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درا�سة تربط بني قّلة النوم وخطر الإ�سابة بال�سمنة
النوم وتناول  املعقدة ما بني  اهتمت درا�سة جديدة مبعرفة العالقة 
الطعام، م�سرية اإىل اأن قّلة النوم تدفع الإن�سان اإىل اإتباع نظام غذائي 
يعني  ما  نومه  اأثناء  الإن�سان  يقلق  قد  الغذائي  النظام  وه��ذا  �سيء، 

زيادة يف الوزن واإ�سابته بالأمرا�ض املزمنة.
�سلبا لي�ض فقط على خيارات  ت��وؤث��ر  ال��ن��وم  ف��اإن قلة  ال��درا���س��ة  ووف��ق 
وتغري  اجل���وع  م�ستويات  ت��رف��ع  كما  كمياتها  على  واإمن���ا  الأط��ع��م��ة، 
اأعلى،  حرارية  �سعرات  ل�ستهالك  النا�ض  وتدفع  ال�سهية،  هرمونات 
الدموية  والأوع���ي���ة  القلب  واأم���را����ض  ال���وزن  ل��زي��ادة  يعر�سهم  مم��ا 

وال�سكتات الدماغية وال�سكري.
فالأ�سخا�ض الذين ل ينامون جيدا يف الليل، تقل لديهم القدرة على 
حتويل الدهون لطاقة، مما يوؤدي اإىل تراكمها، كما يوؤثر �سلبا على 
العلماء  قدر  فيما  لالأن�سولني،  اجل�سم  وا�ستخدام  الغذائي  التمثيل 
اأن7  من كل 10 من الأمرا�ض القلبية الوعائية ميكن الوقاية منها 

من خالل النوم اجليد.
ن�سبة  ترتفع  ينامون جيدا  الذين ل  الأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سة  وذك��رت 
تعر�سهم لل�سمنة اإىل %72 مقارنة مبن يح�سلون على �ساعات نوم 
اأ�سارت  كما   ،29% اإىل  املراهقني  لدى  الن�سبة  ترتفع  فيما  كافية، 
النتائج اإىل اأن ت�سعة من كل ع�سرة اأ�سخا�ض ل يح�سلون على �ساعات 

النوم الكايف التي يحتاجها اجل�سم.

هل اأحزمة املقاومة تبني الع�سالت حقا؟
يف الغالب، ل ُتعطى اأحزمة املقاومة الأولوية يف الأنظمة التدريبية، 
حيث يتبادر اإىل ذهن الكثريين ت�ساوؤلت عما اإذا كانت هذه الأحزمة 

تبني الع�سالت بالفعل اأم ل؟.
ويف تقرير ملوقع "ليف �ساين�ض" جتيب جينا رينج، املعاجلة الريا�سية 
الع�سالت  بناء  املقاومة  اأحزمة  ت�ستطيع  ب�“نعم،  الت�ساوؤل  هذا  على 

بنف�ض الطريقة التي ت�ستخدم فيها الأوزان".
واأظهرت الدرا�سات اأنه عند اأداء متارين املقاومة با�ستخدام الأحزمة، 
ل يوجد فرق اإح�سائي يف املكا�سب التي مت العثور عليها وبني املكا�سب 

التي مت حتقيقها با�ستخدام حزام اأو وزن.
ال�سن، فهناك �سبب وجيه ل�ستخدامها  اإذا كنت من كبار  الواقع،  يف 
على  جيد  دليل  يوجد  حيث  ال�سن  لكبار  خا�ض  ب�سكل  مفيدة  فهي 
اأحدث  املقاومة ح�سب  باأحزمة  التدريب  التي يقدمها  القوة  مكا�سب 
ال�سن،  لكبار  خا�ض  ب�سكل  مهًما  املقاومة  تدريب  ويعد  ال��درا���س��ات. 
لأنه ي�ساعد على تعوي�ض الفقد الطبيعي لكثافة العظام والع�سالت 
التي تاأتي مع ال�سيخوخة. ولأحزمة املقاومة مزايا كونها اأقل تكلفة، 
ب�سكل  مفيدة  يجعلها  ما  للحمل،  قابلية  واأك��ر  التخزين  يف  واأ�سهل 

خا�ض للتدريبات املنزلية اأو امل�ساحات املفتوحة.

رذاذ لالأنف لعالج �سربات القلب
انتظام  ع��دم  م�سكلة  ح��ل  ميكنه  ل��الأن��ف  رذاًذا  اأخ����رًيا،  العلماء  ط��ور 
�سربات القلب يف ن�سف �ساعة فقط، بح�سب تقرير ن�سرته �سحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
على  ق���ادًرا  "اإيرتيباميل" ك��ان  ي�سمى  رذاًذا  ف��اإن  لل�سحيفة،  ووف��ًق��ا 
ال�سيطرة على �سربات القلب غري املنتظمة للمر�سى يف غ�سون 30 

دقيقة يف نحو ثلثي املر�سى الذين خ�سعوا لتجربة �سريرية.
والدواء  الغذاء  اإدارة  ال��رذاذ من قبل  املوافقة على هذا  املتوقع  ومن 

الأمريكية، فيما �سيتم بيعه منت�سف العام املقبل.
 Milestone ����س���رك���ة  ط�����ورت�����ه  ال��������ذي  ال�����������رذاذ  وي�������س���ت���خ���دم 
فوق  ال��ق��ل��ب  "ت�سرع  ل��ع��الج  ال��ك��ن��دي��ة   Pharmaceuticals
�سربات  معدل  ارت��ف��اع  فيها  يحدث  حالة  النتيابي" وه��ي  البطيني 
القلب ب�سكل منتظم، اإذ يتم ت�سخي�ض نحو 300 األف اأمريكي بهذه 

احلالة كل عام.
ورغم اأن هذه احلالة لي�ست خطرية ول تهدد احلياة، ولكنها مزعجة 
ي�سبب يف  ما  ب�سكل مفاجئ؛  وتنتهي  احلالة  تبداأ  اأن  للغاية، وميكن 

ا اأخرى. كثري من الأحيان القلق و�سيق التنف�ض واأعرا�سً
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ج��وزي��ف اأول��ي��ف��ي��ت��و، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة 
ا لل�سركة وللمر�سى  Milestone اإن هذا الرذاذ ميثل اإجناًزا مهمًّ

الذين يعانون من ت�سرع القلب فوق البطيني النتيابي.
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بريطانيا.. غرف 
حربية يف امل�ست�سفيات

هذا العام، تتوقع هيئة اخلدمات ال�سحية الوطنية الربيطانية اأن تواجه 
اإىل  التوقعات  ت�سري  حيث  ال�ستاء،  اأ�سهر  مزدوج" خ��الل  "وباء  من  اأك��ر 
اأ�سرة  ن�سف  اإىل  ي�سل  ما  ت�سغل  اأن  ميكن  التنف�سي  اجلهاز  التهابات  اأن 

امل�ست�سفيات يف البالد.
اأ�سمتها  ما  لإن�ساء  بريطانيا  ال�سحة يف  هيئة  ت�ستعد  نيوز،  ل�سكاي  ووفقا 

التاريخ". عرب  �ستاء  ف�سل  "لأ�سواأ  البالد  ت�ستعد  حيث  حربية"،  "غرفا 
م�ساعدة  اإىل  تهدف  والتي  احلكومية،  لل�ستاء  التح�سري  خطة  مبوجب 
هيئة ال�سحة على التاأقلم خالل الأ�سهر الباردة، من املتوقع اإن�ساء "مراكز 
مراقبة حركة مرور الرعاية" على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع يف كل 
منطقة حملية. و�ستدار املراكز من قبل فرق من الأطباء واخلرباء، الذين 
التعقب  خ��الل  م��ن  اإجن��ل��رتا  اأن��ح��اء  جميع  يف  ت�سغيلها  عملية  �سيديرون 

امل�ستمر لعدد الأ�سرة املتاحة والأ�سخا�ض الذين يح�سرون اإىل امل�ست�سفى.
من املاأمول اأن ت�سهل املراكز اتخاذ القرارات ب�سكل اأ�سهل واأ�سرع، مثل ما اإذا 
كانت امل�ست�سفيات بحاجة اإىل م�ساعدة اإ�سافية اأو اإذا كانت �سيارات الإ�سعاف 

بحاجة اإىل حتويل م�سارها.
و�ستكون هذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها ا�ستخدام نظام لتقييم جميع 

الأن�سطة والأداء داخل هيئة ال�سحة الربيطانية.
الذين  الأ�سخا�ض  مل�ساعدة  ال�سريعة  ال�ستجابة  ف��رق  اإن�ساء  اأي�سا  ويتم 
ال�سرورية  البالد ملنع الرحالت غري  اأنحاء  �سقطوا يف منازلهم يف جميع 

اإىل امل�ست�سفيات.

طرق ل�سحن الهاتف 
الذكي ب�سرعة فائقة

�سحن الهاتف املحمول هي �سرورة حتمية 
ع��ل��ى اأغ��ل��ب ���س��ك��ان ال��ع��امل، ال��ذي��ن اأ�سبح 
الهاتف الذكي جزءا ل يتجزاأ من حياتهم. 
دائما،  املحمول  الهاتف  جاهزية  ول�سمان 
�سحنه  ع��ل��ى  احل��ر���ض  امل�ستخدمني  ع��ل��ى 
ب�سكل كاف يوميا، وهنا قد تختلف عادات 
فمنا  لآخ����ر،  �سخ�ض  م��ن  ال��ه��ات��ف  ���س��ح��ن 
من  ومنا  ال��ن��وم،  قبل  الهاتف  ي�سحن  م��ن 
ب�سحنه  يقوم  من  ومنا  بال�سيارة،  ي�سحنه 

عند ال�سرورة فقط.
نيوز"  "بيتا  موقع  ك�سف  الأم���ر،  ه��ذا  ويف 
اأف�سل الطرق لزيادة �سرعة �سحن الهاتف 

املحمول:
تاأكد من اأن حرارة هاتفك لي�ست مرتفعة 

اأو منخف�سة جدا.
قلل الطاقة التي ي�ستهلكها الهاتف خالل 
اأطفئه  اأو  ا�ستخدامه  عن  توقف  ال�سحن، 

متاما.
اإدخ���ال���ه ب�سكل  ال�����س��اح��ن مت  اأن  ت��اأك��د م��ن 

�سحيح يف الفتحة املخ�س�سة.
ابتعد  احلائط،  قاب�ض  من  الهاتف  ا�سحن 

عن ال�سحن من احلا�سوب اأو ال�سيارة.
الطائرة، لتحديد  الهاتف يف و�سعية  �سع 
ا�ستهالكه للتطبيقات وا�ستهالك الطاقة.

ت�ساعدك  ب�سيطة  طرق   5
يف اإ�سالح �سحة اأمعائك �ص 23

لالأع�صاب وخاليا الدم
اإن فيتامني B12 هو عن�سر غذائي �سروري 
احلمراء،  ال��دم  وخاليا  ال�سليمة  لالأع�ساب 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  الأك�����س��ج��ني يف  ال���ت���ي حت��م��ل 
اجل�سم. ولكن يحذر الدكتور براد كاميتاكي، 
كلية  يف  الأع�����س��اب  علم  يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ 
روجترز روبرت وود جون�سون الطبية، قائاًل 
يكون  اأن  "ميكن   B12 فيتامني  نق�ض  اإن 
غري م�سخ�ض اأو ل يتم ت�سخي�سه ب�سكل كاٍف 
لأن الأعرا�ض ميكن اأن تكون غري حمددة"، 
مثل التعب وتورم الل�سان واخلفقان ووخز يف 

الذراع اأو ال�ساق.

اأ�صباب واأعرا�ض
اإىل  ع����ادة   B12 ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����ض  وي���رج���ع 
�سببني: اأولهما هو �سوء المت�سا�ض، ب�سبب 
اله�سمية  ال�سطرابات  مر�ض  مثل  ح��الت 
اأو ب�����س��ب��ب ع����دم ت���ن���اول ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 
الفيتامني.  ع��ل��ى  حت���ت���وي  ال���ت���ي  الأط���ع���م���ة 
لتظهر  �سنوات  الأعرا�ض  ت�ستغرق  اأن  ميكن 
 B12 فيتامني  تناول  الرغم من عدم  على 
ب�سكل كاٍف، لأن اجل�سم ميكنه تخزينه، كما 
اأنه ل يحتاج البع�ض اإىل تتبع كمية فيتامني 
حيوانية  منتجات  يتناولون  لأن��ه��م   B12
يوجد  حيث  الأي���ام،  معظم  منا�سبة  بكميات 
الفيتامني ب�سكل طبيعي يف اللحوم والبي�ض 

ومنتجات الألبان.

م�صادر حيوانية
لكن تو�سح اخت�سا�سية التغذية، بريا تيو، اأن 
اأن نتناول الكثري  اأننا يجب  "ل يعني  الأم��ر 
الأمر  يتعلق  بل  الأطعمة،  والكثري من هذه 
الغذائي  ن��ظ��ام��ن��ا  يف  بع�سها  ب��وج��ود  ف��ق��ط 

ب�سكل عام".
لل�سحة  الأمريكية  الوطنية  املعاهد  تو�سي 
 2.4 العادي  البالغ  ال�سخ�ض  ي�ستهلك  ب��اأن 
ميكروغرام من فيتامني B12 كل يوم. على 
�سمك  من  اأون�سات   3 حتتوي  امل��ث��ال،  �سبيل 
املقلي  البقري  اللحم  اأو  املطبوخ  ال�سلمون 
يحتاجها  ال��ذي   B12 فيتامني  كمية  على 
%2 م��ن حليب  ل��ل��ي��وم، وك���وب م��ن  اجل�سم 
املو�سى  الكمية  ن�سف  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��ب��ق��ر 

بتناولها.

احلمل والر�صاعة
والر�ساعة  احل���م���ل  ع���ن���د  ال���ن�������س���اء  حت���ت���اج 
الطبيعية اإىل املزيد من الفيتامني مبا ي�سل 
التوايل  على  م��ي��ك��روغ��رام  و2.8   2.6 اإىل 
النق�ض  لتت�سبب  جتنًبا   B12 فيتامني  من 
يف  التاأخر  مثل  بالأطفال،  ال�سرر  اإحل��اق  يف 

النمو وفقر الدم.

م�صادر للنباتيني
وف��������ًق��������ا جل����م����ع����ي����ة احل����م����ي����ة 

 ،BDA ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
فح�ض  ي���ت���م  اأن  ي���ج���ب 
 B12 ف��ي��ت��ام��ني  ح���ال���ة 
اأن  ح���ي���ث  ل���ل���ن���ب���ات���ي���ني، 
ال����ن����ب����ات����ي����ني واأول������ئ������ك 
الذين مل ياأكلوا البي�ض 
وم�����ن�����ت�����ج�����ات الأل�������ب�������ان 
وال����ل����ح����وم لأك�������ر من 
معر�سون  ���س��ن��وات   5
خلطر نق�ض فيتامني 
B12، ويجب فح�ض 

حالتهم.
الدكتورة  ق���ال���ت 
الأ�سخا�ض  اإن  تيو 

ياأكلون  ل  ال���ذي���ن 
احليوانية  املنتجات 

احل�سول  مي���ك���ن���ه���م 
 B12 فيتامني  على 
م���ن ح���ب���وب الإف���ط���ار 
امل�����دع�����م�����ة ورق������ائ������ق 
الغذائية،  اخل���م���رية 
اأن������ه  اإىل  م���������س����رية 
حًقا"  "املهم  م����ن 

ي����ح���������س����ل  اأن 
الذين  الأ�سخا�ض 

حليب  ي�������س���رب���ون  ل 
ال��ب��ق��ر ع��ل��ى ح��ل��ي��ب نباتي 

.B12 مدعم بفيتامني

مكمالت غذائية
تو�سي BDA النباتيني على املدى الطويل 
 10 ح���وايل  تبلغ  غ��ذائ��ي��ة  ب��ت��ن��اول مكمالت 
اأو ح�سب احلاجة وفًقا ملا  ميكروغرام يومًيا 

يحدده الطبيب.
املاء،  يف  ل��ل��ذوب��ان  ق��اب��ل   B12 فيتامني  اإن 
لذلك اإذا مت تناول اأكر من الكمية اليومية 
التخل�ض  يتم  ف��اإن��ه  اجل�سم  يحتاجها  ال��ت��ي 
م��ن��ه��ا. ل��ك��ن ت��و���س��ي دك��ت��ورة ت��ي��و ب��اأن��ه يجب 
ا�ست�سارة الطبيب اأو اخت�سا�سي التغذية قبل 
للتاأكد  الغذائية،  املكمالت  ت��ن��اول  يف  ال��ب��دء 
اأ�سا�سية  طبية  ح��ال��ة  وج���ود  ع��دم  م��ن  قبلها 
املكمالت  حتقق  ل  وبالتايل  النق�ض  ت�سبب 
النتيجة املرجوة اأو رمبا يكون هناك تفاعالت 

�سارة مع اأدوية اأخرى يتعاطونها.

هذا ما يفعله تناول الفيتامينات يوميًا
عادة ما تعترب الفيتامينات املتعددة واملعادن 
ب�سحة  الأم��ر  يتعلق  عندما  ثانوياً  مكمالت 
املخ خ�سو�ساً عند كبار ال�سن والتحدي الذي 

يواجهونه يف حت�سني اأنف�سهم من اخلرف.
اإل اأن درا�سة اأمريكية حديثة اأجرتها جامعة 
وم�ست�سفى  كارولينا  ن��ورث  يف  فور�ست  وي��ك 
الفيتامينات  تناول  اأن  اإىل  اأ�سارت  بريغهام، 
من  مينع  يومياً   )Multivitamins(

التدهور املعريف لدى كبار ال�سن.
وتعد الدرا�سة الأوىل من نوعها والتي تثبت 
اأنها قد تفيد وظيفة الدماغ يف ال�سيخوخة، 
"غارديان"  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  ما  وف��ق 

الربيطانية  الأربعاء املا�سي.

قد تبطئ التدهور املعريف
فقد ك�سفت جتربة �سملت اأكر من 2200 
املكمالت  اأن  اإىل  ع���ام���اً،   65 ف���وق  �سخ�ض 
الغذائية اليومية قد تبطئ التدهور املعريف 
عامني،  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اأو   ،%  60 بن�سبة 
اأك��ر الآث��ار اجلوهرية لدى كبار  مع ظهور 
ال�سن الذين لديهم تاريخ من اأمرا�ض القلب 

والأوعية الدموية.
اأن النتائج ت�سجع اخل��رباء يف  ولكن يف حني 
الدرا�سة  اأن  اإل  واخل���رف،  الزهامير  مر�ض 
اأكرب  ل��درا���س��ات  اأن هناك حاجة  م��ن  ح��ذرت 
بالفيتامينات  التو�سية  قبل  التاأثري  لتاأكيد 

كبار  حماية  يف  للم�ساعدة  اليومية  املتعددة 
ال�سن من التدهور املعريف.

ال�سابقة  الخ���ت���ب���ارات  اأن  اإىل  اأ�����س����اروا  ك��م��ا 
تاأثري  اأي  لها  يكن  مل  الغذائية  للمكمالت 

على املر�ض.

حت�صني الإدراك
جم����ل����ة  يف  ال��������ب��������اح��������ث��������ون  واأو���������������س��������������ح 
 Alzheimer’s and Dementia
جتربة  يف  اأويل  دليل  عن  عبارة  الدرا�سة  اأن 
ن�ساء  على  اأج��ري��ت  الأم���د  طويلة  ع�سوائية 
اليومي  ال����س���ت���خ���دام  اأن  واأث���ب���ت���ت  ورج������ال 
يح�سن  اأن  مي��ك��ن  وامل����ع����ادن  ل��ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

الإدراك.
كذلك قالوا اإنه ميكن اأن يكون لهذه النتيجة 
على  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ع��ل��ى  مهمة  ت��داع��ي��ات 
املعريف  التدهور  �سد  واملرونة  الدماغ  �سحة 

يف امل�ستقبل.
بدورها، قالت الربوفي�سور لورا بيكر، الباحثة 
ك��وزم��و���ض يف  درا���س��ة  امل�����س��ارك��ة يف  الرئي�سية 
اإنه من ال�سابق لأوانه  جامعة ويك فور�ست، 
التو�سية بالفيتامينات املتعددة اليومية ملنع 

التدهور املعريف.

