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درا�شة: �شرب ال�شاي
 يطيل العمر

على  ال�شاي  لتناول  اإيجابية  اآث���ار  ع��ن  حديثة  طبية  درا���ش��ة  ك�شفت 
ال�شحة، مو�شحة فوائد عديدة للم�شروب ال�شعبي.

الطب  "حوليات  دوري����ة  يف  نتائجها  ن�����ش��رت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  وق��ال��ت 
الباطني"، اإن من ي�شربون ال�شاي مبعدل يزيد عن كوبني يف اليوم، 
من املرجح اأن يعي�شوا لفرتة اأطول مقارنة باأولئك الذين ال ي�شربون 

ال�شاي.
ووفق الدرا�شة فاإن النتائج االإيجابية ل�شرب ال�شاي مل تتاأثر �شواء مت 

تناوله بدون اإ�شافات اأو مع ال�شكر واحلليب مثال.
ووجد الباحثون القائمون على الدرا�شة من املعاهد الوطنية لل�شحة 
85 يف  اأن  املتحدة،  اململكة  البنك احليوي يف  بعد تدقيق بيانات من 
املئة من ن�شف مليون رجل وام��راأة، ترتاوح اأعمارهم بني 40 و69 

عاما، كانوا ي�شربون ال�شاي بانتظام.
طفيف  بانخفا�ض  مرتبطا  ك��ان  ال�شاي  ���ش��رب  اأن  للباحثني  وت��ب��نينّ 
 10 الوفيات على مدى  املئة مبعدل  9 و13 يف  ت��رتاوح بني  بن�شبة 

�شنوات خا�شة ملن كان يعاين من اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
اأرتاليخو، اأ�شتاذ الطب الوقائي وال�شحة  وو�شف فرناندو رودريغيز 
العامة يف جامعة مدريد امل�شتقلة، البحث باأنه ميثل "تقدما كبريا"، 
ال�شاي  اآ�شيا، حيث  يف  اأجريت  ال�شابقة  الدرا�شات  اأن معظم  مو�شحا 
االأخ�شر هو االأكرث ا�شتهالكا، وقلة من االأبحاث املرتبطة باملو�شوع 
خارج اآ�شيا كانت "�شغرية احلجم وغري حا�شمة يف نتائجها"، ح�شبما 

نقلت �شبكة "�شكاي نيوز" الربيطانية.

ا�شطراب ال�شراهة.. جهاز جديد 
مزروع بالدماغ قد يجد احلل

يعطل  ال��دم��اغ،  داخ��ل  جلهاز  زرع  تقنية  ابتكار  من  الباحثون  متكن 
من  بكثري  اأق��ل  ع��دد  اإىل  وي���وؤدي  الطعام  تناول  يف  ال�شديدة  الرغبة 

نوبات االأكل بنهم.
وت��اب��ع��ت ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث، ال��ت��ي ُن�����ش��رت، االث��ن��ني، يف جم��ل��ة "نات�شري 
ميدي�شن"، مري�شتني بالغتني م�شابتني با�شطراب فقدان ال�شيطرة 

على ال�شراهة عند تناول الطعام على مدى �شتة اأ�شهر.
كانت كلتا املراأتني تعانيان من ال�شمنة املفرطة، ومع اجلهاز املزروع، 
فقد كل منهما الوزن دون جراحة، وال يبدو اأن اأي من املر�شى لديهم 

اآثار جانبية �شارة كبرية.
كلية بريملان للطب بجامعة  ق��اده حمققون يف  ال��ذي  البحث،  خالل 
بن�شلفانيا، كان اجلهاز املزروع، على غرار اجلهاز امل�شتخدم عادة لعالج 
ت�شمى  دماغية  منطقة  يف  الن�شاط  يراقب  ل��الأدوي��ة،  املقاوم  ال�شرع 

النواة املتكئة.
وله  واملكافاأة،  املتعة  يعالج  الدماغ  من  اجل��زء  هذا  اإن  الباحثون  قال 
العثور  التي مت  االإ�شارات  ي�شت�شعر اجلهاز  باالإدمان، وعندما  عالقة 
�شابقة،  درا�شات  يف  الطعام  تناول  يف  ال�شديدة  بالرغبة  للتنبوؤ  عليها 
تعطيل  اإىل  ي��وؤدي  الدماغ، مما  املنطقة من  تلك  تلقائيا  فاإنه يحفز 

االإ�شارات.
بيان  ال��درا���ش��ة، يف  ه��ال��ب��رين، كبري موؤلفي  كي�شي  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح 
املقام  فيها يف  نقوم  كنا  مبكرة،  ج��دوى  درا�شة  ه��ذه  "كانت  �شحفي: 
االأول بتقييم ال�شالمة، ولكن من املوؤكد اأن الفوائد ال�شريرية القوية 

التي اأبلغنا بها هوؤالء املر�شى مثرية لالإعجاب حقا".
ووفقا للباحثني، يعترب ا�شطراب االأكل بنهم اأكرث ا�شطرابات االأكل 
ب�شعة  عن  يقل  ال  ما  على  يوؤثر  حيث  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  �شيوعا 

ماليني من االأ�شخا�ض.
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ن�شائح لتوفري النقود خالل 
الإقامة يف الفنادق

لتاأجيل  كافياً  االأح��ي��ان  بع�ض  يف  فندق  يف  االإق��ام��ة  �شعر  يكون  اأن  ميكن 
الذهاب لق�شاء عطلة، ولكن حل�شن احلظ هناك طرق ميكن من خاللها 

خف�ض تكلفة االإقامة يف الفنادق.
خرباء ال�شفر يف Thrifty Nomads معتادون جيداً على البحث عن 
�شفقات جيدة وقد ك�شفوا عن بع�ض اأف�شل ن�شائحهم لتجنب ت�شييع ثروة 
اأو�شح  للح�شول على مكان لالإقامة. ويف مقال ملوقع ميرتو الربيطاين، 

اخلرباء كيف يحافظون على اأموالهم اأثناء ال�شفر.
اإحدى اأهم ن�شائحهم هي ن�شيحة ب�شيطة وتت�شمن احل�شول على ترقية 
اأنه  ه��ي  ون�شيحتهم  جم���اين.  اح��ت��ف��ايل  عن�شر  االأق����ل  ع��ل��ى  اأو  جم��ان��ي��ة، 
اإخبار  من  تخجل  اأن  يجب  فال  ميالد،  بعيد  لالحتفال  رحلتك  كانت  اإذا 
 Thrifty �شركة  من  اأف��ريي  جني  قالت  و  اإقامتك.  مكان  يف  امل�شوؤولني 
�شنوية،  ذكرى  اأو  ميالد  بعيد  لالحتفال  قادماً  كنت  "اإذا   Nomads
فال تخجل من اإخبار م�شوؤويل الفندق. وغالباً ما ينتج عن ذلك ترقيات 
بحجز  اخل���رباء  يو�شي  ذل��ك،  اإىل  باالإ�شافة  اأخرى".  م��زاي��ا  اأو  جمانية 
النتائج من مواقع  التي جتمع  االأ�شعار  فندقك من خالل مواقع مقارنة 
اأخرى ميكن  اأف�شل ال�شفقات. وهناك طرق  احلجز املختلفة للعثور على 
للم�شافرين من خاللها توفري املال عند الدفع للفنادق عرب االإنرتنت، مع 
العديد من مواقع احلجز التي تقدم برامج الوالء لعمالئها، حيث ي�شتفيد 
النزالء من تكرار اال�شتخدام وكلما زاد عدد احلجوزات التي يتم اإجراوؤها 

لكل م�شتخدم، �شيح�شل على خ�شومات اأف�شل.

