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الأ�شخا�ص البدينون اأكرث اهتمامًا بالعالقات طويلة الأمد
ك�شفت درا�شة جديدة عن كيفية ت�أثري وزن ال�شخ�ص على طول مدة 
العالق�ت الع�طفية التي مير به�. ويف الدرا�شة التي اأجراه� ب�حثون 
ميزاتن�  تيي�أثييري  كيفية  فهم  يف  الفريق  �شرع  اأركن�ش��ص،  ج�معة  ميين 
اجل�شدية على تف�شيالت التزاوج لدين�. وكتب الب�حثون يف درا�شتهم، 
التي ن�شرت يف جملة املجلة االجتم�عية "اإن البدانة وهي ميزة غري 
جذابة تقليدًي�، ت�شري اإىل القدرة على االلتزام بعالقة طويلة االأمد". 
ونظرت هذه الدرا�شة يف كيفية ت�شكيل اخل�ش�ئ�ص اجل�شدية ت�شورات 
 295 ميين  جمموعة  على  الب�حثون  وعيير�ييص  و  الييتييزاوج.  لتوجه�ت 
م�ش�رًك� اأربع اأ�شك�ل لالأج�ش�م من الذكور واأربع اأ�شك�ل اأج�ش�م لالإن�ث 
مت اإن�ش�وؤه� ب�لكمبيوتر والتي لديه� م�شتوي�ت ع�لية اأو منخف�شة من 
الدهون، واإم� ع�شالت �شغرية اأو كبرية. وبعد م�ش�هدة كل �شورة ، 
ُطلب من امل�ش�ركني تقييم م� اإذا ك�نوا يعتقدون اأن ال�شخ�ص �شيكون 
مهتًم� ب�لعالق�ت طويلة االأجل، اأو العالق�ت ق�شرية االأجل. وك�شفت 
النت�ئج اأن امل�ش�ركني ق�موا بت�شنيف الن�ش�ء والرج�ل االأكرث بدانة على 
اأنهم مييلون اإىل العالق�ت طويلة االأجل اأكرث من الن�ش�ء النحيف�ت 
والرج�ل  الن�ش�ء  ت�شنيف  نف�شه، مت  الوقت  النحيفني. ويف  والرج�ل 
االأكرب �شدًرا مع ع�شالت اأكرب على االأرجح اأنهم يرغبون يف عالقة 
اأ�شغر. و  اأو ع�شالت  الذين لديهم �شدر  اأولئك  ق�شرية االأجييل من 
ق�ل ميت�ص براون، املوؤلف االأول للدرا�شة "اإذا كنت ترى نف�شك جذاًب� 
امل�ش�ركة يف عالق�ت ق�شرية االأجل  اأنك ت�شتطيع  للغ�ية، فقد ت�شعر 
ب�شهولة اأكرب ب�شبب احتم�ل النج�ح. الع�شالت وال�شدر الكبري اأمور 
جذابة للرج�ل والن�ش�ء، لذلك يجب اأن توؤدي هذه امليزات اإىل اإدراجه� 

على اأنه� ت�شجع على االهتم�م بعالق�ت ق�شرية االأجل".

علماء يبتكرون عالجًا جديدًا للنوبات القلبية 
مبتو�شط  يتمتعوا  اأن  القلبية  النوب�ت  من  للن�جني  املمكن  من  بيي�ت 
عمر اأف�شل بف�شل عالج جديد ميكنه اإ�شالح اأن�شجة القلب الت�لفة.

بعد االإ�ش�بة ب�لنوبة القلبية، ميكن اأن ت�شعف اأن�شجة القلب وت�شبح 
اأقل مرونة، لذا فقد ركز علم�ء من اأمل�ني� وال�شويد ب�لتع�ون مع �شركة 
اأ�شرتا زينيك�، على عالج جديد ميكنه اإ�شالح االأن�شجه ب��شتخدام نوع 
من اخلالي� اجلذعية. خالل التج�رب التي اأجريت على احليوان�ت، 
جذعية  خالي�  ب��شتخدام  القلب،  خالي�  جتديد  من  العلم�ء  متكن 
خم�ش�شة تلعب دوراً مهم�ً يف تكوين الع�شو. وبح�شب دورية "نيت�شر 
�شيل بيولوجي" الطبية، ي�أمل العلم�ء ببدء الدرا�ش�ت ال�شريرية على 
الب�شر خالل الع�مني املقبلني. ا�شتخدمت الدرا�ش�ت ال�ش�بقة خالي� 
القلب امل�شتخل�شة من اخلالي� اجلذعية مم� اأدى اإىل مع�ن�ة املر�شى 
من اآث�ر ج�نبية مثل عدم انتظ�م �شرب�ت القلب. اأم� االأ�شلوب اجلديد 

في�شتخدم خالي� "HVP" االأكرث مرونة.
:يف  التقنية:  ميونخ  ج�معة  من  الوجويتز  كيي�رل  الربوفي�شور  وقيي�ل 
املن�طق  تتبع  ميكن  كيف  اإظييهيي�ر  ميين  متكن�  املييخييربييية،  الفحو�ش�ت 
خالي�  يف  والن�شج  االإ�ش�بة  مواقع  اإىل  واالنتق�ل  القلب،  يف  الت�لفة 

القلب الع�ملة، ومنع تكوين ن�شيج ندبي".

التوتر يزيد الأنانية ويوؤثر على الكرم
ق�لت درا�شة كندية جديدة اإن هرمون�ت التوتر توؤثر على ا�شتج�ب�ت 
يوؤثر على  االإجييهيي�د ال  لكن  االآخييرييين،  التف�عل مع  الييدميي�غ وطريقة 
اجلميع بنف�ص الدرجة. ور�شد البحث زي�دة االأن�نية كلم� زادت درجة 

االإجه�د والتوتر.
وبح�شب موقع "ميديك�ل اإك�شرب�ص"، ق�م فريق البحث بقي��ص ن�ش�ط 
ب��شتخدام  االإجييهيي�د،  وبعد  قبل  خييريي،  اأثيينيي�ء عط�ء  امل�ش�ركني  دميي�غ 
الدم�غ  يف  منطقة  هن�ك  اأن  وتبني  املغن�طي�شي.  ب�لرنني  الت�شوير 
الف�ص  ق�شرة  هييي  االإيييثيي�ر،  يف  ب�لكورتيزول  متعلق�ً  حتييواًل  تتو�شط 
اأن هذه املنطقة  اجلبهي الظهراين. ومن املعروف منذ فرتة طويلة 
تلعب دوراً رئي�شي�ً يف اتخ�ذ القرارات االإيث�رية والتحكم املعريف. واأظهر 
التن�شيط  اأمنيي�ط  غريرّ  قد  الكورتيزول  االإجه�د  هرمون  اأن  الفح�ص 
ال�شلبية لل�شغط على  االآثيي�ر  دوراً يف  هييذه، ولعب  الدم�غ  يف منطقة 
يورو،   20 التجربة مت منح كل م�ش�رك  االإيييثيي�ري. وخييالل  ال�شلوك 
مع اإمك�نية االحتف�ظ اأو التربع به�، ومت تعري�ص امل�ش�ركني الإجه�د 
ت�أثراً  اأكييرث  ك�نوا  االأعلى  العقلية  املييهيي�رات  اأ�شح�ب  اأن  وتبني  بييدين، 

ب�الإجه�د، واأكرث اأن�نية حتت ال�شغط.
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كيف يوؤثر التوتر �شلبًا على حجم الدماغ؟
ي�شبب م�ش�كل  اأن  املزمن ميكن  االإجه�د  اأن  وا�شع  املعروف على نط�ق  من 
�شحية كبرية مثل اأمرا�ص القلب وال�شمنة وال�شكري وغري ذلك. لكن هل 

� اإىل تقل�ص دم�غك؟ تعلم اأن التوتر ميكن اأن يوؤدي اأي�شً
وفًق� للدكتور تومي ميت�شل "يعتقد العلم�ء منذ فرتة طويلة اأنن� ن�شتخدم 
ن�شبة �شغرية فقط من قوة اأدمغتن�. ومع ذلك، اأظهرت االأبح�ث احلديثة 
اأكرث  اأدمغتن�  ن�شتخدم  هييذا قد ال يكون هو احليي�ل. يف احلقيقة، رمبيي�  اأن 
مم� ندرك. امل�شكلة هي اأنه عندم� نع�ين من االإجه�د، فقد يوؤدي ذلك اإىل 

تقل�ص اأدمغتن�"
اإن" االإلكرتوين،  اإ�ييص  "اإم  ميت�شل يف حديث مع موقع  الدكتور  اأورد  وقد 
جمموعة من االأ�شب�ب التي توؤدي اإىل تقل�ص اأدمغتن� نتيجة التوتر، على 

النحو الت�يل:
وعقلك.  ج�شمك  على  االإجييهيي�د  يوؤثر  اأن  "ميكن  ميت�شل:  الدكتور  يقول 
الييكييورتيييييزول، وهييو هييرمييون م�شمم  يييفييرز ج�شمك  تييكييون مييتييوتييًرا،  عندم� 
ال�شغرية،  اجلييرعيي�ت  ويف  الع�شيبة.  املييواقييف  مع  التع�مل  على  مل�ش�عدتك 
تكون  واأن  الييرتكيييييز  على  ي�ش�عدك  اأن  ميكن  مييفيييييًدا.  الييكييورتيييييزول  يييكييون 
ب��شتمرار،  ع�لية  الكورتيزول  م�شتوي�ت  تكون  عندم�  ذلك،  ومع  متيقًظ�. 
الكورتيزول  الع�لية من  امل�شتوي�ت  اأن تكون �ش�مة للدم�غ. مت ربط  ميكن 
يف  ي�ش�عد  الييكييورتيييييزول  اأن  ُيعتقد  واالكييتييئيي�ب.  والييقييلييق  الييذاكييرة  مب�ش�كل 
ف�إن ج�شمك  متوتًرا،  تكون  عندم�  الهروب".  اأو  "للقت�ل  اجل�شم  حت�شري 
اأ�ش��شي حل�لة الطوارئ. يرتفع معدل �شرب�ت القلب، ويتم  ي�شتعد ب�شكل 
االأ�ش��شية  الوظ�ئف غري  بعيًدا عن  الدم  ويتم حتويل  االأدرين�لني،  اإفييراز 
ولكنه�  حقيقي،  خطر  يف  كنت  اإذا  مفيدة  اال�شتج�بة  هييذه  اله�شم.  مثل 

لي�شت مفيدة اإذا كنت متر بيوم ح�فل يف العمل.

درا�شة تدق ناقو�ص اخلطر.. 
مزيد من الأمرا�ص يف امل�شتقبل

حذر علم�ء من اأن ا�شتمرار ارتف�ع درج�ت 
املن�خ،  اأزمييية  ب�شبب  كوكبن�  يف  احلييييرارة 
�شيزيد من خم�طر االإ�ش�بة ب�ملزيد من 

االأمرا�ص لدى الب�شر والنب�ت�ت.
"جريوزاليم  �شحيفة  ذكرت  م�  وح�شب 
بو�شت"، ف�إنه بعيدا عن فريو�ص كورون�، 
اليييذي اأ�ييشيي�ب ميياليييني االأ�ييشييخيي��ييص حول 
اليييييعييييي�مل، هييينييي�ك عيييييدد ال يييحيي�ييشييى من 
الذي  الييييهييييواء،  املييجييهييرييية يف  الييكيي�ئيينيي�ت 
ن�شتن�شقه على مدار ال�ش�عة، م�شرية اإىل 
اأن العديد منه� ي�شبب اأمرا�ش� للب�شر اأو 

النب�ت�ت.
ب�حثون  ق�ده�  جييديييدة،  درا�ييشيية  وك�شفت 
من �شنغ�فورة والربازيل واأمل�ني�، اأنه مع 
ب�شبب  احلييرارة  درجيي�ت  ارتف�ع  ا�شتمرار 
عوامل  �شتتك�ثر  احلييييراري،  االحتب��ص 
ظهور االأمرا�ص يف جميع اأنح�ء الع�مل، 

مم� قد يهدد �شحتن� وطع�من�.
والب�شر  والييييرتبيييية  امليييييي�ء  جييي�نيييب  واإىل 
واحليييييييوانييي�ت، يييعييدرّ اليييهيييواء اأييي�ييشيي� بيئة 
تييعييييي�ييص فيييييهيي� جميييميييوعييية مييتيينييوعيية من 
الك�ئن�ت احلية الدقيقة واملجهرية، مثل 

البكتريي� والفريو�ش�ت والفطري�ت.

ل تتجاهل التعرق 
يف الليل  �ص 23

لهذا ال�شبب جتنب تناول 
الآي�ص كرمي قبل النوم

ميكن اأن يكون للنظ�م الغذائي ت�أثري كبري على عدد من جم�الت ال�شحة، مب� 
يف ذلك جودة النوم وطول العمر. ووفق�ً للخرباء، هن�ك بع�ص االأطعمة التي 

يجب جتنبه� للح�شول على م� يحت�جه اجل�شم من النوم.
وق�ل دانييل برييز فيدال، اخلبري الغذائي واخلبري يف النوم " االآي�ص كرمي 
اأن جتعل  اأن يزيد م�شتوي�ت االأن�شولني التي ميكن  غني ب�ل�شكر الذي ميكن 

من ال�شعب للغ�ية النوم".
التي يجب جتنبه�،  االأخييرى  الرئي�شية  وامل�شروب�ت  االأطعمة  كم� حدد فيدال 

من اأجل اأن نن�م ليلة �شعيدة، بح�شب �شحيفة اإك�شربي�ص الربيط�نية.
يجب  لذلك  الك�فيني،  وكذلك  من�شط،  هو  ال�شكر  اأن  فيدال  ال�شيد  واأو�ييشييح 
الك�ري  احليي�ر مثل  والطع�م  � جتنب اجلنب  اأي�شً "يجب  وقيي�ل  كليهم�.  جتنب 

واالآي�ص كرمي والكعك".
ويجب  منبه  ف�لك�فيني  النوم،  موعد  قبل  الك�فيني  "جتنب  فيدال  واأ�ييشيي�ف 
اأن الك�فيني  اأن تذهب اإىل النوم. تذكر  اأربع اإىل �شت �ش�ع�ت قبل  اإيق�فه من 
الغ�زية،  وامل�شروب�ت  املثلج،  ال�ش�ي  � يف  اأي�شً ولكن  وال�ش�ي،  القهوة  موجود يف 

وال�شوكوالتة".

الييقيي�ئييميية على  لييلييربوتييني،  الييفييوائييد ال�شحية  اأهيييم  اإليييييك 
العلم:

- يقلل من م�شتوي�ت ال�شهية واجلوع
والكربوهيدرات  )الييييدهييييون  اليييثيييالثييية  امليييغيييذيييي�ت  تيييوؤثييير 
واليييييربوتيييييني( عييلييى جيي�ييشييمييك بيييطيييرق خمييتييلييفيية. وت�شري 

اإىل حد  اأن الربوتني هو االأكييرث امتالء  اإىل  الدرا�ش�ت 
مع  ال�شبع،  ال�شعور مبزيد من  على  ي�ش�عدك  بعيد. 

كمية اأقل من الطع�م.
يقلل من  الربوتني  اأن  اإىل  ويرجع ذلك جزئي�ً 

كم�  الي"جريلني".  اجليييوع  هييرمييون  م�شتوى 
YY، وهو هرمون  يعزز م�شتوي�ت الببتيد 

يجعلك ت�شعرين ب�ل�شبع.
اإذا كنت بح�جة اإىل اإنق��ص الوزن اأو دهون البطن، ففكري 
والدهون.  ب�لكربوهيدرات  الييربوتييني  بع�ص  ا�شتبدال  يف 
ميكن اأن يكون االأمر ب�شيط�ً مثل جعل البط�ط�ص اأو االأرز 
اأ�شغر حجم�ً مع اإ�ش�فة ب�شع بو�ش�ت اإ�ش�فية من اللحم 

اأو ال�شمك.
- يزيد من كتلة الع�شالت وقوته�

احلف�ظ  يف  الييربوتييني  من  ك�فية  كمي�ت  تن�ول  ي�ش�عدك 
القي�م  عند  الع�شالت  منييو  ويييعييزز  ع�شالتك،  كتلة  على 

بتدريب القوة.
وُيظهر العديد من الدرا�ش�ت اأن تن�ول الكثري من الربوتني 

ميكن اأن ي�ش�عد يف زي�دة كتلة الع�شالت وقوته�.
- جيد للعظ�م

الربوتني،  اأن  اإىل  االأجييل  طويلة  الدرا�ش�ت  معظم  ت�شري 
مب� يف ذلك الربوتني احليواين، له فوائد كبرية ل�شحة 

العظ�م.
مييل االأ�شخ��ص الذين يتن�ولون املزيد من الربوتني اإىل 
يف  تقدمهم  مع  اأف�شل  ب�شكل  العظ�م  كتلة  على  احلف�ظ 
العمر، ولديهم خطر اأقل بكثري لالإ�ش�بة به�ش��شة العظ�م 

والك�شور.
- يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون

تن�ول الطع�م ميكن اأن يعزز عملية التمثيل الغذائي لفرتة 
احلرارية  ال�شعرات  ي�شتخدم  ج�شمك  الأنرّ  وذلك  ق�شرية، 
منه.  واال�شتف�دة  االأطعمة  يف  الغذائية  العن��شر  له�شم 
اأو  الدهون  اأعلى بكثري من  ت�أثري حييراري  له  والييربوتييني 

الكربوهيدرات 20-%35 مق�رنة بي5-15%.
وقد ثبت اأن تن�ول كمي�ت كبرية من الربوتني يعزز ب�شكل 
ال�شعرات  عدد  من  ويزيد  الغذائي،  التمثيل  عملية  كبري 
اإىل  ي�شل  اأن  اجل�شم. هذا ميكن  يحرقه�  التي  احلرارية 

يوم. كل  حرقه�  يتم  اإ�ش�فية  حرارية  �شعرة   100-80
- يخفِّ�ص �شغط الدم

اأكييرب من الربوتني يخفِّ�ص �شغط  تن�ول كمي�ت  اأن  ثبت 
اأدت  للرق�بة،  خ��شعة  جتربة  لي40  ا�شتعرا�ص  ويف  الييدم. 
زي�دة الربوتني اإىل خف�ص �شغط الدم االنقب��شي )اأعلى 
املتو�شط،  زئبق يف  1.76 ملم  القراءة( مبقدار  عدد من 
و�شغط الدم االنب�ش�طي )الرقم ال�شفلي للقراءة( مبقدار 

زئبق. ملم   1.15
- ي�ش�عد يف احلف�ظ على فقدان الوزن

نظراً اإىل اأن اتب�ع نظ�م غذائي غني ب�لربوتني يعزز عملية 
التمثيل الغذائي، ويوؤدي اإىل انخف��ص تلق�ئي يف ال�شعرات 
احلرارية والرغبة ال�شديدة اإىل تن�ول الطع�م، ف�إنرّ العديد 
يييزيييدون ميين تن�ولهم للربوتني  الييذييين  االأ�ييشييخيي��ييص  ميين 
ووجدت  تقريب�ً.  الييفييور  على  اليييوزن  اإنق��ص  اإىل  مييلون 
اللواتي  الييزائييد  الييوزن  ذوات  الن�ش�ء  اأن  الدرا�ش�ت  اإحييدى 
اليي�ييشييعييرات احليييراريييية ميين الربوتني  %30 ميين  تيينيي�وليين 
على  اأ�شبوع�ً   12 11 رطيياًل )5 كجم( يف غ�شون  فقدن 

الرغم من اأنهن مل يقيدن نظ�مهن الغذائي عمداً.
كم� اأن الربوتني اأي�ش�ً يدعم فقدان الدهون اأثن�ء تقييد 

ال�شعرات احلرارية املتعمدة.
- ي�ش�عد ج�شمك على اإ�شالح نف�شه بعد االإ�ش�بة

بعد  االإ�ييشييالح  على  ج�شمك  الييربوتييني  ي�ش�عد  اأن  ميكن 
املزيد  تن�ول  اأن  الييدرا�ييشيي�ت  من  العديد  وُتظهر  اإ�ش�بته. 
ت�شريع  ي�ش�عد يف  اأن  االإ�ييشيي�بيية ميكن  بعد  الييربوتييني  ميين 

ال�شف�ء.
التقدم يف  البدنية مع  اللي�قة  على  ي�ش�هم يف احلف�ظ   -

ال�شن
واحييييدة ميين عييواقييب اليي�ييشيييييخييوخيية هييي �ييشييعييف الع�شالت 
تدريجي�ً. وتن�ول املزيد من الربوتني هو واحد من اأف�شل 

الطرق للحدرّ من تدهور الع�شالت املرتبطة ب�لعمر.
- احل�جة ملزيد من الربوتني يف احلمل

يحت�ج اجل�شم اإىل املزيد من الربوتني لتطوير االأن�شجة، 
وُيفيد الربوتني كاًل من االأم والطفل.

ويو�شي اخلرباء ب��شتهالك 0.55 جرام اإ�ش�يف لكل رطل 
)1.1 جرام لكل كجم( من الربوتني يومي�ً اأثن�ء احلمل.

ت�بعي املزيد: متى تظهر نت�ئج امل�شي على اجل�شم؟
م�ش�در غذائية غنية ب�لربوتني

االأ�شم�ك الدهنية م�ش�در �شحية من الربوتني
ب�لربوتني  غنية  الغذائية  العن��شر  من  جمموعة  اإليك 

وت�شمل:
- الف��شولي� والب�زالء والعد�ص.

- البي�ص.
- اللحوم اخل�لية من الدهون.

- منتج�ت االألب�ن.
- املك�شرات والبذور.

- االأ�شم�ك وامل�أكوالت البحرية.