التغري املناخي 
يهّدد مليار 

طفل 
رايت�ض"  "كيدز  منظمة  ح����ّذرت 
"حقوق الأطفال" غري احلكومية  
تداعيات  اأّن  م��ن  الأرب���ع���اء  اأم�����ض 
طفل  مليار  تهّدد  املناخي  التغرّي 
اأ�سفها  ع��ن  معربة  ال��ع��امل،  ح��ول 
لأّن م�ستويات معي�سة القا�سرين 
يف �سائر اأنحاء العامل مل تتح�ّسن 

خالل العقد املا�سي.
وقالت املنظمة احلقوقية ومقّرها 
اإّن  �سنوية  درا���س��ة  يف  ه��ول��ن��دا  يف 
لها  ك�����ان  كوفيد19-  ج���ائ���ح���ة 
الأطفال،  على  كبري  تاأثري  اأي�ساً 
اإذ اإّنهم ُحرموا اأحياناً من الطعام 
ال��دواء ب�سبب ال�سطرابات يف  اأو 
اإىل  اأدى  مّم���ا  ال�����س��ّح��ي،  ال��ق��ط��اع 
وفاة حوايل 286 األف طفل دون 

�سّن اخلام�سة.
املعلومات  ه��ذه  املنّظمة  واأوردت 
حتت  �سنوياً  ُت�سدرها  درا���س��ة  يف 
الأطفال"  ح��ق��وق  "موؤ�ّسر  ا���س��م 
وفقاً  دول���ة   185 فيها  وت�سّنف 
لالتفاقية  منها  كّل  امتثال  ملدى 
الدولية حلقوق الطفل بناًء على 

بيانات الأمم املّتحدة.
ويف موؤ�ّسر 2022 احتّلت اآي�سلندا 
وال�سويد وفنلندا وهولندا املراكز 
الرتتيب  تّذيلت  حني  يف  الأوىل، 
اأفريقيا  ج���م���ه���وري���ة  م�����ن  ك������ّل 
الو�سطى و�سرياليون واأفغان�ستان 

وت�ساد.
ورئي�سها  املنظمة  موؤ�ّس�ض  وق��ال 
موؤ�ّسر  اإّن  بيان  يف  دولرت  م��ارك 
2022 "مقلق لأجيالنا احلالية 

وامل�ستقبلية من الأطفال".
واأو�سح اأّن "مناخاً يتغرّي ب�سرعة 
وحقوقهم  م�ستقبلهم  الآن  يهّدد 

الأ�سا�سية".
واأعرب دولرت عن اأ�سفه لأنه "مل 
م�ستويات  ك��ب��ري يف  ت��ق��ّدم  ُي��ح��رز 
العقد  خ���الل  الأط���ف���ال  معي�سة 
ذلك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة  امل��ا���س��ي، 
من  ب�����س��ّدة  عي�سهم  �سبل  ت���اأّث���رت 
جّراء اجلائحة". وبح�سب موؤ�ّسر 
ح��ق��وق الأط���ف���ال ل��ل��ع��ام 2022 
منذ  م������رة  لأول  ارت�����ف�����ع،  ف���ق���د 
العاملني  الأط��ف��ال  ع��دد  عقدين، 
اأي  مليوناً،   160 اإىل  ال��ع��امل  يف 
ما ميّثل زيادة قدرها 8.4 مليون 
ط���ف���ل خ�����الل ال�������س���ن���وات الأرب������ع 

املا�سية.

هكذا ميكن احل�سول على فيتامني B12 من م�سادر غري حيوانية
مير  اأن  ميكن  ال��ذي   ،B12 فيتامني  نق�ض  من  الوقاية  ميكن 

جمموعة  النهاية  يف  ي�صبب  ولكنه  اأحد  يالحظه  اأن  دون 
من الأعرا�ض مبا ي�صمل تنميل الأطراف وا�صفرار اجللد 

والعينني، عن طريق تناول اأطعمة معينة، وفًقا ملا ن�صره 
.Insider موقع

اأظهرت درا�سة جديدة اأن التخلي عن اإدارة و�سبط �سغط الدم املرتفع يوؤدي 
اإىل تال�سي فوائد الأدوي��ة، واأن التحكم يف ال�سغط املرتفع هو التزام مدى 

احلياة.
املدى  طويل  التاأثري  لدرا�سة  فور�ست،  وي��ك  جامعة  يف  ال��درا���س��ة  واأج��ري��ت 
لعالج �سغط الدم، وتبني تال�سي الفوائد بعد عامني من التوقف عن تطبيق 

بروتكولت اإدارة �سغط الدم والتحكم فيه.
ويرتفع  اأك��ر  اأو  عاماً   50 الإن�سان  يبلغ  اأن��ه عندما  اإىل  الباحثون  وتو�سل 
�سغط دمه فاإن اإدارة وخف�ض ال�سغط اإىل املعدل ال�سحي يحمي من النوبات 
القلبية وال�سكتة الدماغية وف�سل القلب بن�سبة %25، ويقلل خطر الوفاة 
ا�سرتاتيجيات  عن  التوقف  بعد  تتال�سى  الفوائد  ه��ذه  واأن   ،27% بن�سبة 

خف�ض ال�سغط.
�سخ�ض   9300 فيها  و�سارك  "غاما" الطبية،  دوري��ة  يف  الدرا�سة  وُن�سرت 
املتحدة  ال��ولي��ات  100 مركز طبي يف  50 ع��ام��اً، من  ال���  ف��وق  اأعمارهم 

وبروتوريكو.
لل�سحة  ال���وط���ن���ي���ة  امل����ع����اه����د  واأوق������ف������ت 
ال�����س��غ��ط يف وقت  ب���ال���ت���دخ���الت خل��ف�����ض 
�سابق عما كان خمططاً له، وتابع الباحثون 

امل�ساركني ملدة 4 اأعوام بعد هذا الإجراء.

التحكم يف �سغط الدم 
املرتفع التزام مدى احلياة
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�ش�ؤون حملية

مناق�صة اأحدث الطرق والتقنيات لعالج لدغات الثعابني والزواحف وحت�صري الأم�صال

طبيب وخمت�ص من دولة الإمارات ي�ستفيدون من نتائج الدرا�سات والأبحاث يف علم ال�سموم التي قدمها اخلرباء واملخت�سون   1200

الإمارات بجامعة  والجتماعية  الإن�صانية  العلوم  كلية  يف  جديدة  اأكادميية  برامج   3

برناجما ماج�ستري يف الت�سال واآخر يف اللغة العربية وبرنامج بكالوري�ص يف الدرا�سات الب�سرية وال�سناعات الإبداعية

•• اأبوظبي- الفجر

�سارك نحو 1200 طبيباً وخمت�ساً من دولة الإمارات 
احلادي  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  جل�سات  يف  امل��ت��ح��دة  العربية 
الذي  ال�����س��م��وم،  لعلم  ال��دول��ي��ة  للجمعية  والع�سرين 
نتائج  على  واط��ل��ع��وا  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة  ت�ست�سيفه 
قدمها  وال��ت��ي  ال�سموم،  علم  والأب��ح��اث يف  ال��درا���س��ات 
خرباء وخمت�سون واأ�ساتذة جامعات من خمتلف دول 

العامل.
واأط���ل���ع اأط���ب���اء وخم��ت�����س��ون م���ن م��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  وم��ن  ال�سحية،  للخدمات 
القطاع  م��وؤ���س�����س��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  "�سحة"،  ال�سحية 
ال�سحي يف دولة الإمارات على اأحدث الطرق والتقنيات 
امل�����س��ت��خ��دم��ة يف ع���الج ل��دغ��ات ال��ث��ع��اب��ني وال���زواح���ف، 
بالإ�سافة للتعرف على اأحدث طرق حت�سري الأم�سال 
املوؤمتر  جل�سات  خ��الل  قدمت  حيث  لل�سموم،  امل�سادة 
امل��ح��ا���س��رات ح���ول ال���س��ت��خ��دام��ات الطبية  ع�����س��رات 

لل�سموم وطرق العالج فيها.
10 �ساعات تعليم  ب�  امل�ساركة يف املوؤمتر  وقد اعتمدت 
اأب��وظ��ب��ي، يف حني  ال�سحة يف  دائ���رة  م��ن قبل  م�ستمر 
اأتاحت �سركة اأم�سال اأول �سركة من نوعها يف منطقة 
لها،  مقراً  اأبوظبي  من  تتخذ  والتي  الأو�سط،  ال�سرق 
للم�ساركة  الإم���ارات  دول��ة  الطبي يف  للقطاع  الفر�سة 
وال�ستفادة من نتائج الأبحاث والدرا�سات التي عر�ست 

خالل املوؤمتر جماناً.
ال�سيخ من�سور  �سمو  املوؤمتر حتت رعاية  ويتم تنظيم 
وزير  ال���وزراء  رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
دي���وان ال��رئ��ا���س��ة، ، وب��دع��م وت��ع��اون م��ن وزارة التغري 
اأب���وظ���ب���ي، وهيئة   � امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، وه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
ال�سياحة والثقافة � اأبوظبي، و�سركة اأبوظبي للخدمات 
مهتماً   300 نحو  فيه  وي�����س��ارك  "�سحة"،  ال�سحية 
ح�سورياً و2000 افرتا�سي، ويتحدث خالله قرابة 
137 عاملاً وخمت�ساً وخبرياً يف علم ال�سموم من 37 
واأ�ساتذة  الباحثني  من  العامل  دول  خمتلف  من  دول��ة 
واملهتمني  التنفيذيني،  وامل����دراء  العاملية،  اجل��ام��ع��ات 

بعلم ال�سموم.
و�سهد اليوم الرابع للموؤمتر حما�سرة عامة للدكتور 
جان تيتغات اأ�ستاذ يف جامعة لوفان البلجيكية، تركزت 
حول �سموم العقارب، ومت كذلك عقد عدة جل�سات تابع 
ودرا�ساتهم  اأبحاثهم  نتائج  عر�ض  امل�ساركون  خاللها 
حول علم ال�سموم ال�سريري، حث تراأ�ض اجلل�سة الأوىل 
التقنية  الأ�ستاذ يف اجلامعة  الدكتور تيموثي جنكينز 
يف الدمنارك، والدكتور ريت�سارد دارت الباحث يف �سركة 
كولورادو  الأدوي��ة يف  و�سالمة  لل�سموم  روك��ي ماوننت 

بالوليات املتحدة الأمريكية، وحتدث خاللها الدكتور 
دي��ف��ي��د وي��ل��ي��ام��ز، وال���دك���ت���ورة اآن����ا ب��ن��ت��ور م��ن منظمة 
ال�سحة العاملية حول ا�سرتاتيجية املنظمة للتعامل مع 
وا�سرتاتيجيات  الأفاعي،  لدغات  عن  الناجم  الت�سمم 
عن  واأعربا  ومكافحتها،  الأفاعي  لدغات  من  الوقاية 
�سكرهما لدولة الإمارات، لإتاحة الفر�سة للعديد من 
والت�سهيالت  املوؤمتر  يف  للم�ساركة  الإفريقية  ال��دول 

التي قدمتها �سركة اأم�سال لهذه الدول.
وحت���دث يف ه���ذه اجلل�سة ك��ذل��ك ال��دك��ت��ور ���س��ون بول 
لدغات  الأمريكية عن  ديوك  ال�ستاذ يف جامعة  بو�ض 
حتدث  فيما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  الأفاعي 
الدكتور جوليان وايت من م�ست�سفى الن�ساء والأطفال 
ال�سريرية  ال�����س��م��وم  ع��ل��م  دع����م  ح����ول  اأ����س���رتال���ي���ا،  يف 
تري  الباحث  وتناول  ذكية،  بيانات  بقاعدة  وتعزيزها 
والتنمية  ل��ل��ب��ح��وث  ن��ي�����س��ن��اك  م��ع��ه��د  م���ن  م���اه���اراين 
التابع لوزارة ال�سحة الأندون�سيية، م�ساألة الإ�سعافات 
النائية  املناطق  الأفاعي وعالجها يف  للدغات  الأولية 
يف اإندوني�سيا،  فيما اأجرى عبد الرزاق حبيب الأ�ستاذ 
يف جامعة بايرو كانو يف نيجرييا، مقارنة بني لدغات 
وتناول  والبالغني يف نيجرييا،  الأطفال  الأفاعي عند 
نيو  جامعة  يف  الأ�ستاذ  بهوميك  �سومياديب  الدكتور 
لرعاية  الهيكلية  ال��ق��درة  الأ���س��رتال��ي��ة،  وي��ل��ز  ���س��اوث 
الأولية يف  ال�سحية  الرعاية  الأفاعي يف نظام  لدغات 

الهند.
املوؤمتر  ال��راب��ع م��ن  ال��ي��وم  الثانية خ��الل  اأم��ا اجلل�سة 
ف��رتك��ز ال��ن��ق��ا���ض خ��الل��ه��ا ح���ول ع��ل��م ال�����س��م��وم وعلم 
�سريفينت،  ديني�ض  الدكتور  اجلل�سة  وتراأ�ض  الأدوي��ة، 
الأ�ستاذ يف جامعة باري�ض �ساكالي الفرن�سية، وحتدثت 

لوفان  جامعة  يف  اأ�ستاذ  تيتغات  جان  الدكتور  خاللها 
جامعة  م��ن  �سان�سيز  اإي  اإل���دا  وال��دك��ت��ورة  البلجيكية، 
خارج  احلوي�سالت  حتليل  ح��ول  الأمريكية،  تك�سا�ض 
التعر�سها  بعد  الفئران  ب��الزم��ا  م��ن  املعزولة  اخللية 
ك��ري��اج من  اإي��غ��ور  ال��دك��ت��ور  وا�ستعر�ض  الأف��ع��ى،  ل�سم 
حول  درا����س���ة  �سلوفينيا  يف  ���س��ت��ي��ف��ان  ج���وزي���ف  م��ع��ه��د 
تقوميات  با�ستخدام  للثدييات  املر�سية  الفيزيولوجيا 
بيكولو  جيزيل  ال��دك��ت��ورة  وا�ستعر�ست  الأف��ع��ى.  �سم 
الأفعى  �سم  مركبات  ال��ربازي��ل��ي  بوتانتان  معهد  م��ن 
اجلر�سية، وتثبيط اخلاليا الدبقية يف اجلهاز الع�سبي 
املركزي، فيما تناول الدكتور بيرت اأوبارين من معهد 
الكيمياء احليوية الع�سوية التابع لالأكادميية الرو�سية 

م�ستقبالت الأ�سيتيل كولني من العنكبوتيات.
وا�ستعر�ست الدكتورة �ستيال زامونر من جامعة نوف 
على  ال�سوئي  التعديل  تاأثري  الربازيلية  جولهو  دي 
لدى  الأف��ع��ى  �سم  عمل  بعد  الع�سلية  الأروم���ة  خاليا 
ال�سغار والكبار، وتناول الدكتور األيك�سي كوزمينكوف 
التابع  ال��ع�����س��وي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء احل���ي���وي���ة  م��ع��ه��د  م����ن 
وهيكل  اجلزيئي  الأدوي���ة  علم  الرو�سية  لالأكادميية 
ري��ن لي م��ن معهد كومنينغ  الدكتور  اأم��ا  الأب��ام��ني، 
لعلم احليوان يف الأكادميية ال�سينية للعلوم فتحدث 
ل��ت��ج��ن��ب الت�سمم  ال�����س��م  ال��ق��ن��اة يف غ���دة  ت��ع��دي��ل  ع���ن 

الذاتي.
ناق�ض  للموؤمتر  الرابع  اليوم  الثالثة من  اجلل�سة  ويف 
املتحدثون م�سادات ال�سموم، وتراأ�ض اجلل�سة الدكتور 
عبد الرزاق حبيب، والدكتور وولتون مونتريو، الباحث 
يف معهد بي�سكو�سا كارلو�ض يف بوربورميا يف الربازيل، 
يف  اأ���س��ت��اذ  جنكينز  تيموثي  ال��دك��ت��ور  خاللها  وحت��دث 

البيانات  ت��اأث��ري  ح��ول  ال��دمن��ارك  يف  التقنية  اجلامعة 
لدغات  مع  للتعامل  ط��رق  ابتكار  على  الآيل  والتعلم 
الأفاعي، فيما تناول الدكتور اأ�سي�ض كومار موخريجي 
والتكنولوجيا  للعلوم  املتقدمة  ال��درا���س��ات  معهد  من 
امل��خ��ت��ربي جل���ودة م�سادات  التحليل  ح��ول  ال��ه��ن��د،  يف 
ال�����س��م��وم ال��ت��ج��اري��ة، وك��ي��ف��ي��ة احل��ف��اظ ع��ل��ى جودتها 

وحت�سينها لعالج الع�سة ال�سامة.
يف  ال�ستاذ  غوميز  اإ���س��رتادا  �سيبا�ستيان  الدكتور  اأم��ا 
تطوير  ح��ول  فتحدق  كولومبيا  يف  اأنتيوكيا  جامعة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ع���الج ل��دغ��ات الأف���اع���ي، فيما حتدث 
التجديد  ح��ول  اإ�سبانيا  م��ن  كالفيت  خ���وان  ال��دك��ت��ور 
القدمية،  ال�����س��م��وم  مل�����س��ادات  ال�����س��م��وم  بعلم  امل�ستنري 
وال��دك��ت��ور روي ���س��ي��ربا ف��ريي��را ج��ون��ي��ور م��ن جامعة 
ولية �ساو باولو الربازيلية حول التجربة الإكلينيكية 
م��ت��ع��ددة امل���راك���ز ل��ع��الج ال��ع��دي��د م��ن ل�����س��ع��ات النحل 

الأفريقي، با�ستخدام م�ساد �سم اأبليك اجلديد.
وقدم الدكتور ماثيو لوين الأ�ستاذ يف جامعة كاليفورنيا 
ال�سغرية  درا�سة حول م�سادات اجلزيئات  الأمريكية، 
للدغات الأفاعي خارج امل�ست�سفى، فيما حتدث الدكتور 
يف  ميدجيونون  معهد  من  �سوما�سيكار  �سي�ساجريي 
ولية كاليفورنيا الأمريكية حول تطوير اجليل القادم 

من م�سادات ال�سموم.
وتركز النقا�ض خالل اجلل�سة الرابعة يف اليوم الرابع 
ال�سموم   - الأ���س��ا���س��ي  ال�سموم  علم  ح��ول  امل��وؤمت��ر  م��ن 
اجلل�سة  ت��راأ���ض  ح��ي��ث  الأدوي�����ة،  واك��ت�����س��اف  الطبيعية 
تك�سا�ض  ج��ام��ع��ة  م���ن  ���س��ان�����س��ي��ز  اإي  اإل�����دا  ال���دك���ت���ورة 
ال�ستاذ يف جامعة  نورتون،  راي  والدكتور  الأمريكية، 
ا�ستخدام  ح��ول  حت��دث  وال���ذي  ال�سرتاتلية  م��ون��ا���ض 
م��ث��ب��ط��ات م�����س��ت��ق��ة م���ن ال�������س���م، ك���ع���الج���ات حمتملة 

لالأمرا�ض اللتهابية الع�سبية.
وتناول الدكتور ماجنوناثا كيني من جامعة �سنغافورة 
الوطنية م�ساألة ا�ستخدام ال�سموم للعوامل العالجية 
ديني�ض  الدكتور  وحت��دث  ال��دم��وي��ة،  والأوع��ي��ة  للقلب 
�سريفينت من جامعة باري�ض �ساكالي الفرن�سية حول 
جامعة  م��ن  را����ض  لت�سالن  وال��دك��ت��ور  ال�سموم،  ت��ن��وع 
اجل�سم  مع  ال�سم  عالقة  حول  الأ�سرتاليا  كوينزلند 

احلي يف الأمرا�ض التنك�سية الع�سبية.
درا�سة  رو�سيا  م��ن  بوترييف  دم��ي��رتي  الدكتور  وق��دم 
العنكبوت  ���س��م  م��ن  امل��ع��زول  الببتيد  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول 
فيما  وال�سعال،  املزمنة  الآلم  لعالج  مر�سح  كعقار   ،
حتدث الدكتور اإميي كولرت باركهيل الأ�ستاذ يف جامعة 
اأول�سرت يف اأيرلندا ال�سمالية، حول الببتيد امل�ستق من 
ال�سم، والدكتور جريار لمبو من جامعة كوت دازور يف 

فرن�سا حول عالج مر�ض الكلى املناعي الذاتي النادر.