كيف ت�شتخدم اأبل اإيرتاغ 
لتتبع حقائبك يف املطار؟

كابو�شاً  املطار  يف  االأمتعة  فقدان  ي�شكل 
حقيقاً للم�شافرين، وي�شطرون للدخول 
ال�شتعادة  االإج����������راءت  م����ن  دوام�������ة  يف 
تقنية  بف�شل  لكن  امل��ف��ق��ودة.  حقائبهم 
تتبع حقائبك  اأب���ل، ميكنك  م��ن  اإي��رت��اغ 

والعثور عليها ب�شهولة خالل الرحلة.
واإذا كان خوفك االأكرب خالل ال�شفر هو 
االإج����ازة، فهناك  اأث��ن��اء  ف��ق��دان حقائبك 
حيلة �شغري بقيمة 29 دوالر فقط ميكن 
اأن توفر لك بع�ض ال�شعور باالأمان الذي 
اإليه يف مثل هذا املوقف.  ت�شتد احلاجة 
ويو�شي اخلرباء با�شتخدام جهاز التتبع 
االأمتعة  لتتبع  اأب��ل  من  اإي��رت��اغ  ال�شغري 

امل�شجلة خالل رحلة الطريان.
وال يحتاج اجلهاز اإىل الكثري من املعرفة 
واخلربة ال�شتخدامه، حيث يكفي و�شعه 
الإكمال  ف����ون  اآي  ه���ات���ف  م���ن  ب���ال���ق���رب 
االق��رتان. وبعد ذلك كل ما عليك فعله 
هو حتديد ا�شم اإيرتاغ اخلا�ض بك، وهو 
يف ه��ذه احل��ال��ة ي�شري اإىل االأم��ت��ع��ة، ثم 

�شعها يف حقيبتك.
حقائبك  م��وق��ع  تتبع  ذل��ك  بعد  ميكنك 

من خالل تطبيق فايند مي. 

كيف ميكن لأ�شنانك اأن تلعب 
دورا يف العي�ش عمرا مديدا؟ �ص 23

ا�ضطرابات معدية معوية
ت��وؤث��ر اال���ش��ط��راب��ات امل��ع��دي��ة امل��ع��وي��ة امل��زم��ن��ة م��ث��ل مر�ض 
التهاب االأمعاء على مئات املاليني يف اأنحاء العامل، وميكن 
عاملي  ع��بء �شحي  االأم��ع��اء يف  ال��ت��ه��اب  م��ر���ض  يت�شبب  اأن 

ب�شبب ارتفاع تكلفة عالج هذه احلالة.
االأم���ع���اء غري  ال��ت��ه��اب  مل��ر���ض  ال��دق��ي��ق  ال�شبب  اأن  يف ح��ني 
مفهوم متاًما، فاإن بع�ض العوامل امل�شاهمة ت�شمل االإجهاد 
واخليارات البيئية ومنط احلياة واخليارات الغذائية، مثل 

اال�شتهالك العايل للحوم اأو االأ�شماك.
ت��خ��ل�����ض وت��ن��ظ��ي��ف اجل�شم  امل���زم���ن وع��م��ل��ي��ة  اإن االل��ت��ه��اب 
للخاليا التالفة الإف�شاح املجال خلاليا اأحدث واأكرث �شحة 
الع�شيات  اإح����دى  يف  اخل��ل��ل  اأي  ال��ل��ي��زوزوم��ي،  وال�����ش��غ��ط 
ا  اأي�شً يرتبط  وال��ذي  االلتهاب،  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  اخللوية 

بحالة التهاب االأمعاء.

العالجات احلالية
االأدوية  االأم��ع��اء  التهاب  ملر�ض  احلالية  العالجات  ت�شمل 
التي تثبط جهاز املناعة واجلراحة. اإال اأن اال�شتخدام طويل 
اآثار  اإىل  يوؤدي  اأن  املثبطة للمناعة ميكن  االأمد للعالجات 
وعواقب وخيمة، من بينها العدوى االنتهازية وحتى ف�شل 

اأع�شاء اجل�شم.

مكمل الكلوروفيلني
مكمل  تناول  اأن  الباحثون  اكت�شف  اجل��دي��دة،  الدرا�شة  يف 
ال��ك��ل��وروف��ي��ل��ني ع��ن ط��ري��ق ال��ف��م، وه���و م��رك��ب م�شتق من 
التهاب  من  يقلل  النباتات،  يف  املوجودة  اخل�شراء  ال�شبغة 
القولون والت�شوهات يف ظهارة االأمعاء لدى فئران املخترب. 
مكمل  جانب  اإىل  الورقية،  اخل�شروات  ا�شتهالك  كان  كما 

الكلوروفيلني، مفيًدا يف تعايف داء االأمعاء االلتهابي، جزئًيا 
والع�شيات  اجلزيئات  واإزال���ة  االلتهاب  تخفيف  خ��الل  من 

اخللوية ال�شامة.
يف  امل��وج��ودة  اخل�شراء  ال�شبغة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�ض 
باإر�شال  ت��ب��داأ  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة ميكن  وامل��ك��م��الت  اخل�����ش��روات 
اإ����ش���ارة ت��غ��ذي��ة لتعديل االل��ت��ه��ام ال��ذات��ي يف اخل��الي��ا، مما 
يثبط اأعرا�ض مر�ض التهاب االأمعاء. ويرجح الباحثون اأن 
النتائج اجلديدة ميكن اأن تكون م�شاًرا مبتكًرا لعالج غري 
جراحي للحاالت ال�شديدة من مر�ض التهاب االأمعاء، حيث 
قال بروفي�شور �شياوفينغ زينغ، اأحد الباحثني امل�شاركني يف 
اأو  اخل�شروات  تناول  "اإن  �شيت�شوان:  جامعة  من  الدرا�شة 
ميكن  الكلوروفيلني  مثل  اخل�شراء  ال�شبغة  ذات  املكمالت 

اأن ي�شاعد مر�شى التهاب االأمعاء".