عالج جيني يخفف الأمل الناجت 
عن اإ�شابة احلبل ال�شوكي

اجليني  الييعييالج  اإن  بيي�حييثييون  قييي�ل 
ال�شوكي  اليينييخيي�ع  الأمل  التجريبي 
الييفييئييران يب�شر  اأجيييري على  اليييذي 
من  يييخييفييف  اأن  ومييييكييين  بييي�خليييري 
احلبل  اإ�ييشيي�بيية  عييين  الييينييي�جت  االأمل 

ال�شوكي لدى الب�شر.
مر�شى  نيي�ييشييف  حييييييوايل  ويييييعيييي�ين 
اإ�ييييشيييي�بيييي�ت الييينيييخييي�ع الييي�يييشيييوكيييي من 
اعتالل االأع�ش�ب، وهو اأمل مزمن 
اأو  واخليييدر  ب�لوخز  �شعوراً  ي�شبب 
االأع�ش�ب  عن  نيي�جت  ع�شلي  �شعف 

الت�لفة اأو املعطلة.
وقد يكون عالج االعتالل الع�شبي 
اأمًرا �شعًب�. على �شبيل املث�ل، غ�لًب� 
معقًدا  عالج�ً  املري�ص  يتطلب  م� 
اآث�ًرا  ي�شبب  اأن  وميكن  وم�شتمًرا 
وال�شعف  التخدير  مثل  ج�نبية 
احليييركيييي. واأو�يييشيييح الييبيي�حييثييون اأن 
م�شكن�ت االأمل االأفيونية املو�شوفة 
قد  لكنه�  فييعيي�ليية،  تييكييون  اأن  ميكن 
وخطر  التحمل  زيييي�دة  اإىل  تيييوؤدي 

�شوء اال�شتخدام.
و من املمكن حتديد املوقع الدقيق 
الإ�ش�بة احلبل ال�شوكي واأ�شل اآالم 
العلم�ء  يح�ول  لذلك  االأعيي�ييشيي�ب، 
تطوير عالج�ت ت�شتهدف اخلالي� 
الت�لفة  اأو  املييعييطييليية  الييعيي�ييشييبييييية 
العمود  مييين  امليي�ييشيي�بيية  امليينيي�طييق  يف 

الفقري.
الذي  اجليني  الييعييالج  يت�شمن  و 
مت اختب�ره يف هذه الدرا�شة حقن 
فييريو�ييص غييري �ييشيي�ر يييحييمييل زوًجييي� 
 GAD65 من اجلين�ت املحورة
ي�شفر حم�ص  الييذي   VGAT و 
 GABA اأمينوبوترييك  ج�م� 
اإ�ش�رات  مييينييع  ع�شبي  نيي�قييل  وهيييو 

االأمل بني اخلالي� الع�شبية.

درة تروج مل�شل�شلها اجلديد
الييتييونيي�ييشييييية  درة   املييمييثييليية  روجييييييت 
"املتهمة"  اجلديد  مل�شل�شله�  زروق 
ميين خيييالل �ييشييورة �ييشيي�ركييتييهيي� عرب 
موقع  يف  اخليييي��ييييشيييية  �ييشييفييحييتييهيي� 

التوا�شل االجتم�غي.
العمل  فيييرييييق  مييييع  درة  وظييييهييييرت 
ب�آخر جل�شة ت�شوير من "املتهمة" 
وعلقت على ال�شورة ب�لقول :" من 
اآخر يوم ت�شوير م�شل�شل املتهمة..
�شكرا لكم جميع� و للي م�ص مع�ن� 

هن� كم�ن…انتظرون� قريب� ".
املت�بعني  بيييني  اليي�ييشييورة  اإنييتيي�ييشييرت 
�شفح�تهم  عييرب  �ش�ركوه�  الييذييين 
اخل��شة وعربوا عن اإعج�بهم به� 
ت�شوقهم  تعرب عن  عب�رات  وكتبوا 

مل�ش�هدة امل�شل�شل اجلديد.
ومن املقرر اأن يتم عر�ص امل�شل�شل 
الييييييذي ييينييتييظييره اليييكيييثيييريون على 

اإحدى املن�ش�ت االإلكرتونية.

فوائد الربوتني للج�شم 
والكمية املو�شى بها

تعتمد الكمية من الربوتني التي يحتاجها كل ج�سم على جمموعة 
الع�سالت  وكتلة  والعمر  الن�ساط  م�ستوى  ذلك  يف  مبا  العوامل،  من 

وال�سحة العامة.
0.8 غ من الربوتني  والبدل الغذائي املو�سى به للربوتني هو 

لكل كيلوغرام من وزن اجل�سم، وهي الكمية التي يحتاجها 
اجل�سم لتلبية الحتياجات الغذائية الأ�سا�سية اخلا�سة 

يتم  خاللها  من  التي  للكمية  الأدن���ى  احل��د  وه��و  ب��ه؛ 
احلفاظ على �سحة اجل�سم من الأمرا�ض.

وي�سري العديد من الدرا�سات اإىل اأن اتباع نظام غذائي 
ال��وزن  فقدان  يف  كبرية  فوائد  له  ال��ربوت��ني  ع��ايل 

و�سحة الأي�ض. اإليك فوائد الربوتني ال�سحية:
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�ش�ؤون حملية

املعر�ص الدويل الفرتا�شي للجامعات يعود بن�شخته الثالثة ليوفر من�شة للتوا�شل بني الطلبة واجلامعات العاملية الرائدة
العامل يف  جامعة   100 اأف�شل  من  و31  العامل  يف  جامعات   10 اأف�شل  من   4 ذلك  يف  مبا  رائدة،  جامعة   100 من  اأكرث  م�شاركة  ي�شهد  الفرتا�شي  • املعر�ص 

مايو  27 اإىل   22 بني  جل�شة   100 من  اأكرث  ح�شور  للطلبة  يتيح  ما  وتورونتو،  ومان�ش�شرت  ونيويورك  �شيدين  جامعات  ذلك  يف  مبا  للمعر�ص  تن�شم  جديدة  جامعة   25 من  • اأكرث 

اأفريقيا و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  م�شتوى  على  الطب  كلية  طالب  من  امل�شتقبل  اأجيال  واإعداد  لإلهام  اأ�شا�شية  طرق   5

حكايات عاملية ر�سخت القيم النبيلة يف نفو�ض جمهور  ال�سارقة القرائي للطفل

حكواتي املهرجان .. 100 جل�شة ق�ش�شية يف عوامل الت�شويق واملغامرات

•• اأبوظبي- الفجر

اإطالق  عن  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائييرة  اأعلنت 
االفرتا�شي  الييييدويل  املييعيير�ييص  ميين  اجليييدييييدة  الن�شخة 
اإثييييييراء الييطييلييبيية. ويندرج  لييلييجيي�مييعيي�ت الييتيي�بييع ليييرباميييج 
اإىل الربط  الرامية  الييدائييرة  اإطيي�ر مييبيي�درات  املعر�ص يف 
بني اجل�مع�ت املحلية والدولية الرائدة واآالف الطلبة 

الذين ي�شتعدون لبدء مرحلة التعليم الع�يل.
وُيق�م املعر�ص بني 22 و27 م�يو ليتيح لطلبة ال�شف 
وبرامج  مع�يري  على  التعرف  فر�شة  فييوق  وميي�  الت��شع 
م�شتقبلهم  مييالمييح  وا�ييشييتييكيي�ييشيي�ف  اجليي�مييعييي،  الييقييبييول 
اإمك�ن�تهم.  ك�مل  نهم من حتقيق  ب�شكٍل ميكرّ االأك�دميي 
وت�شهد ن�شخة هذا الع�م من املعر�ص م�ش�ركة اأكرث من 
ق�رات  اأربييع  يف  دول  ع�شر  من  مرموقة  ج�معة   100
ت�شمل اآ�شي� واأوروب� واأمريك� ال�شم�لية واأ�شرتالي�، مب� يف 
ذلك 4 من اأف�شل 10 ج�مع�ت و31 من اأف�شل 100 

ج�معة يف الع�مل.
الأهمية  واملييعييرفيية  التعليم  دائيييرة  اإدراك  ميين  وانييطييالقيي�ً 
مرحلة  يف  ال�شحيح  امل�ش�ر  اختي�ر  ميين  الطلبة  متكني 

الطلبة  تييزويييد  على  الييدائييرة  الييعيي�يل، حتيير�ييص  التعليم 
بيييييي�الأدوات والييتييوجيييييهيي�ت املييالئييميية لييدعييمييهييم يف حتديد 
ولتطلع�تهم  لتف�شيالتهم  املالئمة  والربامج  اجل�معة 

املهنية يف امل�شتقبل. 
للج�مع�ت  االفيييرتا�يييشيييي  الييييييدويل  املييعيير�ييص  ييي�ييشييتييكييمييل 
ح�شور  �شهدت�  الييلييتيي�ن  ال�ش�بقتني  ن�شختيه  جنيي�حيي�ت 
مئ�ت  وم�ش�ركة  وط�لبة،  ط�لب  اآالف  خم�شة  من  اأكييرث 

اجل�مع�ت الدولية واملحلية.
املعر�ص  ميين  الث�لثة  الن�شخة  تنظيم  الييدائييرة  وقيييررت 
�شريحة من  اأكييرب  لتمكني  الدرا�شي  الع�م  فييرتة  خييالل 
امل�ش�ركة  املدار�ص من  االأمييور وموظفي  واأولي�ء  الطلبة 
يف اجلل�ش�ت، قبل بدء اإج�زة ال�شيف. �شيت�شمن املعر�ص 
اأكييييرث مييين 100 جييليي�ييشيية تييعييريييفييييية عييلييى مييييدار 6 اأيييي�م 
مب�  املرموقة،  الع�ملية  اجل�مع�ت  نخبة  ممثلو  يقدمه� 
يف ذلك كلية لندن االإمرباطورية، وج�مع�ت ك�مربيدج 

و�شيك�غو وتورنتو وهونغ كونغ وملبورن.
مث�لية  كمن�شٍة  للمعر�ص  املييتيينيي�مييي  اليينييجيي�ح  وبف�شل 
من  اأو�ييشييع  ل�شريحٍة  الييو�ييشييول  ميين  نهم  متكرّ للج�مع�ت 
من  اأكييرث  م�ش�ركة  الع�م  هذا  ن�شخة  ت�شتقطب  الطلبة، 

25 ج�معة جديدة، مب� يف ذلك م�ن�ش�شرت ونيو �ش�وث 
ونيويورك  و�ييشييرياكيييييوز  وكييوييينييزالنييد  ونيوك��شل  ويييلييز 
الوطنية  واجلييي�ميييعييية  و�يييشيييييييدين  وتيييورونيييتيييو  ومييييييي�ميييي 

االأ�شرتالية.
كم� ييي�ييشيي�رك يف املييعيير�ييص عيييدٌد ميين اجليي�مييعيي�ت الوطنية 
ذلك  يف  مبيي�  املحلية،  الييفييروع  ذات  الدولية  واملوؤ�ش�ش�ت 
جيي�مييعيية االإمييييييي�رات الييعييربييييية امليييتيييحيييدة، وجيي�مييعيية زايييييد، 
نيويورك  وج�معة  الييعييني،  وج�معة  اأبييوظييبييي،  وج�معة 
دبييييي، واجل�معة  دبييييي وولييونييغييونييغ  اأبيييوظيييبيييي ومييييييردوخ 
امليي�ييشيي�ركييون يف  الييطييلييبيية  �شيتمكن  دبييييي.  االأمييريييكييييية يف 
برامج  ميين  متنوعة  جمموعة  ا�شتك�ش�ف  ميين  املعر�ص 
الطلبة  مينح  مم�  اجل�معية،  واملنح  اجل�معية  البعث�ت 
فر�شة التوا�شل مع اجل�مع�ت قبل التقدم اإىل برن�مج 
البعثة اأو املنحة يف الع�م الدرا�شي املقبل 24-2023. 
وعليه، ي�شهد املعر�ص م�ش�ركة اأكرث من 40 ج�معة من 
اجل�مع�ت املعتمدة لربن�مج بعث�ت اأبوظبي الت�بع لدائرة 
التعليم واملعرفة، االأمر الذي يتم��شى مع جهود الدائرة 
�شيتمكن  كم�  للطلبة.  متك�ملة  تعليم  رحييليية  لتوفري 
الطلبة من التعرف على برامج بعث�ت تقدمه� موؤ�ش�ش�ت 

اأخرى. ي�شتمر املعر�ص هذه ال�شنة بن�شخته االفرتا�شية، 
حيث اأثبت هذا النموذج جن�حه يف الدورتني امل��شيتني. 
بكونه  يتميرّز  للج�مع�ت  االفرتا�شي  الييدويل  ف�ملعر�ص 
اجلل�ش�ت  حل�شور  الطلبة  على  واجلييهييد  الييوقييت  يير  يييوفرّ
للطلبة  وميييكيين  اأميي�كيينييهييم،  مييفيي�رقيية  دون  الييتييعييريييفييييية 
ممثلو  يقدمه�  الييتييي  اجلل�ش�ت  بييرنيي�مييج  على  االطيييالع 
التي  تلك  يف  والت�شجيل  امل�ش�ركة  املرموقة  اجل�مع�ت 
www. :حتظى ب�هتم�مهم عرب الرابط االإلكرتوين

.rizeuniversityfair.ae
ويندرج املعر�ص الدويل االفرتا�شي للج�مع�ت يف اإط�ر 
اإثراء  برامج  اأحييد  واملهني،  اجل�معي  التوجيه  برن�مج 
لييدعييم الطلبة  يييهييدف  لييلييدائييرة، واليييذي  الييتيي�بييع  الطلبة 
وميي�ييشيي�عييدتييهييم يف  امليييوحيييدة،  لييالخييتييبيي�رات  التح�شري  يف 
مرحلة  اإمتيي�م  بعد  اأم�مهم  املت�حة  الفر�ص  ا�شتك�ش�ف 
املهني.  اأو  االأكيي�دميييي  امل�ش�ر  يف  �ييشييواًء  الث�نوي،  التعليم 
عة  ويتيح الربن�مج للطلبة و�شواًل مب��شراً ل�شبكٍة مو�شرّ
والذين  واجليي�مييعييييية،  املهنية  اال�ييشييتيي�ييشيي�رات  خيييرباء  ميين 
يييدعييمييون حتيي�ييشييرياتييهييم لييالنييتييقيي�ل لييلييجيي�مييعيي�ت املحلية 

والع�ملية.

القط�ع  واملييهيينييييية يف  الييطييبييييية  الييييكييييوادر  قييدمييت 
انت�ش�ر  فرتة  خالل  احرتافي�ً  منوذج�ً  ال�شحي 
تداعي�ته�  مييين  لييلييحييد  كوفيد19-،  جيي�ئييحيية 
االإجنييي�زات يف  اأروع  ُم�شطرين  اآثيي�رهيي�،  وتخفيف 
الطالب  األييهييم  اليييذي  االأمييير  املهنية،  م�شريتهم 
الطب  ليييدرا�يييشييية  اليييتيييوجيييه  رغييبييتييهييم يف  وعييييييزز 
املييخييتييلييفيية يف ظل  والييتييخيي�ييشيي�ييص يف جميييي�التييييه 
املعرفية  امله�رات  لتعزيز  كبرية  تن�ف�شية  اأجييواء 
والعلمية يف هذا املج�ل. وت�شلط كلية الطب يف 
ال�شوء على جمموعة من  جييورج  �ش�نت  ج�معة 
الأطب�ء  ب�لن�شبة  مراع�ته�  يجب  التي  العوامل 

امل�شتقبل، قبل الدرا�شة يف كلية الطب.

الطبيب املرافق
الطرق  اإحييدى  املم�ر�ص  الطبيب  مرافقة  تعترب 
االأ�ش��شية لالرتق�ء مبعرفة الطالب وتزويدهم 
مبعلوم�ت طبية قيمة ومفيدة لرحلتهم املهنية 
التعرف  ميين  الييطيي�لييب  يتمكن  حيييييث  الييقيي�دميية، 
الطبيب  بييهيي�  يييقييوم  الييتييي  املهنية  االأعيييمييي�ل  عييلييى 
ميين احل�شول  يوؤهله  اليييييوم مبيي�  خييالل  املم�ر�ص 
املهنية لالأطب�ء املحرتفني.  على جتربة احلي�ة 
كم� يعد الطبيب املرافق عن�شراً ف�عاًل لتطوير 
املج�ل،  يف  املتخ�ش�شني  مع  واملييعيي�رف  العالق�ت 
بيي�الإ�ييشيي�فيية اإىل كييونييهيي� حمييفييزاً الإمييكيي�نييييية قبول 

وعمله  لكف�ءته  نظراً  الطب  كلي�ت  يف  الط�لب 
امليداين املتخ�ش�ص يف هذا املج�ل.

ندوات افرتا�سية عرب الإنرتنت
اإىل طبيعته� يف ظييل جت�وز  احلييييي�ة  عيييودة  رغييم 
الع�مل،  حييول  ال�شحية  اجليي�ئييحيية  انت�ش�ر  ذروة 
اإىل طبيب  فقد ال تكون هن�ك فر�شة للو�شول 
املرافقة يف بع�ص امل�شت�شفي�ت اأو العي�دات، لتكون 

الييتييجييربيية االفييرتا�ييشييييية احليييل الييبييديييل واالأمثل 
موا�شيع  على  والتعرف  الطب  اآفييي�ق  الكت�ش�ف 
الأطب�ء  ب�لن�شبة  املهنية  اليومية  للحي�ة  مفيدة 

امل�شتقبل.
االفرتا�شية  اليينييدوات  من  العديد  اليوم  تتوفر 
مع  جل�ش�ت  ت�شمل  الييتييي  االإنييرتنييت  �شبكة  عييرب 
حيث  جيييورج،  �ش�نت  ج�معة  يف  املييرافييقيية  اأطييبيي�ء 
توفر اجلل�ش�ت للطالب فر�شة مث�لية للتف�عل 

ميييع اأعييي�يييشييي�ء هيييييئيية الييتييدرييي�ييص واخليييرييييجيييني يف 
عن  ف�شاًل  اجليي�مييعيية،  يف  التخ�ش�ش�ت  خمتلف 
التعرف على التخ�ش�ش�ت الطبية املختلفة مثل 

علم الت�شريح وطب الطوارئ وعلم النف�ص.

التطوع
واإظه�ر  املجتمع،  خلدمة  االأمثل  االأ�شلوب  يعد 
امليي�ييشيي�عييدة. كم�  تييقييدمي  الييتييزام الطلبة يف  مييدى 

والتح�شر  االإن�ش�نية  قيم  اأ�شمى  التطوع  يعك�ص 
التي تتوافق مع مع�يري مهنة الطب .

يتواجد عدد من اجله�ت واملوؤ�ش�ش�ت لدعم اأفراد 
املجتمع ممن يحت�جون للعون، وميكن للطالب 
اإىل  لالن�شم�م  مب��شرة  معهم  التوا�شل  اأي�ش�ً 
فرق التطوع. كم� توفر عدة من املوؤ�ش�ش�ت غري 
الربحية وجب�ت جم�نية، وخدم�ت، وم�شتلزم�ت 
املمكن  من  الدخل.  حمييدودة  للع�ئالت  اأ�ش��شية 

النط�ق  �شمن  التطوع  فر�ص  معظم  تندرج  اأن 
الطبي اأو خ�رجه، وُتعترب اأ�شلوب رائع للم�ش�ركة 

يف الق�ش�ي� االإن�ش�نية.
الييطييالب اخلربة  يكت�شب  الييتييطييوع،  خيييالل  ميين 
ب�شكل  املجتمع  اأفييراد  التع�مل مع  امليدانية عرب 
الثقة  الكت�ش�ب  والييتييوا�ييشييل  والييتييفيي�عييل  مب��شر، 
االأن�شطة  تن�ل  والعط�ء.   التع�ون  روح  وتر�شيخ 
نييفييو�ييص الطالب،  الييتييطييوعييييية مييكيي�نيية مميييييزة يف 
رحلتهم  بييداييية  منذ  اأذهيي�نييهييم  خيي�لييدة يف  وتبقى 
ال�شبب  لييهييذا  اأطيييبييي�ء،  ي�شبحون  عيينييدميي�  وحييتييى 
الرائدة  اجل�مع�ت  ميين  العديد  تطرح  حتييديييداً 
ن�ش�ط�ت  عن  عب�رة  وهييي  الال�شفية،  االأن�شطة 
وينفذونه�  مييي�ر�ييشييونييهيي�  ومييتيينييوعيية،  ميييتيييعيييددة 
مرافقة  لييتييكييون  اليي�ييشييفييييية،  البيئة  حيييدود  خييي�رج 
من  املرجعية  والر�ش�ئل  االأك�دميية  لالإجن�زات 

دك�ترة اجل�معة .

الربامج ال�سيفية
والتي  املت�حة حملي�ً،  ال�شيفية  الربامج  ت�ش�هم 
املتمر�شني  االأطييبيي�ء  مع  فييرتة  ق�ش�ء  على  تركز 
مميزة  فر�شة  ال�شحية،  املهن  برن�مج  اإطيي�ر  يف 
تييعييد جتيييربييية مث�لية  كييميي�  الكييتيي�ييشيي�ب اخلييييييربة. 
للتوا�شل مع الطالب االآخرين املهتمني ب�ملج�ل 

الطبي، مل�ش�ركة جت�ربهم وخرباتهم .

•• ال�شارقة-الفجر:

فع�لي�ت  �شمن  احلييكييواتييي  جل�ش�ت  حتظى 
ال�ش�رقة  "مهرج�ن  مييين  الي13  الييييييدورة 
القرائي للطفل" ب�إقب�ل الفت من الطالب 
واالأطيييفييي�ل، وحييتييى اأولييييييي�ء االأميييييور، الذين 
يف  املتخ�ش�شني  ميين  نخبة  حييول  يتحلقون 
هذا االأدب العريق، والذي خ�ش�شت له "هيئة 
جل�شة   100 ميين  للكت�ب" اأكيييرث  اليي�ييشيي�رقيية 
ال�شعبي  امليييييوروث  ميين  حييكيي�ييي�ت  ت�شتعر�ص 

الع�ملي، ومغ�مرات اأبط�ل االأ�ش�طري.

حقيقة الغول
من  م�شوقة  اأحيييدث  "الغول"  ق�شة  تيييروي 
اأن  الييذي قرر  ا�شمه ح�شن،  مغ�مرات �شبي 
يكت�شف حقيقة الغول الذي يبعث الرعب يف 
قلوب اأهل القرية، واإذا به يتف�ج�أ اأن الغول 
يخ�ف من اأهل القرية كم� يخ�فونه. وحتفز 
خم�وفهم،  على  للتغلب  االأطييفيي�ل  الق�شة 

وعدم ال�شم�ح لالأوه�م ب�ل�شيطرة عليهم. 

�سع�سبون
االأطف�ل  يتعرف  "�شع�شبون"،  ق�شة  ومييع 
على العنكبوت ال�شغري الذي بداأ مغ�مراته 
ب�ل�شيد الأول مرة، فقرر اأن ي�شط�د حيوان�ت 
كبرية، وبعد مرات عدة من االإخف�ق، يتنبه 
يقتنع  اأن  عليه  واأن  قييييراره،  يف  اأخييطيي�أ  اأنيييه 

ب�حل�شرات ال�شغرية التي تن��شبه فقط. 

ال�سجرة املعطاء
اأم� "ال�شجرة املعط�ء" فهي ق�شة من االأدب 

اأحييبييهيي� الكب�ر  الييتييي  الييعيي�ملييي،  الييكييال�ييشيييييكييي 
طفاًل  اأحبت  �شجرة  عن  وحتكي  وال�شغ�ر، 
ثم�ره�،  ميين  وييي�أكييل  اأغ�ش�نه�،  يت�شلق  كيي�ن 
بعط�ئه�  عليه  تبخل  ومل  بظله�،  وي�شتظل 

حتى اأ�شبح كبرياً. 