•• العني - الفجر

بجامعة  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  كلية  اأطلقت 
اأكادميية  ب��رام��ج  امل��ت��ح��دة ث��الث��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
واآخر  الت�����س��ال  يف  ماج�ستري  برناجما  منها  ج��دي��دة 
الدرا�سات  يف  بكالوري�ض  وب��رن��ام��ج  العربية  اللغة  يف 
الب�سرية وال�سناعات الإبداعية بعد اجتيازها مراحل 

العتماد من مفو�سية العتماد الأكادميي. 
وقال الأ�ستاذ الدكتورح�سن النابودة عميد كلية العلوم 
الربامج  ه���ذه  اإط����الق  اأن  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
الكلية  ح��ر���ض  تعك�ض  النوعية  اجل��دي��دة  الأك��ادمي��ي��ة 
على مواكبة احتياجات ومتطلبات �سوق العمل، م�سرياً 
اإىل اأن الكلية حتر�ض با�ستمرار على تقييم ومراجعة 
ب�سكل  املتخ�س�سة  جلانها  ع��رب  الأك��ادمي��ي��ة  براجمها 
برامج  ثالثة  ا�ستحداث  اأن  ال��ن��اب��ودة  واع��ت��رب  دوري. 
"ماج�ستري  العليا  الدرا�سات  يف  اثنان  منها  اأكادميية 
وهو  ثالث  وبرنامج  العربية"  اللغة  يف  واخ��ر  ات�سال 
بكالوري�ض يف الدرا�سات الب�سرية وال�سناعات الإبداعية 
يوؤكد على مرونة الكلية واق�سامها الأكادميية وجلانها 

الأكادميية يف قراءة امل�سهد الأكادميي وربطه بتطورات 
م�ستمرة  الكلية  اأن  اإىل  منوهاً  العمل،  �سوق  وحاجات 
وبراجمها  خططها  ك��ل  وم��راج��ع��ة  تقييم  اإع�����ادة  يف 
الأكادميية مبا ين�سجم مع معايري العتماد الأكادميي 
وحاجة املجتمع من خمرجات ترتقي خلطط الدولة 

التنموية.
رئي�ض  املن�سوري  اأح��م��د  الدكتور  اعترب  جتهته  وم��ن 
ق�����س��م الع�����الم وال�����س��ن��اع��ات الإب���داع���ي���ة اأن اإط����الق 
برناجمني جديدين يف العالم على م�ستوى املاج�ستري 
الب�سرية  ال��درا���س��ات  يف  وال��ب��ك��ال��وري�����ض  الت�����س��ال  يف 
الق�سم  خلطة  تنفيٌذ  هو  اإمن��ا  الإبداعية  وال�سناعات 
الأكادميية  منظومته  وا�ستكمال  والتطور  التو�سع  يف 
يف الت�سال وال�سناعات البداعية، ف�ساًل عن التلبية 
احلقيقية ملتطلبات ال�سركاء يف �سوق �سناعة ال�سحافة 

والعالم الرقمي.
الدرا�سات  يف  الآداب  "بكالوريو�ض  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
الطلبة  متكني  الإبداعية" اإىل  وال�سناعات  الب�سرية 
م��ن اك��ت�����س��اب م��ع��ارف ن��ظ��ري��ة وم���ه���ارات تطبيقية يف 
والت�سميم  الر�سم،  النحت،  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�سوير 

التقاليد  يف  وا���س��ع��ة  معرفة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��رق��م��ي. 
الب�سرية  الثقافة  يف  والإقليمية  العاملية  التاريخية 
ويتيح  والغربية.  والإفريقية  وال�سرقية  الإ�سالمية 
ال�سناعة  العمل يف قطاعات  الربنامج خلريجيه  هذا 
الإب���داع���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة م��ث��ل جم����الت الفنون 
والت�سوير  امل��ت��ح��رك��ة  وال��ر���س��وم  ال��رق��م��ي  والت�سميم 

الفوتوغرايف والفيديو، اأو ريادة الأعمال الإبداعية.
على  ي��ح��ت��وي  ال���ذي  املاج�ستري  ب��رن��ام��ج  ي��ه��دف  فيما 
يف  امل��ت��وازن  ال��ت��دري��ب  اإىل  وب��ح��ث��ي(  )مهني  م�سارين 
م���ه���ارات الت�����س��ال اجل��م��اه��ريي وامل��ف��اه��ي��م وكذلك 
اإىل مهن  بالدخول  املهتمني  لالأفراد  البحثية  املناهج 
الذين  الت�����س��ال  ممار�سي  اأو  اجل��م��اه��ريي،  الت�����س��ال 
اأو  متخ�س�ض،  جمال  يف  التعليم  موا�سلة  يف  يرغبون 
الأفراد املهتمني بالبحث والتدري�ض يف جمال الت�سال 
اجلماهريي. م�سرياً اإىل اإن الهدف الرئي�سي لربنامج 
املاج�ستري املقرتح يف الت�سال اجلماهريي هو �سمان 
اأن ي��ك��ون ه��ن��اك ج��ي��ل ج��دي��د م��ن مم��ار���س��ي الت�سال 
القرن احلادي  بتقنيات  دراي��ة جيدة  الإماراتيني على 
على  القدرة  مع  للتخ�س�ض  عميق  وفهم  والع�سرين، 

تطبيق هذه املعارف واملهارات يف بيئة عاملية.
من جانبه بني الدكتور �سيف املحروقي -رئي�ض ق�سم 
الآداب  "ماج�ستري  برنامج  اأن  واآدابها-  العربية  اللغة 
م�����س��ار واحد  م��ن  واآدابها" ي��ت��األ��ف  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  يف 
والأدبية  اللغوية  العربية  اللغة  مباحث  ب��ني  يجمع 
خالل  م��ن  ال��ط��ال��ب  تخ�س�ض  يتميز  ث��م  وال��ن��ق��دي��ة، 
انه  التي يقدمها. وقال املحروقي  العلمية  الأطروحة 
اأدين يف  اأن ينجز الطالب درجته العلمية بحّد  ُيتوقع 
مطروح  الربنامج  اأن  مو�سحا  درا�سية.  ف�سول  اأربعة 
اأن ي��ك��ون احل�سور  ل��ل��ط��اّلب وال��ط��ال��ب��ات، وق���د ت��ق��رر 
الذي  الر�سمي  اجل��ام��ع��ي  بالتقومي  ملتزما  نظاميا 
تفرًغا  امل��ت��ف��رغ��ني  للطلبة  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  اأق���رت���ه 
ك��ام��اًل اأو غ��ري امل��ت��ف��رغ��ني. واأ����س���ار امل��ح��روق��ي اإىل اأن 
اأهداف الربنامج وخمرجاته تنطلق من روؤية جامعة 
يف  والب��ت��ك��ار  " "الريادة  ع��ل��ى  تن�ض  ال��ت��ي  الإم������ارات 
التعليم العايل، والبحث العلمي وخدمة املجتمع على 
امل�ستويني املحلي والدويل". ويتطّلع اإىل رفد املجتمع 
حتقيق  جانب  اإىل  جمالتهم،  يف  متمّيزين  بباحثني 

ال�سراكة الفاعلة حملياً ودولياً.

�سكرًا لعطائك ي�سارك يف معر�ص ال�سارقة 
للعمل التطوعي ويقدم مبادراته التطوعية

•• ال�شارقة-الفجر:

�سارك فريق "�سكراً لعطائك" يف معر�ض ال�سارقة للعمل التطوعي، وذلك 
لعر�ض اأعماله التطوعية ومبادراته وفر�سه التطوعية، من خالل وجوده 
الداعم لكافة الأفكار واملبادرات والقيم املجتمعية التي جت�سد نهجه الرا�سخ 
يف اإر�ساء اأطر الأعمال التطوعية التي تهدف لرت�سيخ دوره احليوي يف ن�سر 

وتعزيز ثقافة التطوع بني فئات املجتمع املختلفة.
للعمل  ال�سارقة  التنفيذي جلائزة  املدير  البلو�سي،  مو�سى  فاطمة  وقامت 
الفريق وهن عهود  بتكرمي متطوعات  املنظمة،  اللجنة  رئي�سة  التطوعي، 
عبداهلل وح�سة ح�سن و زكية يو�سف، حيث ا�سطلعن بدور مهم يف عر�ض 
الأعمال  يف  امل�ساركة  باأهمية  ال��وع��ي  وتعزيز  التطوعية،  الفريق  ج��ه��ود 

التطوعية واإجناح املعر�ض. 
دوره  يكر�ض  املعر�ض  اإن  العامري  ركا�ض  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  وق��ال 
احليوي واملوؤثر يف ن�سر ثقافة العمل التطوعي، وت�سهيل عملية الن�سمام 
والتثقيفية  والتوعوية  التكاملية  ال��ربام��ج  �سمن  التطوعية،  لالأعمال 
ور�سخت  له  اأ�س�ست  ال��ذي  التطوعي  النهج  مع  يتما�سى  مبا  والتعريفية، 
دعائمه القيادة الر�سيدة، وجعلته واقعاً اإيجابياً ي�ساهم ب�سكل كبري وفعاّل 
كافة  على  التطوعي  العمل  منظومة  ودع��م  التطوعية،  امل��ب��ادرات  دع��م  يف 

امل�ستويات.
من�سة  ميثل  املعر�ض  اأن  اإىل  العتيبة  مانع  بنت  اأ�سماء  الدكتورة  واأ���س��ارت 
مهمة لإعالء القيم التطوعية، واإر�ساء الأطر الداعمة لالأفكار التطوعية، 
التطوعي انطالقاً  الداعمة للعمل  املبادرات  املجتمع على كل  اأف��راد  وحث 
الفئات  نفو�ض  يف  تغر�ض  ال��ت��ي  املعطيات  ك��ل  م��ع  الإي��ج��اب��ي  التفاعل  م��ن 

املختلفة قيم العمل التطوعي.
والروؤى  الأفكار  قيمة  تعك�ض  لعطائك  �سكراً  فريق  مبادرات  اأن  واأ�سافت 
اإىل جمتمع  للو�سول  البناءة والإيجابية  الداعمة لكل ما ميثل اجلوانب 
التكامل يف  التي حتقق  الوطنية  التوجهات  تنفيذ  متفاعل وحري�ض على 
الروؤى وت�سارك اجلهود املخل�سة التي تر�سخ املبادئ التطوعية الطموحة 

التي يتبانها الفريق وي�سعى لتحقيقها يف املجتمع.
اإدارة فريق �سكراً لعطائك  بدوره عرب �سيف الرحمن اأمري رئي�ض جمل�ض 
املعر�ض،  يف  الفريق  من�سة  زي���ارة  على  حر�سوا  ال��ذي��ن  لكل  تقديره  ع��ن 
ال�ست�ساري  املجل�ض  ع�سو  ال��درم��ك��ي  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  خا�سة 
الدعم  �سكر  لعطائك، كما  �سكراً  الفخري لفريق  الع�سو  ال�سارقة،  لإمارة 
وال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��دي��دة م��ن ال�سيخ ال��دك��ت��ور ���س��امل ب��ن رك��ا���ض العامري 
والدكتورة اأ�سماء بنت مانع العتيبة، باأهمية م�ساركة الفريق يف مثل هذه 

املعار�ض.
وقال اإن" احل�سور امل�سرف للفريق يربز دوره الإيجابي وامل�ستدام يف ن�سر 
اأمام م�ساركة  اأنهم  املتطوعني خا�سة  وا�ستقطاب  التطوعي،  العمل  ثقافة 
ا�ستقطاب  مت  كما  املقبل،  ال�سهر  الهمم  اأ�سحاب  اإك�سبو  يف  مهمة  وطنية 
عدد كبري من املتطوعني من خالل ال�ستمارة التي مت و�سعها يف من�سته 
�سكره  موجهاً  التطوعية،  املبادرات  من  عدد  طرح  بجانب  املعر�ض،  خالل 
وتقديره ملتطوعات الفريق عهود عبداهلل وح�سة ح�سن و زكية يو�سف، على 
امل�سرفة عن مبادرات  ال�سورة  املعر�ض وحر�سهن على عك�ض  وجودهن يف 

وقيم وتوجهات فريق �سكراً لعطائك".

جامعة حممد بن را�صد للطب والعلوم ال�صحية تبداأ ا�صتقبال طلبات الت�صجيل للعام الأكادميي 2024-2023 

اجلامعة ت�سارك يف ثالثة معار�ص تعليمية رائدة يف اأبوظبي ودبي وال�سارقة لتوفر للطالب الراغبني بالت�سجيل فر�سة التعرف على اجلامعة  
•• دبي- الفجر

والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حممد  جامعة  اأعلنت 
اجلاري  ال�سهر  خ��الل  م�ساركتها  ع��ن  ال�سحية 
يف ثالثة من معار�ض التعليم العايل الرائدة يف 
وهي  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة 
معر�ض جناح 2022 يف اأبوظبي ودبي، ومعر�ض 
التعليم الدويل يف ال�سارقة. وتاأتي هذه اخلطوة 
الطالب  للتوا�سل مع  اإط��ار م�ساعي اجلامعة  يف 
مبا  ال�سحية  والعلوم  الطب  بدرا�سة  الراغبني 
التي  ال��وا���س��ع��ة  الآف�����اق  ا�ستك�ساف  م��ن  مي��ّك��ن��ه��م 
ت��وف��ره��ا ال��وظ��ائ��ف يف ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�سحية. 
وت�ستعر�ض اجلامعة خالل م�ساركتها العديد من 
فر�ض التعليم العايل املتوفرة يف كلياتها الثالث، 

وهي كلية حمدان بن حممد لطب الأ�سنان، وكلية 
الطب، وكلية التمري�ض والقبالة.

و18   16 ب��ني  جن��اح  معر�ض  فعاليات  وتنطلق 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  يف  اجل������اري  اأك���ت���وب���ر 
اأكتوبر يف مركز دبي  23 و25  للمعار�ض، وبني 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي. وت��وف��ر م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف 
م��ع��ر���ض جن���اح ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ط��الب ال��راغ��ب��ني يف 
متابعة درا�ساتهم اجلامعية للتوا�سل مع ممثلي 
الأك���ادمي���ي���ة واحلياة  ال�������س���وؤون  اجل��ام��ع��ة ح����ول 
وبرنامج  الدرا�سية  وامل��ن��ح  والأب��ح��اث  اجلامعية 
التدريب ال�سيفي الفريد من نوعه الذي تقدمه 
اجل��ام��ع��ة. ك��م��ا ُت�����س��ارك اجل��ام��ع��ة ب��ني 22-19 
التعليم  م��ن معر�ض   18 ال���  ال����دورة  اأك��ت��وب��ر يف 

الدويل الذي ُيقام يف مركز اإك�سبو ال�سارقة. 

وت���اأت���ي م�����س��ارك��ة اجل��ام��ع��ة يف ه���ذه امل��ع��ار���ض يف 
القبول  ب��اب  فتح  مع  تتزامن  حيث  مثايل،  وق��ت 
والت�سجيل يف اجلامعة للعام الأكادميي 2023-
واأ�سبحت  اجل�����اري.  اأك��ت��وب��ر   15 يف   2024
م��ن موؤ�س�سة  اأك��ر م��ن ع��ام ج���زءاً  اجلامعة منذ 
�سحية  منظومة  اأول  الأكادميية،  ال�سحية  دب��ي 
وُتقدم  الإم�������ارات.  دول����ة  يف  متكاملة  اأك��ادمي��ي��ة 
اجلامعة جمموعة متنوعة من الربامج اجلامعية 
يف جمالت الطب وطب الأ�سنان والتمري�ض، مبا 
ملوؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  الأول���وي���ات  م��ع  ين�سجم 
دب���ي ال�����س��ح��ي��ة الأك���ادمي���ي���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف حت�سني 
امل��خ��رج��ات ال�����س��ح��ي��ة م��ن خ���الل اإح�����داث حتول 
جذري يف التعليم.  وُتوفر كلية الطب يف اجلامعة 
ثالثة برامج، هي بكالوريو�ض الطب واجلراحة، 

والدكتوراة  احليوية،  الطبية  العلوم  وماج�ستري 
حمدان  كلية  وتقدم  احليوية.  الطبية  العلوم  يف 
بن حممد لطب الأ�سنان خم�سة برامج للدرا�سات 
الأ�سنان وبرنامج المتياز يف طب  العليا يف طب 
الأ�سنان ملدة عام واحد يف م�ست�سفى دبي لالأ�سنان، 
الأ�سنان  واأكرب م�ست�سفى متخ�س�ض يف طب  اأول 
يف دب��ي. كما تقدم كلية حمدان بن حممد لطب 
الأ�سنان وم�ست�سفى دبي لالأ�سنان برنامج اإقامة يف 
عالج جذور وع�سب الأ�سنان، وهو الأول من نوعه 
يف دولة الإمارات والربنامج الوحيد احلا�سل على 
ال�سحية.  للتخ�س�سات  ال�سعودية  الهيئة  اعتماد 
ال��ت��م��ري�����ض وال��ق��ب��ال��ة يف اجلامعة  ك��ل��ي��ة  وت��ق��دم 
برناجمي املاج�ستري يف متري�ض القلب والأوعية 
الدموية بالإ�سافة اإىل متري�ض الأطفال. جدير 

بالذكر اأن جميع الربامج معتمدة من قبل وزارة 
الرتبية والتعليم يف دولة الإمارات.

اأحمد  ال�سيد  ق���ال  امل��و���س��وع،  ه���ذا  ع��ل��ى  وتعليقاً 
يف  والت�سجيل  القبول  اإدارة  اأول  مدير  العو�سي، 
التعليم  ومعر�ض  جناح  معر�ض  "ُيعد  اجلامعة: 
فر�سة  لنا  ُتتيح  التي  املن�سات  اأب��رز  من  ال��دويل 
الدولة وتعريفهم  اأنحاء  الطلبة من جميع  لقاء 
للوظائف يف قطاع  امل��ح��دودة  غ��ري  ب��الإم��ك��ان��ي��ات 
الرعاية ال�سحية. ومُتثل جامعة حممد بن را�سد 
للطب والعلوم ال�سحية اأهم الوجهات التعليمية 
الأكادميي  التميز  يف  ا�ستثمارها  بف�سل  للطلبة، 
وجناح طلبتها. وندعو جميع املهتمني بالعمل يف 
قطاع الرعاية ال�سحية اإىل زيارة جناح اجلامعة 

يف هذه املعار�ض".
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متثل �صحة الأمعاء عامال اأ�صا�صيا موؤثرا على ال�صحة 
اإدارة  اإىل  وامل��ن��اع��ة  امل��زاج��ي��ة  م��ن احل��ال��ة  ال��ع��ام��ة، 

الوزن.
ويعاين الكثري منا واحدة على الأقل من م�صاكل �صحة 
ال�صعور بالنتفاخ  ال�صائعة، والتي ترتاوح من  الأمعاء 

اإىل املعاناة من حرقة املعدة والإم�صاك.

والذي  بها،  "دماغ" خا�ض  وج��ود  اإىل  وبالإ�سافة 
فاإن  ع�سبية،  خلية  م��ل��ي��ون   150 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
لرتيليونات  م��وط��ن  اأي�����س��ا  ه��ي  اله�سمية  ال��ق��ن��اة 
توفري  يف  حيويا  دورا  تلعب  ال��ت��ي  البكترييا  م��ن 
العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية، و�سبط جهاز املناعة 
اأجزاء  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��دم��اغ  تغيري وظيفة  وحتى 

بعيدة من اجل�سم.
على  كبري  ب�سكل  اأي�����س��ا  اله�سمية  ال��ق��ن��اة  وت��وؤث��ر 
�سحتنا العقلية ومزاجنا، ب�سبب الرتباط املبا�سر 
بني القناة اله�سمية والدماغ، والذي ُيطلق عليه 

ا�سم "حمور القناة اله�سمية".
 Love التغذية يف  اأخ�سائية  ترافرز،  وقالت جو 
اله�سمية  القناة  "اإن   :Your Gut Week
والدماغ يتحدثان مع بع�سهما البع�ض على اأ�سا�ض 

خا�سة  كيميائية  ر�سائل  با�ستخدام  منتظم 
ت��ن��ت��ج��ه��ا ال��ب��ك��ت��ريي��ا ال���ت���ي ت��ع��ي�����ض يف 

اأمعائنا. ومن بني هوؤلء، ميكننا اأن 
الدوبامني وال�سريوتونني،  جند 

اأي�سا با�سم هرمونات  املعروف 
ال�سعادة".

"على  ت����راف����رز:  وت���اب���ع���ت 
الت�سال  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

ب������ني حم�������ور الأم������ع������اء 
والدماغ ثنائي الجتاه، 
اأكر  اإر�سال  يتم  فاإنه 

من 80 

% من الر�سائل من القناة اله�سمية اإىل الدماغ، 
اإذا كانت الظروف غري  ولي�ض العك�ض. ومع ذلك، 

مواتية يف اأي مكان، فقد يوؤثر ذلك على الآخر".
واأ�سارت: "�سحة اأمعائنا لها تاأثري لي�ض فقط على 
عملية اله�سم ولكن اأي�سا على نظام املناعة واإدارة 
ال��وزن، لذلك مع القليل من التغذية، لن ت�ساعد 
بل  فح�سب،  العقلية  �سحتك  اله�سمية  ال��ق��ن��اة 

�ست�ساعد اأي�سا �سحتك اجل�سدية".
اأمعائك  �سحة  حت�سني  يف  تاأمل  كنت  اإذا  ولذلك، 
ول��ك��ن��ك غ��ري م��ت��اأك��د م��ن اأي���ن ت��ب��داأ، ف��اإل��ي��ك �ستة 

جمالت رئي�سية يجب الرتكيز عليها اأول.