باحليوية لقلب مفعم  ريا�شية  اأطعمة مفيدة ومتارين   4
اأع�شاء اجل�شم، فهو  باأهمية بالغة بني �شائر  القلب  يتميز 
امل�شوؤول عن �شالمة تلك االأع�شاء لدوره الرئي�شي يف �شخ 
اأجزاء اجل�شم وخا�شة الدماغ  اإمداد جميع  الدم، وبالتايل 

باالأك�شجني.
وت��ن��ت��ج م�����ش��اك��ل ال��ق��ل��ب ع���ادة ع��ن �شيق ال�����ش��راي��ني ب�شبب 
تراكم الرت�شبات الدهنية على جدرانها م�شببة ان�شدادها، 
وهذه الرت�شبات غالباً ما تنتج عن التدخني، عدم ممار�شة 

الريا�شة البدنية، ال�شمنة واالأطعمة غري ال�شحية.
اأن  اأهمية وال��ذي ميكن  اأن الغذاء هو العامل االأك��رث  ومبا 
يت�شبب يف م�شاكل القلب، فاإليكم اأطعمة فعالة يف احلفاظ 
"بولد  موقع  ذكرها  باحليوية  مفعماً  وجعله  �شحته  على 
التمارين  بع�ض  جانب  اإىل  ال�شحة  باأخبار  املعني  �شكاي" 

الريا�شية الهامة اأي�شاً:

الثوم  -  1
ي�����ش��اع��د ال���ث���وم ع��ل��ى ت��دف��ق ال����دم ب�����ش��ه��ول��ة وان�����ش��ي��اب��ي��ة يف 
ال�شرايني ب�شكل رائع، الحتوائه على مادة م�شادة لالأك�شدة 
ت�شمى "االألي�شني" والتي تتحول عند تناوله، اإىل مركبات 
احلمراء  ال��دم  خاليا  مع  ب��دوره��ا  تتفاعل  والتي  الكربيت 
ارتخاء  على  يعمل  وال���ذي  الهيدروجني  كربيتيد  لتوليد 

ال�شرايني ل�شمان تدفق الدم ب�شهولة.
الورقية اخل�شراوات   -  2

على  فقط  ال�شبانخ  ولي�ض  ال��ورق��ي��ة  اخل�����ش��راوات  حتتوي 
 C و   A والفيتامينات  الفوليك  حم�ض  من  كبرية  كمية 
فعالية  اأثبتت  ل��ذا  واالأل��ي��اف،  البوتا�شيوم  اإىل  باالإ�شافة 
ال�شرايني  الأم��را���ض  املحتملة  املخاطر  احل��د من  كبرية يف 
اأن االأ�شخا�ض الذين يتناولون  التاجية. واأثبتت الدرا�شات 
ما ال يقل عن ح�شتني ون�شف من اخل�شراوات كل يوم تقل 
بن�شبة  التاجي  ال�شريان  باأمرا�ض  االإ�شابة  لديهم خماطر 

.25%
والفراولة التوت   -  3

باالإ�شافة اإىل اخل�شراوات، تعترب الفواكه اأي�شاً مثل التوت 
لاللتهاب،  م�شادات  كونها  للقلب  ج��دا  جيدة  وال��ف��راول��ة 
التاجي  ال�شريان  ب��اأم��را���ض  االإ���ش��اب��ة  م��ن خطر  يقلل  مم��ا 

وال�شرطان.
ال�شوفان  -  4

يعد ال�شوفان من املواد الغذائية املفيدة جداً ل�شحة القلب 
على  للحفاظ  الهامة  العنا�شر  م��ن  مزيج  على  الحتوائه 
الفوليك  الدهنية، حم�ض   3 اأوميغا  اأحما�ض  القلب مثل، 
اأي�شاً  باالألياف  الغني  الغذاء  ه��ذا  وي�شاعد  والبوتا�شيوم. 
�شالمة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  ال�شيئ  ال��ك��ول��ي�����ش��رتول  خف�ض  يف 

ال�شرايني.

فل�شطينية بدور 
قيادي يف مهمة 

الف�شاء التاريخية
كرة  لعب  اأح��ب  واأم،  زوج��ة  "اأنا 
النارية،  الدراجات  وركوب  القدم 
و�شفن الف�شاء هي اجلزء االأ�شهل 
الكلمات  ب��ت��ل��ك  يل"،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
اأ�شول  م���ن  االأم���ريك���ي���ة  ع���رف���ت 
نف�شها  فاهوم،  فل�شطينية، جنود 
التخطيط  فريق  ع��ن  كم�شوؤولة 
كان  ال��ت��ي   ،"1 "اأرتيم�ض  ملهمة 
وتاأجلت  االثنني  اإطالقها  مقررا 
اإىل اجلمعة املقبل ب�شبب م�شاكل 

تقنية، وحتمل اأول امراأة.
هذه املهمة هي الرحلة الف�شائية 
منذ  القمر  اإىل  االأوىل  الب�شرية 
جنود  اأن  وب��اع��ت��ب��ار  ع��ام��ا،   53
م��ن�����ش��ب مديرة  ت�����ش��غ��ل  ف���اه���وم 
ا�شتك�شاف  مهام  تخطيط  مكتب 
ال���ف�������ش���اء، ف���ه���ي امل�������ش���وؤول���ة عن 
م�شوؤولية  ي��ت��وىل  ال���ذي  ال��ف��ري��ق 
وتطوير  والت�شميم  التخطيط 
للف�شاء  "نا�شا" املاأهولة  مهمات 
اأب��ع��د من  ه��و  م��ا  )ك���ل  ال�شحيق 

حمطة الف�شاء الدولية(.
وفريقها  ف�����اه�����وم  م�������ش���وؤول���ي���ة 
الف�شاء  م��رك��ب��ة  ت��ط��وي��ر  �شملت 
 "SLS" و������ش�����اروخ  "اإريون" 
ال����ذي����ن ي��ن��ط��ل��ق��ان م����ن حمطة 
"Gateway" مبركز كينيدي 
كما  ف��ل��وري��دا.  والي��ة  للف�شاء يف 
الهبوط  اأنظمة  تطوير  ت�شمنت 

على القمر.
وم����ع ذل�����ك، ف�����اإن ف���اه���وم لي�شت 
اأو  بالكامل عن م�شروع  امل�شوؤولة 
هي  ب��ل   ،"1 "اأرمتي�ض  ب��رن��ام��ج 
الربنامج  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ني  اأح����د 
الذي  الفريق  م��دي��رة  باعتبارها 
طور ال�شاروخ واملركبة الف�شائية 

امل�شتخدمني يف امل�شروع.
وقالت عرب ح�شابها على تويرت: 
قائد  ل�شت  اأنا  العامل..  "عزيزي 
اأنا  وال  باأكمله  اأرمتي�ض  برنامج 
مراجعة  ي��رج��ى  ف�����ش��اء،  رائ�����دة 

احلقائق". 
فخرها  ع�����ن  ع��������������ربت  ك��������������������م��ا 
اأ�شول  م���ن  ك��ون��ه��ا  واع����ت����زازه����ا 
فل�شطينية، ويتم اإ�شناد دور كبري 
التاريخية  امل��ه��م��ة  ت��ل��ك  يف  ل��ه��ا 

لوكالة نا�شا.