عازف املزمار ال�سحري
ويف رحلة تراثية اإىل اأعم�ق الرتاث االأمل�ين، 
"مهرج�ن  ار  زورّ مييين  االأطييييفيييي�ل  ييي�ييشييتييمييتييع 
"ع�زف  بق�شة  للطفل"  القرائي  ال�ش�رقة 
مغ�مرات  حتكي  الييتييي  ال�شحري"،  املييزميي�ر 
ع�زف املزم�ر الذي اأنقذ املدينة من اجلرذان 
التي ك�دت تهلكه�، ولكن جزاءه ك�ن غريب�ً 
من اأهل القرية، التي ك�ف�أته مك�ف�أة تف�ج�أ 

منه� االأطف�ل. 

الغراب امللون
وبني اأدغ�ل غ�بة بعيدة ومليئة ب�حليوان�ت 
ال�شغرية والكبرية، ي�شرد حكواتي املهرج�ن 
امللون  الري�ص  جمع  الييذي  "الغراب"  ق�شة 
ميين طيييييور الييغيي�بيية واأليي�ييشييقييه عييلييى ج�شده. 
وهيييي قيي�ييشيية تييعييلييم االأطيييفييي�ل اأن عييليييييهييم اأن 
اأنف�شهم كم� هي، واأن يتع�ي�شوا مع  يتقبلوا 
ب�أنف�شهم  ويثقوا  اأقرانهم،  عن  اختالف�تهم 

وقدراتهم.
الراغبني  اأمييي�م  الفر�شة  املييهييرجيي�ن  ويتيح 
تييفيي��ييشيييييل برن�مج  كيي�فيية  عييلييى  يف االطيييييالع 
ومواعيد  �شيوفه،  على  والتعرف  فع�لي�ته، 
انعق�د اجلل�ش�ت والور�ص والعرو�ص الفنية 
وامل�شرحية، على املوقع االإلكرتوين الت�يل: 
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يف حني اأن احلرارة ميكن اأن تكون م�سدرا رئي�سيا لالنزعاج عند حماولة النوم، اإل اأن اخلرباء حذروا من اأنه يجب األ 
نتجاهل التعرق الليلي خا�سة اإذا ا�ستمر فرتة طويلة.

وقالت خبرية النوم اأندريا �سرتاند اإن التعرق يف الليل ميكن اأن يحدث ب�سبب البيئة 
املحيطة اأو وجود م�سكالت طبية اأ�سا�سية.

 15 بني  ترتاوح  اأن  يجب  للغفوة  املثالية  احل��رارة  درجة  اأن  واأو�سحت 
و20 درجة مئوية. ولكن بالن�سبة لبع�ض الأ�سخا�ض، هذا لي�ض ممكنا 
اأو  التربيد  عالية  مرتبة  يف  ال�ستثمار  فاإن  ل�سرتاند  ووفقا  دائما، 

التحول اإىل فرا�ض اأخف ميكن اأن ي�ساعد يف التخل�ض من امل�سكلة.

وقبل االفرتا�ص اأن لديك م�شكلة �شحية خطرية، ق�لت 
 ،Everynight.com موقع  مع  تعمل  التي  اأندري�، 
اإنه يجب جتنب تن�ول وجب�ت كبرية قبل النوم ب�ش�عتني 

اإىل ثالث �ش�ع�ت،
 "وهذا يعني اأن جه�زك اله�شمي لن يعمل بعد اأن تغفو، 
م� ي�شمح جل�شمك ب�لراحة اأكرث. وميكن اأن يكون جتنب 
االأطعمة الغنية ب�لتوابل والك�فيني يف الليل طريقة رائعة 

للتغلب على التعرق الليلي".
من  يزيد  اأن  وميكن  منبه  "الك�فيني  �شرتاند:  واأ�ييشيي�رت 
الدم  �شغط  ارتييفيي�ع  اإىل  يييوؤدي  م�  القلب،  �شرب�ت  معدل 

الذي ميكن اأن ين�شط الغدد العرقية".
يف  اأي�ش�  يت�شبب�  اأن  ميكن  والقلق  التوتر  اأن  واأو�ييشييحييت 

تعرق ليلي واأن القي�م ب�أن�شطة مثل اليوغ� والت�أمل قبل 
النوم ميكن اأن ي�ش�عد.

وا�شتمر  الن�ش�ئح  هييذه  جييربييت  "اإذا  �ييشييرتانييد:  واأ�ييشيي�فييت 
اأثن�ء النه�ر نتيجة  تعرقك الليلي وبداأت ت�شعر ب�الإره�ق 
قلة اليينييوم، فقد يييكييون الييوقييت قييد حيي�ن لييروؤييية الطبيب. 
اأن يكون �شببه يف الواقع  وذلك الأن التعرق الليلي ميكن 

عدد من االأمرا�ص".
وعندم� ظهر "اأوميكرون" الأول مرة، يف حني اأنه مر�ص 
التعرق  ي�شكون من  الن��ص  كيي�ن كثري من  اعييتييداال،  اأكييرث 
ييييرتك مييييالءات ال�شرير  اأن  اأنييييه ميييكيين  لييدرجيية  الييليييييلييي، 
ومالب�ص النوم رطبة، اأو حتى مبللة، حتى لو ك�نت الغرفة 

التي ين�م فيه� املري�ص ب�ردة.

الليلي،  الييتييعييرق  اأييي�ييشيي�  االأدوييييية  بع�ص  ت�شبب  اأن  وميييكيين 
االأدوية  الهرموين، وكذلك  والعالج  االكتئ�ب  اأدوية  مثل 
امليث�دون  مثل  االأفيونية،  املييواد  اإدميي�ن  لعالج  امل�شتخدمة 

واالأدوية لعالج انخف��ص ن�شبة ال�شكر يف الدم.
اأن  اأييي�ييشيي�  كلينك"  "م�يو  موؤ�ش�شة  يف  اخلييييرباء  واأو�يييشيييح 
اأن يكون عالمة على جمموعة من  الليلي ميكن  التعرق 

االأمرا�ص الفت�كة، والتي ت�شمل:
- االأورام ال�شرط�وية

- الته�ب البط�نة الداخلية للقلب
- فريو�ص نق�ص املن�عة الب�شرية / االإيدز

- �شرط�ن الغدد الليمف�وية
- �شرط�ن الدم

- تليف النخ�ع )�شرط�ن نخ�ع العظم(
- ملفوم� الهودجكينية

- ال�شكتة الدم�غية
ا�شطراب�ت  ب�شبب  اأي�ش�  الليلي  التعرق  يكون  اأن  وميكن 

تع�طي الكحول، وكذلك اإدم�ن املخدرات.
وعندم� تتوقف عن تع�طي الكحول واملخدرات، قد ت�شعر 

ب�لتعرق والرجفة.
ان�شح�ب الكحولي�ت  اأن يحدث  "ميكن  واأو�شح اخلييرباء: 
عندم� يكون تن�ول الكحول بكث�فة وطويلة ثم يتم اإيق�فه 

اأو تقليله ب�شكل كبري.
اأو  اأربييعيية  اإىل  �ش�ع�ت  عييدة  غ�شون  يف  يحدث  اأن  وميكن   

خم�شة اأي�م بعد ذلك. 
�شرب�ت  و�شرعة  التعرق  واالأعييرا�ييص  الييعييالميي�ت  وت�شمل 
الييقييلييب ورعيي��ييص اليييييد وميي�ييشيي�كييل اليينييوم والييغييثييييي�ن والقيء 
بع�ص  والنوب�ت يف  والقلق  واالنفع�الت  واالأرق  والهلو�شة 
يكفي  مبيي�  �شديدة  االأعييرا�ييص  تكون  اأن  وميكن  االأحييييي�ن. 

الإ�شع�ف قدرتك على العمل اأو يف املواقف االجتم�عية".
ويف حني اأن االأمرا�ص املذكورة اأعاله هي االأكرث فتك�، ف�إن 
اأقل  ب�شبب ح�لة  يكون  االأوقيي�ت  الليلي يف معظم  التعرق 

خطورة. ومن املهم دائم� مراجعة الطبيب اإذا كنت قلق�.

قد يكون عالمة على حالة مميتة

ل تتجاهل التعرق يف الليل 
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�شدة  االأقييل  "يف احليي�الت  للقلب:  وقيي�ل معهد مونرتي�ل 
ميين الييتييهيي�ب ع�شلة الييقييلييب، قييد ال يييعيي�ين اليينيي��ييص ميين اأي 

اأعرا�ص".
ب�أعرا�ص  ي�شعرون  قد  "لكنهم  ال�شحي:  املوقع  واأ�ييشيي�ف 
والته�ب  وحييمييى  �ييشييداع  االإنييفييلييونييزا:  الأعييرا�ييص  م�ش�بهة 

احللق واآالم املف��شل واإ�شه�ل".
يف احل�الت اخلفيفة، ت�شمل االأعرا�ص اخلفيفة اأمل� خفيف� 

يف ال�شدر اأو �شيق� يف التنف�ص.
اأن  ميين  اأ�شعف  القلب  ي�شبح  ال�شديدة،  احلييي�الت  يف  اأميي� 

ي�شخ الدم ب�شكل ك�ف اإىل ب�قي اأجزاء اجل�شم.
اأكرث عر�شة لتكوين اجللط�ت يف  اأي�ش�  ال�شخ�ص  ويكون 
اأو نوبة  االإ�ش�بة ب�شكتة دم�غية  اإىل  القلب، م� قد يوؤدي 

قلبية.

الأ�سباب
تت�شمن بع�ص االأ�شب�ب املعروفة اللته�ب ع�شلة القلب م� 

يلي:
- الفريو�ش�ت، مب� يف ذلك تلك التي ت�شبب اأمرا�ش� �شبيهة 
)احل�شبة  االأمل�نية  واحل�شبة  الربد،  ونزالت  ب�الإنفلونزا، 
االأمل�نية(، والته�ب املعدة واالأمع�ء، وداء كرثة الوحيدات، 

وفريو�ص نق�ص املن�عة الب�شرية واالإيدز.
الته�ب احللق  ت�شبب  التي  تلك  البكتريي�، مب� يف ذلك   -
والييتييهيي�بيي�ت الييعيينييقييودييي�ت والييدفييتييريييي� )اخليينيي�ق( ومر�ص 

المي.
- الطفيلي�ت

- املخدرات
- ا�شطراب�ت املن�عة الذاتية

- التعر�ص لبع�ص املواد ال�ش�مة
املييجييليية الطبية  وبييحييثييت درا�يييشييية دمنيي�ركييييية ميينيي�ييشييورة يف 
 SARS-CoV-2 الربيط�نية عن العالقة بني لق�ح 

والته�ب ع�شلة القلب.
 12 اأعييميي�رهييم  تبلغ  فيييردا   4931775 البحث  و�شمل 
اإىل   2020 اأكتوبر   1 اأكييرث متت مت�بعتهم من  اأو  ع�م� 

.2021 اأكتوبر   5
ع�شلة  ب�لته�ب  م�ش�رك�   269 اأ�ييشيييييب  املييتيي�بييعيية،  واأثيينيي�ء 
 12 اأعم�رهم بني  108 )%40( تييرتاوح  القلب، منهم 

و39 ع�م� و196 )%73( من الذكور.
3482295 فردا  بييني  "من  اأنييه  اإىل  الييدرا�ييشيية  واأ�ييشيي�رت 
 48 اأ�شيب   ،)BNT162b2( بي"ف�يزر  تطعيمهم  مت 
من  يييوميي�   28 غ�شون  يف  القلب  ع�شلة  ب�لته�ب  منهم 

ت�ريخ التطعيم مق�رنة ب�الأفراد غري املطعمني".
من  ليونغ  ريييكيي�رد  الربوفي�شور  االأوبييئيية  عيي�مل  واكت�شف 
الوك�لة ال�شويدية للمنتج�ت الطبية وزمالوؤه هذا االأمر 
يف درا�شة حديثة تبحث يف البي�ن�ت ال�شحية مل� جمموعه 
وفنلندا  الييييدمنيييي�رك  مييين  �ييشييخيي�ييص  مييليييييون   23.1 نييحييو 
والرنويج وال�شويد من اأواخر دي�شمرب 2020 اإىل اأوائل 

اأكتوبر 2021.
والته�ب  القلب  ع�شلة  الته�ب  ح�الت  عن  الفريق  وبحث 
ب�جليب  ال�شبيه  الرقيق  الغ�ش�ء  وتهُيرّج يف  )تورم  الت�مور 
جن�ص  االعتب�ر  بعني  اأخييذ  ح�لة،  ولكل  ب�لقلب(،  املحيط 

املري�ص وعمره وتف��شيل التطعيم.
وركييييزوا ب�شكل خيي��ييص عييلييى احليييي�الت الييتييي تييطييورت فيه� 
اأمرا�ص القلب االلته�بية يف غ�شون 28 يوم� من اللق�ح 

االأويل اأو الث�ين.
 81% اأن  الب�حثون  اأفيي�د  الدرا�شة،  فرتة  نه�ية  وبحلول 
من االأ�شخ��ص وقع تطعيمهم. وب�شكل ع�م، حدد الفريق 
1077 ح�لة الته�ب ع�شلة القلب و1149 ح�لة الته�ب 

الت�مور من بني جمموع�ت الدرا�شة االأربعة.
وعند فح�ص هوؤالء االأ�شخ��ص الذين حت�شلوا على اللق�ح، 
وجد الفريق اأن احتم�لية االإ�ش�بة ب�لته�ب ع�شلة القلب 

ك�نت اأعلى بعد جرعة ث�نية من لق�ح فريو�ص كورون�.
وعلى وجه التحديد، يبدو اأن اخلطر يزداد بن�شبة 75% 

مع لق�ح ف�يزر، و%55 مع لق�ح موديرن�.
وعالوة على ذلك، وجد الفريق اأن خطر االإ�ش�بة ب�لته�ب 
لدى  اأعلى  ك�نت  اللق�ح،  بعد جرعتني من  القلب  ع�شلة 

ال�شب�ب الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 16 و24 ع�م�.

اأعرا�ص �شبيهة بالإنفلونزا قد يكون ظهورها عالمة على التهاب ع�شلة القلب
التهاب ع�سلة القلب هو التهاب ي�سيب القلب ميكن اأن يوؤثر على نظامه الكهربائي وع�سالته، ما يقلل من قدرته على �سخ الدم.

اأو عدم انتظام �سربات القلب. ويحدث التهاب ع�سلة القلب يف معظم الأحيان  اأن يت�سبب هذا يف ت�سارع �سربات القلب  وميكن 
القلب عن تفاعل �سام لدواء ما. وهي حالة خطرية توؤثر على  التهاب ع�سلة  نادرة، ينتج  ب�سبب عدوى فريو�سية. ويف حالت 
قدرة القلب على �سخ الدم ما يوؤدي اإىل انخفا�ض اإمداد الدم جلميع الأع�ساء. والتهاب القلب الناجم عن الفريو�ض يقلل من قوة 

تقل�ساته وقدرته على اإمداد اجل�سم بالدم.



24 األربعاء    18  مايو    2022  م   -    العـدد   13546  
 Wednesday     18   May   2022   -  Issue No   13546

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
MOJAU_2022- 0065374 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل 
يرجى العلم انه �شيقوم الك�تب العدل الع�م ب�لت�شديق على تن�زل عن الرخ�شة 
بني االأطراف املذكورة. من الطرف االأول : ابوبكر �شرف الدين رام�ن�ت فيتيل 
، اجلن�شية : الهند  اإىل الطرف الث�ين : حممد نوح حممد علي حممد علي ، 
الرخ�شة  ن�ش�ط  اجلديد(   )�شوبرم�ركت  التج�ري  ب�ال�شم  الهند    : اجلن�شية 
)�شوبر م�ركت( واملرخ�ص من دائرة التنمية االإقت�ش�دية يف خورفك�ن - ال�ش�رقة 
رخ�شة جت�رية رقم 140847 ال�ش�درة بت�ريخ  1987/7/4 يف دائرة التنمية 

االإقت�ش�دية بخورفك�ن. وعليه �شيقوم الك�تب العدل الع�م ب�لت�شديق على التن�زل
بعد انق�ش�ء 14 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70349

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بلقي�ض حممد عبداهلل   
املرجتعة  ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001778/ 

املنطقة  اجل�معية  املدينة  طريق  ال�ش�رقة  اإم�رة   : العنوان   - عبداهلل  حممد  بلقي�ص   : عليه  املحكوم  اإىل 
402 البن�ية مب�رك قريبة من م�شرف ال�ش�رقة �شندوق الربيد 31177 رقم املوب�يل  مويلح رقم ال�شقة 
 BALQEES_MOHD@HOTMAIL.OCM  : االإلكرتوين  الربيد   0558892020

حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 
املنفذ م�شرف ال�ش�رقة اال�شالمي   يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 186000.0 درهم

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�شند التنفيذي امل�ش�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك / 
اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�أنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - املوافق - 
ال�ش�عة - اأم�م املحكمة املذكورة. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ 

اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - اغ�ضان التوت لتجارة العباية - ذ م م  
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001994/ 

اإىل املحكوم عليه : اغ�ش�ن التوت لتج�رة العب�ية - ذ م م 
حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 

املنفذ م�ديلني م�نتى بري�شيلدا  
يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي :

املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 4372 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�شند التنفيذي امل�ش�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عبداهلل عي�ضى يو�ضف بلله ال�ضويدي   
املرجتعة  ال�ضيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002315/ 

اإىل املحكوم عليه : عبداهلل عي�شى يو�شف بلله ال�شويدي
حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 

املنفذ عبداهلل حممد حمد عبداهلل العوي�ص - اجلن�شية االإم�رات العربية املتحدة  
يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي :

املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 102350  
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�شند التنفيذي امل�ش�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 70392
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ض�ضة القدرة ملقاوالت تركيب 
ال�ضربات احلديدية ملالكها / جمال حممد اأحمد ال�ضم�ضريي - اجلن�ضية م�ضر   

اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002614/ 
اأحمد  حممد  جم�ل   / مل�لكه�  احلديدية  ال�شربات  تركيب  ملق�والت  القدرة  موؤ�ش�شة   : عليه  املحكوم  اإىل 

ال�شم�شريي  - حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 
املنفذ روي�ل الدولية لالإن�ش�ءات - ذ م م  

يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومب� ان احلكم 

املطلوب   تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 2959248 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�شند التنفيذي امل�ش�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من ت�ريخ اإعالنك 
التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �شتتخذ  املحكمة  ف�إن  ذلك  )م( عن  تخلفك  ح�لة  ويف  االإخط�ر.  بهذا  اإعالنكم   /

اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن منفذ �ضده بالن�ضر 

حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0002263/ 

اإىل املحكوم عليه : �شركة االأندل�ص للتج�رة واملق�والت الكهرب�ئية - ذ م م  
حيث انه بت�ريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 

املنفذ �شركة جلف ليمن�ر للتج�رة )�ص ذ م م(  
يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله 

ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، 
ومب� ان احلكم املطلوب تنفيذه ك�الآتي :

املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف 133884 درهم ، ب�الإ�ش�فة اىل الف�ئدة الق�نونية 
بواقع )%5( من ت�ريخ )2021/12/19( وحتى مت�م ال�شداد.   

لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف ال�شند التنفيذي امل�ش�ر اليه اأعاله خالل )15( يوم� من 
ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000279 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : عبدالعزيز ح�شن مفت�ح �ش�لح احلو�شني  
جمهول حمل االإق�مة :   

انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2022/5/26 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجم�ن املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
6( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2022/5/17 م.   

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0001393 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ايهوداميتى ك��شى  
جمهول حمل االإق�مة :  

انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2022/5/25 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجم�ن املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 8( 
�شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� 
الن�شر  اي�م من ت�ريخ  امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة  به� ك�فة 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/5/13 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0001549 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : قرطبة للخدم�ت  
جمهول حمل االإق�مة :   

انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2022/5/23 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
عجم�ن املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بت�ريخ  2022/5/11 م.

مدير اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002287 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �شراج الدين حممد خط�ب حممد  - جمهول حمل االإق�مة : 
اعالن ب�لن�شر ب�للغتني العربية واالجنبية 

بن�ء على طلب املدعية : ال�شقر الذهبي لتج�رة لوازم التدخني 
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاله تط�لبكم ب : 

- املط�لبة بدفع قيمة فواتري مببلغ )2863( درهم مع التعوي�ص عن اال�شرار واخل�ش�ئر عن مدة الت�أخري
- الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروف�ت واتع�ب املح�م�ة. 

- اإعالن املدعي عليه ب�جلل�شة والئحة االدع�ء 
- �شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل طبق� الحك�م امل�دة 229  الفقرة )5( من ق�نون االإجراءات املدنية. 

انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2022/5/23 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شي�   )2 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   -
للنظر يف  الن�شر وذلك  ت�ريخ  اي�م من  تزيد على ع�شرة  امل�شتندات وذلك خالل مدة ال  ك�فة  به�  الدعوى مرفق� 

الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه.  حرر بت�ريخ  2022/5/11 م.   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0002095 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فيك��ص م�دان الل  
جمهول حمل االإق�مة :   

انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2022/5/31 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
ال�ش�رقة املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 
8( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/5/17 م. 