ادعم مناعتك
ه��ن��اك ع��الق��ة ق��وي��ة ب��ني ���س��ح��ة الأم���ع���اء وجهاز 
البكترييا  "اإن  ت���راف���رز:  وق��ال��ت  امل��ن��اع��ة. 
اأجهزتنا  ُتعّلم  اأمعائنا  يف  امل��وج��ودة 
امل��ن��اع��ي��ة م���ا ه���و ����س���ار وم����ا هو 
غ���ري ����س���ار. وي�����س��اع��د ه����ذا يف 
املناعي  اأن اجلهاز  التاأكد من 
عند  ف��ع��ل��ه  رد  يف  ي���ب���ال���غ  ل 
امل�سادات  مل����ول����دات  ت��ع��ر���س��ه 
حتت  اللتهاب  على  ويحافظ 

ال�سيطرة".
البكترييا  ومع ذلك، فاإن هذه 
"تزدهر"  امل���ه���م���ة 

الألياف  من  الكثري  ناأكل  عندما  لرتافريز،  وفقا 
جيدا  ون��ن��ام  ال��ت��م��اري��ن،  ببع�ض  ون��ق��وم  النباتية، 

ونتحكم يف التوتر.
الريا�سية  التمارين  اأن  الدرا�سات  اإحدى  ووجدت 
"البوتريات"  ت�������س���م���ى  ب���ك���ت���ريي���ا  من�����و  ت�����ع�����زز 

.)butyrate(
بطانة  اإ���س��الح  يف  ال��ب��وت��ريات  ت�ساعد  اأن  ومي��ك��ن 
مينع  اأن  يحتمل  م��ا  الل��ت��ه��اب،  وتقليل  الأم���ع���اء 
ومقاومة  الأم��ع��اء  التهاب  مر�ض  مثل  الأم��را���ض 
اإىل مر�ض  ت����وؤدي  اأن  وال��ت��ي مي��ك��ن  الإن�����س��ول��ني، 

ال�سكري.

تناول 30 نوعا من النباتات 
يف الأ�سبوع

ترتبط ميكروبيوتا 
املتنوعة  الأمعاء 
اأف�سل،  ب�����س��ح��ة 
وم����������������ن اأج������������ل 
على  احل������ف������اظ 
البكترييا،  ازده��ار 
اإطعامها  اإىل  حتتاج 

جيدا.
اأن  درا���������س��������ة  ووج�������������دت 
يتناولون  الذين  الأ�سخا�ض 
30 نوعا من الأطعمة النباتية 
اأ���س��ب��وع من  ك��ل  اأك��ر  اأو  املختلفة 
اأكرب  ع��دد  لديهم  ي��ك��ون  اأن  امل��رج��ح 
اأولئك  من  الأم��ع��اء  يف  امليكروبات  من 

الذين ياأكلون 10 اأو اأقل.
تناولك  "لزيادة  ت���راف���رز:  ال�����س��ي��دة  وق���ال���ت 
ع����ادات جديدة  ال��ن��ب��ات��ي��ة، ح���اول تبني  ل��الأط��ع��م��ة 
الطهي،  عند  الكاملة  املعكرونة  اإىل  التبديل  مثل 
اأو  اإىل طبقك  اإ�سايف من اخل�سار  اإ�سافة جزء  اأو 

تناول وجبة خفيفة من املك�سرات والبذور".

احل�صول على ق�صط كاف من النوم
النوم الكايف اأمر بالغ الأهمية لل�سحة العامة، لكن 

حرمان نف�سك من النوم ميكن اأن يعطل التوا�سل 
بني الأمعاء والدماغ.

واأو�سحت ترافرز: "البكترييا املوجودة يف الأمعاء 
املركزي  الع�سبي  اجل��ه��از  م��ع  م��ب��ا���س��رة  ت��ت��وا���س��ل 
م�ستويات  على  النوم  ا�سطرابات  توؤثر  اأن  وميكن 

البكترييا يف الأمعاء".
الكورتيزول،  ال��ت��وت��ر،  ت��ف��رز ه��رم��ون  ال��ن��وم  وق��ل��ة 
وفقا  الأمعاء،  نفاذية  دورا يف م�ساكل  يلعب  ال��ذي 

لهرني فورد هيلث.
اله�سمية  "القناة  ب��ا���س��م  ه���ذا  ي��ع��رف  اأن  ومي��ك��ن 
الطعام  تر�سيح  عملية  ت�سف  وال��ت��ي  املت�سربة"، 

وال�سموم من خالل الأمعاء اإىل جمرى الدم.
فورد  "هرني  يف  ب���اري�������ض،  ري����ان  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
جمموعة  اإىل  ه����ذا  ي�����وؤدي  اأن  "ميكن  هيلث": 
الن��ت��ف��اخ واللتهاب  ذل���ك  امل�����س��ك��الت مب��ا يف  م��ن 
يف  وال��ت��غ��ريات  الغذائية  واحل�سا�سية  امل��ع��دة  واآلم 

ميكروبيوم الأمعاء".
البالغون  يح�سل  اأن  يجب  املثالية،  الناحية  ومن 
ال��ن��وم كل  اإىل ت�سع �ساعات م��ن  ب��ني �سبع  م��ا  على 

ليلة، وفقا للخرباء ال�سحيني.

ادخل يف الطبيعة
وف��ق��ا ل��رتاف��رز، ف���اإن ق�ساء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت يف 
الهواء الطلق له تاأثري كبري على بكترييا الأمعاء.

جوا  امل��ح��م��ول��ة  امل��ج��ه��ري��ة  "اجلزيئات  واأ�����س����ارت: 
م�ستعمرة من قبل جمموعة متنوعة من البكترييا 
التي ت�سق طريقها اإلينا عرب الهواء الذي نتنف�سه. 
الأماكن  من  لال�ستفادة  املف�سلة  الطرق  واإح��دى 
اأن  ال��ع��ل��م  ُي��ظ��ه��ر  ح��ي��ث  الب�ستنة،  ه��ي  اخل��ارج��ي��ة 
ال�سم�ض  واأ���س��ع��ة  اخل�����س��راء  للم�ساحات  التعر�ض 
اأثبت  قد  ذل��ك حدائقنا،  الطلق، مبا يف  الهواء  يف 
من  واحل���د  العقلية،  ال�سحة  حت�سني  يف  جن��اح��ه 
اأعرا�ض الكتئاب والقلق، مع وجود تاأثري اإيجابي 

على تقليل التوتر".
يف  النهار  ل�سوء  نف�سك  بتعري�ض  اأي�سا  وُين�سح 
ال�سباح الباكر مل�ساعدة ج�سمك على معرفة وقت 

النوم ليال.

تتبع ما تاأكله وت�صربه
من الطرق ال�سهلة ملراقبة �سحة القناة اله�سمية 
اأي  ومالحظة  بال�سبط،  وت�سربه  تاأكله  ما  تتبع 

اأعرا�ض قد تواجهها.
ب�سيطة  طريقة  "هناك  ت��راف��رز:  ال�سيدة  وق��ال��ت 

الطعام  مب��ذك��رات  الح��ت��ف��اظ  وه��ي  بذلك  للقيام 
والأعرا�ض، حيث ميكنك تدوين الطعام وال�سراب 
الأع��را���ض، ثم  اإىل جنب مع  تتناوله، جنبا  ال��ذي 
اخت�سا�سي  اأو  ال��ع��ام  طبيبك  م��ع  ذل���ك  م�����س��ارك��ة 
التغذية، الذي �سيكون قادرا على ذلك. للم�ساعدة 

يف حتديد اأي حمفزات".

لها تاأثري على نظام املناعة واإدارة الوزن

اأمعائك �سحة  اإ�سالح  يف  ت�ساعدك  ب�سيطة  طرق   5

ما اأ�سباب التهاب اللثة وكيفية الوقاية منه؟

وي�سري الأخ�سائي يف برنامج تلفزيوين، اإىل اأن ال�سبب الأول 
ب�سورة  الأ�سنان  وتنظيف  النظافة  �سوء  هو  اللثة  للتهاب 
اأك��ر خطورة لأمرا�ض  اأخ��رى،  اأ�سبابا  ولكن هناك  خا�سة. 
جتويف الفم: تنك�ض دواعم ال�سن، التهاب اللثة، �سوء اإطباق 
الأ�سنان، والرت�سبات اجلريية. لذلك يجب مراجعة طبيب 
الأ�سنان  لتنظيف  ال�سنة  يف  م��رة   2-1 الأق��ل  على  الأ�سنان 

وفح�سها.
وي�سيف، من عالمات اأمرا�ض اللثة، رائحة كريهة من الفم، 

نزف الدم عند تنظيف الأ�سنان وعدم ثباتها.
وي�سري، اإىل اأن التهاب اللثة من امل�سكالت املنت�سرة، حتى اأنه 
بالنزيف  التحكم  لكيفية  كثرية  ن�سائح  النرتنت  �سبكة  يف 

والأعرا�ض الأخرى. ولكن لي�ست جميعها مفيدة واآمنة.

العتناء  يجب  اللثة،  التهابات  مكافحة  اأج��ل  من  وي�سيف، 
بنظافة الأ�سنان وجتويف الفم.

والل�سان  الأ�سنان  الفم ككل-  "نتحدث عن جتويف  ويقول، 
والغ�ساء املخاطي مبا فيه املحيط بالأ�سنان".

ما اأ�صباب التهاب اللثة وكيفية الوقاية منه؟

ا�ستخدام جهاز ري الأ�سنان
تنظيف  يف  والفعالة  امل�ستخدمة  الطرق  بني  من  وي�سيف 
"جهاز ري الفم"، الذي بف�سله  ا�ستخدام  جتويف الفم هو 
وحتت �سغط تيار املاء ميكن اإزالة بقايا الطعام والبكترييا 
املناطق  فيها  مب��ا  الفم  جتويف  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  املر�سية 
التي يتعذر الو�سول اإليها. ويوؤكد على اأن ا�ستخدام تيار املاء 

يجب اأن يكون نادرا. ويجب ملء اجلهاز منا�سفة مباء مغلي 
وحملول مطهر له طعم لطيف، ويوجه تيار املاء نحو خط 

اللثة وبني الفوا�سل بني الأ�سنان.
وي�سيف، يجب اأي�سا اإيالء الهتمام باختيار فر�ساة الأ�سنان، 
حيث يجب قبل �سرائها ا�ست�سارة الطبيب الذي يحدد نوعها 

ودرجة ق�ساوتها.

يف  املن�صورة  الن�صائح  تنفع  وهل  منه،  الوقاية  ميكن  وكيف  اللثة  التهاب  اأ�صباب  الأ�صنان،  وجراحة  طب  اأخ�صائي  �صارغورد�صكوي،  غينادي  الدكتور  ك�صف 
النرتنت؟
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العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
انذار عديل بالن�سر

رقم )2022/151216(
امل�ن�ذره : ق�سر امللوك للعقارات )�ض م خ( 

املنذر اليها : �سركة فور برذر خلدمات تو�سيل الطلبات
توجه املنذره الإنذار العديل املاثل اإىل املنذر اإليها وتخطرها بطلب �سداد مبلغ )12600 درهم( 
القيمة الإيجارية امل�ستحقة مقابل ال�سيك رقم )3( املوؤرخ يف 2022/4/25 وال�سيك رقم )4( 
املوؤرخ يف 2022/6/25 امل�سحوبان علي بنك الإمارات دبي الوطني وذلك خالل فرتة اأق�ساها 
�سهر )ثالثون يوماً( من تاريخ اإعالن املنذر اإليها بالإنذار املاثل مع ما ي�ستجد من قيمة اإيجارية، 
ويف حالة عدم �سداد القيمة الإيجارية املطالب بها تخطر املنذرة املنذر اإليه اأنه بعد انتهاء املهلة 
املطالبة  للقانون بخ�سو�ض  القانونية طبقاً  املنذرة لتخاذ كافة الجراءات  القانونية �ست�سطر 
بالإخالء مع املطالبة ب�سداد القيمة الإيجارية حتى تاريخ الإخالء التام مع اإح�سار �سهادة براءة 
ذمة من الكهرباء واملياه و�سداد ر�سومها وحتتفظ املنذرة بحقها القانوين كاماًل مبطالبة املنذر 
اليه بالتعوي�ض عن العطل وال�سررعن اأي تاأخري او اأعمال �سيانة ، مع اإلزام املنذر اإليه حتمل 

كافة الر�سوم وامل�سروفات واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإخطار عديل بالن�سر

رقم )2022/151202(
املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( - بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليه : عمر ممدوح الورداين حممد - م�سر اجلن�سية
)جمهول حمل القامة(

فاإن املخطر يخطر املخطر اإليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 
واربعة وثمانون درهما وامل�سروفات وذلك يف مدة  وخم�سمائة  الف  واربعون  ثالثة  درهم   43584
اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني اإىل اإتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية ببيع ال�سيارة “ فورد مو�ستاجن - ا�سود اللون - لوحة رقم 28057 خ�سو�سي - 
كود - w اإمارة دبي - موديل ال�سنع 2015 “ واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ماينتج عن ذلك من 
م�سروفات ق�سائية ومقابل اأتعاب املحاماة وفقاً للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية. 
ويعد هذا الإخطار مبثابة اإخالء مل�سوؤولية املخطر عن فقدان اأية ممتلكات اأو متعلقات �سخ�سية داخل 
اإليه كونه لي�ض اجلهة التي قامت مب�سادرة ال�سيارة مو�سوع  ال�سيارة املراد بيعها قد تخ�ض املخطر 

الإخطار مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإخطار عديل بالن�سر

رقم )2022/151198(
املخطر : بنك دبي الإ�سالمي ) �ض.م.ع ( - بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليه : تامر حممد عبداحلليم عبدالعليم - م�سر اجلن�سية
)جمهول حمل القامة(

ذمته مبلغ وقدره  املرت�سد يف  املبلغ  �سداد  وب�سرورة  بالوفاء  ويكلفه  اإليه  املخطر  املخطر يخطر  فاإن 
فل�سا  وثالثون  و�سته  درهما  و�ستون  وخم�سه  و�ستمائة  ال��ف  وخم�سون  �سبعة  دره��م   57665.36
وامل�سروفات وذلك يف مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر 
رقم  لوحة   - اللون  احمر   - كيكز  “ني�سان  ال�سيارة  ببيع  القانونية  الإج���راءات  كافة  اإتخاذ  اإىل  اأ�سفني 
2020 “واملرهونة للمنذر مع حتملكم  ال�سنع  موديل   - دبي  اإمارة   T  - كود   - خ�سو�سي   15098
175 من   ،  172 للمادة  املحاماة وفقاً  اأتعاب  كافة ماينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل 
قانون املعامالت التجارية. ويعد هذا الإخطار مبثابة اإخالء مل�سوؤولية املخطر عن فقدان اأية ممتلكات 
التي قامت  اإليه كونه لي�ض اجلهة  املخطر  بيعها قد تخ�ض  امل��راد  ال�سيارة  اأو متعلقات �سخ�سية داخل 

مب�سادرة ال�سيارة مو�سوع الإخطار - مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70392
اإخطار عديل بالن�سر

رقم )2022/151199(
املخطر : بنك دبي الإ�سالمي )�ض.م.ع( - بوكالة املحامية / رميا اجلر�سي

املخطر اإليه : حممد وقار الدين حممد معني الدين - الهند اجلن�سية
)جمهول حمل القامة(

فاإن املخطر يخطر املخطر اإليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املرت�سد يف ذمته مبلغ وقدره 
واثنان و�ستون درهما وامل�سروفات وذلك يف مدة اأق�ساها  ومائة  الف  وع�سرون  �ستة  درهم   26162
خم�سة اأيام من تاريخ ا�ستالم هذا الإخطار العديل واإل �سوف ن�سطر اأ�سفني اإىل اإتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية ببيع ال�سيارة “ ني�سان تيدا - ف�سي اللون - لوحة رقم 93503 خ�سو�سي - كود G - اإمارة 
2015 “واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ماينتج عن ذلك من م�سروفات  دبي - موديل ال�سنع 
ق�سائية ومقابل اأتعاب املحاماة وفقاً للمادة  172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية . ويعد هذا 
الإخطار مبثابة اإخالء مل�سوؤولية املخطر عن فقدان اأية ممتلكات اأو متعلقات �سخ�سية داخل ال�سيارة 
املراد بيعها قد تخ�ض املخطر اإليه كونه لي�ض اجلهة التي قامت مب�سادرة ال�سيارة مو�سوع الإخطار. 

مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة كلباء الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
املرجتعة  ال�سيكات   KLBEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0000295/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ح�سني اأحمد فرج البلو�سي 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املحكوم له / م�سرف 

اأبوظبي الإ�سالمي  يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد 
الر�سوم  �سامال  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب  احلكم  ان  ومبا   ، لذلك 
التنفيذي  ال�سند  يف  جاء  ما  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك  درهم   411536 وامل�ساريف 
امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف 
اجلربي  التنفيذ  اإجراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة 

املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70533
ح�سور اجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2022/716 تعيني خربة - دبي
املتنازع �سده : مينا عبدالروؤوف حبيب �سمعان. 

يف ال�دع�وى املذكورة اأعاله بن�اء على تكليف حمكم�ة دبي، بن�دبي خبرياً ح�س�ابياً يف الدعوى 
املذكورة اأعاله املرفوعة من : م�ري�م عم�اد ع�زم�ي جن�دي )املتنازع�ة( �س�دكم، وعلي�ه يرجى 
م�س��تندات  م�ن  ل�دي�كم  م�ا  وت�ق�دي�م  وكياًل معتم�داً مي�ثلكم  اأو  اخلب��رة  ح�س�وركم يف جل�س�ة 
 06:00 24/10/2022 ف�ي ت�م�ام ال��س�اعة  تخ���ض ال�دع�وى وذل�ك ي�وم الإثنني املواف�ق 
م�س�اء يف مق�ر مكت�ب اخلبري/ حمم�د ع�ل�ي خ�ل�ي�ف�ة ب�ن ح�م�ي�دان الفال�س�ي اإم�ارة دب�ي - �س�ارع 

ال�سيخ زاي�د - مرك�ز م�زاي�ا �س�ن�ت�ر م�دخل ب - الطابق 1- مكت�ب  1010
موبيل : 0506551333

هاتف : 044328643
اخلبري احل�سابي 
حممد علي خليفة بن حميدان الفال�سي 

اإعالن اإجتماع خربة 

70021

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

MOJAU_2022- 0085753 رقم املعاملة
اإخطار علي

املخطر : عمر بابر بابر فاروق - باك�ستاين اجلن�سية
العن�وان : ال�سارقة - اخلان - �سارع التعاون - هاتف : 0563425510

املخطر اليه - حممد توحيد احمد امداد اهلل - باك�ستاين 
العنوان : ال�سارقة - املجاز - �سارع اخلان - برج حفيت - �سقة 702- خلف حمطه ادنوك - هاتف رقم : 

0545039905
مو�سوع الإخطار : دفع قيمة �سيك

الوقائع : حيث اأن املخط�ر اليه حرر �سيك رقم )000002( ل�سالح املخطر بقيمة )40،000( درهم 
اربعون الف درهم ال�سيك م�سحوبه على )بنك المارات دبي الوطني( : ي�ستحق تاريخ  2022/08/20 

احل�ساب مغلق 
وحيث ان املخطر اليه يرف�ض �سداد على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية ،

وعليه فان املخطر يرغب يف انذار املخطر اليه ب�سرورة دفع قيمة ال�سيك وال �سوف ي�سطر ا�سفا لتخاذ 
الجراءات القانونية �سده و ا�سعرك ب�سداد املبلغ يف مدة اق�ساه 5 ايام ،

وعليه يلتم�ض املخطر من �سعادة الكاتب العدل اإخطاركم بهذا ر�سميا ،
الكاتب العدل     

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0084192
املخط�ر/ �سي�ض ناث �سودري - اجلن�سيه الهند - احمل هويه رقم 784195735831356  وميثله بالوكالة ال�سيد 

 SH20210408A11830 موكي�ض كومار مي�سرا مبوجب وكالة م�سدقه لدى كاتب العدل برقم /
العن�وان / ال�سارقه - الروله هاتف رقم / 0507824332

املخطر اإليه / ادهري �سيل رام هاري �سيل - اجلن�سيه الهند - ويحمل هويه رقم 784198379514353 
العن�وان/ ال�سارقه - الروله - هاتف رقم / 0557083036.