فائدة مذهلة للجمع بني مكمل غذائي واخل�شراوات الورقية

اأفاد باحثون اأن تناول اخل�ضروات واإ�ضافة مكمل الكلوروفيلني 
الأمعاء.  التهاب  مر�ض  اأعرا�ض  تخفيف  يف  ي�ضاعد  اليومي 
تقليل  يف  كبري  ب�ضكل  الكلوروفيلني  مكمالت  ت�ضاعد  كما 
خماطر الوفيات املرتبطة مبر�ض التهاب الأمعاء، بح�ضب ما 
الدورية  عن  نقالاً   Neuroscience News موقع  ن�ضره 
وعلم  اله�ضمي  واجلهاز  الأع�ضاء  وظائف  لعلم  الأمريكية 

وظائف الكبد.
ا للباحثني من مركز اأبحاث ال�ضكري والأي�ض يف جامعة  وفقاً

�ضيت�ضوان يف ال�ضني ومن مركز �ضيدارز �ضيناي الطبي يف 
لو�ض اأجنلو�ض، يخفف املكمل الغذائي الكلوروفيلني 
مر�ض التهاب الأمعاء IBD، مبا ي�ضمل مر�ض كرون 

الكلوروفيلني  يقلل  كما  التقرحي.  القولون  والتهاب 
التهاب  مبر�ض  املرتبطة  الوفيات  من  كبري  ب�ضكل 

اخلفي  وال��دم  والإ�ضهال  ال��وزن  وفقدان  الأمعاء 
يف الرباز وتلف الظهارة املعوية وت�ضلل اخلاليا 

اللتهابية.

من  ال�شكري  مر�شى  �شحة  حت�شني  اإمكانية  اأ�شرتالية  جتربة  اأثبتت 
النوع2 عن طريق العالج بالتغذية ال�شحية. وقالت اإن النظم الغذائية 
غري ال�شحية ت�شبب حالياً اأكرث من 20 األف وفاة مبكرة يف اأ�شرتاليا 

ومعاناة ال تو�شف للمر�شى واأحبائهم.
بال�شكري يف م�شت�شفى رويال  50 مري�شاً  واأجريت التجربة مب�شاركة 
ب��رن�����ض األ��ف��ري��د مب��دي��ن��ة ���ش��ي��دين، ح��ي��ث مت ت��زوي��ده��م ب�����ش��ن��دوق من 
ه اأخ�شائيون يف التغذية  اخل�شروات والفاكهة واالأطعمة ال�شحية �شممنّ
 12 التجربة  وا�شتمرت  اأ�شبوعني.  كل  منا�شبة  و�شفات  مع  اأ�شبوعياً، 

اأ�شبوعاً.
امل�شاركني  اأن  النتائج  اأظهرت  اإك�شربي�ض"،  "ميديكال  موقع  وبح�شب 
والفاكهة  اخل�شروات  من  املعتاد  عن  اإ�شافيتني  ح�شتني  على  ح�شلوا 
يومياً، واأنهم فقدوا 1.7 كغم من الوزن، وانخف�ض الكول�شرتول ال�شار 

لديهم بن�شبة 10%.
ويلز:  �شاوث  نيو  جامعة  من  الدرا�شة  على  امل�شرف  وو  جي�شون  وق��ال 
كدواء" ي�شاعد  "الغذاء  اإمكانات  تو�شح  اأ�شرتاليا  يف  درا�شة  اأول  "هذه 

االأطباء واملر�شى على اإدارة اأف�شل حلالة ال�شكري".

التغذية دواء فّعال يف 
اإدارة حالة ال�شكري
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�ش�ؤون حملية

�شرطة اأبوظبي حتتفل بيوم املراأة الإماراتية وُتكرم املتميزات

ثمنت دعم اأم الإمارات.. �شرطة اأبوظبي توؤكد اعتزازها بالإجنازات الريادية للمراأة الإماراتية

•• اأبوظبي - الفجر

اح��ت��ف��ل��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي  ب��ي��وم امل����راأة  
االإماراتية  الذي ي�شادف 28 اأغ�شط�ض  �شنوياً  حتت �شعار 
من  املتميزات  وكرمت  م�شتدام"  م�شتقبل  ملهم..  "واقع 
ال�شركاء على جهودهن الريادية يف م�شرية العمل الوطني 
ال�شرطي  العمل  يف  متيزهن  على  الن�شائية  عنا�شرها  من 

واالأمني . 
واألقى �شعادة اللواء مكتوم علي ال�شريفي مدير عام �شرطة 
للمراأة  الر�شيدة  القيادة  بدعم  فيها   اأ�شاد  كلمة  اأبوظبي  
االماراتية ورعاية اهتمامها امل�شتمر بتمكينها يف  جماالت 

ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ك��اف��ة  وخ�����ش��و���ش��اً  يف  ال��ع��م��ل ال�شرطي 
واالأمني

وثمن دعم ورعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد 
»اأم  االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
املجاالت  املتطورة يف  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة   االإم����ارات« مل�شرية 
ك��اف��ة .  واأ����ش���اف اأن م��ن ح��ق امل����راأة االإم��ارات��ي��ة اأن تفخر 
وتعتز بتحقيق النجاح بجدارة يف نيل ثقة القيادة الر�شيدة 
الوطني  العمل  وريادتها يف  ميادين  باإجنازاتها  واالعتزاز 

كافة . 
واأكد اهتمام القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي بتمكني املراأة 

ال�شرطي واالأم��ن��ي حمققة  العمل  االإم��ارات��ي��ة يف جم��االت 
نتائج ريادية متميزة على �شعيد العمل ال�شرطي، وت�شارك 
بدورها الريادي يف تعزيز  االأمن واالأمان ون�شر الطماأنينة 

يف  جمتمعنا. 
موؤ�ش�شة  رئي�ض  الكعبي  �شامل  علي  معايل  احلفل  وح�شر 
ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة،  وم�����دراء ق��ط��اع��ات ���ش��رط��ة اأبوظبي 
 ، الب�شرية  امل���وارد  ع��ام هيئة  اجل��اب��ري مدير  اأم��ل  و�شعادة 
و�شعادة مرمي  حممد الرميثي مدير عام  موؤ�ش�شة التنمية 
رئي�ض  ن��ائ��ب  الكعبي   خليفة   فاطمة  و���ش��ع��ادة   ، اال���ش��ري��ة 

الهيئة الوطنية حلقوق االإن�شان وع�شو جمل�ض االأمناء.
وقالت �شعادة فاطمة خليفة الكعبي  اإن االحتفال بيوم املراأة 

االماراتية  ياأتي تكرميا لها على جناحاتها ، ومتيزها  يف كل 
املحافل، م�شرية  اإىل اأن املراأة االإماراتية حظيت باالهتمام 
ال�شيخ   ، اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�ش��ض،  القائد  من  الكبري 
ر�ش�م  ثراه" ال��ذي  "طيب اهلل  نهيان   اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
، وثمنت دعم  امل���راأة االإم��ارات��ي��ة  املبكرة لتمكني  اخل��ارط��ة  
املراأة   متكني  م�شرية  مبوا�شلة  الر�شيدة   القيادة  واهتمام 
االإماراتية وتعزيز دورها الريادي  حملياً واإقليمياً ودولياً.