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003076 يف  الدعوى رقم

ومتثله�   68513 رقم  رخ�شة  م  م  ذ  البن�ء  ملق�والت  امللوك  مر�شى  �شركة   : عليه  املدعي  اإىل 
ال�شيدة/ عف�ف بنت عبداهلل حلمر - ب�شفته� مديرة جمهول حمل االإق�مة :   

8،260 ثم�نية  الزام ال�شركة املدعى عليه� ومديرته� ب�ن توؤدي� لل�شركة املدعية مبلغ وقدره 
%12 من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية  اآالف وم�ئت�ن و�شتون درهم� والف�ئدة الق�نونية مبقدار 

وحتى مت�م ال�شداد. الزام املدعي عليه� ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
ال�ش�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/5/30 بجل�شة  ب�حل�شور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شي� او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه. حرر بت�ريخ  2022/5/17 م.   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 70392
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002971 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ركن اخلربة خلدم�ت تنظيف املب�ين مل�لكه� عمران ح�شني ملك غالم ب�ك�شت�ين اجلن�شية 
جمهول حمل االإق�مة : 

بن�ء على طلب املدعي  حممد ار�شالن منري احمد 
ممكن  وقت  اأ�شرع  يف  الق�شية  يف  للنظر  جل�شة  اأقرب  حتديد  عدالتكم  من  التم�ص   -1

درهم   )12500( مبلغ  بدفع  عليه  املدعي  الزام   -2
املح�م�ة واتع�ب  وامل�شروف�ت  الر�شوم  بدفع  عليه  املدعي  الزام   -3

اإعالن املدعي عليه ب�جلل�شة والئحة االدع�ء. 
انت مكلف ب�حل�شور بجل�شة 2022/5/31 اأم�م مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ش�رقة املحكمة االإبتدائية املدنية 
 ، 5( �شخ�شي� او بوا�شطة وكيل معتمد  8.30 �شب�ح� - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم  يف مت�م ال�ش�عة 
اي�م من  ع�شرة  تزيد على  وذلك خالل مدة ال  امل�شتندات  ك�فة  به�  الدعوى مرفق�  على  وتقدمي مذكرة جوابية 
ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك مدعي عليه. اعالن ب�لن�شر وبلغتي العربية 

واالإجنليزية.  حرر بت�ريخ  2022/5/17 م.   
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0003012 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : يوجين� كوتوف�ن  - جمهول حمل االإق�مة :   
اعالن املدعي عليه� ن�شرا ب�للغة العربية واالإجنليزية 

للف�ئدة  ب�الإ�ش�فة  درهم(   24749( وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي  ب�ن  عليه  املدعي  الزام 
بال  املعجل  ب�لنف�ذ  احلكم  �شمول  مع  الت�م  ال�شداد  وحتى  املط�لبة  ت�ريخ  من   9% الق�نونية 

كف�لة. الزام املدعي عليه ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
ال�ش�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/5/30 بجل�شة  ب�حل�شور  مكلف  انت 
املحكمة االإبتدائية املدنية - مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 10( �شخ�شي� او بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة 
ال تزيد على ع�شرة اي�م من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اعاله - بو�شفك 

مدعي عليه.  حرر بت�ريخ  2022/5/17 م. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0001702 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / اأحمد خ�لد الدب�ب
العنوان : 9480887  

نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ 2022/4/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى ب�لرقم اأعاله ل�ش�لح / حمد بن �شعيد بن ن��شر بن ج�عد الزيدي  

ب�لت�يل : ن�ص احلكم 
حكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري :

ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )20،000( درهم ع�شرون 
الف درهم - مق�بل ثمن مبيع ال�شي�رة والتعوي�ص ال�ش�مل لك�فة االأ�شرار - مع 

الر�شوم وامل�ش�ريف.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�ضة    على  اأمر   SHCFICIPTO2022 /0001611 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / هيرثو لتنظيف املب�ين
العنوان : 9479384  

نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة 
هرن�نديز   روزا  ديال  ارلينى   / ل�ش�لح  اأعاله  ب�لرقم  الدعوى  يف 
ب�لت�يل : ن�أمر ب�لزام املدعي عليه� ان ت�شلم املدعية جواز ال�شفر 
10 يوم�  اخل��ص به�. حكم� ق�بال للتظلم خالل املدة الق�نونية 

اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شره. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن يف الق�ضية التنفيذية بالن�ضر 

)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�ضية رقم 0001748/ 
اإىل املحكوم عليه : م�شعب ح�شن حممد خلف هلل  

حيث انه قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�ش�لح املدعي 
املنفذ امين عبداملنعم عثم�ن احمد ، اجلن�شية �شوداين  

يف الق�شية امل�ش�ر اليه� اأعاله.
ومب� اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 

لذلك ، ومب� ان احلكم املطلوب 
تنفيذه ك�الآتي : املجموع الكلي �ش�مال الر�شوم وامل�ش�ريف : 28058.0 

اأعاله خالل )15(  اليه  امل�ش�ر  التنفيذي  ال�شند  لذلك انت مكلف بتنفيذ م� ج�ء يف 
يوم� من ت�ريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخط�ر. ويف ح�لة تخلفك )م( عن ذلك ف�إن 

املحكمة �شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة ق�نون�.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن مدعي عليه بالن�ضر   

يف الدعوى AJCFICICPL2021 / 0004210 اأمر اأداء 
اىل املدعي عليه : اأحمد حممد اأحمد احمد / اجلن�شية 

نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ 2021/11/4 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة ب�لرقم اأعاله املدعي / علي حممد حجي القبي�شي / اجلن�شية 

يوؤدي  ب�ن  احمد(  احمد  حممد  )احمد  �شده  املطلوب  الطرف  ب�لزام  ن�أمر   : ب�لت�يل 
للطرف الط�لب )علي حممد حجي القبي�شي( مبلغ� وقدره 8،040 درهم� )ثم�نية 
اآالف واأربعون درهم�( مع االإلزام ب�مل�شروف�ت ، وال�شمول ب�لنف�ذ املعجل. حكم� ق�بال 

لالإ�شتئن�ف خالل 15 يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل ال�شتالمك هذا التبليغ. 
حرر بت�ريخ 2022/3/16 

حرر بوا�شطة املوظف
مركز �شع�دة املتع�ملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
)جزئي(   جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0000842 يف  الدعوى رقم

بالن�ضر 
امل�شت�أنف �شده :  �شيتى اإنرتن��شيون�ل لل�شحن والتخلي�ص اجلمركى ذ.م.م 

احليل  امل�لك  وحدة   6 مكتب   12 ق   4 م  ال�شن�عية  م�شفح  مدينة  اأبوظبي  اإم�رة   : عنوانه 
الق�ب�شة ذ م م  ه�تف : 0555776610/0502024521/025535311 

ليكن معلوم� لديك اأن امل�شت�أنف :م�شرف ال�ش�رقة االإ�شالمي 
قد ا�شت�أنف احلكم ال�ش�در بت�ريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000842/

)جزئي(.  جت�ري   - املدنية  االإ�شتئن�ف  املحكمة   AJCAPCIPOR2020
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك ام�م حمكمة عجم�ن بدار الق�ش�ء ...... يوم ....... 
عدم  ح�لة  ويف  بين�ت  من  لديك  م�  وتقدمي  �شب�ح�   9.00 ال�ش�عة   2022/6/21 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك ق�نون� ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
)جزئي(   جتاري   AJCAPCIPOR2020 /0000842 يف  الدعوى رقم

بالن�ضر 
امل�شت�أنف �شده : حممود اأحمد ب�دجنكى 

عنوانه : اإم�رة ال�ش�رقة الق��شمية بن�ية بنك دبي التج�ري الط�بق اخل�م�ص �شقة رقم )504( 
ب�لقرب من م�شجد امللك في�شل �ص ب 35902 ال�ش�رقة 

ليكن معلوم� لديك اأن امل�شت�أنف :م�شرف ال�ش�رقة االإ�شالمي 
قد ا�شت�أنف احلكم ال�ش�در بت�ريخ .../..../...20 ، يف الدعوى االإبتدائية رقم 0000842/

)جزئي(.  جت�ري   - املدنية  االإ�شتئن�ف  املحكمة   AJCAPCIPOR2020
فيقت�شي ح�شورك او ح�شور من ميثلك ام�م حمكمة عجم�ن بدار الق�ش�ء ...... يوم ....... 
عدم  ح�لة  ويف  بين�ت  من  لديك  م�  وتقدمي  �شب�ح�   9.00 ال�ش�عة   2022/6/21 املوافق 

ح�شورك او ح�شور من ميثلك ق�نون� ف�شتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�ضائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

ا�شم ال�شركة : زومر للتجارة - �ض ذ م م  
302 ملك مرمي علي عبداهلل قرق��ص - ديرة - ن�يف - ال�شكل  العنوان : مكتب رقم 
ب�ل�شجل  القيد  رقم   641424  : الرخ�شة  رقم   ، ذات م�شوؤولية حمييدودة   : الق�نوين 
التج�ري : 1061643 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ش�د وال�شي�حة يف دبي ب�أنه قد 
مت الت�أ�شري يف ال�شجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2022/3/14 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2022/3/14
 - الب�كر  ب��شم  ملك   1001 مكتب   : العنوان  احل�سابات  ملراجعة  الوح�سي  متعب 
واالأوراق  امل�شتندات  ك�فة  معه  م�شطحب�ً  ف�ك�ص :     ديرة - املمزر - ه�تف :    

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

ا�شم امل�شفي : متعب الوح�سي ملراجعة احل�سابات
العنوان : مكتب 1001 ملك ب��شم الب�كر - ديرة - املمزر - ه�تف :    

ب�أنه قد مت  االإقت�ش�د وال�شي�حة يف دبي  ف�ك�ص :        مبوجب هذا تعلن 
وذلك  م  م  ذ  - �ض  للتجارة  زومر  لت�شفية  اأعيياله  املييذكييور  امل�شفي  تعيني 
مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 2022/3/14 واملوثق لدى ك�تب العدل 
حم�كم دبي بت�ريخ 2022/3/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً 

من ت�ريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ضاد وال�ضياحة

70197
العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن مدعي عليه بالن�ضر   
يف الدعوى AJCFICICPL2022 / 0001140 اأمر اأداء 

جريمن  اجلن�شية  هندي   - �شوجن�ت  حممد  �شوجن�ت  في�شل    : عليه  املدعي  اىل 
للمق�والت املعدنية / ذ م م  نحيطكم علم� ب�نه بت�ريخ 2022/3/24 م قد حكمت عليكم 
االأ�شب�غ  م�ش�نع  �شركة   / املدعي  اأعاله  ب�لرقم  املذكورة  الدعوى  يف  املحكمة  هذه 
الوطنية املحدودة  ب�لت�يل : ن�أمر - ب�لزام املعرو�ص �شدهم� ب�ن يوؤدي� للط�لبة مبلغ� 
الف� وخم�شم�ئة و�شت وخم�شون درهم� ف�شال عن  وقدره ثم�من�ئة وثم�نية و�شبعون 
الف�ئدة الق�نونية امل�شتحقة بواقع 5% �شنوي� بدء من ت�ريخ ا�شتحق�ق كل �شيك وحتى 
مت�م الوف�ء مع الزام املعرو�ص �شدهم� ب�لر�شوم وامل�شروف�ت. حكم� ق�بال لال�شتئن�ف 

خالل 15 يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل ال�شتالمك هذا التبليغ. 
حرر بت�ريخ 2022/5/12 / حرر بوا�شطة املوظف

مركز �شع�دة املتع�ملني
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

يف التنفيذ رقم  3188/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185  

املنفذ به وقييدره )51595168.53 درهم(  املبلغ  ، ب�شداد  2017/561 جت�ري كلي  ال�ش�در يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  م�شوع 
�ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف. 

ط�لب التنفيذ:بنك دبي التج�ري �ص م ع )واأخرون(   عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - دبي - �ش�رع االإحت�د - مبنى بن�ية بنك دبي التج�ري 
- �شقة 4 - بجوار ديرة �شيتي �شنرت   وميثله : ن��شر حمد �شليم�ن ج�بر ال�ش�م�شي  

املطلوب اإعالنه : عرب البح�ر خلدم�ت التوزيع املحدودة - )�شركة منطقة حرة(  
عنوانه : االإميي�رات - اإم�رة دبي - جبل علي - بردبي - جبل علي - �ش�رع ال�شيخ زايد - مبنى بن�ية رقم 10413 �ص - ب�لقرب من �شركة الرا�ص 

CHANDAN@OVERSEASDXB.NET - 0599811990 - للتج�رة
مو�شوع االإعالن : عرب البح�ر الع�ملية لل�شن�ع�ت احلديدية - املنفذ �شده :  �ش�ندان ب�نريجي ، املنفذ �شده : �شيمريت ب�نريجي 

اأنه يف يوم االربع�ء املوافق 2022/5/25 ال�ش�عة 05:00:00م ويف االي�م الثالث الت�لية ان اقت�شى احل�ل �شيجرى بيع العق�ر املو�شحة اأو�ش�فه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط به� البيع )�شركة االإم�رات للمزادات وعلى موقعه� االإلكرتوين  اأدن�ه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ش��شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم ب�إعرتا�شه 
معززا مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع 
ك�مل الثمن وامل�ش�ريف خالل ع�شرة اأي�م الت�لية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االي�م الع�شرة الت�لية 
لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال تقل هذه الزي�دة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم ب�إيداع ك�مل الثمن املعرو�ص وامل�شروف�ت خزينة املحكمة وفيم� يلي بي�ن 
اأو�ش�ف املمتلك�ت : بي�ن�ت العق�ر : حق منفعة على مبنى - املنطقة : جبل علي - رقم االر�ص S10413 - امل�ش�حة : 10،000 مرت مربع - وينتهي 

بت�ريخ 2024/3/31 - التقييم : 6700000 درهم - يب�ع العلى عط�ء.  مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496
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العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )2022/105312(
املنذر : ا�ص كيه بي للعق�رات ذ.م.م - بوك�لة املح�مي / �شلط�ن العوي�ص

املنذراليهم� االول / �شركة احل�رث خلدم�ت تو�شيل الطلب�ت
الث�نية / مرمي �شلط�ن عي�شى فرج عي�شى - جمهول حمل االق�مه

انذار ب�شداد املرت�شد واالخالء
ا�شت�أجرت   2022/11/17 بت�ريخ  وينتهي   2021/10/18 يف  موؤرخ  اإيج�ر  عقد  مبوجب  انه  حيث 

املنذر اإليه� من املنذرة م� هو عب�رة عن رقم مكتب رقم 204 مق�بل اإيج�ر �شنوي 36000 درهم
بن�ء علييه ، ف�إن املنذرة تنذر املنذر اإليهم� ب�شرورة )�شداد مبلغ 12000 درهم ( مبلغ االيج�ر املرت�شد 
بذمتهم� عن الفرتة من 2022/2/18 ولغ�ية 2022/6/17،  واإخالء العني امل�شت�جرة خالل مدة 
اإىل الق�ش�ء للمط�لبة  اإىل اللجوء  اإال �شن�شطر ا�شفني  ثالثني يوم من ت�ريخ ا�شتالمكم لهذا االإنذار و 
بتلك املب�لغ مع م�ي�شتجد من ايج�ر و اإخالء العني املوؤجرة مع حتميلكم الر�شوم و امل�شروف�ت و�شريبة 

القيمة امل�ش�فة و مق�بل اأتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
انذار عديل بالن�ضر

رقم )13423/2022(
املنذر : بنك امل�شرق �ص.م.ع

املنذر اإليهم : 1- ميت�ىل ممت�نى
كوم�ر ارون  ممت�نى  ف�رون   -2

ممت�نى ك��شفى   -3
ممت�نى اندار   -4

وم�ئت�ن  مليون  )فقط  درهم   1،257،551،38 وقدره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليهم  املنذراملنذر  ينذر 
للمنذر خالل  فل�ش� الغري(  وثالثني  وثم�نية  درهم  وخم�شني  وواحد  وخم�شم�ئة  الف  وخم�شني  و�شبعة 
ك�فة  اتخ�ذ  له  يحق  املنذر  ف�ن  املهلة  ال�شداد خالل هذه  امتن�عكم عن  وح�ل  ت�ريخه  يوم� من  ثالثون 
االجراءات الق�نونية قبلكم اللزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مب� فيه� طلب بيع العق�ر)ار�ص( 
رقم 2126 الب�لغ م�ش�حته 2،448،79 قدم مربع مبنطقة جبل على االأوىل ب�إم�رة دبي اململوك لكم 
واملرهون للمنذر طبق� الحك�م الق�نون وامل�دتني )25( و)2٦( وم� بعدهم� من ق�نون الرهن الت�ميني رقم 

ك�فة حقوق املنذر الق�نونية االأخرى. حفظ  مع  دبي  ب�م�رة   2008 ل�شنة   14
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
مذكرة اإعالن حكم بالن�ضر 

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008721 يف  الدعوى رقم

اإىل املحكوم عليه / 1- �شركة بيكون لالن�ش�ءات ذ.م.م ، العنوان : 9402795
ذ.م.م ، العنوان : 9402796 املعدنيه  لال�شغ�ل  بيكون  م�شنع   -2

ذ.م.م ، العنوان : 9402797 الع�مه  ال�شي�نه  ملق�والت  زارا   -3
9402798  : العنوان   ، مي�شواران  ب�ر  ار  تى  رام��شرينيوا�ش�ن   -4

9402799  : العنوان   . داود  رم�ش�ن  عمر  ح�ش�م   -5
نحيطكم علم� ب�أنه بت�ريخ 2022/01/11 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة ب�لرقم اأعاله

ل�ش�لح / انغت خلدم�ت ال�شرف ال�شحي .ذ.م.م - ب�لت�يل : ن�ص احلكم
حكمت املحكمة ح�شوري� مبواجهة املدعى عليه اخل�م�ص ومبث�بة احل�شوري مبواجهة ب�قي املدعى عليهم :

- ب�لزام املدعى عليه� االأوىل بدفع مبلغ 248297 درهم مئتني وثم�نية واأربعني الف� ومئتني و�شبعة وت�شعني درهم� للمدعية 
والف�ئدة الت�أخريية بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م واألزمته� ب�لر�شوم وامل�ش�ريف وخم�شمئة درهم� اتع�ب 
حم�م�ة. - رف�ص الدعوى مبواجهة املدعى عليهم� الث�نية والث�لثة.  - الزام املدعى عليهم� الرابع واخل�م�ص ب�لت�ش�من مع 
املدعى عليه� االأوىل ب�شداد مبلغ 65000 درهم خم�شة و�شتني الف درهم� والزمتهم� ب�ملن��شب من الر�شوم وامل�ش�ريف. حكم� 

ق�بال لال�شتئن�ف خالل املدة الق�نونية 30 يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
MOJAU_2022- 0061554 رقم املعاملة

اإخطار عديل بالوفاء  
اإخط�ر عديل للوف�ء مببلغ 9000 درهم

املخطر ال�شيد / ح�مت م�شطفى يون�ص النج�ر ، اأردين اجلن�شية ويحمل هوية ام�راتية رقم - 197384047326 
ال�ش�رقة  ، االم�رات   : العنوان   0521203644  - اله�تف  رقم   784

 - رقم  اإم�راتية  هوية  ويحمل  اجلن�شية  ب�ك�شت�ين   ، احمد  مق�شود  عبدالرحمن   / ال�شيد  اإليه  املخطر 
 0507171264  ،  0522491533  - اله�تف  رقم   784199672816461

العنوان : االم�رات ، اأم القيوين - ه : 056-3858100 
ال�شرح

9000 درهم مو�شوع ال�شيك املحرر من قبل املخول ب�لتوقيع عن املدعى عليه حيث  قد حرر �شيك للمخطر مببلغ 
انه بت�ريخ ا�شتحق�ق ال�شبك توجه املدعي ل�شرف ال�شيك اال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد ك�يف ق�بل لل�شحب 

وبينه ك�لت�يل :
ال�شيك رقم 000012 مبليخ 9000 درهم بت�ريخ ا�شتحق�ق 28-02-2021 وامل�شحوب على بنك بنك را�ص اخليمة 
الوطني، وحيث ان املدعي عليه قد تقوم ب�لوف�ء ب�ملبلغ رغم م�شي ت�ريخ ا�شتحق�قه واملط�لبة الودية مرارا وتكرارا ولكن 
دون جدوى، لذلك ، ف�نن� نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديرينة املذكور خالل خم�شة اأي�م من ت�ريخ اخط�ركم واال 

�شت�شطر التخ�ذ االإجراءات الق�نونية، واطلب من ال�شيد الك�تب العدل التوثيق على هذا االإخط�ر للعلم مب� ج�ء به.
وهذا اخط�ر من� بذلك ...

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
MOJAU_2022- 0065270 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�شيد : على ح�شن خليفه احلو�شني ، اجلن�شية االم�رات يرغب 
الدين  ال�شيد : ج�شيم  100% و ذلك اىل  الب�لغة  البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته  يف 
والتي   ) احلو�شني  خليفه  بق�له   ( الرخ�شة  يف  بنغالدي�ص  اجلن�شية  الرحمن  خملي�ص 
التنمية  دائرة  من  ال�ش�درة   )11447( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�ش�رقة  ب�إم�رة  ت�أ�ش�شت 
االقت�ش�دية. تعديالت اخرى : تن�زل �ش�حب الرخ�شه الخر و تغيري ال�شكل الق�نوين من 

موؤ�ش�شه فرديه اىل وكيل خدم�ت.  
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل 

ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 70535
MOJAU_2022- 0064834 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
البيع  يف  يرغب   ، اجلن�شية  ب�ك�شت�ين   ، زيب  جول  اهلل  انع�م   / ال�شيد  ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
والتن�زل عن ك�مل ح�شنه الب�لغة 50% و ذلك اإىل ال�شيد : حممد يعقوب عبداهلل - اجلن�شية 
ال�ش�رقة  ب�إم�رة  ت�أ�ش�شت  ال�شي�رات( والتي  ب�ك�شت�ن ، يف الرخ�شة امل�شم�ة )و�شط القرائن ل�شي�نة 
مبوجب رخ�شة رقم )766788( ال�ش�درة من دائرة التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة ،  تعديالت 
الرخ�شة  تن�زل �ش�حب   ، اعم�ل  �شركة  اإىل  الق�نوين من موؤ�ش�شة فردية  ال�شكل  اأخرى : حتويل 
ال�ش�بق الأ�شح�به� احل�ليني اإ�ش�فة �شريك/�شرك�ء ، دخول وكيل خدم�ت ، مبوجب التعديل املبدئي 
امل�دة  وعمالبن�ص  ال�ش�در من دائرة التنمية االقت�ش�دية - ال�ش�رقة بت�ريخ 11-م�يو-2022.  
)14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني 
العدل  الك�تب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حي�ل  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  ت�ريخ  من 

املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70535 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
MOJAU_2022- 0065140 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
رقم  هوية  بحمل  اجلن�شية  ام�راتي  ال�شحي  را�شد  عبيد  ع�دل  ال�شيد/  ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
ام�راتي  اله��شمي  ابراهيم  �شيد  حممد   / ال�شيد  عنه  وينوب   )7841196519419496473(
العدل  ك�تب  من  م�شدقة  وك�لة  مبوجب   )784196249254135( رقم  هوية  ويحمل  اجلن�شية 
الرخ�شة  يف   100% الب�لغة  ح�شتة  ك�مل  عن  التن�زل  يف  يرغب  انه  حيث   2020/662 رقم  حتمل 
التنمية  دائرة  ال�ش�درة من  رقم )761185(  املب�ين حتت  لتنظيف  البيئة اخل�شراء  امل�شم�ه  التج�رية 
ام�راتي اجلن�شية ويحمل هوية  اله��شمي  ابراهيم  �شيد  ال�شيد/ حممد  ايل  ال�ش�رقة  ب�إم�رة  االقت�ش�دية 
رقم )784196249254135( لت�شبح ح�شنة %100 يف الرخ�شة امل�ش�ه البيئة اخل�شراء لتنظيف 
�ش�حب  )تن�زل  ال�ش�رقة.  ب�إم�رة  االقت�ش�دية  التنمية  دائرة  من  ال�ش�درة   761185 رقم  حتت  املب�ين 
الرخ�شة الخر( وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة 2013 
يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر 
اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب 

العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70533

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
املو�ضوع : التوثيقات واال�ضهادات / اإ�ضافة ا�ضم قبيلة

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

يطيب ملحكمة خورفك�ن االحت�دية االبتدائية اأن تقدم ل�شع�دتكم اأطيب حتي�ته� ووافر 
�شكره� .....  للطلب املقدم من ال�شيدة )ا�شيلة عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�شي( 
 )6427/304( رقم  القيد  و خال�شة  �شفره�  قبيلة احلم�دي يف جواز  ا�شم  اإ�ش�فة 
لي�شبح االإ�شم الك�مل : ا�شيلة عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل القوا�شي احلم�دي، فمن 
اأن يتقدم اإىل حمكمة خورفك�ن االحت�دية االبتدائية خالل  لديه اعرتا�ص على ذلك 

خم�شة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ هذا االإعالن. 
ولكم وافير االحرتام والتقدير ،،،

القا�ضي / �ضليمان را�ضد �ضليمان الكعبي
رئي�ض حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0055145 
اخط�ر عديل ب�لوف�ء

املخطر : علي حممد حجي القبي�شي ام�راتي اجلن�شية وميثله ب�لوك�لة / هندعبد الكرمي حممد جنم اجلن�شية : م�شرية وك�لة رقم 0053675-
784197894382080 رقم   هواية  وحتمل   MOJAU-2022

العنوان : ال�ش�رقة - ابو�شغ�رة - مق�بل حديقة ابو�شغ�رة - بن�ية املزيونة - مكتب على القبي�شي للعق�رات - اله�تف : 971523210010
املخطر الية : حممد فرح�ن مظهر م�شطفي اجلن�شية : ب�ك�شت�ين

العنوان ال�ش�رقة املج�ز 1  بن�ية القبي�شي 178 �شقة 1505 - اله�تف : 971551588954
قيمة املط�لبة 28500 درهم

ب ت�ريخ �ش�بق حرر املخطر اإليه ل�ش�لح املخطر �شيك�ت وبي�ن�تهم ك�التي
ال�شيك رقم 100042 مبلبغ 9500 درهم ت�شعة اآالف وخم�شم�ئة درهم بت�ريخ ا�شتحق�ق 2019/09/28 وامل�شحوب على بنك دبي اال�شالمي
ال�شيك رقم 100041 مببلغ 9500 درهم ت�شعة االف وخم�شم�ئة درهم بت�ريخ ا�شتحق�ق 2019/06/28 وامل�شحوب علي بنك دبي اال�شالمي
ال�شيك رقم 100040 مببلغ 9500 درهم ت�شعة االف وخم�شم�ئة درهم بت�ريخ ا�شتحق�ق 2019/05/28 وامل�شحوب علي بنك دبي اال�شالمي

وحيث ان ال�شيك�ت ال يق�بلهم ر�شيد ق�بل لل�شحب و ان املدعي عليه مل يقوم ب�لوف�ء ب�ملبلغ رغم م�شي ت�ريخ ا�شتحق�قهم واملط�لبة الودية مراراً 
وتكراراً ولكن دون جدوى. لذلك ،  ف�أنن� نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكورة خالل خم�شة اأي�م من ت�ريخ اخط�ركم واال �شن�شطر التخ�ذ 

االإجراءات الق�نونية، واطلب من ال�شيد الك�تب العدل التوثيق على هذا االخط�ر للعلم مب� ج�ء به.
وهذا اخط�ر من� بذلك ...