املو�سوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 7500 درهم
بني  جتاريه  عالقه  اماراتي(  درهم  خم�سمائة  و  اآلف  )�سبعه  درهم  املخطر اإليه حرر �سيك للمخطر مببلغ 7500 
الطرفني وحيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيك توجه املدعى ل�سرف ال�سيك اإل اأنه ارتد دون �سرف ب�سبب احل�ساب مغلق 
بنك  على  وامل�سحوب   2021/01/23 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   7500 مببلغ   000008 ال�سيك   : كالتايل  وبيانه 

راأ�ض اخليمه الوطني �ض م ع 
وحيث اإن املدعي عليه قد تعذر بالوفاء باملبلغ رغم م�سى تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون 
جدوى، لذلك ، فاأننا نخطركم ب�سرورة �سداد املبلغ املذكور خالل خم�سة اأيام من تاريخ اإخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ 

الإجراءات القانونية.  واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الإخطار للعلم مبا جاء به، 
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات )ال�سارقة(   

70533

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر 

يف الدعوى 2022/727 جتاري جزئي 

بناء على طلب / مدعي / �سركة مبارك واأولده للنقل العام - اجلن�سية 
اىل / مدعي عليه / �ستاليون انرتبرايزز �ض م ح ذ م م  اجلن�سية 

او  �سخ�سيا  الإبتدائية  را�ض اخليمة  امام حمكمة  باحل�سور  فانت مكلف 
املوافق  الإث��ن��ني  ي��وم  من   9.00 ال�ساعة  يف  عنك  معتمد  وكيل  بوا�سطة 
بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالإجابة   2022/10/24
الوقت  اإر���س��ال وكيل عنك يف  اأو  ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور  ودف��وع 

املحدد فاإن املحكمة �ستبا�سر الدعوى  غيابيا.   
          مكتب اإدارة الدعاوى الإبتدائية

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - نا�سر جمعه �سامل ال�سحي   
املرجتعة  ال�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006434/ 

اإىل املحكوم عليه : نا�سر جمعه �سامل ال�سحي 
العنوان : م�سجون باإمارة ال�سارقة ، ال�سجن املركزي 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ احمد �سيف خليفة ال�سام�سي ، اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان 

احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 203350.0  
تاريخ  يوما من   )15( اأعاله خالل  اليه  امل�سار  التنفيذي  ال�سند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  انت  لذلك 
اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة 
اأمام املحكمة املذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ  يوم - املوافق - ال�ساعة - 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  
جاكوب   فارغي�ص  جاكوب  2-براكا�ص  باندي  دايا�سانكار  كومار  براديب   -1

اإخطار دفع يف الق�سية رقم SHCEXCISUBDIS2022 /0006365 منازعة التنفيذ املو�سوعية 
اإىل املحكوم عليه : 1- براديب كومار دايا�سانكار باندي 2-براكا�ض جاكوب فارغي�ض جاكوب  

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة احلديد وال�سلب الدولية لل�سناعة - ذ م م  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 

ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : 
املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 850.0 درهم

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

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70392

تغيري ا�سـم / �سامله حممد نا�سر عبداهلل الربيكي 
تقدمت املواطنة )�سامله حممد نا�سر عبداهلل الربيكي( 
بطلب اىل ق�سم التوثيق - ابوظبي بتغيري ا�سمها من 

)�سامله( اإىل )�سالمه( 
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

العالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�ص ق�سم التوثيق العام

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى  اأم القيوين الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(    جتاري   UAQCFICIPOR2022 /0000532 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد علي �سعيد �سعيد  
جمهول حمل الإقامة  

اإدارة الدعوى ام  اأمام مكتب   2022/11/16 انت مكلف باحل�سور بجل�سة 
مدير  )مكتب  رقم   مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة  الإحتادية  القيوين 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الدعوى( 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة ايام 
بو�سفك   - اعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  يف  للنظر  وذلك  الن�سر  تاريخ  من 

مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/19   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/18944( 

  املنذر / بنك دبي الإ�سالمي  
  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���ض  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / زايد حممد �سعيد احمد - اليمن اجلن�سية - وعنوانه اإمارة را�ض اخليمة منطقة الرفاعة - بجانب م�سجد ال�سديق - بناية رقم 

 0529991098 رقم  هاتف   -  5 رقم  �سقة   -  13
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )53602( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
�سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )53602( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية 

على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2020ابي�ضتويوتا كورول5ابوظبي14766
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار، وال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/18839( 

  املنذر / بنك دبي الإ�سالمي  
  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���ض  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / رهودورا مور�سيالرابي - فلبينية اجلن�سية - وعنوانه اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة الرفاعة - بجانب م�سجد ال�سديق - بناية رقم 

 0506267598 رقم  هاتف   -  5 رقم  �سقة   -  13
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )11147( درهم

حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�سد متويل الخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�سالح املنذر اليه ، وحيث ان املنذر اليه تخلف عن 
�سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )11147( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة 
�سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات القانونية 

على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

2017ف�صي  ني�صان كيك�ض 111.6ابوظبي83798
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار، وال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإخطار عديل - رقم الت�سديق )2022/19034( 

  املنذر / بنك دبي الإ�سالمي  
  وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�سفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�سي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة 
دبي  بنك  عن  وكيله  ب�سفتها   ،  2020/4/8 بتاريخ   2020/7696 برقم  اخليمة  راأ���ض  بامارة  العدل  الكاتب  لدى  امل�سدقة  القانونية 
ال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم 2019/1/4646 وعنوانه امارة دبي - منطقة ديرة 

بور�سعيد - بناية بزن�ض بوينت - الطابق الول مكتب 101 متحرك 0561456922
املنذر اليه / �سيد عبدالرحمن كوفيال عبدالرحمن - هندي اجلن�سية وعنوانه اإمارة راأ�ض اخليمة - منطقة الرفاعة - بجانب م�سجد ال�سديق 

- بناية رقم 13 - �سقة رقم 5 - هاتف رقم 0544583131 
املو�سوع/اإخطار عديل ب�سرورة �سداد مبلغ )47170.15( درهم

اليه تخلف  املنذر  ان  ، وحيث  اليه  املنذر  ل�سالح  ادن��اه  بياناتها  التايل  املركبة  الخ��ري مبلغ  بق�سد متويل  املنذر  اليه مع  املنذر  تعاقد  حيث 
عن �سداد اق�ساط املركبة ل�سالح املنذر حتى تر�سد بذمته مبلغ )47170.15( درهم وحيث ان املنذر قد طالب املنذر اليه مرارا وتكرارا 
ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�سد بذمته ال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا ، وحيث ان للمنذر احلق يف بيع املركبة املرهونة اليه واتخاذ الجراءات 

القانونية على املركبة التي بياناتها

�صنة ال�صنعلون املركبةنوع املركبةالفئةجهة الرتخي�ضرقم املركبة

RED2018تويوتا كورول �صيدان4ابوظبي69347
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة اأق�ساها خم�سة اأيام من تاريخ ت�سليمكم هذا الخطار، وال �سن�سطر ا�سفني اىل 

ا�ستكمال الجراءات القانونية جتاهكم لتح�سيل حقوقنا وفقا ل�سحيح القانون مع حتميلكم امل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
املنذر/طارق فتحي حممود 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
  3090/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- حمدان عبداهلل عبدالعال اأبو طه

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/طالل غازي �سعيد

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )167450( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

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

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بالن�سر        

                  يف  املنازعة رقم:3736/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثانية رقم 751

مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )250000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  . 

املتنازع:حممد ريا�ض حمبوب - واخرون
عنوانه:المارات - امارة دبي - ند احلمر - ديره - دبي - �سارع A7 - مبنى بناية ورثة نا�سر را�سد لوتاه - 
�سقة الول - �سقة 105 - بجوار �سركة هريومون خلدمات ال�سحن - وميثله:عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن 

بن ن�سيب 
املطلوب اإعالنهم :  1- احمد اهلل �سردار حممد 2- رحمت اهلل رحيمي 3- هدايت اهلل نورى  -  �سفتهم : 

متنازع �سدهم 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )250000( 
و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم 
ال�ساعة:09:00  امل���واف���ق:2022/10/31  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة-  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
�سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:3651/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الثالثة ع�سر رقم 762
مو�سوع املنازعة : الزام املتنازع �سده ب�سداد مبلغ )11.000( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 

ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سيتدفا�ست موفر خدمات ال�سركات

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة - �سارع ال مكتوم - برج الرمي - الطابق الثالث مكتب رقم 302
وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى العامري 

املطلوب اإعالنه :  1- كري�سبني جونيور اديول  -  �سفته : متنازع �سده 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املتنازع �سده ب�سداد مبلغ )11.000( درهم مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة- 
امل��واف��ق:2022/10/24 ال�ساعة:09:00 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد لذا  وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6860/2020/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، الدعوى رقم 2019/1485 جتاري كلي  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 
وقدره )114178.50( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري
 - - ت:044266024  لل�سيارات  الفطيم  ووك��ال��ة  امل�سعود  بناية  ب��ج��وار   - امل��ط��ار  ���س��ارع   - دب��ي  ع��ن��وان��ه:ام��ارة 

متحرك:0502429874 - �ض.ب:118385 - الرقم املكاين:1842279152
املطلوب اإعالنهما : 1- �سونيتا امارجيت �سينغ �سينغ امارجيت 2- �سكيل نور نور ال�سالم - �سفتهما : منفذ 

�سدهما
مو�سوع الإعالن : قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/10/7 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
العقار رقم 2104 رقم الر���ض 33 منطقة  التبليغ وال بيع  تاريخ  )1141778.50( دره��م خالل 15 يوم من 
املزايدة وفقا  ابراج بحريات اجلمريا - برج جولد كر�ست فيوز 2 والعائدة لكم بطريق  الثنية اخلام�سة - 

ملقت�سيات ن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70021

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:1989/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى اخلام�سة رقم 404

مو�سوع الدعوى : �سحيفة دعوى للمطالبة بف�سخ التفاق التجاري املربم مابني املدعية واملدعي عليها الثابت مبوجب امر ال�سراء رقم 200007 
بتاريخ 2021/1/7 والفاتورة رقم: KSA /0032/06/21/ EDWC/R تاريخ 2021/7/6 وبالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)1.521.603( ريال �سعودي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ )1.490.156.54( درهم اماراتي والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة واحتياطيا بندب خبري ح�سابي بالدعوى لالطالع على �سحيفة الدعوى وم�ستندات املدعية 

اثباتا لرت�سد قيمة املديونية يف ذمة املدعي عليها . 
املدعي:�سركة اخلليج خلدمات طحن املعادن )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

عنوانه:ال�سعودية اململكة العربية ال�سعودية - مدينة اجلبيل - منطقة اجلبيل التجارية - مبنى غرفة التجارة - الدور الثاين - مكتب رقم 221 - 
العنوان:املختار امارة دبي - اخلليج التجاري - فندق الوبري - مكتب 1104 - وميثله:اأبوبكر عبدالقادر حممد يو�سف كرم�ستجي

املطلوب اإعالنه :  1- ما�سرت �ستار ميدل اي�ست لتجارة معدات واآليات البناء �ض.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة �سحيفة دعوى للمطالبة بف�سخ التفاق التجاري املربم مابني املدعية واملدعي 
عليها الثابت مبوجب امر ال�سراء رقم 200007 بتاريخ 2021/1/7 والفاتورة رقم: KSA /0032/06/21/ EDWC/R تاريخ 2021/7/6 
وبالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )1.521.603( ريال �سعودي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ )1.490.156.54( درهم اماراتي 
بالدعوى  ح�سابي  خبري  بندب  واحتياطيا  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
لالطالع على �سحيفة الدعوى وم�ستندات املدعية اثباتا لرت�سد قيمة املديونية يف ذمة املدعي عليها - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2022/10/24  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  7562/2022/253 تنفيذ �سيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )100057( وال�سادر عن املنفذ �سده من بنك دبي 

ال�سالمي بقيمة )181.423( .

طالب التنفيذ : فخري واخوانه لتجارة املكيفات ذ.م.م وميثلها ال�سيد/فخر الدين ديوان اأ�سغر علي

عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - املريجة - ال�سارقة - مبنى بناية احل�سن - �سقة 1202 - ال�سوق

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة ا�سا ليت لالعمال الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)185567( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7676/2022/253 تنفيذ �سيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
بقيمة  ال��ب��الد  بنك  ع��ن  وال�����س��ادر   )000005( رق��م  امل��رجت��ع  ال�سيك  بقيمة  املطالبة   : التنفيذ  م��و���س��وع 
)2500000( درهم 1- و�سع ال�سيغة التنفيذية على الطلب اأعاله 2- الزام املنفذ �سده باأداء مبلغ وقدره 
)2.500.000( ريال �سعودي اثنان مليون وخم�سمائة الف ريال �سعودي لطالب التنفيذ 3- منع املنفذ �سده 

من ال�سفر والتعميم عليه بجميع منافذ وخمارج الدولة 4- الزام املنفذ �سده بالر�سوم وامل�سروفات .
طالب التنفيذ : موؤ�س�سة فريون التجارية

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج لطيفة - �سقة الطابق 37 
مكتب 3707

املطلوب اإعالنه : 1- مهدي بن جمعان بن مهدي القرين - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)2505515( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن حكم بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:850/2021/38 جتاري م�سارف جزئي 
املنظورة يف:دائرة امل�سارف اجلزئية الثالثة رقم 257

يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  احلكم  ا�سول  عليه  املدعي  واع��الن  الدعوى  قيد  قبول   : الدعوى  مو�سوع 
للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.761.059.02( درهم مليون و�سبعمائة وواحد و�ستون الف وت�سعة وخم�سون 

درهم وفل�سني . 
املدعي:بنك ابوظبي التجاري

ع���ن���وان���ه:الم���ارات - ام�����ارة دب����ي - ب���ردب���ي - دب����ي - م��ب��ن��ى ب��ن��اء ب��ن��ك اب��وظ��ب��ي ال���ت���ج���اري - ���س��ق��ة 2  - 
yosef.a.shahin@prestigeadvocates.com - مكاين:1366976169

املطلوب اإعالنه :  1- عادل خمي�ض دروي�ض جمعه �سعيد  -  �سفته : مدعي عليه 
ب��ت��اري��خ:2022/3/30 مبثابة احل�سوري  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  :  نعلنكم  الإع��الن  مو�سوع 
القانونية بواقع %5  بالزام املدعي عليه بان ي�سددا للمدعي مبلغ وقدره )1.645.015.31( درهم والفائدة 
من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2022/11/17 وحتى ال�سداد التام بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الفان 
قابال لال�ستئناف  ، حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  املحاماة ورف�ست ماعدا  اتعاب  درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70392
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العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم 207 / 2017 / 536 - تنفيذ جتاري
املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  جت��اري   2015/1520 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)4988652.86 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - بناية بنك �سادرات ايران - مقابل بلدية دبي

وميثله : اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم
زايد  ال�سيخ  �سارع   - بر دبي   - اإم��ارة دبي   - الإم���ارات  الب�ستكي - عنوانه:  بهزاد  اإعالنه : حممد عبداهلل حممد  املطلوب 
العاملي  امل��ايل  املركز  امل�سرق - مقابل حمطة م��رتو  ب��ال��دور الر���س��ي بنك   - رق��م )801،802(  ب��رج احل��واي - مكتب   -

info@canadiancollegedubai.net         04/4389594  -  04/4389595
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : كندا انرتنا�سيونال كوليج )فرع ل�سركة اجنبيه(

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
 : امل�ساحة   -  626-  214  : البلدية  رقم   -  538 الر�ض  رقم   - ح�سة  ند   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -1
درهم  594.845.86  : مببلغ   -  818  : الوحدة  رقم   - :دونز  املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   108.92

 : امل�ساحة   -  626-  214  : البلدية  رقم   -  538 الر�ض  رقم   - ح�سة  ند   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -2
درهم  600.602.85  : مببلغ   -  519  : الوحدة  رقم   - :دونز  املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   113.81

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم 211 / 2021 / 946 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/28 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )18،727،692.05 درهم( �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم ح�سب منطوقه.
طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود فرع دبي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي، �سارع ال�سيخ زايد، برج ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود، الطابق 20، دوان 
تاون دبي، مكاين رقم : 24665865072-بوكالة املحامي/احمد رم�سان

وميثله : حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب اإعالنه : حممد اأمان مري�سنت

عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد-مبني برج ال�سالم-�سقة طابق 14 /�سقة 1403-مكاين 
حممد �سعيد بوج�سيم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية، بي ا�ض ايه  املحامي/خالد  بوكالة   -2743291474

اأحمد بن هزمي وم�ساركوه - 971000000000+ 
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
460 - املنطقة : اجل��داف - رقم املبنى  اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وح��دة عقارية - رقم الر���ض  يلي بيان 
 : 276.41 مرت مربع -التقييم   : امل�ساحة   - 2622  : الوحدة  ب��الزو فري�سات�س�سي - رقم   : املبنى  ا�سم   - 1  :

درهم.   4773522.99
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 207 / 2017 / 536 - تنفيذ جتاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  كلي،  جت��اري   2015/1520 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 

)4988652.86 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : بنك �سادرات ايران

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - �سارع املكتوم - بناية بنك �سادرات ايران - مقابل بلدية دبي
وميثله : اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم

املطلوب اإعالنه : كندا انرتنا�سيونال كوليج )فرع ل�سركة اجنبية( - عنوانه: الإمارات - اإمارة دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - برج احلواي - مكتب رقم )801،802( - بالدور الر�سي بنك امل�سرق - مقابل حمطة مرتو املركز املايل العاملي 

info@canadiancollegedubai.net         04/4389594  -  04/4389595
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : حممد عبداهلل حممد بهزاد الب�ستكي 

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
 : امل�ساحة   -  626-  214  : البلدية  رقم   -  538 الر�ض  رقم   - ح�سة  ند   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -1
درهم  594.845.86  : مببلغ   -  818  : الوحدة  رقم   - :دونز  املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   108.92

 : امل�ساحة   -  626-  214  : البلدية  رقم   -  538 الر�ض  رقم   - ح�سة  ند   : املنطقة   - عقارية  وحدة   : العقار  نوع   -2
درهم  600.602.85  : مببلغ   -  519  : الوحدة  رقم   - :دونز  املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   113.81

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 211 / 2021 / 946 - تنفيذ عقاري

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/28 عقاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )18،727،692.05 درهم( �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم ح�سب منطوقه.
طالب التنفيذ : بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود فرع دبي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي، �سارع ال�سيخ زايد، برج ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود، الطابق 20، دوان 
تاون دبي، مكاين رقم : 24665865072-بوكالة املحامي/احمد رم�سان

وميثله : حليمة مرت�سى حممد خمتار املرزوقي
املطلوب اإعالنه : حممد اأمان مري�سنت

عنوانه: الإمارات-اإمارة دبي-بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد-مبني برج ال�سالم-�سقة طابق 14 /�سقة 1403-مكاين 
حممد �سعيد بوج�سيم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية، بي ا�ض ايه  املحامي/خالد  بوكالة   -2743291474

اأحمد بن هزمي وم�ساركوه - 971000000000+ 
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
املحكمة وفيما  وامل�سروفات خزينة  املعرو�ض  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�سر  تقل هذه 
460 - املنطقة : اجل��داف - رقم املبنى  اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : وح��دة عقارية - رقم الر���ض  يلي بيان 
 : 276.41 مرت مربع -التقييم   : امل�ساحة   - 2622  : الوحدة  ب��الزو فري�سات�س�سي - رقم   : املبنى  ا�سم   - 1  :

درهم.   4773522.99
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف التنفيذ رقم  380/2011/211 تنفيذ  عقاري  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “58 / 2009 عقاري كلي “، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)613060 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ : �سكورو باتي�ض كريياكو�ض  واآخرون
عنوانه : اإمارة دبي - مكتب البحر وم�ساركوه - بردبي - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - مكاتب عود ميثاء - ط 

رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317 
املطلوب اإعالنه : �ستون لال�ستثمار املحدودة

عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - بجانب دوار الدفاع - فندق مريوج روتانا - اجلهة اخللفية - بناية �سن فالور - 
الطابق الول -بني بنك امل�سرق ومقهى ا�ستار بوك�ض

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سون لال�ستثمار املحدودة
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
�سقة �سكنية )حق اإنتفاع للغري حتى 2067/1/30( - رقم الر�ض 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول 
368.07 م م - التقييم :  270 - امل�ساحة :  1 - ا�سم املبنى : �سون بزن�ض ب��ارك - رقم العقار :  - رقم املبنى : 

عطاء. لعلى  درهم   1619888.28
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر
يف التنفيذ رقم  4432/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
برقم  وامل�����س��ت��اأن��ف  ك��ل��ي  جت����اري   1559/2018 رق���م  ال���دع���وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
وقدره )99956166.03 درهم( ، �ساماًل للر�سوم  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جتاري  ا�ستئناف   2432/2020

وامل�ساريف واأتعاب املحاماه
طالب التنفيذ : جرين مودلينج للمقاولت �ض.ذ.م.م - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي -منطقة اخلليج التجاري - 

