ا�سرعت بو�ضع عالج للحروق على فروتها املت�سخة ،رقدت القطة لتعود بعد ايام ل�شقاوتها
فوجدت مكاناً دافئاً منعز ًال معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا بالأم ت�أتي لت�ضع فيه بع�ض الأخ�شاب لتوقدها
ف�أ�سرعت القطة لتقفز خارجه قبل ان ت�شتعل وت�صبح م�شوية� ..صرخت الأم وهلعت ملا كانت �ستفعله بالقطة
ال�صغرية ..خرجت القطة وهى جتري ثم قفزت فوق احدى الأ�شجار لرتقد على احد الأغ�صان واخذت تلعب
مع احدى الفرا�شات وتلف وتدور ومل ترى تلك الأغ�صان املت�شابكة التى التفت حول رقبتها فج�أة زلت اقدامها
ال�صغرية وك��ادت ت�سقط لكنها علقت من رقبتها وك��ادت تختنق ولأن الأبنة خرجت تبحث عنها �سمعت مواءها
ال�ضعيف وا�سرعت لأبيها لينقذها ..عادت القطة للمنزل ودخلت حتت �سرير الأبنة ال�صغرية لرتتاح يف هدوء
ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�ضبة والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا ف�أرمتت فوق فرا�شها بعنف
مما جعله ي�سقط بها فوق ر�أ�س القطة التى �صرخت ،جاء الأب لريفع ال�سرير ويجد القطة اجلريحة ف�أخذها
وخاط جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد وهنا قال لأبنته انها قطة ب�سبعه ارواح كادت متوت �سبعه مرات
وانقذتها لكني لن اعي�ش عمري انقذ فيها ..يف ال�صباح اخذها معه �إىل الغابه وتركها هناك ،انهى عمله وعاد
للبيت فوجدها تنام مع ابنته يف فرا�شها ..ا�سلم امره هلل وتقبل وجودها يف بيته �شريطة انه لن يتدخل لأنقاذها