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056545 
اخط�ر عديل ب�لوف�ء

املخطر / علي حممد حجي القبي�شي اأم�راتي اجلن�شيه - وميثله ب�لوك�لة / هند عبد الكرمي حممد جنم مبوجب وك�لة 
العربية  : االم�رات  العنوان  م�شدقة لدي ك�تب العدل رقم MOJAU-2022-0053675 م�شرية اجلن�شية - 
– مكتب القبي�شي للعق�رات - اله�تف /  – مق�بل حديقة ابو �شغ�رة - بن�ية املزيونة  – ال�ش�رقة - ابو�شغ�رة  املتحدة 

971523210010
املخطر الية / �شوبه�م راجيندرا ده�به�ي اجلن�شية / هندي

العنوان / ال�ش�رقة - الق��شمية- بن�ية القبي�شي الزم�لك 54 - �شقة رقم 314 - اله�تف / 971554136831
قيمة املط�لبة 5000 درهم

بت�ريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  من  املحرر  ال�شيك  مو�شوع  درهم   5000 مببلغ  للمخطر  �شيك  حرر  اإليه  املخطر 
وبي�نه  لل�شحب  ق�بل  ك�يف  ر�شيد  لعدم وجود  دون �شرف  ارتد  انه  اال  ال�شيك  ل�شرف  املدعى  توجه  ال�شيك  ا�شتحق�ق 
ك�لت�يل : ال�شيك رقم 000008 مبلبغ 5000 درهم خم�شة االف درهم بت�ريخ ا�شتحق�ق 4/ 8/ 2021 وامل�شحوب 
على بنك االم�رات اال�شالمي ، وحيث ان املدعي عليه مل يقوم ب�لوف�ء ب�ملبلغ رغم م�شي ت�ريخ ا�شتحق�قه واملط�لبة 
، ف�أنن� نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�شة  الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى، لذلك  
اأي�م من ت�ريخ اخط�ركم واال �شن�شطر التخ�ذ االإجراءات الق�نونية، واطلب من ال�شيد الك�تب العدل التوثيق على هذا 

االخط�ر للعلم مب� ج�ء به، وهذا اخط�ر من� بذلك...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 70533
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0056553
اخط�ر عديل ب�لوف�ء

املخطر / علي حممد حجي القبي�شي ام�راتي اجلن�شيه
ميثله ب�لوك�لة / هند عبد الكرمي حممد جنم مبوجب وك�لة م�شدقة لدي ك�تب العدل رقم 2022-0053675 
حديقة ابو  مق�بل   - ابو�شغ�رة   - ال�ش�رقة   - املتحدة  العربية  االم�رات   : العنوان   - اجلن�شية  م�شرية   MOJAU-

�شغ�رة - بن�ية املزيونة - مكتب القبي�شي للعق�رات - اله�تف / 971523210010
املخطر الية / عبد املجيد ابو�ش�لح اجلن�شية / املغرب

العنوان / ال�ش�رقه الند الق��شمية بن�ية القبي�شي 13 �شقة رقم 1708 - اله�تف / 97150195082
قيمة املط�لبة 7500 درهم

بت�ريخ  انه  املدعي عليه حيث  ال�شيك املحرر من قبل  7500 درهم مو�شوع  اإليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  املخطر 
وبي�نه  لل�شحب  ق�بل  ك�يف  ر�شيد  لعدم وجود  دون �شرف  ارتد  انه  اال  ال�شيك  ل�شرف  املدعى  توجه  ال�شيك  ا�شتحق�ق 
ك�لت�يل : ال�شيك رقم 000012، مبلبغ 7500درهم �شبعة اآالف وخم�شم�ئة درهم بت�ريخ ا�شتحق�ق 6/ 5/ 2021 
وامل�شحوب على بنك االم�رات دبي الوطني وحيث ان املدعي عليه مل يقوم ب�لوف�ء ب�ملبلغ رغم م�شي ت�ريخ ا�شتحق�قه 
واملط�لبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى،  لذلك ، ف�أنن� نخطركم ب�شرورة �شداد مبلغ املديوينة املذكور خالل 
خم�شة اأي�م من ت�ريخ اخط�ركم واال �شن�شطر التخ�ذ االإجراءات الق�نونية، واطلب من ال�شيد الك�تب العدل التوثيق 

على هذا االخط�ر للعلم مب� ج�ء به، وهذا اخط�ر من� بذلك ...
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0041584
اإخط�ر عديل

اجلن�شية  �شوري   - العلو  برج�ص  نذير   / ال�شيد  وميثلة  اجلن�شية  �شوري  العلو-  برج�ص  منذر   : املخطير 
العنيوان   )2019/18616( برقم  اخليمه  را�ص  ب�م�رة  العدل  الك�تب  من  م�شدقة  وك�لة  مبوجب 

:ال�ش�رقة اخل�ن - ه�تف رقم : )056220273(
املخطر اإليه :حممد عب�ر املحل –�شوري اجلن�شية،

العنيوان : ال�ش�رقة التع�ون – برج زاخر، ه�تف رقم : )0508650668(
مو�شوع االإخط�ر : املط�لبة مببلغ )32،8500( درهم

 )32،800( وقدره  مببلغ  - حيث ان املخطر اليه قد حرر يل �شيند اأم�نية بت�ريخ ))2021/12/09(( 
اأن  ، - حيث  املبلغ ك�مال عند الطلب  اأن يقوم ب�شداد  درهم )اثن�ن وثالثون الف وثم�من�ئة درهم( على 
اليه  املخطر  املخطر من  عليه يطلب  و    - الطلب،  االأم�نة عند  �شند  قيمة  بدفع  يلتزم  اليه مل  املخطر 
االلتزام بدفع قيمة ال�شند)32،800( درهم يف فرتة اأق�ش�ه� خم�شة اأي�م من ت�ريخ االإخط�ر و اإال �شيتم 
ب�ل�ش�رقة  العدل  الك�تب  �شع�دة  املخطر من  يلتم�ص  ، - وعليه  املبلغ  الق�نونية الإ�شتالم  االإجراءات  اتخ�ذ 

اإخط�ركم بهذا ر�شمي� ،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002598 يف  الدعوى رقم

اإلييى املدعي عليه : االأزهر لتج�رة االأدوات الكهرب�ئية ذ.م.م - جمهول حمل االإق�مة
االإحت�دية  ال�ش�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/05/24 بجل�شة  ب�حل�شور  مكلف  اأنت 
املحكمة االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �شخ�شي� اأو بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اأي�م 

من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اأعاله - بو�شفك مدعى عليه. 
الثبوت  بعد  به�، واحلكم  املدعى عليهم�  واإعالن  اأقرب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  نلتم�ص من عدالة 
)م�ئة  درهم   154،625/25 وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي�  ب�أن  بينهم�  والتك�فل  ب�لت�ش�من  ب�لزامهم 
 %9 بواقع  والف�ئدة  فل�ش�(  وع�شرون  وخم�شة  درهم�  وع�شرون  وخم�شة  و�شتم�ئة  األف�  وخم�شون  واأربعة 

�شنوي� من املط�لبة وحتى مت�م ال�شداد، مع اإلزامهم� ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اأتع�ب املح�م�ة
حرر بت�ريخ  2022/5/13 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003088 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فداء الدين عم على -جمهول حمل االإق�مة 
بن�ء على طلب املدعي / ح�ش�م على �شح�ته م�شطفي .

قد اق�م عليك الدعوى ويط�لبك فيه� :
اأوال : قبول الدعوى �شكال ً وحتديد اأقرب جل�شة لنظره� واإعالن املدعى عليه به� .

ث�ني� : الق�ش�ء ب�لزام املدعى عليه ب�أن يوؤدي للمدعى مبلغ وقدره 4،000 درهم )اأربعة اآالف درهم اإم�راتي(، مع 
اإلزامه ب�لف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ اال�شتحق�ق احل��شل يف 2021/2/28 وحتى مت�م ال�شداد.

ث�لث� : الزام املدعى عليه ب�لر�شوم الق�ش�ئية وامل�شروف�ت ومق�بل اأتع�ب املح�م�ة.
املحكمة  االحت�دية  ال�ش�رقه  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/05/31 بجل�شة  ب�حل�شور  مكلف  اأنت 
االبتدائية املدنية يف مت�م ال�ش�عة 08:30 �شب�ح� - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 5( �شخ�شي� اأو بوا�شطة 
وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة 

اأي�م من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اأعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بت�ريخ  2022/5/17 م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 70197
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    جتاري   SHCFICIPOR2022 /0002598 يف  الدعوى رقم

اإليى املدعي عليه: حممد ن�شري الدين حممد مظهر جمهول حمل االإق�مة :
االإحت�دية  ال�ش�رقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم�م   2022/05/24 بجل�شة  ب�حل�شور  مكلف  اأنت 
بوا�شطة وكيل معتمد،  اأو  املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �شخ�شي� 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق� به� ك�فة امل�شتندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة اأي�م 

من ت�ريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمه� اأعاله - بو�شفك مدعى عليه.
الثبوت  بعد  به�، واحلكم  املدعى عليهم�  واإعالن  اأقرب جل�شة  املوقرة حتديد  املحكمة  تلتم�ص من عدالة 
)م�ئة  درهم   154،625/25 وقدره  مبلغ  للمدعية  يوؤدي�  ب�أن  بينهم�  والتك�فل  ب�لت�ش�من  ب�إلزامهم 
 %9 بواقع  والف�ئدة  فل�ش�(  وع�شرون  وخم�شة  درهم�  وع�شرون  وخم�شة  و�شتم�ئة  األف�  وخم�شون  واأربعة 

�شنوي� من املط�لبة وحتى مت�م ال�شداد، مع الزامهم� ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اأتع�ب املح�م�ة.
حرر بت�ريخ : 2022/5/13 م. 

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اإعالن مدعي عليه بالن�ضر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)كلي(     جتاري   SHCFICICOM2020 /0002819 يف  الدعوى رقم

YACHT - INTERNATIONAL CO L.L.C BR SHJ ”اإىل : اليخوت انرتن��شون�ل �ص.ذ.م.م “فرع ال�ش�رقة
اله�تف   6 رقم  ط�بق   603 رقم  مكتب   - الزهراء  �ش�رع  خلف   - امل�شلى/ال�ش�رقة   - ال�ش�رقة  ال�ش�رقة   : االإق�مة  حمل  جمهول 

 4612  : الربيد  �شندوق   0504847211
تعلمكم ب�أن املدعى )5( / �شركة كوهيرنيت�ص اإيرنجي م.م.ح )�شركة منطقة حرة( وميثله� مديره� ال�شيد : ف��شوديق� رام� ج�نيج� 

العنوان / حمل االإق�مة : جمموعة اراء للمح�م�ة واال�شت�ش�رات دبى - �ش�رع ال�شيخ زايد 
قد اأق�م الدعوى املذكورة اأعاله للمط�لبة بي : 

دعوى ا�شرتداد حي�زة احلمولة املوجودة على منت ن�قلة البرتول MT Mirage with IMO number 9081813 والتي 
حتمل على متنه� حموله ديزل 6890.687 حمملة 25.01.2020 من احلمرا مببلغ 53،557،828.71 درهم.

 MT MIRQAB with IMO number ال�شفينة  منت  على  املوجودة  احلمولة  وت�شليم  تعر�ص  عدم  دعوى  وكذلك 
9232967 )ال�شفينة ام تي املرق�د املرق�ب �ش�بق�( والتي حتمل زيت مع�جلة مط�ط ب�جم�يل وزن ب�لطن 8،500 وب�جم�يل مبلغ 
وقدرة 1،490،380 دوالر اى مبلغ وقدره 5،474،076.32 درهم ام�راتى. لذا يتوجب عليكم احل�شور اأم�م الدائرة الدائرة املدنية 
الكلية حمكمة ال�ش�رقه االإحت�دية �شب�ح يوم االربع�ء املوافق 2022/05/25 ال�ش�عة 09:00 لتقدمي م� لديكم من دف�ع و م�شتندات 

، ويف ح�لة عدم ح�شوركم اأو اإر�ش�ل وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �شتب��شر االإجراءات الق�نونية يف غي�بكم.
حرر بت�ريخ  2022/5/12 م.   

مكتب اخلدمات الق�ضائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0041592
املخطير : منذر برج�ص العليو-�شوري اجلن�شية وميثله ال�شيد / نذير برج�ص العلو – �شوري اجلن�شية مبوجب 
وك�لة م�شدقة من الك�تب العدل ب�م�رة را�ص اخليمه برقم )2019/18616(  العنيوان :ال�ش�رقة - اخل�ن - 

ه�تف رقم : )056220273(
املخطر اإليه :حممد عب�ر املحل - �شوري اجلن�شية، العنيوان: ال�ش�رقة التع�ون – برج زاخر،

 ه�تف رقم : )0508650668(
مو�شوع االإخط�ر : املط�لبة مببلغ )30،000( درهم

درهم   )30،000( وقدره  مببلغ   ))2021/12/09(( بت�ريخ  اأم�نة  �شند  حرر  قد  اليه  املخطر  ان  حيث 
)ثالثون الف درهم ( على اأن يقوم ب�شداد املبلغ ك�مال عند الطلب   حيث اأن املخطر اليه مل يلتزم بدفع قيمة 
�شند االأم�نة عند الطلب، و عليه يطلب املخطر من املخطر اليه االلتزام بدفع قيمة ال�شند)30،000( درهم يف 
فرتة اأق�ش�ه� خم�شة اأي�م من ت�ريخ االإخط�ر و اإال �شيتم اتخ�ذ االإجراءات الق�نونية الإ�شتالم املبلغ ، وعليه يلتم�ص 

املخطر من �شع�دة الك�تب العدل اإخط�ركم بهذا ر�شمي�. 
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
 اإخطار عديل 

برقم املحرر 2022/0063388
اخط�ر عديل

املخطر : انور �ش�لح امني حممد النمر - اجلن�شية : االإم�رات العربية املتحدة،
العنوان: ال�ش�رقة - الرم�قية، اله�تف املتحرك : 0506545559

املخطر اإليه : جميل �ش�بر ح�شني - اجلن�شية : ب�ك�شت�ن،
العنوان: ال�ش�رقة - اخلزامية )�ش�لون الرب��ص( - على اإمتداد �ش�رع وا�شط بعد �شب واي،

اله�تف املتحرك: 0508642862 - 0564164666
مو�شوع االإخط�ر: اإخط�ر عديل للوف�ء مببلغ )50،000( خم�شون األف درهم

الوقي�ئيع :  - حيث اأن املخطر اإليه قد حرر ل�ش�لح املخطر �شيك رقم)000019( بقيمة )50،000( 
بت�ريخ  واملحرر  االإ�شالمي  ال�ش�رقة  م�شرف  على  وامل�شحوب  غري  ال  فقط  درهم  األف  خم�شون 
املخطر حت�شيل قيمة ال�شيك من املخطر اإليه ب�لطرق الودية مراراً وتكرارا  - ح�ول   ،11/11/2020
لكن دون جدوى،  - بن�ء على ذلك يعلن املخطر املخطر اإليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك يف فرتة اأق�ش�ه� 
وعليه   - لذلك،  الق�نونية  االإجراءات  ب�تخ�ذ  يقوم  �شوف  واإال  االإخط�ر  ا�شتالمه  ت�ريخ  من  اأي�م  خم�شة 

يلتم�ص املخطر من �شع�دة الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة اخط�ركم بهذا ر�شمي�ً،
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات )ال�ضارقة(   

70533 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
MOJAU_2022- 0057124 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اعالن ب�لن�شر

ك�مل  عن  والتن�زل  البيع  يف  يرغب  �شوري�   : اجلن�شية   ، الق�شري  �شعيد  �ش�مر   / ال�شيد  ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
بن ح�شني  وال�شيد/ علي  �شوري�  ابراهيم حممد خري �ش�لح، اجلن�شية:   / ال�شيد  اإىل  وذلك   100% الب�لغة  ح�شته 
ب�أم�رة  ت�أ�ش�شت  ال�ش�رقة(  – فرع  وال�شوكالته  للحلوي�ت  الع�مليه  )ال�شلط�ن  امل�شم�ه  ب�لرخ�شة  ابراهيم  ال  بن حممد 
اأخرى : مت  التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقه. تعديالت  ال�ش�رقة مبوجب رخ�شة رقم )719167( ال�ش�درة من دائرة 
التج�ري من )ال�شلط�ن  الق�نوين من )وكيل خدم�ت اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( تغيري اال�شم  ال�شكل  تغيري 
الع�مليه للحلوي�ت وال�شوكالته – فرع ال�ش�رقة( اىل )مع�مل االغذية للحلوي�ت ذ م م فرع ال�ش�رقة 1( تغيري الن�ش�ط 
بيع  ب�لتجزئة،   - الغ�زيه  واملي�ه  املرطب�ت  بيع   ، الط�زجة  الع�ش�ئر  بيع   ، ب�لتجزئة   - ال�شوكوالته  )بيع  من  التج�ري 
املثلج�ت ، بيع الع�شل ومنتج�ت املن�حل ب�لتجزئة ، حت�شري احللوي�ت( اىل )بيع ال�شوكوالته - ب�لتجزئة، بيع الع�ش�ئر 
الط�زجة ، بيع املثلج�ت، بيع الع�شل ومنتج�ت املن�حل ب�لتجزئة ، جتهيز الفط�ئر واملعجن�ت ، بيع احللوي�ت - ب�لتجزئة، 

م�شروب�ت ب�ردة و�ش�خنه(
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد 
اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن 

فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

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

تنازل/ بيع
اإعيالن ب�لن�شير

اجلن�شية   - حممد  در  حممد  عبدالرحمن  يو�شف   / ال�شيد   : ب�أن  للجميع  معلوم�  ليكن 
100% يف الرخ�شة امل�شم�ه  االم�رات - يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته الب�لغة 
)الف�شت�ن لتج�رة املالب�ص اجل�هزة( ال�ش�درة من دائرة التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقة برخ�شة 
جت�رية رقم )788637(، اإىل ال�شيد / حممد خلف�ن �شعيد حممد ال�شريدي - اجلن�شية 

االم�رات ،  تعديالت اأخرى: ال يوجد
 2013 ل�شنة   )4( رقم  االحت�دي  الق�نون  احك�م   من   )5( فقرة   )14( امل�دة  وعمالبن�ص 
يف �ش�ن الك�تب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�ش�ر اليه بعد ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك 

عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
تنازل/ بيع

اعالن ب�لن�شر
ليكن معلوم� للجميع ب�أن ال�شيد/ ع�مر نذير نذير احمد ، اجلن�شية : ب�ك�شت�ن يرغب يف البيع والتن�زل 
عن ك�مل ح�شته الب�لغة 50% وذلك اىل ال�شيد / ح�شن حممود ح�شن احلم�دي، اجلن�شية: االم�رات، 
ويرغب ال�شيد / زهري عب��ص نزير احمد ، اجلن�شية : ب�ك�شت�ن يرغب يف البيع والتن�زل عن ك�مل ح�شته 
الب�لغة 50% وذلك اىل ال�شيد / ح�شن حمميود ح�شن احلم�دي، اجلن�شية: االم�رات، ب�لرخ�شة امل�شم�ه 
 )773495( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�ش�رقة  ب�أم�رة  ت�أ�ش�شت  ال�شي�رات(  ل�شي�نة  عب��ص  زهري  )ور�شة 
ال�ش�درة من دائرة التنمية االقت�ش�دية ب�ل�ش�رقه،  • تعديالت اخرى: تغيري ال�شكل الق�نوين من وكيل 
خدم�ت اىل موؤ�ش�شة فردية • تغيري اال�شم التج�ري من )ور�شة زهري عب��ص ل�شي�نة ال�شي�رات( اىل )ور�شة 

النقطة امل�شيئة ل�شي�نة ال�شي�رات(
وعمالبن�ص امل�دة )14( فقرة )5( من احك�م  الق�نون االحت�دي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �ش�ن الك�تب 
بعد  اليه  امل�ش�ر  االجراء  على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل. 
ا�شبوعني من ت�ريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حي�ل ذلك عليه مراجعة مكتب الك�تب العدل 

املذكورة التب�ع االجراءات الق�نونية.

الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�ضديقات  

70555

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بالن�ضر        

 2022/658 امر اأداء
تف��شيل االإعالن ب�لن�شر

اإىل املدعى عليه/1_ ليونزروك للتج�رة الع�مة �ص.ذ.م.م - جمهول حمل االإق�مة
مب� اأن املدعى/ يوروب��شيفيك �ص.م.م

و ميثله /ح�شن حممد ح�شن متيم
ب�لزام   2022-03-25 بت�ريخ   االبتدائية  دبي  فقد قررت حمكمة  اأداء  اأمر  ا�شت�شدار  طلب 
املدعى عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 8٦،810.41 درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من 
ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى مت�م ال�شداد ومبلغ 300 درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ، ورف�شت م� 
عدا ذلك من طلب�ت. ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�شتئن�فة بح�شب االأحوال وفق االأحك�م 

الواردة يف امل�دة ٦٦  من الالئحة التنظيمية لق�نون االجراءات املدنية. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بالن�ضر      
                  اال�ضتئناف رقم 505 /2022 ا�ضتئناف مدين

اوداي�ن   _3 اأحمد،  عزيز  عزيز  ب�ش�رات   _2 من�شور،  خ�شر  نبه�ن  علي   _1
عييبييداهلل حمييمييد -  االأمييييني  �ييشييريييدهيي�ران، 4_ عي�شى  كيييييز ه�كيثيل  كيي�ليييييكيي�ل 

جمهويل حمل االإق�مة
مب� اأن امل�شت�أنف/موتي رام جيت رام

قد اأ�شت�أنف احلكم ال�ش�در ب�لدعوى رقم   88-2022 مدين جزئي
وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق 2٦-05-2022 ال�ش�عة 10:00 �شب�ح�  
ق�نوني� ويف  اأو من ميثلكم  ُبعد وعليه يقت�شى ح�شوركم  التق��شي عن  بق�عة 

ح�لة تخلفكيم  �شتجرى حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  386/2022/208 تنفيذ مدين 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�ش�بعة رقم 228
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم االبتدائي ال�ش�در بت�ريخ:2021/8/23 يف الدعوى رقم 1519/2021 مدين جزئي والق��شي 
ب�لزام املنفذ �شدهم ب�شداد املبلغ املنفذ الجله والب�لغ قدره )4٦1.٦45( درهم اربعم�ئة وواحد و�شتون الف و�شتم�ئة وخم�شة 
واربعون درهم ل�ش�لح ط�لبي التنفيذ �ش�مال املبلغ املحكوم به والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% �شنوي� من �شريورة احلكم نه�ئي� 
)ت�ريخ �شدور حكم اال�شتئن�ف( احل��شل يف 2022/2/17 وحتى ت�ريخ 2022/5/17 وهكذا ب�شكل م�شتمر وحتى ال�شداد الت�م 

ب�ال�ش�فة اىل الر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة .
ط�لب التنفيذ : م�ري بي ايه/ب�شفته� والدة املتويف اومب�فو كوجنيب�فو راب�ي وال كوجنيب�فو واخرون

عنوانه:ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - �ش�رع ال�شيخ زايد - برج برزم - بج�نب برج اومني�ت - خلف االم�رات للعطالت 
الط�بق رقم 29 - مكتب رقم 290٦ 

املطلوب اإعالنهم� : 1- ختك لنقل املواد الع�مة ب�ل�ش�حن�ت الثقيلة �ص.ذ.م.م 2- �شوبر م�ركت لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة 
�ص.ذ.م.م - �شفتهم� : منفذ �شدهم�

مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4٦1٦45( درهم 
اىل ط�لب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 

املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  31/2022/204 تنفيذ �ضرعي 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ واال�شك�الت ال�شرعية الفردية رقم 78

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2021/445 احوال نف�ص م�شلمني واملعدل ب�ال�شتئن�ف رقم 
797-2021 ا�شتئن�ف احوال �شخ�شية ومواريث ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )127333( درهم والر�شوم وامل�ش�ريف .

ط�لب التنفيذ : نهله كي عبد الن��شر
عنوانه:االم�رات - ام�رة  دبي - بردبي - �ش�رع �ش�رع ال�شيخ زايد - مبنى api world tower  - الدور 14 - مكتب 

1404b  - وميثله:حميد مب�رك ي�قوت مب�رك الغفلي 
املطلوب اإعالنه : 1- منيب حممد حممد ك�التهيل - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 
ب�شداد   ، ومواريث  �شخ�شية  احييوال  ا�شتئن�ف   2021-797 رقم  ب�ال�شتئن�ف  واملعدل  م�شلمني  نف�ص  احييوال   2021-445
املبلغ املنفذ به وقدره )127333( درهم والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 7 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن ، وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر 

االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )3( يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  320/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 18٦

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 2021/10٦2 عق�ري جزئي  ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )13٦4405.٦4( درهم �ش�مال للر�شوم وامل�ش�ريف .

ط�لب التنفيذ : م�شرف االم�رات اال�شالمي - �شركة م�ش�همة ع�مة
الييثيي�لييث - هيي�تييف رقم  الييطيي�بييق  بييردبييي - مدينة دبييي الطبية - مبنى رقييم 1٦ -  عيينييوانييه:اميي�رة دبييي - 

 043834587
املطلوب اإعالنهم� : 1- افق للتج�رة الع�مة �ص.ذ.م.م 2- داود خ�شروي�ر - �شفتهم� : منفذ �شدهم�

مو�شوع االإعالن : قد اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
االجراءات  �شتب��شر  املحكمة  ف�ن  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهييم   )13٦4405.٦4(
التنفيذية بحقكم يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل )15( يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن اأمر اأداء بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:3035/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية اخل�م�شة رقم 15

واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  املدعي عليه مببلغ وقدره )21.400.95( درهم  ب�لزام  :املط�لبة  الدعوى  مو�شوع 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى ال�شداد الت�م و�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة . 

املدعي:�شركة جمموعة االم�رات لالت�ش�الت )جمموعة ات�ش�الت( �ص.م.ع
عنوانه:االم�رات - ام�رة ابوظبي - جزيرة اللولو - ابوظبي - �ش�رع الكرتا

 وميثله:علي حممد حمدان �ش�مل املهري
املطلوب اإعالنه :  1- ع�دل اح�ش�ن اح�ش�ن اهلل �شيالنى : مدعي عليه

مو�شوع االإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/9/9 - ب�لزام املدعي 
عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ )21.400.59( درهم واحد وع�شرون الف� واربعم�ئة درهم� وت�شعة وخم�شون فل�ش� - 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% �شنوي� من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية وحتى مت�م ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�ش�ريف 
ومبلغ خم�شم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة وبرف�ص م�زدا عن ذلك من طلب�ت ، ولكم احلق يف التظلم االمر او 

ا�شتئن�فه بح�شب االحوال وفق االحك�م الواردة يف امل�دة ٦٦ من الالئحة التنظيمية لق�نون االجراءات املدنية.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بالن�ضر 

 3390/2022/253 تنفيذ �ضيكات 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 
اىل املنفذ �شدهم�/1-  �شركة تيج�ن للمق�والت ذ.م.م 2- وائل عطه ال�شي�طى

جمهويل حمل االق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/الفالح للخدم�ت االمنية ذ.م.م 

قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
ر�شوم  مبلغ  اىل  ب�ال�ش�فة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهييم   )30342.29(
خلزينة املحكمة  - وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجييراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة 

عدم االلتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 70197

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  اال�ضتئناف رقم:3399/2021/305 ا�ضتئناف جتاري 

املنظورة يف:دائرة اال�شتئن�ف التج�رية االوىل رقم 84
مو�شوع اال�شتئن�ف : ا�شتئن�ف احلكم ال�ش�در يف الدعوى رقم 59/2021 جت�ري م�ش�رف كلي ، والزام امل�شت�أنف �شدهم ب�لر�شوم وامل�ش�ريف 

ومق�بل اتع�ب املح�م�ة عن درجتي التق��شي . 
امل�شت�أنف:�شركة بروجيكت�ص لينك للمق�والت ذ.م.م

API TRIO - ط�بق 8 - مكتب 801 - ب�لقرب من  عنوانه:االم�رات - اميي�رة دبي - بردبي - الرب�ش�ء 1 - �ش�رع ال�شيخ زايد - برج 
فندق نوفوتيل

�يييص.ذ.م.م 3- علي ر�ش� الط�ف ح�شني  -  �شفتهم : م�شت�أنف  الع�م  األط�ف ح�شني فدا ح�شني 2- بالل للنقل   -1  : اإعالنهم  املطلوب 
�شدهم 

�شركة  ل�ش�لح/  اعيياله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف  بييتيي�ريييخ:2022/5/11  املنعقدة  بجل�شته�  حكمت  املحكمة  بيي�ن  نعلنكم    : االإعيييالن  مو�شوع 
بروجيكت�ص لينك للمق�والت ذ.م.م بحكمت املحكمة ح�شوري� ومبث�بة احل�شوري ويف مو�شوع اال�شتئن�ف بتعديل احلكم امل�شت�أنف بجعله 
للمق�والت  االو�شط  ال�شرق  والث�لثة/تران�ص   - ذ.م.م  الع�م  للنقل  الث�نية/بالل  �شدهم�  وامل�شت�أنف  امل�شت�أنفة  ب�لزام  الت�يل  النحو  على 
بينهم  فيم�  ب�لت�ش�من  درجة  اول  حمكمة  ام�م  عليهم  املدعي  )وهم  اخل�م�ص  �شده  وامل�شت�أنف  الرابع  �شده  وامل�شت�أنف   - ذ.م.م  الع�مة 
ب�ن يوؤدوا للبنك املدعي )البنك امل�شت�أنف �شده االول( اجم�يل مبلغ وقدره )42.320.185.70( درهم اثن�ن واربعون مليون وثالثم�ئة 
وع�شرون الف وم�ئة وخم�شة وثم�نون درهم� و�شبعون فل�ص - والف�ئدة الق�نونية عن هذا املبلغ بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية 
احل��شل يف 2021/9/19 وحتى مت�م ال�شداد وبت�أييد احلكم امل�شت�أنف فيم� عدا ذلك والزمت امل�شت�أنفة بر�شوم وم�ش�ريف اال�شتئن�ف ومبلغ 
الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة وم�ش�درة مبلغ الت�أمني ، حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم 

الت�يل لن�شر هذا االعالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بالن�ضر        
 213/2022/486 تعيني خربة 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املتن�زع �شدهم� : 1- �شهب�ز وحيد بخ�ص وحيد بخ�ص 2- عب��ص وحيد وحيد بخ�ص

 جمهويل حمل االإق�مة 
مب� ان املتن�زع :�شركة اخلط االم�مي الدارة اال�شتثم�ر ذ.م.م 

وميثله : عبد الرحمن عمر عبداهلل خمري 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� اوال بندب احد اخلرباء احل�ش�بني �ش�حب الدور يف اجلدول تكون مهمته 
بعد االطالع على اوراق الدعوى وم� به� من م�شتندات وعقد البيع �شند العالقة التع�قدية بني االطراف 
وبي�ن ثمن االر�ص املتع�قد عليه� وبي�ن الدفع�ت امل�شددة وامل�شتحقة من الثمن وبي�ن مدة الت�أخري يف �شداد 
ب�لعقد  عليه�  املتفق  للن�شبة  وفق�  الت�أخري  غرامة  واحت�ش�ب  ا�شتحق�قه�  موعد  حل  التي  الثمن  اق�ش�ط 
وب�لنتيجة ت�شفية احل�ش�ب بني الطرفني وبي�ن اجم�يل املب�لغ امل�شتحقة للمتن�زعة بذمة املتن�زع وفق� للعقد 

حتى ت�ريخ اعداد التقرير - ث�ني�:الزام املتن�زع �شده ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة 
وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/5/19 ال�ش�عة 09:00 �شب�ح� يف ق�عة التق��شي عن بعد لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
00000

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بالن�ضر        

 156/2022/486 تعيني خربة 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتن�زع �شده: 1- بيج�ن حممد بور -  جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املتن�زع :�شركة اخلط االم�مي الدارة اال�شتثم�ر ذ.م.م 

وميثله : عبد الرحمن عمر عبداهلل خمري 
عليه  املييدعييي  اليييزام  مييع  بندب خبري متخ�ش�ص  املط�لبة  ومو�شوعه�  الييدعييوى  عليك  اأقييي�م  قييد 

ب�لر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة و�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 
وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق 2022/٦/9 ال�ش�عة 09:00 �شب�ح� يف ق�عة التق��شي عن 
بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
00000 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن حكم بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:315/2022/11 مدين جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية املدنية الث�منة رقم 20
الف�  وثالثون  ت�شعة  درهييم   )39.75٦.8( وقييدره  مبلغ  للمدعية  يييوؤدي  بيي�ن  عليه  املدعي  ب�لزام  احلكم   : الدعوى  مو�شوع 
و�شبعم�ئة و�شتة وخم�شون درهم� وثم�نية فل�ش� مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�شداد الت�م مع 

�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة �شم ملف رقم 2011/309٦ نزاع مدين . 
املدعي:�شركة جمموعة االم�رات لالت�ش�الت )جمموعة ات�ش�الت( �ص.م.ع

عنوانه:االم�رات - ام�رة ابوظبي - جزيرة اللولو - مبنى ات�ش�الت
وميثله:ح�مد عو�ص ح�شني حممد املنه�يل

املطلوب اإعالنه :  1- �شليم�ن ظفر راج� حممد غ�شنفر خ�ن  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ:2022/3/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ش�لح/ 
�شركة جمموعة االم�رات لالت�ش�الت )جمموعة ات�ش�الت( �ص.م.ع بحكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري ب�لزام املدعي عليه 
 - فل�ش�  وثم�نية  درهم�  وخم�شون  و�شتة  و�شبعم�ئة  الف�  وثالثون  ت�شعة   )39.75٦.8( وقييدره  مبلغ  املدعية  اىل  يييوؤدي  ب�ن 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية وحتى مت�م ال�شداد والزمته ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومبلغ خم�شم�ئة 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�ص م�عدا ذلك من طلب�ت ، حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم 

دبي وتلى علن�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:41/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية الث�لثة رقم 13

وت�شعة  وثم�من�ئة  الف�  و�شبعون  �شبعة   )77889( وقييدره  مبلغ  ب�شداد  �شده  املتن�زع  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�شوع 
وثم�نون درهم� م�راتي� والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى مت�م ال�شداد والر�شوم وامل�ش�ريف  . 

املدعي:الزرار لنقل الرك�ب ب�حل�فالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م
عنوانه:االم�رات - ام�رة دبي - منطقة ور�ش�ن االوىل - احلي الفرن�شي - �ش�رع فرن�ش� اآر - بن�ية فرن�ش� اآر 04 - الط�بق 

االر�شي - املحل رقم ٦ - ب�لقرب من دبلوم�ت فون رقم مك�ين:387098382٦
املطلوب اإعالنه :  1- تولني لل�شي�حة �ص.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

املدعي  ب�لزام  املنعقدة بت�ريخ:2022/4/7 مبث�بة احل�شوري  :  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته�  االإعييالن  مو�شوع 
والف�ئدة  درهم�  وثم�نون  وت�شعة  وثم�من�ئة  الييف  و�شبعون  �شبعة   )77.889( وقييدره  مبلغ  للمدعية  تييوؤدي  بيي�ن  عليه� 
مق�بل  درهم  خم�شم�ئة  ومبلغ  ب�مل�ش�ريف  والزمته�  ال�شداد  مت�م  وحتى   2021/12/30 من  �شنوي�   %5 بواقع  الق�نونية 
اتع�ب املح�م�ة ورف�شت م�عدا ذلك من طلب�ت ، حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را 
من اليوم الت�يل لن�شر هذا االعالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي 

وتلى علن�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن حكم بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:3038/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التج�رية اخل�م�شة رقم 15

واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  درهييم   )21.354.4٦( وقييدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : الدعوى  مو�شوع 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى ال�شداد الت�م و�شمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة . 

املدعي:�شركة جمموعة االم�رات لالت�ش�الت )جمموعة ات�ش�الت( �ص.م.ع
عنوانه:االم�رات - ام�رة ابوظبي - جزيرة اللولو - اأبوظبي - �ش�رع الكرتا

املطلوب اإعالنه :  1- �شج�د ح�شني افت�ب  -  �شفته : مدعي عليه 
مبث�بة  املحكمة  حكمت  بييتيي�ريييخ:2021/11/21  املنعقدة  بجل�شته�  حكمت  املحكمة  ب�ن  نعلنكم    : االإعييالن  مو�شوع 
احل�شوري ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )21.354.4٦( درهم واحد وع�شرون الف� وثالثم�ئة 
واربعة وخم�شون درهم و�شته واربعون فل�ش� والف�ئدة الق�نونية الف�ئدة بواقع 5% �شنوي� من ت�ريخ اال�شتحق�ق ت�ريخ 
االنذار احل��شل يف 2019/4/1 وحتى مت�م ال�شداد والزامه ب�مل�شروف�ت والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�شت 
م�عدا ذلك من طلب�ت ، حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 

لن�شر هذا االعالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  املنازعة رقم:3108/2021/460 نزاع مدين 

املنظورة يف:الت�شوية الودية للمن�زع�ت الث�منة رقم 757
درهم   )35.790.4٦( وقييدره  مببلغ  �شيدة  مو�شيفى  ا�شي�  عليه�  املدعي  ب�لزام  املط�لبة   : املن�زعة  مو�شوع 
والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية وحتى ال�شداد الت�م و�شمول 

احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة. 
املدعي:�شركة جمموعة االم�رات لالت�ش�الت )جمموعة ات�ش�الت( �ص.م.ع

عنوانه:االم�رات - ام�رة ابوظبي - جزيرة اللولو - اأبوظبي 
وميثله:ح�مد عو�ص ح�شني حممد املنه�يل

املطلوب اإعالنه :  1- ا�شي� مو�شفي �شيدة  -  �شفته : متن�زع �شده 
مو�شوع االإعالن :  قرار منهي للخ�شومة قررن� مبث�بة احل�شوري ب�لزام املتن�زع �شده ب�ن توؤدي للمتن�زعة 
مبلغ خم�شة وثالثون الف و�شبعم�ئة وت�شعون درهم و�شتة واربعون فل�ش� والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من 
الف  ب�مل�شروف�ت ومببلغ  وب�لزامه�  ال�شداد  الق�ش�ئية احل��شل يف 2021/9/27 وحتى مت�م  املط�لبة  ت�ريخ 

درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة وب�شمول القرار ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة .
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:50/2022/324 ا�ضتئناف تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئن�ف رقم 89

مو�شوع اال�شتئن�ف : نلتم�ص من عدالة املحكمة املوقرة احلكم 1- بقبول اال�شتئن�ف �شكال 2- ويف املو�شوع ب�لغ�ء 
 ، جتيي�ري   1585/2012 رقييم  التنفيذ  يف  بيييتييي�رييييخ:2022/2/1٦  التنفيذ  ق��شي  �شع�دة  ميين  ال�ش�در  امل�شت�أنف  الييقييرار 
وب�لنتجية ا�شدار االمر ب�شبط واح�ش�ر املنفذ �شده/حممد �ش�مل عو�ص ب�ميني �شعودي اجلن�شية - الجب�ره على 

�شداد املبلغ املنفذ به ، مع الزام امل�شت�أنف �شده ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة . 
امل�شت�أنف:بنك االم�رات دبي الوطني �ص.م.ع

عنوانه:ام�رة دبي - ديرة - �ش�رع بني ي��ص - بجوار غرفة جت�رة و�شن�عة دبي - ه�تف رقييم:042227008 - موب�يل 
رقم 055701٦552 - رقم مك�ين:3113783794
 وميثله:عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اهلي 

املطلوب اإعالنه :  1- موؤ�ش�شة حممد �ش�مل ب�ميني للتج�رة وفروعه� مل�لكه�/حممد �ش�مل عو�ص ب�ميني-  �شفته 
: م�شت�أنف �شده

مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شت�أنف القرار/احلكم ال�ش�در ب�لدعوى رقم:2021/1585 تنفيذ جت�ري بت�ريخ:2022/2/28. 
وحددت له� جل�شة يوم االربع�ء  املوافق  2022/٦/1  ال�ش�عة 05.30 م�ش�ءا بق�عة التق��شي عن بعد ، وعليه يقت�شى 

ح�شوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بالن�ضر        
 7226/2021/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- راجي�ص كوم�ر كري�شن�   -  جمهول حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :الفجر لتعهدات التموين ب�لوقود واملحروق�ت �ص.ذ.م.م

وميثله:كف�ح حممد ن��شر حممد ال�شح�شي الزع�بي 
طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2021/11/10 الزام املدعي 
عليهم� ب�لت�ش�من ب�ن يوؤدي� للمدعية مبلغ وقدره )142٦32( درهم م�ئة واثن�ن واربعون الف 
و�شتم�ئة واثن�ن وثالثون درهم�ا والف�ئدة بواقع 5% من ت�ريخ املط�لبة قيد الدعوى احل��شل 
يف 2020/11/٦ وحتى ال�شداد الت�م والر�شوم وامل�ش�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 
، ولكم احلق يف التظلم االمر او ا�شتئن�فه بح�شب االحوال وفق االحك�م الواردة يف امل�دة ٦٦ من 

الالئحة التنظيمية لق�نون االجراءات املدنية. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بالن�ضر        
 652/2022/60 امر اأداء 

اإعالن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
فيلومين�  كرميل   -2 فردية  موؤ�ش�شة  الكال�شيكي  الكري�شت�ل  �شركة   -1  : عليهم�  املدعي  اإىل 
مي�شكيل )عن نف�شه� وب�شفته� املخولة ب�لتوقيع على ال�شيك�ت عن �شركة الكري�شت�ل الكال�شيكي 

موؤ�ش�شة فردية   -  جمهويل حمل االإق�مة 
مب� ان املدعي :حممد عبداهلل حيدر العو�شي

وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل امل�زمي 
ب�لزام املدعي  اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بت�ريخ:2022/3/1٦  ا�شت�شدار امر  طلب 
الف درهم  اثن�ن و�شبعون  وقييدره )72.000( درهم  للمدعي مبلغ  يوؤدي�  ب�ن  ب�لت�ش�من  عليهم� 
والف�ئدة الق�نونية بواقع 5% من ت�ريخ اال�شتحق�ق وحتى ال�شداد الت�م مع الزامهم� ب�لر�شوم 
وامل�ش�ريف ومبلغ 300 درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة ورف�شت م�عدا ذلك من طلب�ت ، ولكم احلق 
امليي�دة ٦٦ من الالئحة  اليييواردة يف  ا�شتئن�فه بح�شب االحييوال وفييق االحك�م  او  التظلم االميير  يف 

التنظيمية لق�نون االجراءات املدنية. 
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:284/2021/223 انابات جتارية 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الث�لثة رقم 185

ان�بة من حمكمة ابوظبي االبتدائية يف الدعوى رقم 2021/740   : مو�شوع الدعوى 
- ت جتر-م ر ت-اأ ظ. 