دبي- �سارع امل�ستقبل-مبنى ذا اك�ست�سينج تاور - �سقة 21 - مكتب 2106
املطلوب اإعالنه : عبدالكرمي م�سدي - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي- اجلمريا الأوىل - دبي- �سارع �سارع �ساطئ 
اجلمريا - ج�سر قناه دبي املائية - بناية م�ست�سفي اجلراحة الع�سبيه والعمود الفقري -الطابق الول ? مكتب رقم 

nsshmeet@yahoo.com  -  0506516954  - المارات  م�ست�سفي  -بجوار   6
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�سة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
البلدية  437 - رقم  الرابعة - رقم الر���ض  املمتلكات :  وحدة عقارية - املنطقة : الرب�ساء جنوب  اأو�ساف  بيان 
 : الوحدة  - رقم  ذا مانهاتن   : املبنى  ا�سم   -  1  : املبنى  - رقم  153.71 مرت مربع   : امل�ساحة   681-1051  :

درهم  935534.40  : التقييم   -  B1604
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم  380/2011/211 تنفيذ  عقاري  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “58 / 2009 عقاري كلي “، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)613060 درهم( ، �ساماًل للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ : �سكورو باتي�ض كريياكو�ض  واآخرون

عنوانه : اإمارة دبي - مكتب البحر وم�ساركوه - بردبي - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - مكاتب عود ميثاء - ط 
رقم 3 - مكتب رقم 316 و 317 

املطلوب اإعالنه : �ستون لال�ستثمار املحدودة
عنوانه : اإمارة دبي - بر دبي - بجانب دوار الدفاع - فندق مريوج روتانا - اجلهة اخللفية - بناية �سن فالور - 

الطابق الول -بني بنك امل�سرق ومقهى ا�ستار بوك�ض
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : �سون لال�ستثمار املحدودة

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
�سقة �سكنية )حق اإنتفاع للغري حتى 2067/1/30( - رقم الر�ض 29 - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الول 
368.07 م م - التقييم :  270 - امل�ساحة :  1 - ا�سم املبنى : �سون بزن�ض ب��ارك - رقم العقار :  - رقم املبنى : 

عطاء. لعلى  درهم   1619888.28
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف التنفيذ رقم 204 / 2021 / 555 - تنفيذ �سرعي

املنظورة يف دائرة التنفيذ ال�سرعي الزوجية رقم 218
واملعدل  م�سلمني  نف�ض  اح��وال   644/2020 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
... دره��م (  به وق��دره )  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  اح��وال �سخ�سية وم��واري��ث،   2020/1272 بال�ستئناف رقم 

�ساماًل للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق
طالب التنفيذ : �سمريه بره - عنوانه : امارة دبي - منطقة مردف جممع غروب ? فيال رقم 312

املطلوب اإعالنه : �سالح الدين الغايل - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي-مردف - ديره - دبي- �سارع جممع 
ا�سيكو لالعمال-مبنى جممع ا�سيكو-�سقة 406-جممع ا�سيكو لالعمال 0502120178

مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
موا�سفات العقار : ح�سة )�سالح الدين الغايل( يف وحدة عقارية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض 
95 - رقم البلدية : 477-346 م�ساحة احل�سة : 15.52 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 

مريانو - رقم الوحدة : 2020 قيمة احل�سة : 236366.65 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم 47/2019/250   بيع عقار مرهون
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

التجاري  باملركز   15 رقم1/الطابق  مو�سوع الدعوى : طلب اأذن بيع عقار مرهون برقم 1506/باملبنى 
العاملي رزيدن�ض

طالب التنفيذ : نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور ال�سالمي )�ض م ع( �سابقا - عنوانه : الإمارات-اإمارة 
دبي-ير دبي - دبي- �سارع ال�سيخ زايد-ميني ملك اعمار العقارية- �سقة مكتب رقم 801

وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي
املطلوب اإعالنه : اك�سوي بيفينغ

عنوانه: الإم��ارات - اإمارة دبي - �سارع ميدان - بني يا�ض - مبنى حمل 3 - ملك �سلطان ذياب ال نهيان - 
حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�سيارات - 0504679088

مو�سوع الإعالن :  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
 : املبنى   -  51 الر���ض  رق��م   - الثانية  التجاري  املركز   : املنطقة   -  )2107-5-1( ينتهي يف  منفعة  حق 
219.99 مرت   : امل�ساحة   -  1506  : الوحدة  رقم   - رزيدن�ض  العاملي  التجاري  املركز   : املبنى  ا�سم   -  1

مربع - القيمة )2484920.58( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف الدعوى رقم 239/2021/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى طلب حجز و بيع عقار مرهون رهنا تاأمينياً من املدعى عليه ل�سالح البنك املدعي

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول )�ض.م.ع( ... )بنك اخلليج الأول �سابقاً(
عنوانه : امارة دبي - ديرة - �سارع اأبو بكر ال�سديق - بناية بنك اخلليج الأول وحمله املختار مكتب الثقة 
قناة  مقابل   ? الهند  ب��رج   ? اخل��ان  كورني�ض  �سارع   - بال�سارقة  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة 

الق�سباء - وميثله : عبا�ض مهدي ال�سيد خلف الطاهري
املطلوب اإعالنه : فرينى عمر �سيار - عنوانه : النم�سا مدينة 2351 نيدروف �سارع لك�سنينربجر 29 فيال 

frenniemay@gmail.com  -  004367762404774  -  6
مو�سوع الإعالن  املنفذ �سده : اندريا�ض �سيار بن جوزيف �سيار

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�سراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : موا�سفات العقار : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - 
رقم الر���ض 380 - امل�ساحة : 170.76 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ريزيدن�ض 2- تاور 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   3.895.609.12  : التقييم   -  1201  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم 47/2019/250   بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
التجاري  باملركز   15 رقم1/الطابق  مو�سوع الدعوى : طلب اأذن بيع عقار مرهون برقم 1506/باملبنى 

العاملي رزيدن�ض
طالب التنفيذ : نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور ال�سالمي )�ض م ع( �سابقا - عنوانه : الإمارات-اإمارة 

دبي-ير دبي - دبي- �سارع ال�سيخ زايد-ميني ملك اعمار العقارية- �سقة مكتب رقم 801
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي

املطلوب اإعالنه : اك�سوي بيفينغ
عنوانه: الإم��ارات - اإمارة دبي - �سارع ميدان - بني يا�ض - مبنى حمل 3 - ملك �سلطان ذياب ال نهيان - 

حمل كني برايت لتجارة قطع غيار ال�سيارات - 0504679088
مو�سوع الإعالن :  اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
 : املبنى   -  51 الر���ض  رق��م   - الثانية  التجاري  املركز   : املنطقة   -  )2107-5-1( ينتهي يف  منفعة  حق 
219.99 مرت   : امل�ساحة   -  1506  : الوحدة  رقم   - رزيدن�ض  العاملي  التجاري  املركز   : املبنى  ا�سم   -  1

مربع - القيمة )2484920.58( درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم 239/2021/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى طلب حجز و بيع عقار مرهون رهنا تاأمينياً من املدعى عليه ل�سالح البنك املدعي

طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي الأول )�ض.م.ع( ... )بنك اخلليج الأول �سابقاً(
عنوانه : امارة دبي - ديرة - �سارع اأبو بكر ال�سديق - بناية بنك اخلليج الأول وحمله املختار مكتب الثقة 
قناة  مقابل   ? الهند  ب��رج   ? اخل��ان  كورني�ض  �سارع   - بال�سارقة  الكائن  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة 

الق�سباء - وميثله : عبا�ض مهدي ال�سيد خلف الطاهري
املطلوب اإعالنه : فرينى عمر �سيار - عنوانه : النم�سا مدينة 2351 نيدروف �سارع لك�سنينربجر 29 فيال 

frenniemay@gmail.com  -  004367762404774  -  6
مو�سوع الإعالن  املنفذ �سده : اندريا�ض �سيار بن جوزيف �سيار

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�سراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : موا�سفات العقار : وحدة عقارية - املنطقة : برج خليفة - 
رقم الر���ض 380 - امل�ساحة : 170.76 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : ريزيدن�ض 2- تاور 

عطاء.  لعلى  ويباع  درهم   3.895.609.12  : التقييم   -  1201  : الوحدة  رقم   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

يف الدعوى رقم  304/2019/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

501.31 مرت  اأذن بيع عقار مرهون عبارة عن العقار رقم )G-503( �سقة �سكنية مب�ساحة  مو�سوع الدعوى : طلب 
مربع يف الطابق )G( واملوقف التابع لها رقم ))3(-5( - الكائنة يف مبنى جولدن ميل )5( املقام على قطعة الأر�ض رقم 

)1976( ? رقم البلدية )381-1( - مبنطقة نخلة جمريا ? يف اإمارة دبي.
طالب التنفيذ : م�سرف المارات ال�سالمي م�ساهمة عامة

)املكتب  عنوانه : الإمارات اإمارة دبي عود ميثا - بر دبي - مدينة دبي الطبية - مقابل حديقة اخلور - بناية رقم )16( 
التنفيذي( - الطابق الثالث - مكاين رقم )3135291835(.

وميثله : عبداهلل خلفان حممد خلفان املدحاين
املطلوب اإعالنه : �سويتا جا�سناين ? هندية اجلن�سية - ب�سفتها من ورثة / ماني�ض جاي�سنجاين - )زوجه(

 - بر دبي  اإم��ارة دبي  الإم���ارات  الكائن يف   - م  م  ذ  �سومان�سا للمعر�ض �ض  �سركة /  املنفذ �سدها على مقر  عنوانه: وتعلن 
زعبيل الثانية - حي دبي للت�سميم - بناية رقم )7( - مكتب رقم )B401( - )D3( - مكاين )2847186917(. 

Engage@SumansaGroup.com - 043276788 - 0551307129 -
كانتا   ، �ساترميد�ض جي�سنغاين  راتنالل   ، : يوهعان جاي�سينغاين ماني�ض جاي�سينغاين   املنفذ �سدهم   : الإع��الن  مو�سوع 
راتنالل  - اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
وعلى موقعها  للمزادات  الإم��ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ض 
1976 - رقم املبنى : ا�سم املبنى : جولدن ميل 5 - رقم الوحدة :  G -503 - امل�ساحة : 501.31 مرت مربع - التقييم 

: 5065371.79 درهم ويباع لعلى عطاء. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف الدعوى رقم 250 / 2020 / 134  بيع عقار مرهون

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة الأر�ض رقم )62( ورقم البلدية 345-612 مبنطقة 
الأم��ر مبوجب عقد  ل�سالح طالبة  واملرهون  م�ساحتها )7432.24 مرت مربع(  والبالغ  الأوىل  ال�سناعية  اخل��ور  راأ���ض 
الرهن املوؤرخ يف 2017/03/20 م وامل�سدق ا�سوًل لدى دائرة الأرا�سي والمالك حتت الرقم )2401/2017( من 

الدرجة الأوىل واململوك للمطلوب �سده الأمر الأوىل )املدين الأ�سلي(
طالب التنفيذ : بنك اخلليج الدويل �ض م ب - مكتب متثيل - عنوانه : اإمارة دبي، بر دبي، �سارع ال�سيخ زايد، اجتاه اإمارة 
، رقم   901 التا�سع، مكتب رقم  الطابق  بالقرب من �سوبر ماركت ليفكو،  2 بجانب مطعم �سدف،  املو�سي  اأبوظبي، برج 

املرزوقي  رو�سن  حمي  �سيد  حممد  �سيد  عامر   : وميثله   - مكاين: 3005495192 
املطلوب اإعالنه : حممد عمر علي بن حيدر احلارثي - عنوانه : اإمارة دبي، ديرة، القرهود، بالقرب من حمطة مرتو جي 
 -042825115  - 0097142821191  - 3258493936 جي كو، بناية حممد عمر بن حيدر، رقم مكاين : 

info@mobhgroup.com
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سدهم : �سركة حممد عمر بن حيدر للعقارات - �ض ذ م م 

�سركة حممد عمر بن حيدر  للم�ساريع - �ض ذ م م  - �سركة جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�سة م�ساهمة خا�سة   
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : ار�ض وما عليها من بناء - رقم الر�ض 62 
- املنطقة : راأ�ض اخلور ال�سناعية الوىل - امل�ساحة : 7432.24 مرت مربع - رقم البلدية : 345-612 - التقييم : 

عطاء. لعلى  درهم   25،000،000.00
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70363

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم 148/2017/250 - بيع عقار مرهون

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى : اإ�سدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 52 البالغ م�ساحته 8،358.00 قدم 
مربع مبنطقة املرر وتثمينه وبيعه باملزاد العلني وفقا لالجراءات القانونية لتح�سيل حقوق البنك الطالب قبل 

املطلوب �سده املقدرة مببلغ 10،236،230/28  درهم
طالب التنفيذ : البنك التجاري الدويل - �ض.م.ع 

 عنوانه : اإمارة ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات
هاتف : 04/2946945 - 050/8650437

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب اإعالنه : جا�سم على را�سد بن عدى

عنوانه : امارة دبي - ديره - منطقة املرر - �سارع عمر بن اخلطاب - الفيال رقم 52 هاتف : 0505529009
Jassim-adai@yahoo.com - 0505529009 - 96878 29894 : رقم مكانى

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده :هيئه الوقاف و�سوؤون الق�سر
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 
على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة : املرر - رقم الر�ض 52 - امل�ساحة : 776.48 مرت مربع - املقدرة ب�� 26،000،000 

درهم.  مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
مرهون عقار  بيع   -  276  / يف الدعوى رقم 250 / 2021 

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى : طلب احلجز و بيع عقار مرهون عبارة عن فيال يف امارة دبي ? منطقة وادي ال�سفا 6 - رقم 

الأر�ض 1414 فيال رقم 189 والت�سريح باإ�ستالم مبلغ 2109897.48 درهم ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ : بنك را�ض اخليمة الوطني ) �ض.م.ع (

عنوانه : اإمارة دبي ? �سارع )5( متفرع من �سارع دم�سق ? بناية نهال ? الق�سي�ض 2
املطلوب اإعالنه : املظ تيموروفا

عنوانه : امارة دبي ? منطقة وادي ال�سفا 6 رقم الأر�ض 1414 فيال رقم 189 - 0503791727
teymurov.khagan@gmail.com

مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده : خاجان تيموروف 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :
-1282  : ال��ب��ل��دي��ة  رق���م   -  1414 الر�����ض  رق���م   6  - ال�سفا  وادي   : املنطقة   : ع��ق��اري��ة  وح���دة   : ال��ع��ق��ار  ن���وع 
 : مببلغ   -  RGaAL Reem II -TH-189  : املبنى  رقم   - مربع  مرت   448.90  : امل�ساحة   -  664

درهم   2.915.981.82
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف الدعوى رقم  269/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : توقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون متهيداً لبيعه يف املزاد العلني نظري املديونية 
املرت�سده بذمه املنفذ �سده والبالغ قدرها )2،163،475 درهم( اثنان مليون ومائة وثالثة و�ستون األف 

واربعمائة وخم�سة و�سبعون درهم.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي- ور�سان الأوىل - �سارع املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك 
ابوظبي التجاري- الطابق الثاين- هاتف رقم 042959506

وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه : جوزيف عبداهلل غ�سن - عنوانه : الإمارات اإمارة دبي- جمريا - جبل على الوىل - بالقرب 

من ماركت مول - فيال رقم 70 - 05522994499
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار :  ار�ض 
وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 3373 - امل�ساحة : 229.60 مرت مربع 

- التقييم : 2.000.000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
يف الدعوى رقم 269/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�سوع الدعوى : توقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون متهيداً لبيعه يف املزاد العلني نظري املديونية 
املرت�سده بذمه املنفذ �سده والبالغ قدرها )2،163،475 درهم( اثنان مليون ومائة وثالثة و�ستون األف 

واربعمائة وخم�سة و�سبعون درهم.
طالب التنفيذ : بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع

عنوانه : الإمارات اإمارة دبي- ور�سان الأوىل - �سارع املنامه - منطقه دبي للتعهيد بنايه رقم 1 بنايه بنك 
ابوظبي التجاري- الطابق الثاين- هاتف رقم 042959506

وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي
املطلوب اإعالنه : جوزيف عبداهلل غ�سن - عنوانه : الإمارات اإمارة دبي- جمريا - جبل على الوىل - بالقرب 

من ماركت مول - فيال رقم 70 - 05522994499
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�سركة 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�ض  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع 
كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار :  ار�ض 
وما عليها من بناء - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ض 3373 - امل�ساحة : 229.60 مرت مربع 

- التقييم : 2.000.000 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 
يف التنفيذ رقم  8642/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اأداء،  اأم���ر   2021/6475 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 

)8318694 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: رو�سالن تاربان - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع الإحتاد - مبنى بناية بزن�ض افينيو - 

�سقة 311 - بوكالة املحامي / �سعيد الغافري  - وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل  ال�سايغ الغافري  
املطلوب اإعالنه : راجي�ض كومار كري�سنا  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي لالإنتاج - مبنى ال�سركة بالكامل - هاتف رقم 
 1708070164 رقم مكاين   -  0559569835 رقم  - متحرك   043521224 رقم  فاك�ض   -  043521225

 0559569835 -
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
1- وحدة  عقارية - املنطقة : الثنية الثالثة -  املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
90.67 مرت مربع - التقييم :  206 - امل�ساحة :  T1 - رقم الوحدة :  33  - ا�سم املبنى : جولف ت��اورز  رقم الر���ض 
1،120،389.21 درهم.  2- وحدة  عقارية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ض 33  - ا�سم املبنى : جولف تاورز 
T1 - رقم الوحدة : 1802 - امل�ساحة : 152.36 مرت مربع - التقييم : 1،885،345.31 درهم.   3- ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة : احلبيبة الثانية ، رقم الر�ض 25 - رقم البلدية 675-249 - امل�ساحة : 2159.53 مرت 
املنطقة : جممع دبي   )2067/1/30 بتاريخ  4- حق منفعة )ينتهي  10،000،000.00 دره��م.    : التقييم   - مربع 
 155.73  : امل�ساحة   -  141  : ال��وح��دة  رق��م   - ب��ارك  بزن�ض  �سون   : املبنى  ا�سم   -  29 الر����ض  رق��م   - الول  لال�ستثمار 

مرت مربع - التقييم : 791،039.37 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70363 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن بيع  عقار بالن�سر  
يف التنفيذ رقم 8642/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد  اأداء،  اأم���ر   2021/6475 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 

)8318694 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف
طالب التنفيذ: رو�سالن تاربان - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �سارع الإحتاد - مبنى بناية بزن�ض افينيو - 

�سقة 311 - بوكالة املحامي / �سعيد الغافري  - وميثله : �سعيد حممد عبداهلل �سامل  ال�سايغ الغافري  
املطلوب اإعالنه : راجي�ض كومار كري�سنا  - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة دبي لالإنتاج - مبنى ال�سركة بالكامل - هاتف رقم 
 1708070164 رقم مكاين   -  0559569835 رقم  - متحرك   043521224 رقم  فاك�ض   -  043521225

 0559569835 -
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/10/26 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  قبل اجلل�سة 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن 
1- وحدة  عقارية - املنطقة : الثنية الثالثة -  املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
90.67 مرت مربع - التقييم :  206 - امل�ساحة :  T1 - رقم الوحدة :  33  - ا�سم املبنى : جولف ت��اورز  رقم الر���ض 
1،120،389.21 درهم.  2- وحدة  عقارية - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�ض 33  - ا�سم املبنى : جولف تاورز 
T1 - رقم الوحدة : 1802 - امل�ساحة : 152.36 مرت مربع - التقييم : 1،885،345.31 درهم.   3- ار�ض وما 
عليها من بناء - املنطقة : احلبيبة الثانية ، رقم الر�ض 25 - رقم البلدية 675-249 - امل�ساحة : 2159.53 مرت 
املنطقة : جممع دبي   )2067/1/30 بتاريخ  4- حق منفعة )ينتهي  10،000،000.00 دره��م.    : التقييم   - مربع 
 155.73  : امل�ساحة   -  141  : ال��وح��دة  رق��م   - ب��ارك  بزن�ض  �سون   : املبنى  ا�سم   -  29 الر����ض  رق��م   - الول  لال�ستثمار 

مرت مربع - التقييم : 791،039.37 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ابوظبي-الفجر:

بالبطني،  الثالثاء يف مقره  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  نظم 
الإمارات  دول��ة  يف  العمراين  »ال���رتاث  بعنوان  حما�سرة 
العربية املتحدة«، حتدث فيها �سعادة ر�ساد حممد بوخ�ض، 

رئي�ض جمعية الرتاث العمراين، رئي�ض اآيكوم الإمارات.
اأه��م��ي��ة احل���ف���اظ على  اإىل  ب��وخ�����ض يف ح��دي��ث��ه  واأ�����س����ار 
الرتاث العمراين التي تنبع من دوره يف تر�سيخ وتنمية 
بتعزيز  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  وتنمية  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ه��وي��ة 
ال�سياحة الثقافية، منوهاً ب�سرورة و�سع املواقع الأثرية 

الثقافة  الإماراتية على خريطة  والطبيعية  والتاريخية 
العاملية.