�شوؤون  مديرمكتب  الزعابي  عبيد  �شيخة  ال��رائ��د  واأك���دت 
ال�شرطة الن�شائية بقطاع املوارد الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي 
الفاعلة  اإ�شهاماتها  على  امل��راأة  تكرمي  على  القيادة  حر�ض 
وعملهن  جهودهن  على  املوظفات  و�شكرت  ال��وط��ن،  لبناء 

ال����روؤي����ة الطموحة  ت���ع���زز  امل�����ش��رتك مب��ن��ظ��وم��ة وط��ن��ي��ة  
النه�شة  م�����ش��رية  يف   مب�شاهمتهن  م�����ش��ي��ده  للم�شتقبل، 

ال�شاملة، وما يقمن بتاأديته يف �شبيل عملهن ووطنهن.
امل��ت��م��ي��زة من  ال�شخ�شيات  ت��ك��رمي  احل��ف��ل  خ���الل  وج����رى 
الن�شائي  واالحت��اد  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف  ال�شركاء 
العام وجمل�ض �شيدات اعمال اأبوظبي، و من �شرطة ابوظبي  
و  البيطريات،  الطبيبات  م��ن  اخلريجات  التكرمي   �شمل 
املتحدثات يف املجال�ض الرم�شانية لعام 2022، والعن�شر 
الن�شائي يف فريق الغط�ض وفريق دوريات الدراجات النارية، 
وتكرمي امل�شاركات يف الطابور الع�شكري يف احتفاالت وزارة 

الداخلية باليوبيل الذهبي. 

•• العني - الفجر

امل�����راأة  ب���ي���وم  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  اإدارات  اح��ت��ف��ل��ت 
�شنوياً  اأغ�شط�ض   28 ي�شادف  ال��ذي  االإم��ارات��ي��ة 
ال��ع��ام حت��ت �شعار"   واق����ع ملهم..  وي���اأت���ي ه���ذا 
ال�شيخة  �شمو  دع��م  مثمًنة  م�شتدام"  م�شتقبل 
الن�شائي  رئ��ي�����ش��ة االحت�����اد  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
العام، رئي�شة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة، 
"اأم  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة 
ومتكينها  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  مل�����ش��رية  االإمارات" 
ا�شتمراراً  املجاالت   ودع��م جناحاتها  يف خمتلف 
للنهج الرا�شخ الذي اأر�شى دعائمه موؤ�ش�ض الدولة  
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
ورفعتها  االأمم  ت��ق��دم  ب����اأن  واإمي���ان���ه  ثراه"  اهلل 

يتحقق ب�شواعد بناتها واأبنائها.
وال������دوري������ات بقطاع  امل�������رور  م���دي���ري���ة  وك����رم����ت 
من  ع��دداً  اأبوظبي  �شرطة  املركزية  يف  العمليات 
موظفات ال�شف االأمامي و املنت�شبات واملتقاعدات 
يف اإدارة  مرور العني تقديراً جلهودهن ومتيزهن 

يف  جماالت العمل  ال�شرطي واالأمني . 
اأع��رب العميد حممد �شاحي احلمريي مدير   و 
مديرية املرور والدوريات عن تقديره جلهود املراأة 

االإبداع  يف  ومتيزها  العمل  م�شرية  يف  االإماراتية 
موجًها  ال�شرطي   العمل  جم���االت  يف  واالب��ت��ك��ار 
املتوا�شلة  جهودها  على  االإم����ارات،  البنة  ال�شكر 
اأ�شرتها، موؤكداً  اإ�شعاد  ودورها يف خدمة وطنها و 
الذي  وال��دع��م  بالتقدير  االإم����ارات  اأب��ن��اء  اع��ت��زاز 

تقدمه القيادة الر�شيدة للمراأة االإماراتية.
نائب مدير  ال��ع��ام��ري،  �شيف نعيف  امل��ق��دم  وق��دم 
امل��رور يف العني خالل احلفل �شهادات �شكر  اإدارة 
جلهودهن  ت��ق��دي��راً  للمكرمات  وه��داي��ا  وت��ق��دي��ر 
واإ�شهاماتهن يف م�شرية العمل ال�شرطي واالأمني 

،واإخال�شهن يف العمل .
اخلارجية  املناطق  �شرطة  مديرية  احتفلت  كما   
االإماراتية  امل����راأة  ب��ي��وم  اجل��ن��ائ��ي   االأم���ن  بقطاع 
فاتن  دكتورة  املقدم  وا�شتعر�شت   يا�ض،  بجزيرة 
امل�شاندة  اخل��دم��ات  ق�شم  رئي�ض  مناحي  حممد 
مبركز �شرطة الفالح اإجنازات املراأة  االإماراتية يف 
العمل ال�شرطي ، بعدها رحبت الرائد هدى �شعيد 
باحل�شور وثمنت جهود املراأة االإماراتية ، واأ�شادت 
الرائد فاطمة ال�شحي بدور اأبنة االإمارات  املتميز 
يف املنظومة ال�شرطية، و مت عر�ض فيلم  وثائقي 
ا���ش��ت��ع��ر���ض اإجن�����ازات امل����راأة االإم���ارات���ي���ة بح�شور 
ع���دد م��ن ال�����ش��رك��اء اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني م��ن بينهم 

العامة  والهيئة  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة 
لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوق��اف ، و�شاركت الفنانة 
الت�شكيلية ابتهال احلو�شني باإجنازاتها امل�شرفة يف 
خدمة وطنها الغايل، وتخلل احلفل فقرة توعية 
عن التنمية الب�شرية قدمتها ال�شيدة عبري عكو، 
وقدمت مكتبة الوثبة العديد من الكتب القيمة 
من  حممد  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  وق��دم��ت  للح�شور 

ت�شمنت  �شحية  ن�����ش��ائ��ح  ال��ط��ب��ي��ة  امل���راك���ز  اأح����د 
الأ���ش��ل��وب احلياة  القيمة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
باإدارة  ال�شرطي  امل���وروث  ق�شم  ونظم   . ال�شحي 
اأب���و ظبي  �شرطة  العامة يف  وال��ع��الق��ات  امل��را���ش��م 
احتفااًل بيوم املراأة االإماراتية حتت �شعار "طموح 
وجناح واإجنازات غري م�شبوقة " مبتحف �شرطة 
واجلمهور  ال�شباط  م��ن  ع��دد  بح�شور   ، املربعة 