ط�لب التنفيذ:بنك م�شر املركز الرئي�شي - واخرون
عنوانه:االم�رات - ام�رة ابوظبي  

املطلوب اإعالنه :  1- مركز االم�رات العربية املتحدة لل�شرافة �ص.ذ.م.م  -  �شفته : 
منفذ �شده 

عن  عييبيي�رة  وهييي  اخل��شة  اموالكم  على  احلجز  مت  ب�نه  نعلنكم    : االإعيييالن  مو�شوع 
موجودات )اث�ث مكتبي( واملوجودة يف العنوان املو�شح اعاله وف�ء للمبلغ املط�لب به 

هذا للعلم وذلك مل� ج�ء به ونف�ذ مفعوله ق�نون� .
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بالن�ضر 

 2050/2022/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر 

تف��شيل االإعالن ب�لن�شر 
اىل املنفذ �شده/1-  ه�ي بيلد لالن�ش�ءات �ص.ذ.م.م 2- جوى ك�لومك�ل جيف�ر جي�ص 

كوجنو -   جمهويل حمل االق�مة
مب� ان الط�لب التنفيذ/�شركة م�شندم للمعدات الكهرب�ئية ذ.م.م 

قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)18821٦( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه ف�ن املحكمة �شتب��شر االجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم االلتزام ب�لقرار 
املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
مذكرة اعالن بالن�ضر  )اإ�ضتئناف(    

                  يف  اال�ضتئناف رقم:818/2022/305 ا�ضتئناف جتاري 
املنظورة يف:دائرة اال�شتئن�ف التج�رية الث�نية رقم 85

والر�شوم   ، جييزئييي  جتييي�ري   2021/173٦ رقييم  الييدعييوى  يف  اليي�ييشيي�در  احلييكييم  ا�شتئن�ف   : اال�شتئن�ف  مييو�ييشييوع 
وامل�ش�ريف واالتع�ب . 

امل�شت�أنف:�شركة ام ام ا�ص ل�شن�عة املن�شوج�ت �ص.ذ.م.م )اال�شم التج�ري - ام ام ا�ص ننوفن(
عنوانه:االم�رات العربية املتحدة - ام�رة دبي - منطقة اخلليج التج�ري - بن�ية ا�شبيكت - مكتب رقم 3202 

- بجوار ب�ي اأفينيو - رقم مك�ين:2527587343
 وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�شي 

املطلوب اإعالنه :  1- جريت جراند ري�شور�شز �شي دي ان بي ات�ص دي -  �شفته : اخل�شم املدخل
مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شت�أنف/احلكم ال�ش�در ب�لدعوى رقم:173٦/2021 جت�ري جزئي. وحددت له� جل�شة 
يوم االربع�ء  املوافق  2022/5/25  ال�ش�عة 10.00 �شب�ح� بق�عة التق��شي عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم 

او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�لة تخلفكم �شتجري حم�كمتكم غي�بي�.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ضتئناف    
70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بالن�ضر        
                  يف  الدعوى رقم:111/2022/20 جتاري كلي 

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى اخل�م�شة رقم 404
م�شتندات  ايديهم� من  م� حتت  بتقدمي  والرابع  الث�لث  عليهم�  املدعي  الييزام  بطلب  املط�لبة   : الدعوى  مو�شوع 

والر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة �شم ملف النزاع 2021/291 تعيني خربه جت�ري . 
املدعي:�شركة اإلري انف�شتمنت اأ�ص اأر األ - �شركة روم�نية - واخرون

عنوانه:ام�رة دبي - القرهود - بن�ية اثراء - مكتب 205
وميثله:علي حممد امني عبداهلل علي نقي

املطلوب اإعالنهم� :  1- �شكيور كولكت للو�ش�طة التج�رية ذ.م.م 2- ايونك�ص جممع للتع�مل االلكرتوين �ص.ذ.م.م  
-  �شفتهم� : مدعي عليهم�

مو�شوع االإعالن :  قد اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة بطلب الزام املدعي عليهم� الث�لث والرابع بتقدمي 
م� حتت ايديهم� من م�شتندات والر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة �شم ملف النزاع 2021/291 تعيني خربه 
جت�ري - وحددت له� جل�شة يوم الثالث�ء  املوافق  2022/5/24  ال�ش�عة 09.00 �ص يف ق�عة التق��شي عن بعد لذا 
للمحكمة قبل  او م�شتندات  بتقدمي م� لديك من مذكرات  ق�نوني� وعليك  اأو من ميثلك  ف�أنت مكلف ب�حل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بالن�ضر        

                  يف  الدعوى رقم:1540/2021/18 عقاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة العق�رية الكلية االوىل رقم 9٦

 OASIS TOWER ONE 1 مو�شوع الدعوى : الق�ش�ء ب��شتحق�ق املدعني مللكية الوحدة العق�رية رقم 114 يف م�شروع اوا�شي�ص ت�ور
وبطالن اجراءات احلجز التحفظي الواقع عليه� من املدعي عليهم� الث�ين والث�لثة رقم 4 ل�شنة 2018 حجز حتفظي عق�ري وكذلك بطالن 
احلجز التنفيذي الواقع من املدعي عليهم� الث�ين والث�لثة رقم 250 ل�شنة 2019 تنفيذ عق�ري ورفع احلجز ومبنع تعر�ص املدعي عليهم� الث�ين 

والث�لثة للمدعني يف ملكية الوحدة العق�رية الزام املدعي عليهم ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة . 
املدعي:ح�شيني فخرالدين مال فخر الدين - واخرون

- ه�تف  رقييم مك�ين 2719591105   - رقييم 1302  - مكتب   13 الط�بق   - الفريمونت  - فندق  زايييد  ال�شيخ  �ييشيي�رع   - بييردبييي   - دبييي  عيينييوانييه:اميي�رة 
info@ablawfirm.ae:رقم:04358٦1113 - ف�ك�ص رقم:04358٦11٦ - بريد الكرتوين

املطلوب اإعالنهم :  1- مرمي تيمور جم�يل 2- براينت هولدينجز ليمتد 3- كيوان ا�شمعيل ظهريي  -  �شفتهم: مدعي عليهم
اأق�م عليك الدعوى ومو�شوعه� الق�ش�ء ب��شتحق�ق املدعني مللكية الوحدة العق�رية رقم 114 يف م�شروع اوا�شي�ص ت�ور  مو�شوع االإعالن :  قد 
OASIS TOWER ONE 1 وبطالن اجراءات احلجز التحفظي الواقع عليه� من املدعي عليهم� الث�ين والث�لثة رقم 4 ل�شنة 2018 
ورفع  تنفيذ عق�ري  ل�شنة 2019   250 رقم  والث�لثة  الث�ين  املدعي عليهم�  الواقع من  التنفيذي  حجز حتفظي عق�ري وكذلك بطالن احلجز 
احلجز ومبنع تعر�ص املدعي عليهم� الث�ين والث�لثة للمدعني يف ملكية الوحدة العق�رية الزام املدعي عليهم ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب 
املح�م�ة - وحددت له� جل�شة يوم الثالث�ء  املوافق  2022/5/31  ال�ش�عة 09.30 �ص يف ق�عة التق��شي عن بعد لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من 

ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على االأقل.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546
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 Floor- 
office 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 eighty-
five 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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546
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

70392

Date 18/ 5/ 2022  Issue No : 13546
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535

العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 
اعالن بيع  عقار بالن�ضر - للمنفذ �ضده 

يف الدعوى رقم  60/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

رقم   -  )174( رقييم  )الييعييقيي�ر  االأول  �شده  املنفذ  عق�ر  على  التنفيذي  احلجز  توقيع  طلب   : الييدعييوى  مو�شوع 
االأر�ييص وم� عليه� من مب�ين مب�ش�حة  �ش�مل  اإميي�رة دبي  الرابعة يف  البلدية )1231-624( - مبنطقة ور�ش�ن 
ت�ريخ  بدبي يف  واالأمييالك  االأرا�ييشييي  دائييرة  امل�شجل لدى  الرهن  28،394.98 قدم مربع( مو�شوع عقد  قدره� 

العلني. ب�ملزاد  ببيعه  واالإذن   ،  )2017/1484( رقم  االإجراء  مبوجب  2017/2/26م 
ط�لب التنفيذ: بنك دبي االإ�شالمي )�شركة م�ش�همة ع�مة(  

عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - بور�شعيد - ديرة - �ش�رع اآل مكتوم ، دوار ال�ش�عة ، بجوار قرية االأعم�ل ، بن�ية بنك 
دبي االإ�شالمي ب�لك�مل ، مك�ين رقم )3171594535(  

املطلوب اإعالنه : را�شد عبداهلل را�شد الفال�شي - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - الطوار الث�لثة - مبنى 
a@a.com - 0506595333 - )3812592998( ج�معة العلوم احلديثة ، مك�ين رقم

05:00:00م ويف االي�م الثالث الت�لية  2022/5/25 ال�ش�عة  اأنه يف يوم االربع�ء املوافق  مو�شوع االإعالن : 
اأنيط به� البيع )�شركة االإم�رات  اأدنيي�ه لدى اجلهة التي  اأو�ش�فه  ان اقت�شى احل�ل �شيجرى بيع العق�ر املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلييكييرتوين  موقعه�  وعلى  للمزادات 
ايداع ت�أمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ش��شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
ب�إعرتا�شه معززا مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون 
البيع  الت�لية جلل�شة  اأي�م  االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�ريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االي�م الع�شرة الت�لية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال 
املحكمة وفيم�  وامل�شروف�ت خزينة  املعرو�ص  الثمن  ك�مل  ب�إيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزي�دة عن ع�شر  تقل هذه 
يلي بي�ن اأو�ش�ف املمتلك�ت : نوع العق�ر : ار�ص ف�ش�ء - رقم االر�ص 174 - املنطقة : ور�ش�ن الرابعة - امل�ش�حة : 

عط�ء.   العلى  يب�ع   ، درهم   6814788 مببلغ   -  624-  1231  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   2637.98
مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13546 بتاريخ 2022/5/18 

اعالن بيع  عقار بالن�ضر
يف الدعوى رقم 60/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
رقم   -  )174( رقييم  )الييعييقيي�ر  االأول  �شده  املنفذ  عق�ر  على  التنفيذي  احلجز  توقيع  طلب   : الييدعييوى  مو�شوع 
االأر�ييص وم� عليه� من مب�ين مب�ش�حة  �ش�مل  اإميي�رة دبي  الرابعة يف  البلدية )1231-624( - مبنطقة ور�ش�ن 
ت�ريخ  بدبي يف  واالأمييالك  االأرا�ييشييي  دائييرة  امل�شجل لدى  الرهن  28،394.98 قدم مربع( مو�شوع عقد  قدره� 

العلني. ب�ملزاد  ببيعه  واالإذن   ،  )2017/1484( رقم  االإجراء  مبوجب  2017/2/26م 
ط�لب التنفيذ: بنك دبي االإ�شالمي )�شركة م�ش�همة ع�مة(  

عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - بور�شعيد - ديرة - �ش�رع اآل مكتوم ، دوار ال�ش�عة ، بجوار قرية االأعم�ل ، بن�ية بنك 
دبي االإ�شالمي ب�لك�مل ، مك�ين رقم )3171594535(  

املطلوب اإعالنه : را�شد عبداهلل را�شد الفال�شي - عنوانه : االإم�رات - اإم�رة دبي - ديرة - الطوار الث�لثة - مبنى 
a@a.com - 0506595333 - )3812592998( ج�معة العلوم احلديثة ، مك�ين رقم

05:00:00م ويف االي�م الثالث الت�لية  2022/5/25 ال�ش�عة  اأنه يف يوم االربع�ء املوافق  مو�شوع االإعالن : 
اأنيط به� البيع )�شركة االإم�رات  اأدنيي�ه لدى اجلهة التي  اأو�ش�فه  ان اقت�شى احل�ل �شيجرى بيع العق�ر املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae االإلييكييرتوين  موقعه�  وعلى  للمزادات 
ايداع ت�أمني اليقل عن 20% من الثمن اال�ش��شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم 
ب�إعرتا�شه معززا مب� يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة ب�مل�دة 301 من ق�نون 
البيع  الت�لية جلل�شة  اأي�م  االإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عط�وؤه ايداع ك�مل الثمن وامل�ش�ريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل االي�م الع�شرة الت�لية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ال 
املحكمة وفيم�  وامل�شروف�ت خزينة  املعرو�ص  الثمن  ك�مل  ب�إيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزي�دة عن ع�شر  تقل هذه 
يلي بي�ن اأو�ش�ف املمتلك�ت : نوع العق�ر : ار�ص ف�ش�ء - رقم االر�ص 174 - املنطقة : ور�ش�ن الرابعة - امل�ش�حة : 

عط�ء.   العلى  يب�ع   ، درهم   6814788 مببلغ   -  624-  1231  : البلدية  رقم   - مربع  مرت   2637.98
مالحظ�ت :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197
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ل اأ�ستطيع اأن اأ�سع نف�سي يف مقارنة مع والدي

حممد حممود عبدالعزيز: تناق�شات 
)ليل( �شر قبويل لـ)ملف �شري(

�شري"؟ "ملف  م�شل�شل  عن  اإليك  و�شلت  التي  االأفع�ل  ردود  و  التعليق�ت  عن  حدثن�  البداية..  • يف 
� مع اجلملة )م� تقلق�ص ي� توحة اأن�  - ردود االأفع�ل والتعليق�ت التي و�شلت اإيل اإيج�بية وا�شعدتني جًدا، وخ�شو�شً
�ش�حر ابن �ش�حر( التي قولته� يف اأحد احللق�ت من عدة اأي�م الن��ص تف�علت مع هذه اجلملة وا�شبحوا يقولوه� يل 

على مواقع التوا�شل االجتم�عي اأو يف ال�ش�رع.
"ليل"؟ �شخ�شية  لتقدم  دفعك  الذي  • م� 

النوع من  الذي حتمله، فب�لت�يل هذا  ال�شر  نوع  وت�ريخه�  �شيء، من حيث طريقته�  اأنه� �شخ�شية خُمتلفة يف كل 
ال�شخ�شي�ت ي�شتفز اأي ممثل اأن يقدمه الأنه �شي�شيف لر�شيده الفني.

"ليل" ؟ �شخ�شية  يف  واجهتك  التي  ال�شعوب�ت  • م� 
- ال�شعوب�ت هي نف�شه� االأ�شي�ء التي جذبتني لتقدمي ال�شخ�شية، فهي حتمل الكثري من التن�ق�ش�ت اإذ اأنه م�شري 
مع  وم�ش�كله  اأهله  مع  الغريبة  وعالقته  بلدن�  وعيي�دات  اخليي�رج  من  بع�دات  ومتعلق  الوقت  نف�ص  يف  اأجنبي  ولكنه 

والده،
 ب�الإ�ش�فة اإيل تف��شيل ال�شخ�شية الكثرية من اأك�ش�شوارات وُو�ُشوم التي ك�نت ت�أخذ وقت� طويال يف حت�شريه�، فكنت 
اأذهب للت�شوير قبل املع�د ب�ش�عتني حتىرّ ننتهى منه�، كم� ك�ن هن�ك الكثري من م�ش�هد املواجه�ت التي ك�نت حتتوي 

على الكثري من امل�ش�عر واالأح��شي�ص وال�شغط الع�شبي.
نظرك؟ وجهة  من  راأيته�  كيف  وغ�م�ص..  �شرير  "ليل" �شخ�ص  ترى  • الن��ص 

- راأيته� كم� �ش�هده� الن��ص اأنه �شخ�ص �شرير، لكن ال�شر الذي و�شل له مل يكن مبزاجه، بل ظروفه 
والبيئة املحيطة به هي التي ا�شطرته اأن ي�أخذ حقه بيده ويقوم بهذه الت�شرف�ت، فهو �شرير رغم 

اأنفه كم� يقولون.
نظرك؟ وجهة  من  مييزه  الذي  فم�  �شالمة..  به�ين  يجمعك  عمل  اأول  لي�ص  • هذا 

- ه�ين �شالمة على امل�شتوي ال�شخ�شي �شديق عزيز ورجل حمرتم جًدا، وعلى امل�شتوى الفني هو جنم 
كبري وان� �شعيد  جًدا ب�لعمل معه فهذا ث�لث عمل يجمعن�، وامل�ش�هد التي جمعتن� يف "ملف �شري" مل 

تكن كثرية لكن كله� ك�نت مهمة وا�شتمتعت به�، وكذلك ا�شتمتعت ب�مل�ش�هد التي جمعتني ب�الأ�شت�ذ 
م�جد امل�شري ف�أغلب م�ش�هدن� ك�نت مًع� واحلمد هلل ك�نت ردود االأفع�ل عليه� اإيج�بية.

بهذه  ينجح  امل�شل�شل  جعلت  التي  العوامل  فم�  تريند..  وهو  حلق�ته  عر�ص  بداية  من  • امل�شل�شل 
ال�شورة؟

- بعيًدا عن فكرة اإذا ك�ن امل�شل�شل ترند اأم ال املهم هو جن�حه مع الن��ص ب�شكل ع�م، 
واأن يعجب اجلمهور  التف��شيل  ب�أدق  العمل  اأن �شببه هو اهتم�م كل �شن�ع  واأعتقد 
واالأحداث  احللق�ت  عنده�  تنتهي  التي  والنقطة  الت�شويق  اإىل  ب�الإ�ش�فة  ب�لفكرة، 
الكثرية التي جعلت امل�ش�هدين ال ي�شعرون مبلل، وذلك ك�ن حتدي� كبريا ب�لن�شبة 

لن� واأعتقد اأنن� ا�شتطعن� اأن نحقق مع�دلة اإيج�بية مع الن��ص.
العمل؟ هذا  يف  وممثل  كمنتج  مه�مك  بني  توفق  اأن  ا�شتطعت  • كيف 

- يف احلقيقة مه�مي كمنتج تنتهي مع اأول يوم ت�شوير، واحتول بعده� 
من منتج اإيل ممثل فقط، ومن يتوىل املهمة ك�ملة يف هذا الوقت هو 

رميون مق�ر.
الفرتة  يف  كيييرمي  �شقيقك  ميييع  عييمييل  يييجييمييعييك  اأن  ميييكيين  هيييل   •

الق�دمة؟
تلفزيون،  او  �شينم�  �ييشييواء  وكييرمي  اأنيي�  اأن يجمعن� عمل  اأمتيينييى   -

وب�لفعل هن�ك م�شل�شل "البيت بيتي" الذي من املقرر اأن يعر�ص 
خالل الفرتة الق�دمة علي اأحد املن�ش�ت، واأ�ش�رك فيه معه هو 

وم�شطفى خ�طر لكن اأغلب دوري ك�ن مع خ�طر.
لك؟ يقوله�  دائًم�  والدك  ك�ن  التي  الن�شيحة  • م� 

- ن�ش�ئح والدي ال تنتهي �شواأ ك�نت ب�شكل مب��شر اأو غري 
اأنييه حتى  اأهييم ن�ش�ئحه يل يف التمثيل  مب��شر، ومن 

ت�شل للن��ص وتكون ممثال جيدا يجب اأن ت�شدق 
اأو  م�شطنع  اإنييك  ي�شعروا  ال  حتى  تفعله  ميي� 

متثل.
ملحمود  دوًرا  تييعيييييد  ليييك  مييتيي�ح  كييي�ن  اإن   •

عبدالعزيز.. م�ذا تخت�ر؟
- اأ�شك اإين ممكن اأعيد تقدمي دور والدي 
اأ�شع  اأن  اأ�شتطيع  ال  ف�أن�  قبل،  من  قدمه 

نف�شي يف هذه املق�رنة.
بعد  لييه  حتيي�ييشيير  الييييذي  اجلييديييد  • ميي� 

م�شل�شل "ملف �شري"؟
اأكييييييون عيينييد حيي�ييشيين ظن  - امتييينيييي ان 
يف  قدمته�  التي  بيي�الأعييميي�ل  اجلمهور 
�ش�هدين  يكون  واأن  امل��شية،  الفرتة 
والق�ئمون  وامليينييتييجييون  املييخييرجييون 
جديد،  ب�شكل  الدرام�  �شن�عة  على 
خُمتلف  عييرو�ييص  علي  يعر�ص  واأن 

ومهمة يف الفرتة الق�دمة.

اأغ�نيه�  اأحييدث  اأمينة  ال�شعبية  املطربة  طرحت 
بطريقة  تييقييدمييهيي�  الييتييى  اجل�مدين"  "اإحن� 
اإ�شالم  امليييهيييرجييي�نييي�ت  ميييطيييرب  ميييع  امليييهيييرجييي�نييي�ت، 
�شيندى من كلم�ته واأحل�نه وتوزيع خليل وهى 
�شمن اأغني�ت األبومه� اجلديد "جت�ر ال�شع�دة"، 
 10 الييتييى طييرحييت ميينييه اإىل االآن ميي�يييقييرب ميين 

اأغ�ٍن.
اأغنية  موؤخًرا  اأمينة  ال�شعبية  املطربة  وطرحت 
الفيديوه�ت  مييوقييع  على  ف��شو�ص"،  "�شح�ب 
"يوتيوب"، والتى �شورته� على طريقة الفيديو 
كليب، واالأغنية من كلم�ت اأمين الطويل، واأحل�ن 

ه�نى ف�روق، وتوزيع ا�شالم �شيتو�ص.
حتمل  التى  اأغ�نيه�  اأحيييدث  اأمينة  طرحت  كم� 
ري��ص،  وليد  كلم�ت  من  وهى  ب�ى"،  "ب�ى  ا�شم 
التون�شى،  ر�شوان  وتوزيع  �شم�رة  وليد  واأحليي�ن 
�شمن  هن�"،  م�ص  "مك�نى  اأغيينييييية  طييرحييت  كم� 

اأغني�ت األبومه� اجلديد "جت�ر ال�شع�دة".
"�شهرانني"  برن�مج  على  �شيفة  اأمينة  وحييلييت 
 ،ON الذى يقدمه النجم اأمري كرارة على قن�ة
عمرو  الفن�ن  ب�شحبة  امل��شى  االأربع�ء  حلقة  يف 

عبد اجلليل.
ال�شهر  تع�شق  اإنه�  احللقة  خييالل  اأمينة  وق�لت 

اأنييهيي� من  وك�شفت  �ييشييغييرهيي�،  ميينييذ  عييمييرهيي�  طيلة 
الوردي�ن،  منطقة  ميين  االإ�ييشييكيينييدرييية  حميي�فييظيية 
وال�شركة  الييفييخييرانييى،  وفيييي�ء  احلييقيييييقييى  ا�ييشييمييهيي� 

املنتجة اقرتحت علي� ا�شم اأمينة ا�شًم� فنًي�.
وتيي�بييعييت اأمييييينيية رغيييم كييونييهيي� اإ�ييشييكيينييدرانييييية لكنه� 
تييخيي�ف ميين الييبييحيير، مييو�ييشييحيية: "كنت هييغييرق يف 
مرة، لكن بحب اأقعد على البحر واأغنيله "ي� بنت 
ي� اأم املريلة الكحلى"، واأ�ش�فت اأمينة: "تخرجت 
من  وجيت  امل�شرحية،  للفنون  الييعيي�ىل  املعهد  يف 
اأ�شوف  مرة  واأول  ب�ص،  اأمثل  ع�ش�ن  االإ�شكندرية 

عمرو عبد اجلليل يف م�شرح حممد جنم".