واأب���ان اأن دول���ة الإم����ارات ت��زخ��ر ب��ع��دد كبري م��ن املواقع 
الدولة،  اإم����ارات  ت��ت��وزع يف جميع  وال��ت��اري��خ��ي��ة  الأث��ري��ة 
م��ت��ن��اوًل م���ا ح��وت��ه ق���اع���دة م��ع��ل��وم��ات امل���واق���ع الأثرية 
والتاريخية والطبيعية يف دولة الإمارات عن تلك املواقع، 

وما تتميز به من معمار، ممثاًل لذلك بعدد من املواقع.
املباين الرتاثية يف دولة الإمارات،  اأن��واع  وتناول بوخ�ض 
وا���س��ت��خ��دام��ات��ه��ا، وم��ي��زات��ه��ا، م��ث��ل الأ����س���وار واحل�سون 
الإم����ارات،  تنت�سر يف خمتلف  التي  وامل��رب��ع��ات،  والأب����راج 

البيئات  الإماراتية يف  البيوت  كما حتدث عن خ�سائ�ض 
القدمية،  ال�سكنية  املباين  عمارة  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 
وامل�ساجد، والأ�سواق القدمية، وعنا�سر املباين الرتاثية 
مثل مواد البناء، والأب��واب، واأب��راج التهوية، والزخارف، 

وغريها من العنا�سر.
كما حتدث عن م�ساريع احلفاظ على الرتاث العمراين 
وتناول  وال��ق��الع،  احل�سون  ل�سيما  ال��دول��ة،  اإم����ارات  يف 
واأهمية  التاريخية،  املناطق  يف  احلديثة  امل��ب��اين  اأي�����س��اً 
ات�ساقها مع حميطها الرتاثي عمرانياً، �سارباً املثل بعدد 

من املباين يف دبي.

واخ��ت��ت��م ب��وخ�����ض حم��ا���س��رت��ه ب��ت��ق��دمي ن��ب��ذة ع��ن جمعية 
اأجل  2003 م��ن  اأ�س�ست ع��ام  ال��ت��ي  ال��ع��م��راين،  ال���رتاث 
احلفاظ على الرتاث العمراين لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، وتوثيقه، وتاأهيله بالتن�سيق مع اجلهات املعنية 
والن�ساطات  اأهدافها  مو�سحاً  وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً 

التي ت�سطلع بها.
وعقب نهاية املحا�سرة وقع نادي تراث الإمارات وجمعية 
مثل  حيث  م�سرتك،  ت��ع��اون  اتفاقية  ال��ع��م��راين  ال���رتاث 
امل�ست�سار  املحريبي  جابر  حممد  عبداهلل  �سعادة  النادي 
العمراين  ال��رتاث  جمعية  ومثل  ال��ع��ام،  املدير  مكتب  يف 

رئي�سها �سعادة ر�ساد حممد بوخ�ض.
كما نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث جولة تعريفية 
ل�سعادة ر�ساد حممد بوخ�ض يف معر�ض ال�سيخ زايد، حيث 
من  حتويه  وم��ا  باملعر�ض  الرئي�سة  القاعة  على  تعرف 
مقتنيات توؤرخ ل�سرية وم�سرية الأب املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد 
التي  والقاعات  ث���راه«،  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 

توثق جلوانب خمتلفة من رحلة تطور اأبوظبي.
املحريبي  جابر  حممد  ع��ب��داهلل  �سعادة  املحا�سرة  �سهد 
امل�ست�سار يف مكتب املدير العام للنادي، وفاطمة املن�سوري 
املناعي  و�سعيد  والبحوث،  للدرا�سات  زايد  مركز  مديرة 
اإدارة  م��دي��ر  القبي�سي  ورا����س���د  الأن�����س��ط��ة،  اإدارة  م��دي��ر 
الإعالم والعالقات العامة، وبدر الأمريي املدير الإداري 

مبركز زايد، وجمع من املهتمني.

تراث الإمارات ينظم حما�سرة عن الرتاث العمراين يف الإمارات
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للبنني  وال��ث��ان��وي  الأ�سا�سي  للتعليم  الثانوية  ح��زم  اب��ن  مدر�سة  احت�سنت 
امل�ستوى  على  املنفذة  الثقافية  ال��ربام��ج  اأح��د  عجمان  يف  املنامة  مبنطقة 
العربية  املنظمة  العادة للثقافة لدى  ال�سفرية فوق  اإطار برنامج  املحلي يف 
للرتبية والثقافة والعلوم الألك�سو والذي ي�سمل ن�ساطات وفعاليات ثقافية 

على امل�ستويات املحلية والإقليمية والعاملية.
ا�ستهل الربنامج بكلمة ر�سمية ملنظمة الألك�سو قدمها الأ�ستاذ الدكتور مراد 
املحمودي اأمني املجل�ض التنفيذي واملوؤمتر العام القائم باأعمال مدير اإدارة 
الثقافة مبنظمة  ب��اإدارة  اأحمدو حبيبي اخلبري  الدكتور  قدم  فيما  الثقافة 
الألك�سو عر�ساً تعريفيا حول الأوملبياد العربي للعلوم الذي يهدف اإىل تعزيز 

قدرات الطفل العربي يف منهجيات البحث العلمي.
وعر�ض خالل الربنامج فيلم تعريفي ي�سرح دور املنظمة العربية للرتبية 
الثقافة  واإ�سعاع  العربي  التعليم  نه�سة  يف  “الألك�سو”  والعلوم  والثقافة 

العربية والإعالء من قيمة اللغة العربية.
ومت خالل الربنامج - الذي ا�ستهدف ما يقارب 80 طالبا - ت�سليط ال�سوء 
على دور �سفرية الثقافة فوق العادة للثقافة لدى منظمة الألك�سو ال�سيخة 
اليازية بنت نهيان اآل نهيان يف ن�سر الثقافة بني �سفوف اليافعني وال�سباب 
ال�سباب  توائم بني متطلبات وتطلعات  اإعالمية حديثة  و�سائط  من خالل 

وتقدمي حمتوى اإعالمي وتثقيفي متميز.

ذاكرة احل�سارة وهو مدونة �سوتية  بودكا�ست من  اإحدى حلقات  وعر�ست 
من اإنتاج اأنا�سي لالإعالم وتقدمي املوؤرخ ال�ساب يو�سف اأ�سامة والتي حملت 
حيث تطرقت اإىل ازدهار الن�ساط  “احلياة العلمية لدى املماليك”  عنوان 
العلمي يف تلك الفرتة وت�سجيع املماليك للعلم وترحيبهم بالعلماء بعد اأن 
كرت املدار�ض واجلوامع والربط واخلوانك التي كانت قبلة للعلماء وطالب 

العلم ينهلون فيها من �ستى ميادين املعرفة.
وبعد عر�ض حلقة البودكا�ست مت تقدمي ور�سة عمل خمت�سرة حول مراحل 
الإعالمية  الو�سائل  اإح���دى  يعترب  ال��ذي  البودكا�ست  ون�سر  واإن��ت��اج  اإع���داد 
اأي مكان  ا�ستماعه يف  ي�سهل  الإع��الم اجلديد حيث  واملريحة من  احلديثة 

وزمان كما ميكن تنزيله من خمتلف املن�سات العاملية اخلا�سة بالبودكا�ست 
بي�سر و�سال�سة.

للبودكا�ست وحتقيق  الأ�سئلة حول و�سائل الرتويج  تخلل ذلك طرح بع�ض 
عوائد مالية منه، كما مت تنظيم م�سابقة حول تاريخ وتخ�س�سات منظمة 

الألك�سو قدمت على اإثرها جوائز للطلبة املتميزين.
بزيارة  �سعدنا   : علي  اآل  �سعيد  اآمنة  بنني  ح��زم  اب��ن  مدر�سة  مديرة  وقالت 
ممثلي منظمة الألك�سو و�سفرية الثقافة فوق العادة لدى املنظمة وممثلي 
وزارة الثقافة وال�سباب للتعريف باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

كمنظمة معنية باحلفاظ على الثقافة العربية.

تنظيم برنامج ثقايف لالألك�سو مبدر�سة ابن حزم الثانوية

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5243/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 363/2022 نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)17468.17( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ : موؤ�س�سة النت�سار لعمال املواد العازلة
عنوانه:المارات - ام��ارة دبي - بور�سعيد - دي��ره - دبي - �سارع الحت��اد - مبنى بناية الر�ستماين - �سقة 
 - info@frangulf.ae:503 - نف�ض بناية ني�سان - ه��ات��ف:0553989122 - 0504242011 - بريد الكرتوين

رقم مكاين 3208594689
املطلوب اإعالنه : 1- باين فيلي للخدمات الفنيه �ض.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)17468.17( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  4425/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/91 جتاري م�سارف كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ 

به وقدره )17756800.04( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

عنوانه:امارة ال�سارقة - اخلان - مكتب بر�ستيج للمحاماة وال�ست�سارات القانونية - مركز الغامن لالعمال 
- الطابق ال�ساد�ض - مكتب 606 - هاتف:065289955 - فاك�ض:065289922

املطلوب اإعالنهم : 1- ردهي �سدي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- �سونيل �سابالين راتن كي�ساف دا�ض �سابالين 
3- �سونينا �سابالين �سونيل �سابالين - �سفتهم : منفذ �سدهم

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
 ، املحكمة  ر�سوم خلزينة  بال�سافة اىل مبلغ  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )17756800.04(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70533 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 

اعالن حم�سر حجز  بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  651/2015/211 تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
واملعدل  كلي  ع��ق��اري   2011/381 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����س��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���س��وع 
بال�ستئناف رقم 2014/190 ا�ستئناف عقاري ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )3323813.82( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف .
اأجلو - ب�سفته وكيال عن/عبداهلل بيف حاجي مراد  التنفيذ : ن�سيبوف كاماندار رايف  طالب 

كامل اجلو
عنوانه:بوكالة املحامي/بدر القرق

املطلوب اإعالنه : 1- جمموعة 32 العقارية املحدودة - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن الوحدات ارقام 

3602-106-312 الر�ض رقم 28 بربج كونكورد بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70021

اعالن بالن�سر        
                  يف  الدعوى رقم:1912/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:دائرة اإدارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�سوع الدعوى : دعوى مطالبة مببلغ )1.991.465.24( درهم مليون وت�سعمائة وواحد وت�سعون الف وربعمائه 
ال�ستحقاق احلا�سل يف  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة   - واربعة وع�سرون فل�ض  و�ستون درهما  وخم�سمة 

2018/10/23 م وحتى متام ال�سداد  . 
املدعي:بالنورا للتجاره العامة �ض.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الكرامه - بردبي - دبي - �سارع زعبيل - مبنى مونتانا - �سقة 506
املطلوب اإعالنه :  1- باري�ض جالريي ذ.م.م - فرع  -  �سفته : مدعي عليه 

مليون  دره��م   )1.991.465.24( مببلغ  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�سوع 
وت�سعمائة وواحد وت�سعون الف وربعمائه وخم�سمة و�ستون درهما واربعة وع�سرون فل�ض - والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/10/23 م وحتى متام ال�سداد - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2022/10/24  ال�ساعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/331338
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : اولوجبيك ماماداليف  
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول - �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 17772  درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى » �سيفورليه كابتيفا     – لوحة رقم 76114  
للدين  “ وفاء  - خ�سو�سي – كود W– اإمارة دبي – اللون ابي�ض–  موديل ال�سنع 2015 
من  املخطر  البنك  طرف  اإخالء  مع   ، درهم  امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 17772  

اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/326183
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : رو�سيلى تورينجان كويابو�ض  
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 20987 درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى » ميت�سوبي�سي لن�سر     – لوحة رقم 80470  
“  وفاء للدين   2016 – اللون رمادي–  موديل ال�سنع  R– اإمارة دبي  – كود  - خ�سو�سي 
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 20987 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي 

م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة 
 الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70392
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/326254
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : دميه عبدالكرمي دمياطي   
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 68181.60 درهم يف خالل املواعيد القانونية
املخت�سة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى »ني�سان كيكز  – لوحة رقم 62847 
- خ�سو�سي – كود V– اإمارة دبي – اللون رمادي –  موديل ال�سنع 2018 “  وفاء للدين 
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 68181.60 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من 

اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/326260
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : �سعد علي �سوهان �سالمت علي �سوهان 
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 14888.98 درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
 -  91689 رقم  لوحة   – ياري�ض  »تويوتا  ال�سالمى  دبى  بنك  ل�سالح  املرهونة  ال�سيارة  ببيع 
للدين  “  وفاء   2015 ال�سنع  –  موديل  ابي�ض   – اللون  دبي  T– اإمارة  – كود  خ�سو�سي 
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 14888.98 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من 

اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/326232
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : على عدنان عدنان عزيز خان         
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 68149 درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى » تويوتا كرول     – لوحة رقم 26925  - 
خ�سو�سي – كود S– اإمارة دبي – اللون ا�سود –  موديل ال�سنع 2020 “  وفاء للدين امل�ستحق 
علي املنذر اليه والبالغ قيمته 68149  درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي م�سوؤولية 

جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/326258
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : حممد زهري ال�سبيني 
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 51349 درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى » �سيفروليه تراك�ض      – لوحة رقم 25183  
“  وفاء للدين   2019 –  موديل ال�سنع  – اللون ذهبي  H– اإمارة دبي  – كود  - خ�سو�سي 
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 51349 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي 

م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 70392
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/331352
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (

املنذر اليه : قا�سم على ندوقوا        
) جمهول حمل القامة (  

�سيغة العالن بالن�سر 
) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :

اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 49998.73 درهم يف خالل املواعيد القانونية
املخت�سة  املحكمة  اىل  باللجوء  املنذر  يقوم  �سوف  املبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر  يقم  مل  اإذا    - ثانيا 
لالذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى » ني�سان كيكز – لوحة رقم 48601  
“  وفاء للدين   2018 – اللون ابي�ض–  موديل ال�سنع  O– اإمارة دبي  – كود  - خ�سو�سي 
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 49998.73 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من 

اأي م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13676 بتاريخ 2022/10/20 
اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2022/1/326195
املن�����ذر : بنك دبي ال�سالمي ) �ض م ع (
املنذر اليه : حممد نظيم حممد على 

) جمهول حمل القامة (  
�سيغة العالن بالن�سر 

) ينذر املنذر املنذر اليه بالتي :
اول – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته 14686 درهم يف خالل املواعيد القانونية

ثانيا -  اإذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�سة لالذن 
 -  53050 – لوحة رقم  » كيا �سرياتو      ال�سيارة املرهونة ل�سالح بنك دبى ال�سالمى  ببيع 
للدين  “  وفاء   2016 ال�سنع  رمادي–  موديل  – اللون  دبي  O– اإمارة  – كود  خ�سو�سي 
امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته 14686 درهم ، مع اإخالء طرف البنك املخطر من اأي 

م�سوؤولية جتاه اأية ممتلكات �سخ�سية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392



فــن عــربـــي
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نيللي كرمي �صعيدية  وروبي يف )ح�صرة العمدة(

ممثالت يف الطريق اإىل ال�سا�سة الرم�سانية

فيه.  روب��ي  �سي�سارك  عّمن  بعد  يعلن  مل  العمل 
ومن  عي�سى،  اإبراهيم  تاأليف  من  ق�سة  عن  وهو 
اأك��ت��وب��ر/ ت�����س��وي��ره يف �سهر  ال��ب��دء يف  امل��ف��رت���ض 

ت�سرين الأول املقبل.

الرم�ساين  ال�����س��ب��اق  يف  ���س��ارك��ت  روب����ي  وك���ان���ت 
املمثلني  مع  و�سكينة"،  "رانيا  مب�سل�سل   2022
الرافعي،  و�سبا  �سالح،  خالد  واأح��م��د  عمر،  مي 
ومن تاأليف حممد �سالح العزب، واإخراج �سريين 

عادل.
بدورها، وللمرة الأوىل يف م�سوارها الفني، 
تقدم الفنانة نيللي كرمي �سخ�سية �سيدة 
�سعيدية، وذلك من خالل م�سل�سل مل 
كرمي  واأعلنت  بعد.  ا�سمه  عن  يك�سف 
اخلرب عرب ح�سابها على "في�سبوك": 
"م�ض هقدم نكد يف رم�سان اجلاي. 
اأقدم م�سل�ساًل �سعيدياً للمرة الأوىل 
يف رم�سان املقبل 2023". وكان اآخر 
عمل ل� نيللي كرمي من خالل دورها 
الذي  حربي"،  فاتن  "اأمل  م�سل�سل  يف 

عر�ض يف رم�سان املا�سي.
يا�سمني  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ع��اق��دت 
م�سل�سل  على  العزيز  عبد 
بعد  وذل�������ك  رم���������س����اين، 
املا�سي  ال����ع����ام  غ��ي��اب��ه��ا 
ب�����������س�����ب�����ب ظ�����روف�����ه�����ا 
و�سفرها  ال�����س��ح��ي��ة 
ل��ت��ل��ق��ي ال���ع���الج يف 
اخلارج. والعمل 
م���اأخ���وذ عن 
من  ق���������س����ة 
تاأليف نا�سر 
عبد الرحمن، 
واإخ��������������������������������راج 
م�����س��ط��ف��ى ف���ك���ري، 
وي��ج��م��ع ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة بني 
املمثل  وزوج�����ه�����ا  ي���ا����س���م���ني 
بعدما  ال���ع���و����س���ي،  اأح����م����د 
���س��ب��ق و���س��ارك��ه��ا م���ن قبل 
مالو�ض  "اللي  م�سل�سل  يف 
يف  ع���ر����ض  كبري" ال�����ذي 

رم�سان 2021.
يا�سمني  امل��م��ث��ل��ة  وت���ق���دم 
رئ����ي���������ض، ����س���م���ن اأح��������داث 
وليلة"،  ليلة  "األف  م�سل�سل 
�سخ�سية �سهرزاد. كما ي�سارك 
ن��ف�����س��ه ك����ل من  امل�����س��ل�����س��ل  يف 
واملمثلة  ن��ور،  اللبنانية  الفنانة 
والق�سة  ع���ادل.  ���س��ريي  امل�سرية 
من تاأليف اأنور عبد املغيث واإخراج 

اإ�سالم خريي.
وم�������ن خ�������الل ����س���خ�������س���ي���ة ال�������س���ي���دة 
ال�سعيدية، تلتقي الفنانة �سهري رمزي 

خفية"  "اأرواح  م�سل�سل  اأح��داث  �سمن  جمهورها 
الذي يجمعها بالفنانة �سمية اخل�ساب.

وبعد غياب اأربع �سنوات عن الدراما الرم�سانية، 
ت��ع��ود ال��ف��ن��ان��ة م��ريف��ت اأم����ني اإىل امل��ن��اف�����س��ة من 
يف  حاليا  اأن��ه��ا  لها  ت�سريح  يف  ك�سفت  اإذ  ج��دي��د؛ 
اآخر  ت��ل��ف��زي��وين. وك��ان��ت  ال���ق���راءة لعمل  م��رح��ل��ة 
م�����س��ارك��ة مل��ريف��ت اأم����ني يف رم�����س��ان، م��ن خالل 
بطولته  اأدى  الذي  العائلي"،  "باحلجم  م�سل�سل 
الفنان يحيى الفخراين. الق�سة من تاأليف عبد 

الرحيم كمال واإخراج �سادي الفخراين.
وعلى الرغم من الهجوم الذي تعر�ض له م�سل�سل 
بطولته  واأدت   ،)2020 زيادة" )رم�سان  "�سكر 
من  التجربة  اإع���ادة  ق��ررت  اأن��ه��ا  اإل  عبيد،  نبيلة 
رم�سان  ي��ع��ر���ض  م�سل�سل  يف  وامل�����س��ارك��ة  ج��دي��د، 
املمثلة حورية فرغلي،  املقبل، وت�ساركها بطولته 

باإخراج خالد احلجر.
اأب���و ذك���رى ع��ن وجود  ك��ام��ل��ة  امل��خ��رج��ة  وك�سفت 
عن  وه��و  املقبل،  م�سل�سلها  يف  زك��ي  منى  الفنانة 
رواية للكاتب الراحل اإح�سان عبد القدو�ض، لكن 

اأبو ذكرى مل تتحدث عن اأي تفا�سيل تخ�سه.