�شخ�شيات  من  كلمة  احلفل  وت�شمن   ، واأ�شرهم 
يف  املتميز   امل����راأة  دور  ت��ن��اول��ت  اإم��ارات��ي��ة  ن�شائية 
خ��دم��ة وط��ن��ه��ا ب��ك��اف��ة جم���االت ال��ع��م��ل ، وتخلله 
كان  ال��ذي  القدمي  الن�شائي  العن�شر  بزي  عر�شاً 

م�شتخدماً يف عام 1975 ب�شرطة العني. 
الن�شائية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  م����ن  ع�����دد  وجت����ول����ت 
املتحف  واطلعن على   امل��ت��م��ي��زات  يف  االإم��ارات��ي��ة 

ب��داي��ة ت��اأ���ش��ي�����ض ون�����ش��اأة ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي يف عام 
1957 ومراحل التطور التي جعلت من اأبوظبي 
وم�شرية  ال��ع��امل  م�شتوى  على  اأم��ًن��ا  امل���دن  اأك���رث 
الثقافة  على   حققتها،والتعرف  التي  االإجن��ازات 
املن�شوجات  القدمية وعر�ض  االإماراتية، واالأزياء 
الهدايا  ت��وزي��ع جمموعة م��ن  ،ك��م��ا مت  ال��رتاث��ي��ة 

على اجلمهور وامل�شاركني يف الفعالية .

اأ�ضادت باهتمام ودعم حممد بن زايد للمراأة الإماراتية
كلنا الإمارات تهنئ املراأة الإماراتية وتوؤكد 

على دورها الرائد يف تقدم املجتمع
•• اأبوظبي - الفجر

املراأة  االإم����ارات  كلنا  جمعية  ه��ن��اأت 
االإم����ارات����ي����ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم امل�����راأة 
اعتزازها  ع��ن  وع���ربت  االإم��ارات��ي��ة، 
امل��راأة يف دول��ة االإمارات  مبا حققته 
تدعو  وجن�����اح�����ات  اإجن�����������ازات  م����ن 
الفاعل  دوره���ا  على  وت��وؤك��د  للفخر 
ك���اف���ة  امل����ج����ت����م����ع ع����ل����ى  ت�����ق�����دم  يف 
ويف  امل��ج��االت.  جميع  ويف  االأ�شعدة 
ت�شريح خا�ض بهذه املنا�شبة، قالت 
املن�شوري،  �شعيد  بخيتة  الدكتورة 
كلنا  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ش��و 
االإم���ارات���ي���ة،  امل������راأة  اإن  االإم��������ارات، 
وبف�شل الدعم الكبري الذي حتظى 
به من القيادة الر�شيدة، و�شلت اإىل 
مكانة مرموقة ومتكنت من حتقيق 
واملكا�شب يف  االإجن���ازات  الكثري من 
دورها  ج��ان��ب  اإىل  القطاعات  ك��اف��ة 
تربية  يف  االأول  ال��وط��ن��ي  وواج��ب��ه��ا 
واملجتمع  االأ����ش���رة  وب��ن��اء  االأج���ي���ال 
التنمية  اأه��������داف  ك���اف���ة  وحت���ق���ي���ق 
والتطور. واأ�شادت باالهتمام الكبري 
الذي حتظى به املراأة االإماراتية من 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل 
الدولة،  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل، حيث يوؤكد �شموه دائما 
اأ�شا�شي  �شريك  االإماراتية  امل��راأة  اأن 
واأن  امل��ج��ت��م��ع  وت����ق����دم  ن��ه�����ش��ة  يف 

اأ�شبحت من الدول  دول��ة االإم��ارات 
املراأة  م��وؤ���ش��رات متكني  ال��رائ��دة يف 
اأ�شاليب  ك��اف��ة  ل��ه��ا  ت��ه��ي��اأت  اأن  ب��ع��د 
يف  نوعية  منجزات  لتحقيق  الدعم 
املناحي  جميع  ويف  القطاعات  كافة 
العلمية واالجتماعية واالقت�شادية 

والثقافية وال�شيا�شية والع�شكرية.
ووج��ه��ت ر���ش��ال��ة ح��ب وت��ق��دي��ر اإىل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
االحت�����اد  رئ��ي�����ش��ة  االإم�����������ارات(  )اأم 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ض  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  االأ���ش��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة، 
قدوة املراأة والداعم االأكرب مل�شريتها 
والريادة،  التميز  يف  االأع��ل��ى  وامل��ث��ل 
واأك�����دت اأن م���ا و���ش��ل��ت اإل���ي���ه امل����راأة 
االإم���ارات���ي���ة ال��ي��وم م��ن م��ك��ان��ة، هي 

ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  الوالد  غر�ض  ثمرة 
طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 
االإمارات"  "اأم  وعطاءات  ث��راه،  اهلل 
دائماً  �شموها  �شعت  حيث  ال�شخية، 
وكافة  ال�شحية  البيئة  توفري  اإىل 
اأدوات النجاح والتميز للمراأة خالل 

م�شريتها املباركة.
واأكدت املن�شوري، اأن املراأة االإماراتية 
ن���ب���ع عطاء  ال����������دوام  ع���ل���ى  ك����ان����ت 
الناجحة،  لالأ�شرة  وعنوانا  متجدد 
وقدراتها  اإمكانياتها  كافة  �شخرت 
الوطن  ح��ب  على  االأج��ي��ال  لرتبية 
وا�شتقراره  اأمنه  الأج��ل  والت�شحية 
و�شون منجزاته بكل ما حتمل هذه 
الرتبية من القيم العليا واالأخالق 
احلميدة امل�شتمدة من النهج الثابت 
ملجتمع االإم��ارات وعاداته وتقاليده 

وثقافته االأ�شيلة.
الدكتورة  اأك���دت  كلمتها  ختام  ويف   
املراأة  اأن  امل��ن�����ش��وري،  �شعيد  بخيتة 
فاعال  عن�شرا  �شتبقى  االإم��ارات��ي��ة 
دورها  ت���وؤدي  االإم�����ارات  جمتمع  يف 
اأكمل وجه، وت�شاهم  ور�شالتها على 
وتربية  والتنمية  البناء  عملية  يف 
االأج��ي��ال واإب����راز ال��وج��ه احل�شاري 
وامل�����ش��رق ل��دول��ة االإم����ارات، وت�شعى 
ب��ك��ل ط��اق��ت��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 
العطاء واالإجنازات مت�شلحة بالعلم 

واملعرفة وحب الوطن.