"فنون م�سر"، فمع كل  ال�سدق والتلقائية �سعاره، يختار بعناية فائقة، �سواء الأدوار التي يج�سدها اأو الأعمال التي انتجها من خالل �سركة 
باأدائه  الفائت  رم�سان  �سهر  خالل  خالل  امتعنا  الذي  عبدالعزيز،  حممود  حممد  واملنتج  الفنان  هو  توهًجا،  يزداد  يقدمها  جديدة  �سخ�سية 
ل�سخ�سية "ليل" يف م�سل�سل "ملف �سري"، املجرم الرايق ورجل مافيا من طراز رفيع، �ساحب النظرات الباردة الغام�سة التي ي�ستحيل قراءتها، 
المياءات الرا�سية املح�سوبة بدقة، لغة ج�سد تثري الف�سول والريبة، لكنه يف نف�ض الوقت ميلك ح�سا فكاهيا، فا�ستطاع حممد حممود عبد 

العزيز اأن يوظف كل هذه الأ�سياء ب�سكل متناغم ومن�سبطة، وذلك ما جعل امل�ساهدين ي�سيدون باأدائه.
عن اأ�سباب حما�سه ل�سخ�سية "ليل"، وردود الأفعال التي و�سلت له، وال�سعوبات التي واجهته وغريها الكثري. يف هذا احلوار:

حجز فيلم "بحبك" للنجم ت�مر ح�شنى، مك�نه ك�أول االأفالم املقرر طرحه� خالل مو�شم عيد االأ�شحى 
املقبل، وهو من ت�أليفه واإخراجه وبطولته يف اأول جت�رب ت�مر ح�شنى يف ع�مل االإخييراج، حيث انتهى 

اأحييداث الفيلم خالل الفرتة املقبلة، ومن املقرر االنته�ء من ت�شويره  ت�مر من ت�شوير جزء من 
ح�شب اخلطة التى مت و�شعه� من اأجل طرحه يف عيد االأ�شحى.

"بحبك" ت�أليف واإخييراج ت�مر ح�شنى يف اأوىل جت�ربه ب�الإخراج ال�شينم�ئي، وبطولة ت�مر  فيلم 
هدى  املريغنى،  حمدى  الزاهد،  هن�  ح�شنى، 

عييمييرو �شح�ش�ح،  تيييييخيية،  مييدحييت  املييفييتييى، 
اآخر من  را�شد وعدد  ال�ش�طر، ع�لية  �شهد 

مطلع  الفيلم  ت�شويره  وانطلق  الفن�نني، 
ح�شنى  تيي�ميير  جمعت  مب�ش�هد  اجلييي�رى  الييعيي�م 

وهن� الزاهد والتي ن�شره� ت�مر على ح�ش�ب�ته على 
ال�شو�شي�ل ميدي�.

من  �شور  بن�شر  الفيلم  عن  اأعلن  قد  ح�شنى  ت�مر  وكيي�ن 
الكوالي�ص والتي جمعته ب�لنجمة هن� الزاهد وعلق:"دي �شور 

ن��ص  يف  طبع�ً  )بحبك(،  اجلديد  لفيلمن�  ت�شوير  يومني  اأول  من 
هتقراً ا�شم الفيلم بحِبك ون��ص هتقراه بحَبك، دا طبع�ً مق�شود 

ع�ش�ن يف دراميي� الفيلم هنبحث طول الوقت عن مدى �شدق 
كلمة بحِبك من الرجل لالأنثى وبحَبك من االأنثي للرجل 

يف اأحداث فعاًل حمرية جداً".
اإط�ر  يف  ب�ص  �شحك  فيه  اأكيد  "الفيلم  ت�مر:  واأ�ييشيي�ف 
روميي�نيي�ييشييي بييحييت ميي�ييص مييوجييود بييقيي�لييه كييتييري، ات�شرفت 
الزاهد،  اليوم وامل�شتقبل اجلميلة هن�  مب�ش�ركة جنمة 
اأول من اكت�شفه� يف بداية حي�ته�، ويف  ومب�شوط اين 
الفيلم دا بكت�شفه� ت�ين وبقدمه� ب�شكل جديد عليه� 
جنم  قلبي  حبيب  مل�ش�ركة  جيييداً  مب�شوط  و  وعليكم 
ان  هيعمل  اللي  املرغني  حمدي  الكبري  الكوميدي� 

�ش�ء اهلل �شغل رهيب يف الفيلم كع�دته اجلميلة".
يذكر اأن ت�مر ح�شنى قدم الع�م امل��شى فيلم "م�ص 
ت�مر  وبطولة  وحيييوار  و�شين�ريو  فييكييرة  وهييو  اأن�" 
ح�شنى، واإخييراج �ش�رة وفيق، وي�ش�رك يف بطولته 
و�ييشييو�ييشيين بدر،  اليييكيييدواين،  �شيحة، وميي�جييد  حييال 
�شليم�ن  وا�شم�  العظيم،  عبد  وحج�ج  و�شريين، 
حمييمييد اجلييييوهييييرى بييجيي�نييب عييييدد مييين �شيوف 
ال�شرف، منهم اإي�د ن�ش�ر، حممد عبد الرحمن، 

وال�شعودى ف�يز امل�لكى وع�ش�م ال�شق�.

تامر ح�شني يطرح فيلمه اجلديد 
"بحبك" يف مو�شم عيد الأ�شحى املقبل

اأمينة تطرح اأحدث اأغانيها مع 
�شيندي "اإحنا اجلامدين"
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ما هي عالمات واأعرا�ص 
ال�شعور بجلطة الدم؟

ميكن اأن تكون جلط�ت الدم ح�الت طوارئ طبية خطرية للغ�ية اإذا مل يتم 
عالجه� ب�شرعة. وب�لت�يل ف�إن معرفة م� يحدث عند االإ�ش�بة بهذه احل�لة 

اأمر يف غ�ية االأهمية.
وي�ش�ر اإىل اأن اجللطة الدموية لي�شت دائم� �شيئ� ميكن توقعه، وقد ي�شعب 

اكت�ش�ف االأعرا�ص.
ومع ذلك، ف�إن بع�ص االأعرا�ص التي قد ت�شري اإىل اجللطة الدموية، ميكن 
اأن تختلف تبع� ل�شدة اجللطة وموقعه�، وقد يع�ين بع�ص االأ�شخ��ص من 

اأح��شي�ص حمددة.
وقد يكون بع�شه� عالمة على وجود جلطة دموية خطرية يجب تقييمه� 

من قبل طبيب خمت�ص يف اأ�شرع وقت ممكن.
وتقول هيئة اخلدم�ت ال�شحية الوطنية اإن "اخلفق�ن" اأو "االأمل املت�شنج" 

يف ال�ش�ق اأو الذراع ميكن اأن يكون عالمة على جتلط الدم.
"ميكن اأن يرتاوح ال�شعور من وجع خفيف   :WebMD وي�شرح موقع
حتى  اأو  بطنك  اأو  �ش�قك  يف  االأمل  خفق�ن  تالحظ  وقييد  �شديد.  اأمل  اإىل 

ذراعك".
عند  طفيف  ب�شكل  دافييئ  امل�ش�بة  ب�ملنطقة  املحيط  اجللد  اأن  ت�شعر  وقييد 

مل�شه.
واإذا اقرتن ذلك ب�لتورم اأو االحمرار اأو الدفء، فيجب االت�ش�ل ب�لطوارئ 

على الفور.
ويف بع�ص احل�الت، قد حتت�ج اجللطة الدموية اإىل عن�ية طبية اأ�شرع، اإذا 

ك�ن املري�ص يع�ين من �شعوبة يف التنف�ص اأو فقد الوعي.
وقد يكون هذا عالمة على وجود جلطة دموية يف الرئتني، واملعروفة ب��شم 

االن�شداد الرئوي، والتي حتت�ج اإىل العالج على الفور.

م� الذي يزيد من خطورة حدوث جلطة دموية؟
تندر اجللط�ت الدموية عند ال�شب�ب االأ�شح�ء، ولكن هن�ك بع�ص العوامل 

التي ميكن اأن تزيد من خطر اإ�ش�بة ال�شخ�ص.
ورغم وجود عدد من االأ�شب�ب لتكوين جلطة دموية فج�أة، ف�إن بع�شه� اأكرث 

�شيوع� من البع�ص االآخر.
وتزداد احتم�لية االإ�ش�بة بجلطة دموية اإذا ك�ن ال�شخ�ص:

- يقيم يف امل�شت�شفى اأو غ�دره موؤخرا - خ��شة اإذا ك�ن ال ي�شتطيع التحرك 
كثريا، على �شبيل املث�ل، بعد اإجراء عملية

- يع�ين من زي�دة الوزن
- التدخني

- ا�شتخدام و�ش�ئل منع احلمل الهرمونية املركبة 
- اإذا اأ�شيب بجلطة دموية من قبل

- احلمل اأو اأجنبت للتو
- لديه ح�لة الته�بية مثل مر�ص كرون اأو الته�ب املف��شل الروم�تويدي

تريفي  ن��اف��ورة  ع��ن  ال�سهرية  ال��ع��ادة  تعني  م��ا   •
اليطاليه اأنه اذا األقى الزائر بقطعه عمله معدنيه 

من وراء ظهرة يف حو�ض النافورة ؟
ي�شمن العودة للبيت

بر�سيبولي���ض؟ اآث����ار  تق����ع  • اأين 
جزيرة �شقلية

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

غدام�ص
؟  العمل  يف  للطفل  الدمعية  القنوات  تبدا  • متى 

بعد خم�شة اأ�ش�بيع من والدته
؟ اأفريقيا  ويف  اأمتار  ثمانية  قطره  يبلغ  قد  �سخم  • �سجر 

 الب�وب�ب

االإبه�م. اإىل  االأقرب  ال�شب�بة  اإ�شبع  هو  ح�ش��شية  االأكرث  االإ�شبع  اأن  تعلم  • هل 
الي�ب�ن. يف  اأخرتعت  الفيني�شية  • ال�شت�ئر 

جتويف.  336 حوايل  على  حتتوي  الغولف  كرة  اأن  تعلم  • هل 
االأك�شجني. من  الع�مل  اإمدادات  ن�شف  تنتج  املطرية  االأم�زون  غ�ب�ت  اأن  تعلم  • هل 

الع�شلة  هي  الع�شالت  هذه  اأقوى  واأن  خمتلفة  ع�شلة   639 االإن�ش�ن  ج�شم  ع�شالت  عدد  اأن  تعلم  • هل 
امل��شغة بني الفكني ولي�ص ع�شلة ال�ش�عد. واأن اأكرب هذه الع�شالت هي ع�شلة الفخذ. 

اأن الذب�ب ينقل العديد من االأمرا�ص لالإن�ش�ن واأهم هذه االأمرا�ص: مر�ص الرمد ال�شديدي  • هل تعلم 
ومر�ص الرتاخوم� ومر�ص االإ�شه�ل وغريه�. ولذلك جتب مك�فحة الذب�ب ومنع تواجده وذلك ب�لتدابري 
اأم�كن  يف  املبيدات  بع�ص  ر�ص  النوافذ،  على  �شبك  �شلك  و�شع  جيد،  ب�شكل  القم�مة  من  التخل�ص  الت�لية: 

تواجد الذب�ب للق�ش�ء عليه�. اأم� مر�ص املالري� فهو ينتقل بوا�شطة بعو�ص خ��ص ي�شمى االأنوفيل.
امليكروويف. يف  و�شعه  عند  ينفجر  العنب  اأن  تعلم  • هل 

القطة البي�ضاء 
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حبة الربكة
تيييييتيييييعيييييدد اليييييفيييييوائيييييد 
حلبة  اليييي�ييييشييييحييييييييية 
خمتلف  يف  اليييربكييية 
ا�يييييشيييييتيييييخيييييدامييييي�تيييييهييييي� 
املميز  اإ�ش�فة ملذاقه� 
الر�شول  وتييو�ييشييييية 
�شلى اهلل عليه و�شلم  
للحف�ظ  بييتيينيي�ولييهيي�، 
على ال�شحة والتع�يف 

من االأمرا�ص.
وتييييييييقييييييييول دكييييييتييييييورة 
الدين  �ييشييرف  ميينيي�ل 
التغذية  ا�ييشييتيي�ييشيي�رييية 
حبة  اإن  الييعييالجييييية: 

الربكة مفيدة جًدا يف عالج االنتف�خ وع�شر اله�شم ال�شيم� عند االأطف�ل.
وت�شري اإىل اأنه� مفيدة يف ح�الت احلمو�شة التي تالزم املراأة خالل االأ�شهر 

االأخرية من احلمل وتعد عالج فع�ل الأوج�ع البطن.
وميكن ا�شتخدامه� للتخفيف من ال�شداع عن طريق نقعه� يف امل�ء اأو دقه� 

وتن�وله� يف �شكل م�شروب للتخل�ص من وجع الراأ�ص.

يحكى ان احد ال�شي�دين وجد قطة �شغرية بي�ش�ء داخل الغ�به ف�أ�شفق عليه� ان ي�أكله� حيوان �شر�ص وهى بهذه 
الرقة فقرر ان ي�أخذه� الأبنته ال�شغرية تلعب به� .. و�شعه� داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فن�مت قلياًل اول 
االأمر ثم ا�شتيقظت لتخرب�ص اجلراب ثم تخرج منه وت�شقط على االأر�ص فدا�شته� عجالت عربته الثقيلة التى 
.. رفعه� ونظفه� ووجده� بخري فق�ل  ليجده� و�شط الطمي  يجره� خلفه ف�شمع مواءه� ونظر خلفه م�شرع�ً 
له� حمداً هلل وجود الطمي الكثري هن� انقذك واال لو ك�نت االأر�ص �شلبه لفرمتك عجالت العربة، ا�شرع للبيت 
تن�م فيه وهى �شعيدة بذلك وبييداأت القطة  ومنحه� الأبنته التى نظفته� ب�مل�ء جيداً وجففته� وجعلت له� مك�ن�ً 
تلعب داخل املنزل وتقفز من هن� لهن�ك ويف حلظ�ت ذهبت الأحد االأرك�ن ونظرت ل�شيئ اعجبه� وا�شرعت ب�أبتالعه 
وك�نت االأبنة تراقبه� ف�شرخت وق�لت ابتلعت القطة �شم الفئران.. ج�ء ال�شي�د ب�شرعه وا�شتط�ع ان يدخل طرف 
حزامه داخل فم القطة وافرغ معدته� وانقذه� وراقبه� يومني حتى �شفيت .. بعده� خرجت لتلعب واخذت تقفز 
وتنط ويف اخر نطه له� والتى ك�نت قوية جداً �شقطت داخل بئر امل�ء �شرخت البنت ال�شغرية وجرت مع امه� 
لتلقى بدلو امل�ء داخل البئر فدخلت فيه القطة و�شحبته� االأم وانقذته� وهى يف غيظ �شديد .. ت�شللت القطة 
من فرا�شه� و�شعدت اإىل �شطح البيت فوجدت برج�ً �شغرياً ا�شود تخرج منه روائح �شهية اقرتبت لتنظر ومدت 
رقبته� كثرياً ف�أختل توازنه� و�شقطت داخل مدخنة البيت لت�شقط فوق املوقد الذي ك�نت االأم لتوه� قد رفعت من 
عليه ان�ء به م�ء مغلي والأن ال�شعلة م�زالت �ش�خنه فقد ل�شعت القطة ال�شقيه وجعلته� تقفز وترتطم ب�حل�ئط 
مم� افزع االأم التى ا�شرعت بو�شع عالج للحروق على فروته� املت�شخة، رقدت القطة لتعود بعد اي�م ل�شق�وته� 
فوجدت مك�ن�ً دافئ�ً منعزاًل معتم�ً دخلت فيه� ورقدت بهدوء واذا ب�الأم ت�أتي لت�شع فيه بع�ص االأخ�ش�ب لتوقده� 
ب�لقطة  �شتفعله  ك�نت  مل�  االأم وهلعت  ت�شتعل وت�شبح م�شوية.. �شرخت  ان  لتقفز خ�رجه قبل  القطة  ف�أ�شرعت 
ال�شغرية.. خرجت القطة وهى جتري ثم قفزت فوق احدى االأ�شج�ر لرتقد على احد االأغ�ش�ن واخذت تلعب 
مع احدى الفرا�ش�ت وتلف وتدور ومل ترى تلك االأغ�ش�ن املت�ش�بكة التى التفت حول رقبته� فج�أة زلت اقدامه� 
ال�شغرية وكيي�دت ت�شقط لكنه� علقت من رقبته� وكيي�دت تختنق والأن االأبنة خرجت تبحث عنه� �شمعت مواءه� 
ال�شعيف وا�شرعت الأبيه� لينقذه�.. ع�دت القطة للمنزل ودخلت حتت �شرير االأبنة ال�شغرية لرتت�ح يف هدوء 
ومل متر دق�ئق حتى دخلت البنت الغ��شبة والتى قررت امه� ان تلقى ب�لقطة خ�رج� ف�أرمتت فوق فرا�شه� بعنف 
مم� جعله ي�شقط به� فوق راأ�ص القطة التى �شرخت، ج�ء االأب لريفع ال�شرير ويجد القطة اجلريحة ف�أخذه� 
وخ�ط جرحه� لدى الطبيب لينقذه� من جديد وهن� ق�ل الأبنته انه� قطة ب�شبعه ارواح ك�دت متوت �شبعه مرات 
اإىل الغ�به وتركه� هن�ك، انهى عمله وع�د  وانقذته� لكني لن اعي�ص عمري انقذ فيه�.. يف ال�شب�ح اخذه� معه 
للبيت فوجده� تن�م مع ابنته يف فرا�شه�.. ا�شلم امره هلل وتقبل وجوده� يف بيته �شريطة انه لن يتدخل الأنق�ذه� 

ممثلة بوليوود �سرييل �سيتيا تقف للتقاط �سور خالل اإطالق املقطع الدعائي لفيلمها اجلديد نيكاما يف مومباي - ا ف ب

اأندريه بوبروف�شكي، خبري التغذية  اأعلن الدكتور 
من  غرام�   150-50 تن�ول  يكفي  اأنييه  الرو�شي، 
لراديو  اليوم. وي�شري اخلبري يف حديث  اللحم يف 
"�شبوتنيك"، اإىل اأن اللحم يحتوي على بروتين�ت 
من اأ�شل حيواين، تعترب م�شدرا مهم� ال غنى عنه 
االإن�ش�ن.  ج�شم  يف  االأ�ش��شية  االأمينية  لالأحم��ص 
ولكن ال ح�جة لتن�ول هذه امل�دة الغذائية بكمي�ت 
كبرية، بل يكفي تن�ول 50-150 غرام� منه� يف 
اليوم. ويقول، "يجب يف املتو�شط اأن يح�شل اجل�شم 
اليومية  احلييرارييية  ال�شعرات  ميين  ب�ملئة   15 على 
االأ�يييشيييل احليييييييواين، وهذا  ذات  الييربوتييييينيي�ت  مييين 
اليوم".  يف  اللحم  ميين  غييراميي�   150-50 يييعيي�دل 
اللحوم  ميينييتييجيي�ت  جميع  لي�شت  ولييكيين  وييي�ييشيييييف، 

ميينيي��ييشييبيية لييال�ييشييتييهييالك اليييييومييي واحليي�ييشييول على 
املنتج�ت  هييذه  بع�ص  الأن  منه�.  املطلوبة  الف�ئدة 
حتييتييوي عييلييى كييمييييية كييبييرية ميين اليييدهيييون ال�ش�رة 
للج�شم. ويقول، "يجب التقليل من تن�ول اللحوم 
عيي�ميية هي  وكييقيي�عييدة  �ييشيي�رة،  دهيييون  املحتوية على 
اخلنزير  البقر وحلم  مثل حلم  احلمراء،  اللحوم 
وحلم ال�ش�أن، التي ين�شح بتن�وله� مرة واحدة يف 
اأن يوؤدي  ال�شهر". ووفق� له، ميكن  اأو يف  االأ�شبوع 
تن�ول اللحوم احلمراء، اإىل تطور اأمرا�ص خطرية 
"كلم�  ويييقييول،  املتوقع.  العمر  متو�شط  وتقلي�ص 
الغذائي،  النظ�م  يف  احلييمييراء  اللحوم  كمية  زادت 
ال�شيئة  الدهون  الأن  املتوقع.  العمر  متو�شط  يقل 
الدم�غية  واجلييلييطيية  اليي�ييشييرايييني  تيي�ييشييلييب  تيي�ييشييبييب 

اللحوم  ه�شم  منتج�ت  اأن  كم�  القلبية،  والنوب�ت 
االأمع�ء،  املخ�طية يف  لالأغ�شية  �ش�مة  هي مواد 

م� يزيد من احتم�ل االإ�ش�بة ب�ل�شرط�ن".
اأو  وي�شيف، من االأف�شل تن�ول الدواجن 

حلم ال�ش�أن ال�شغري، الأنه يحتوي على 
وي�شري  الدهون.  ن�شبة منخف�شة من 

اخلبري، اإىل اأنه ال ين�شح من جت�وز 
اللحوم  بتن�ول  العمر  من  ال�شتني 
على  وللح�شول  يومي�،  ب�أنواعه� 

االأحم��ص االأمينية الالزمة عليهم 
البحرية  وامل�أكوالت  االأ�شم�ك  تن�ول 

)توفو(  اليينييبيي�تييي  واجلييييينب  واليييفيييطييير 
امل�شنوع من حليب ال�شوي�.

اخت�شا�شي تغذية يحدد معدل ا�شتهالك اللحوم