اأربع فنانات م�سريات يعدن للدراما يف رم�سان
امل�سرية  امل��م��ث��ل��ة  ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه  ال��ن��ج��اح  وب���ع���د 
خالل  م��ن  املطلقة  بطولتها  اأوىل  يف  روج��ي��ن��ا، 
اأعلنت   ،)2022 )رم�سان  "انحراف"  م�سل�سل 
"�ستهم"،  ب��ع��ن��وان  ج��دي��د  لعمل  التح�سري  ع��ن 
العام  رم�سان  يف  ال��درام��ي  ال�سباق  فيه  تخو�ض 
الرحمن،  عبد  نا�سر  تاأليف  امل�سل�سل من  املقبل. 
فريق  اختيار  وج��اٍر  العزيز،  عبد  روؤوف  واإخ���راج 

العمل املقرر اأن ي�سارك معها.
�سخ�سية  الدين  عز  مي  الفنانة  قدمت  وبعدما 
"جزيرة غمام"  اأحداث م�سل�سل  الغجرية، �سمن 
العام املا�سي، مع الفنان طارق لطفي، هي حالياً 
مر�سحة لإعادة التجربة معه من خالل م�سل�سل 
تك�سف  مل  لكن،  زوج".  "مذكرات  بعنوان  جديد 
ع���ز ال���دي���ن ب��ع��د ع���ن م��وق��ف��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي، ك��م��ا مل 
تر�سيحها  ما يخ�ض  قرارها يف  عن  اأي�ساً  تك�سف 
مل�����س��ارك��ة ال��ف��ن��ان ك���رمي ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف م�سل�سل 

"احل�سا�سني".
ال��ع��دل ع��ن تعاقده  امل��ن��ت��ج ج��م��ال  ب����دوره، ك�سف 
جديد،  م�سل�سل  يف  للم�ساركة  ي�سرا  الفنانة  مع 
ع��رف��ة، فيما جار  اإخ��راج��ه عمرو  وي��ت��وىل مهمة 
يف  ب��ج��واره��ا  امل�����س��ارك��ني  املمثلني  تر�سيح  ح��ال��ي��ا 

العمل.
الفنانة  ت�سارك  "العمدة"،  م�سل�سل  خ��الل  وم��ن 
التون�سية درة زروق، اأمام املمثل حممد رم�سان يف 
ثاين جتربة جتمعها به، بعدما �سبق وقدمت معه 

تلفزيونياً م�سل�سل "اآدم".

انتهى  اأنه  ال�سابع"،  ل�"اليوم  �سيكو  الفنان  قال 
من ت�سوير فيلمه اجلديد "ابن احلاج اأحمد"، 
اأق�سى  ع��ل��ى  �سهرين  غ�����س��ون  ���س��وره يف  ال���ذى 
مراحل  يف  حالياً  العمل  ان  اإىل  م�سرياً  تقدير، 
وقت،  اأي  يف  ج��اه��زاً  لي�سبح  واملك�ساج،  املونتاج 
عيد  للفيلم يف  امل��ب��دئ��ى  ال��ع��ر���ض  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
اأن  م�سيفاً   ، تقدير  اأق�سى  على  املقبل  الفطر 
الكوميدية  املواقف  العديد من  يت�سن  الفيلم  
وت����دور اأح���داث���ه ف��ى اإط����ار ك��وم��ي��دى اجتماعى 

للتح�سريات  ي�ستعد حالياً  اأنه  �سيكو،  .واأ�ساف 
م�سل�سل  من  ال��راب��ع  للجزء  والأخ���رية  املبدئية 
�سهر  مطلع  ت�سويره  انطالق  "اللعبة" املقرر 
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، وال�����ذى ح��ق��ق جن���اح���اً كبرياً 
املا�سية،  الفرتة  قدمت  التي  الثالثة  باأجزائه 
ال��ت��ون��ى، و���س��ارك يف بطولته  اإخ����راج معتز  م��ن 
كال من ه�سام ماجد، �سيكو، مي ك�ساب، مرينا 
ج��م��ي��ل، اأح���م���د ف��ت��ح��ي، حم��م��د ث�����روت، �سامي 
وبيومي  اأت��وك��ا،  الر�سول،  عبد  عارفة  م��غ��اوري، 

اأحمد" بطولة  "ابن احل��اج  ف��وؤاد وغريهمفيلم 
���س��ي��ك��و، ���س��ي��د رج����ب، رح��م��ة اأح���م���د، م�سطفى 
غ��ري��ب، ع��اي��دة ري���ا����ض، ال��ط��ف��ل م��ن��ذر مهران 
واآخ���ري���ن، وه��و ف��ك��رة ع��م��رو ���س��الم��ة، �سيناريو 
وتدور  حميي،  واأحمد  املحمدي  حممد  وح��وار 
اأح��داث��ه يف اإط���ار ك��وم��ي��دى اج��ت��م��اع��ى، ويظهر 
يعمل  ب��ق��ال  ب�سخ�سية  الأح����داث  خ��الل  �سيكو 
العديد من  مع والده )�سيد رجب( وجتمعهما 

املواقف الكوميدية.

  اأن�سم املطرب حممود الليثى اإىل فريق عمل اجلزء الثانى من  
وتاأليف  العزيز  �سامح عبد  " اإخ��راج  ك��رمي  " رم�سان  م�سل�سل 
امل�سل�سل دور �سخ�ض طيب  الليثى يف  اأحمد عبد اهلل ويج�سد 

ين�سد يف املوالد  يعي�ض يف احلارة التي ت�سم اأبطال امل�سل�سل 
منذ  العزيز  عبد  �سامح  املخرج  ا�ستاأنف  اأخ��رى  ناحية  من 
�سفر  ب�سبب  اأي��ام  ع��دة  توقفة  بعد  امل�سل�سل  ت�سوير  اأي���ام  

الفنان �سيد رجب للخارج .  
 وقرر �سناع امل�سل�سل اإلغاء جميع اأدوار الفنانني الذين 
الثانى،  �ساركوا فى اجل��زء الأول واع��ت��ذروا عن اجل��زء 
وعدم ال�ستعانة بفنانني اآخرين لتج�سيد �سخ�سياتهم، 
م�سافة  جديدة  �سخ�سيات  وج��ود  على  العتماد  مع 
على الأحداث، وذلك بعد اعتذار كل من روبى، �سريف 
���س��الم��ة، ري��ه��ام ع��ب��د ال��غ��ف��ور، �سهر ال�����س��اي��غ، حممد 

حممود عن امل�ساركة فى اجلزء الثانى.
وُعر�ض اجلزء الأول من م�سل�سل "رم�سان كرمي" فى 
�سهر رم�سان رم�سان 2017، و�سارك فى بطولته روبي، 
�سريف �سالمة، ريهام عبدالغفور، �سيد رجب، جنالء بدر، 
�سهر ال�سايغ، حممود اجلندي، حممد لطفي، �سربى فواز، 
كرمي عفيفي، ميدو عادل، �سريين الطحان، و�سلوى عثمان، 
ونهى �سالح،  الأب��ن��ودي،  اأحمد �سيام، حممد حممود، كرمي 

وكان من تاأليف اأحمد عبداهلل واإخراج �سامح عبدالعزيز.
اإجتماعى حول  اإط��ار  اأح��داث اجل��زء الأول من امل�سل�سل فى  دارت 
النا�ض من  وما ميار�سه  املبارك  رم�سان  �سهر  فى  التى حتدث  العادات 
ع��ب��ادات وط��اع��ات ف��ى ك��ل ي��وم م��ن اأي��ام��ه وك��ذل��ك ال��ع��ادات ال�سلبية التى 
الفا�سلة  الأي���ام  ه��ذه  ف��ى  حتى  عنها  التوقف  النا�ض  بع�ض  ي�ستطيع  ل 
ورمان�سية  اجتماعية  ق�س�ض  خالل  وذل��ك  وغريها،  والفطار  كالتحر�ض 

بني اأبطال العمل.

�سيكو: فيلم "ابن احلاج اأحمد" فى عيد 
الفطر وا�ستعد لـ"اللعبة 4" قريًبا

حممود الليثي يج�سد 
دور من�سد يف م�سل�سل

 " رم�سان كرمي "

ت�صتعد بع�ض املمثالت للبدء يف ت�صوير اأعمالهن التلفزيونية املقرر عر�صها يف �صهر رم�صان.
يف  �صاركت  الذي  كرمي"،  "رم�صان  م�صل�صل  من  الثاين  اجلزء  يف  امل�صاركة  عن  اعتذارها  بعد 
بطولة اجلزء الأول منه، تعاقدت املغنية واملمثلة روبي مع �صركة فنون م�صر لالإنتاج، للقيام 

ببطولة م�صل�صل "ح�صرة العمدة".
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درا�سة تك�سف �سررا 
دراماتيكيا على الأمعاء ت�سببه 

م�سكنات اأمل قوية و�سائعة
يعرف العلماء، منذ فرتة طويلة، اأن جمموعة من م�سكنات الأمل الثقيلة، 
اله�سمية،  القناة  م�ساكل يف  تت�سبب يف  باأنها  بو�سفة طبية،  ت�سرف  التي 

لكنهم مل يحددوا بال�سبط كيف يحدث ذلك.
ومي��ك��ن اأن ت�سبب امل����واد الأف��ي��ون��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة - جم��م��وع��ة م��ن الأدوي����ة 
ويعد  م��دم��رة.  جانبية  اآث���ارا   - واحل���ادة  املزمنة  الآلم  لعالج  امل�ستخدمة 
ي�ستهلكون  ال��ذي��ن  لالأ�سخا�ض  �سائعا  اأم���را  والإم�����س��اك  وال��ق��يء  الغثيان 

عقاقري مثل املورفني والكودامول امل�سرتك.
 The American Journal of جملة  يف  ُن�سرت  درا���س��ة  وت�سري 
القناة  اخلاليا" يف  "الدرامي" و"موت  ال�سرر  اأن  اإىل   ،Pathology
اله�سمية الناجمني عن هذه الأدوية ميكن اأن يكون ال�سبب اجلذري لهذه 

امل�ساكل ال�سائعة.
وعالج الفريق امل�سرف على الدرا�سة بع�ض الفئران باملورفني، وهو م�سّكن 

اأمل قوي من فئة الأفيونيات، وبع�سها الآخر بعالج وهمي.
ولحظ الفريق يف الفئران التي اأعطيت الدواء امل�سّكن، تراكما يف حام�ض 
اأح�ساء  اأن���ه ي�سبب تلفا يف  ب���دا  امل��ع��دة، وال����ذي  اأب��ط��اأ م��ن  امل��ع��دة واإف���راغ���ا 

الفئران.
ا�ستغرقت هذه  امل��ع��دة. وكلما  م��ن  الطعام  اإزال���ة  ه��و عملية  امل��ع��دة  واإف���راغ 
العملية وقتا اأطول، بقي احلم�ض لفرتة اأطول يف املعدة، ما قد يوؤدي اإىل 

التهاب الأن�سجة املحيطة.
واأو�سح العلماء اأن املورفني اأدى اإىل "ا�سطراب كبري" يف اخلاليا التي تنتج 
املخاط وكذلك اخلاليا التي تغلف املعدة، واملعروفة با�سم املنطقة الغدية.

كما لحظوا اأن هناك زيادة يف عدد اخلاليا امليتة اأو "اخلاليا املربجمة". 
وي�سيفون اأن هذه العالمات هي �سمات منوذجية ل� "تلف املعدة".

وب�سكل مثري لل�سدمة، لحظ العلماء "انتفاخا دراماتيكيا" يف احليوانات. 
مرات  ث��الث  زاد  امل��ورف��ني  اأعطيت  التي  الفئران  معدة  حجم  اأن  ولوحظ 

مقارنة بالفئران التي ت�ستخدم الدواء الوهمي.
ويعتقد العلماء اأن املواد الأفيونية مرتبطة ارتباطا وثيقا مبادة كيميائية 
 .)IL-6 اأو   Interleukin 6(  "6 "اإنرتلوكني  ال�سيتوكني  ت�سمى 
وحتتوي العينات التي اأُعطيت املورفني على "م�ستويات مرتفعة" من هذه 

املادة الكيميائية.
IL-6 مل  ال�سيتوكني  التي مل يكن لديها م�ستويات عالية من  والفئران 

يكن لها نف�ض الآثار ال�سلبية من املورفني.
بظهور  ب�سدة  كيميائية مرتبطة  م��ادة  6" هو  "اإنرتلوكني  اأن  اإىل  وي�سار 

اللتهاب يف جميع اأنحاء اجل�سم.
هذا  اأن  من  التاأكد  ميكن  فال  الفئران،  اإىل  ا�ستندت  الدرا�سة  لأن  ونظرا 

التاأثري يتعلق بالب�سر وقد تكون هناك حاجة ملزيد من التجارب.

الوطني؟ الن�صيد  عزفت  بلد  اأول  هي  •ما 
الوليات املتحدة.

العامل؟ يف  ال�صاللت  اأعلى  هي  • ما 
�سوزولند يف اجلزيرة اجلنوبية  العامل هي �ساللت  اأعلى �ساللت   -

لأي�سلندا
العاملية؟ ال�صحة  منظمة  تقع  مدينة  اأي  • يف 

- يف مدينة جنيف ب�سوي�سرا
بالعامل؟ احليوانات  اأثقل  هو  • ما 

احلوت الأزرق.
الذهب؟ عن  قدمًيا  ُيطلق  كان  الذي  ال�صم  هو  • ما 

الأ�سفر الرنان.

جابر  الإ�سالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�ض الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�سالم  يف  املدار�ض  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ض لطالب  بنى  م��ن  اأول  اأت��اب��ك. وه��و  م��ن لقب ب  اأول  العبا�ض وه��و  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�ض ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�ض يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية يف وقته.
مئوية.  -115 او   -82 درجة  يف  يتجمد  فقد  للبنزين،  حمددة  جتمد  درجة  توجد  • ل 

�سنة  يف  ذل��ك  وك���ان  امل���اء،  يف  ت���ذوب  اأق��را���ض  ���س��ورة  يف  تقدميه  مت  طبي  ع��ق��ار  اأول  ه��و  • الأ���س��ب��ريي��ن 
1900م.

فقط. �سطور  ثالثة  من  والأردن  مارينو  و�سان  اليابان  من  لكل  الوطني  الن�سيد  • يتكون 
1944م. عام  حتى  فرن�سا  يف  النتخابات  يف  بالت�سويت  للن�ساء  ي�سمح  يكن  • مل 

الثانية. يف  مرة   160 جناحيها  حتّرك  • النحلة 
واحد. يوم  يف  بي�سة   3000 ت�سع  اأن  ميكنها  النحل  • ملكة 

الفالح الفقري
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الفجل احلار 
اأعلنت الدكتورة فيكتوريا 
لزاريفا، خبرية التغذية 
للفجل  اأن  ال���رو����س���ي���ة، 
احلار(  )ال��ف��ج��ل  ال���ربي 
لذلك  فريدة�  خ�سائ�ض 
اإ�سافته  ال�����س��روري  م��ن 

للنظام الغذائي.
وت�����������س�����ري اخل�������ب�������رية يف 
حديث لوكالة نوفو�ستي 
ال�����رو������س�����ي�����ة ل�����الأن�����ب�����اء، 
الفجل  ف���وائ���د  اأن  اإىل 
وت�ستحق  ع��دي��دة  احل���ار 

الهتمام. وتقول، "هذا نبات فريد من نوعه بخ�سائ�سه العديدة املفيدة. 
فهو يحتوي على فيتامينات C و E و PP و B. كما اأنه غني بالعنا�سر 
تركيز  واأن  الغذائية.  والأل��ي��اف  الأمينية  والأح��م��ا���ض  الدقيقة  املعدنية 
فيتامني C فيها يفوق تركيزه يف الليمون. وحدته ناجتة عن احتوائه على 
زيت اخلردل، الذي ميتاز بخ�سائ�ض م�سادة للميكروبات والفريو�سات. اأنه 
مادة غذائية مفيدة ويجب على الذين لي�ض لديهم م�سكالت �سحية متنع 

تناوله، �سمه اإىل نظامهم الغذائي".
وت�سيف اخلبرية، يجب المتناع عن تناول الفجل احلار يف جميع حالت 
اأثناء  بحذر  تناوله  الن�ساء  على  ويجب  اله�سمي،  اجلهاز  اأم��را���ض  تفاقم 

احلمل والر�ساعة.

يف اإحدى قرى ال�سني القدمية كان ي�سكن فالح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �سغاراً ورحلت عن 
الدنيا، فتزوج الفالح الفقري اإحدى الن�ساء لرتبيتهما فولدت له ابنة ثانية كانت مثل اأمها لي�ض لديها اأي �سيء 
من اجلمال، كربت البنات الثالث ومع الأيام كانت الزوجة تق�سو على البنتني اجلميلتني بال �سبب وحتملهما 
م�سئولية البيت وكل �سئ وجتل�ض هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�سان من كل مكان يطلبون 
اأيدي الفتاتان فا�ستعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �سابني مي�سوري احلال ومن عائلتني غنيتني مما 
رفع من �ساأن الفالح. اأما البنة الثالثة فقد جاء وقت زواجها ومل يتقدم اأحد لها فهي تفتقر للجمال والأدب 
اأي�ساً ومت�سلطة ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�سها وحيدة ل ي�سعي اأحد للزواج منها اأ�سبحت تبكي 
الليل مع النهار حزناً على نف�سها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�ض حتت �سجرة اللوز وجدت الفتاة ع�سا 
تربز من الأر�ض وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�سجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�سا يف يدها 
مما جعل الفتاة تخاف وترجتف وتلقي الع�سا بعيداً عنها ف�سرخت الع�سا وقالت ل ترميني بل اطلبي مني 
ثالث اأمنيات اأحققها لك يف احلال جزاء لك، واطمئنت الفتاة واقرتبت لتم�سك بالع�سا وتقول لو كنت �سادقة 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�سا اذهبي لتنامي  اجعليني جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
الآن ويف ال�سباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�سدقاها لكن يف ال�سباح 
ا�ستيقظت لرتى نف�سها اأجمل البنات، وجاء من يطلبها عرو�ساً وهو حاكم القرية وبعد فرتة من الوقت عاتب 
الأب ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �سيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان 
فكان ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �سئ يف هذه 
الدنيا، ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�سرعت اإىل ع�ساها 
ذل��ك، لو كنت  ت�ستحقني  اأنانية ول  اأن��ت  لها  اأعيدي يل جمايل فقالت  ال�سحرية  الع�سا  اأيتها  اأرج��وك  وقالت 
اأح�سنت معاملة والدك لأح�سنت معاملتك لكنك ل ت�ستحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�ض تلك 

الفتاة وحدها مع قباحتها.

الرو�سية،  التغذية  خبرية  رو�ساكوفا،  داريا  الدكتورة  اأعلنت 
الأك��ر فائدة لعمل  امل�سدر، هي  النباتية  الغذائية  امل��واد  اأن 

الكلى ب�سورة طبيعية.
اأنه  اإىل   ،URA.RU مل��وق��ع  ح��دي��ث  يف  اخل��ب��رية  وت�سري 
الغذائي  النظام  ي�سم  اأن  يجب  الكلى  �سحة  على  للحفاظ 
اخل�سروات الورقية والثمار واخل�سروات الغنية بال�سوائل. 
كما يجب اأن يكون متنوعا. وتن�سح بتناول الأ�سماك واللحوم 

غري الدهنية مع اخل�سروات الطازجة والفواكه.
واإخ����راج  اجل�����س��م،  تنظيف  وظ��ي��ف��ة  ال��ك��ل��ى  "توؤدي  وت���ق���ول، 
ال�سوائل الزائدة ونواجت عملية التمثيل الغذائي. ول ين�سح 
بتحميل الكلى كمية كبرية من الأطعمة الربوتينية- حلوم 

واأ�سماك دهنية. لأنها تلحق ال�سرر بعمل الكلى، لأن نواجت 
اأي�ض البورين )Purine metabolism( املوجود يف 

بروتينات الأطعمة احليوانية تعاجلها الكلى اأي�سا".
الألبان  منتجات  هي  للكلى  �سررا  املنتجات  اأك��ر  وت�سيف، 
الربوتينية  الأط��ع��م��ة  وك���ذل���ك  ب��ت��ن��اول��ه��ا،  الإف������راط  ع��ن��د 
الدهنية. فمثال، ل ين�سح بتناول اأكر من 300 غرام من 
تاأثري  له  �سيكون  ذل��ك  بعك�ض  لأن��ه  اليوم،  يف  القري�ض  جنب 

�سلبي يف عمل الكلى.
الغنية  الأط�����ع�����م�����ة  ت���ل���ح���ق  اأن  مي����ك����ن  "كما  وت������ق������ول، 
املتعددة  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  وك���ذل���ك  الأ����س���ك���ورب���ي���ك.  ب��ح��م�����ض 

)Multivitamin(  ال�سرر بالكلى".

اأف�سل املواد الغذائية املفيدة لعمل الكلى ب�سورة طبيعية

امراأة تلقي الزيتون يف الهواء لف�صلها عن الأوراق خالل مو�صم قطف الزيتون يف جنوب لبنان. )رويرتز(