ع�شوًا من كلنا �شرطة ي�شاركون بتاأمني عودة الطالب للمدار�ش    220

مركز حممد بن خالد الثقايف ي�شارك �شمن فعاليات مبادرة ) القراءة حرية (

•• اأبوظبي-الفجر

كلنا  اأع�������ش���اء  م���ن  م��ت��ط��وع��اً   220 ����ش���ارك 
�شرطة يف مبادرة  "مدار�ض اأكرث اأمناً" والتي 
والطالبات  الطلبة  ع���ودة  ت��اأم��ني  اإىل  ت��ه��دف 
اجلديد  الدرا�شي  العام  بدء  مع  املدار�ض  اإىل 
م�شاندة  2022-2023 �شمن جهودهم يف 
واإيجاد  والتنظيم  بالتوعية  ال�شرطية  الفرق 
ب��ي��ئ��ة م��در���ش��ي��ة اآم��ن��ة وحم��ف��زة ع��ل��ى حتقيق 
ع��ل��ى �شالم�ة  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل�����ش��ت��دام  االأم������ن 

الطلب�ة و�شالمة م�شتخدمي الط�ري�ق. 
مدير  امل��زروع��ي  م�شعود  اأح��م��د  العميد  وه��ن��اأ 
اأع�شاء  اأبوظبي  ب�شرطة  املجتمع  اأم��ن  قطاع 
والفنية  واالإداري����������ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
واأولياء  وال��ط��ال��ب��ات  وال���ط���الب  والتعليمية 
الدرا�شي اجلديد،  العام  االأمور مبنا�شبة بدء 
حتقيق  يف  ي�شهم  م�م�ي�زاً   ع�اماً  لهم   متمنياً 

ت��ط��ل��ع��ات ال���ق���ي���ادة  ال��ر���ش��ي��دة، يف ب��ن��اء جيل 
واالبتكار  ال��ت��ف��ك��ري  ع��ل��ى  ال���ق���ادر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
التي  التطوير  م�شرية  ي��ع��زز  مب��ا   ، واالب����داع 
ت�شهدها  دولة االإمارات  العربية  املتحدة وفق 

اأعلى معايري التناف�شية العاملية.

�شرطة يف جت�شيد  كلنا  ب��دور منظومة  واأ�شاد 
�شمان  يف  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�شتمرارية تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شرطية، 
موؤكداً �شرورة التزام اأولياء االأمور بال�شوابط 
وال�شروط التي يجب احلر�ض عليها كمرافقة 

االأبناء عند �شعودهم اأو نزولهم من احلافالت 
ي���ع���ربون الطرق  ت��رك��ه��م  امل���در����ش���ي���ة، وع�����دم 

مبفردهم.
املمكنات  ت���وف���ري ج��م��ي��ع  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وح����ث 
والطالبات  الطلبة  اأبنائنا  �شالمة  تعزز  التي 
والوقائية،  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  وتطبيق 
ل�����ش��م��ان �شالمتهم   ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة  وات���خ���اذ 

ووقايتهم وحمايتهم من  املخاطر .
مبديرية  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  وق��دم��ت 
���ش��رط��ة ال��ظ��ف��رة ال��ن�����ش��ائ��ح ل��ل��ط��ل��ب��ة   �شمن 
الفعالية   ح��ول دور اأول��ي��اء االأم��ور يف توفري 
ال�����ش��الم��ة امل���روري���ة ل��الأب��ن��اء، وال��ن��ق��ل االآمن 
ال��ذه��اب وال��ع��ودة من املدار�ض  اأث��ن��اء  للطالب 
املنزل  م��ن  الطلبة  انتقال  م��راح��ل  مو�شحة 
و�شواًل اإىل املدر�شة والعبور ال�شحيح واخلطاأ 
ال�شالمة عند  اإىل قواعد  للطريق، وتطرقت 

ركوب ونزول احلافلة، واآداب اجللو�ض.

•• العني - الفجر

نهيان  اآل  خالد  بن  حممد  ال�شيخ  مركز  �شارك 
الثقايف �شمن فعاليات مبادرة ) القراءة حرية ( 
يف اللقاء احلواري مع موظفي  املوؤ�ش�شة العقابية 
واالإ�شالحية بطرح حتت عنوان  )28 اأغ�شط�ض 
يوم االعتزاز باملراأة االإماراتية( قدمته االأ�شتاذة 
كنة النا�شري يوم االثنني املوافق 29 اأغ�شط�ض 
2022 يف مقر املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية 
تزامنا مع االحتفاء بيوم املراأة االإماراتي والذي 
ياأتي هذا العام حتت �شعار) واقع ملهم م�شتقبل 
م�شتدام ( .  ناق�شت االأ�شتاذة كنة النا�شري عرب 

م�شاركتها  يف اجلل�شة احلوارية  اأهمية اأهداف 
يوم املراأة االإماراتية  28 اأغ�شط�ض من كل عام 
الدولة  الن�شائي يف  تاأ�شي�ض االحت��اد  تاريخ  وهو 
تطرقت  كما   ، اهلل  حفظها  االإم���ارات  اأم  بقيادة 
نه�شة  يف  امل��ح��وري��ة   امل����راأة  اأدوار  ع��ن  للحديث 
املراأة  واأث��ب��ت��ت  واحل��دي��ث��ة  ال��ق��دمي��ة  املجتمعات 
االإم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل ه��ذا ال���دور قدرتها على 
التغيري االإيجابي يف تلك املجتمعات، فح�شورها 
واإ�شرارها  احل��ي��اة  ج��وان��ب  ال��الف��ت يف خمتلف 
له  وم�شاندتها  ال��رج��ل  ب��ج��ان��ب  ال��وق��وف  ع��ل��ى 
دل��ي��ل ع��ل��ى ك��ون��ه��ا ع��ن�����ش��ًرا اأ���ش��ا���ش��ًي��ا يف اإح���داث 

عملية التغيري يف املجتمع االإماراتي . 
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عندما يتعلق الأمر بالعي�ض حياة مديدة، فاإن الأبحاث ت�ضري اإىل وجود 
عدد من العوامل التي ميكن اأن توؤثر على العمر الفرتا�ضي للفرد.

 Journal of the American ُن�ضرت يف جملة  ووفقا لدرا�ضة 
Geriatrics Society، قد تكون �ضحة الفم وعدد الأ�ضنان التي 

منتلكها موؤ�ضرا قويا على متو�ضط العمر املتوقع.
و�ضعى الباحثون لتحديد ما اإذا كانت �ضحة الفم اأف�ضل عند املعمرين 

منها يف ذريتهم وجمموعة املراقبة املتطابقة.

املعمرين  م����ن   73 ب��ت��ج��ن��ي��د  ال���ب���اح���ث���ون  وق������ام 
اإجن���الن���د، ومتت  ن��ي��و  و467 م���ن ذري��ت��ه��م م���ن 
واملعمرين  الن�شل  من  املكت�شبة  املعلومات  مقارنة 
251 �شخ�شا ماتوا  مبجموعة حتكم موؤلفة من 

اأو مل ي�شلوا اإىل هذا العمر من نيو اإجنالند.
لقيا�ض  ذات��ي  تقرير  ا�شتبيان  الباحثون  واأع��ط��ى 
�شحة الفم جلميع املجموعات الثالث. مع اعتبار 

انعدام االأ�شنان كمقيا�ض النتيجة االأولية.
اخل�شائ�ض  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات  ال���ب���اح���ث���ون  وج���م���ع 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��دمي��وغ��راف��ي��ة وال��ت��اري��خ الطبي 

املتاح جلميع امل�شاركني.
ذريتهم.  نتائج  مع  املعمرين  نتائج  مقارنة  ومتت 
املعمرين  ن�شل  من  البيانات  الباحثون  حلل  كما 
لتحديد  بالعمر  املتطابقة  امل��راق��ب��ة  وجم��م��وع��ة 
االخ���ت���الف���ات يف ���ش��ح��ة ال��ف��م واالرت���ب���اط���ات بني 

تدابري �شحة الفم واحلاالت الطبية املحددة.
االأ�شنان  انعدام  معدل  اأن  لالهتمام،  املثري  وم��ن 
معدل  م���ن  اأق����ل  ك���ان   )36.5%( امل��ع��م��ري��ن  يف 
ترتاوح  كانت  عندما   )46%( ن�شلهم  جمموعة 
اأع��م��اره��م ب��ني 65 و74 يف ال��ف��رتة م��ن 1971 

اإىل 1974.

ال�شابطة  امل���ج���م���وع���ة  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ووج�������د 
لفقدان  عر�شة  اأك��رث  كانت  امل��ق��ارن��ة(  )جمموعة 
االأ�شنان )جميع االأ�شنان اأو ن�شفها(، واأقل احتماال 
جدا  اجليدة  اأو  املمتازة  الفم  �شحة  عن  لالإبالغ 

مقارنة بن�شل املعمرين.
يتمتعون  وذريتهم  "املعمرين  اأن  اإىل  ي�شري  وهذا 

ب�شحة فموية اأف�شل من جمموعات االأتراب".
"�شحة الفم قد تكون  اأن:  اإىل  وخل�ض الباحثون 
وال�شيخوخة  اجل��ه��ازي��ة  لل�شحة  مفيدة  ع��الم��ة 

ال�شحية".
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن الدرا�شة مل ت�شتك�شف �شبب 
حدوث ذلك اأو ما اإذا كان هناك اأي ارتباط �شببي.

على  واحل�شول  طويلة  لفرتة  العي�ض  اأن  ويبدو 
ببع�شهما  وثيقا  ارتباطا  مرتبطان  جيدة  اأ�شنان 
يكون  االأحيان  بع�ض  نواح كثرية. يف  البع�ض من 
من غري الوا�شح ما اإذا كان طول العمر ناجتا عن 
ال�شخ�ض  ه��ذا  ك��ان  اإذا  ما  اأو  الفم اجليدة،  �شحة 
اأ�شنان  لديه  وبالتايل  حقا،  جيدة  ب�شحة  يتمتع 

جيدة.
اأ�شنانك  اإذا فقدت جميع  اأنك  ولكن احلقيقة هي 
اأو ق��ب��ل��ه��ا، فمن  ال�����ش��ب��ع��ني م���ن ع��م��رك  واأن�����ت يف 
املحتمل اأنك لن ت�شل اإىل عمر املائة، على الرغم 

من وجود ا�شتثناءات.
الفم  �شحة  الأن  مفاجئة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  ت��ع��د  وال 

ال�شيئة ارتبطت مبجموعة من االأمرا�ض املزمنة.
على �شبيل املثال، ت�شري الدرا�شات اإىل اأن بكترييا 
اأمرا�ض  من  ح��اد  ب�شكل  املرتبط  وااللتهاب  الفم 
يف  دورا  يلعبان  ق��د  ال�شن(  دواع���م  )التهاب  اللثة 

بع�ض االأمرا�ض.
�شحة  ت�شاهم  قد  كلينك"،  "مايو  ملوؤ�ش�شة  ووفقا 
الفم يف االإ�شابة باأمرا�ض وحاالت خمتلفة، مبا يف 

ذلك اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
ال�شلة غري مفهومة متاما،  اأن  الرغم من  وعلى 
القلب  اأم���را����ض  اأن  اإىل  االأب���ح���اث  ب��ع�����ض  ت�����ش��ري 
وال�����ش��راي��ني امل�������ش���دودة وال�����ش��ك��ت��ة ال��دم��اغ��ي��ة قد 
تكون مرتبطة بااللتهابات التي ميكن اأن ت�شببها 

بكترييا الفم.
وهذا االرتباط مهم الأن اأمرا�ض القلب هي ال�شبب 

الرئي�شي للوفاة يف جميع اأنحاء العامل.
الوطنية  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل����دم����ات  ل��ه��ي��ئ��ة  ووف����ق����ا 
مرتني  اأ�شنانك  تنظيف  عليك  يجب   ،)NHS(

يوميا مبعجون اأ�شنان يحتوي على الفلورايد.
�شحي،  حياة  منط  لديك  يكون  اأن  اأي�شا  ويجب 
مبا يف ذلك االأكل ال�شحي، وعدم التدخني، واحلد 

من تناول الكحول وال�شكر.

�ضحة الفم قد تكون عالمة مفيدة لل�ضيخوخة ال�ضحية

كيف ميكن لأ�شنانك اأن تلعب دورا يف العي�ش عمرا مديدا؟

العقم قد يتنباأ بخطر الإ�شابة بق�شور القلب لدى الن�شاء!

اإم��ي��ل��ي الو، دك���ت���وراه يف  وت��ق��ول امل��وؤل��ف��ة االأوىل ل��ل��درا���ش��ة، 
الياأ�ض  �شن  القلب ومديرة عيادة  اأمرا�ض  اأخ�شائية  الطب، 
م�شت�شفى  يف  ال��دم��وي��ة  واالأوع����ي����ة  وال��ق��ل��ب  وال��ه��رم��ون��ات 
ما�شات�شو�شت�ض العام: "لقد بداأنا ندرك اأن التاريخ االإجنابي 
للمراأة يخربنا كثريا عن خماطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب 
يف امل�شتقبل. �شواء كانت املراأة تواجه �شعوبة يف احلمل، فاإن 
كل  الياأ�ض،  �شن  اإىل  تنتقل  عندما  احلمل،  اأثناء  يحدث  ما 
هذا يوؤثر على خطر اإ�شابتها باأمرا�ض القلب يف وقت الحق 

من احلياة".
5 ن�شاء يف الواليات املتحدة  1 من كل  وي�شيب العقم نحو 
ويت�شمن جمموعة من �شعوبات احلمل، لكن ارتباطه بف�شل 

القلب مل تتم درا�شته جيدا حتى وقت قريب.
ال��ت��ي مت   ،)WHI( امل����راأة وب��ال�����ش��راك��ة م��ع م��ب��ادرة �شحة 
التاريخ  ع��ن  وا�شتف�شرت  الت�شعينيات  اأوائ���ل  يف  ت�شميمها 
�شن  بعد  الن�شاء  وزم���الوؤه���ا  در���ش��ت الو  ل��ل��م��راأة،  االإجن��اب��ي 
العقم  ك��ان  اإذا  ما  امل��راأة وفح�شن  مبادرة �شحة  الياأ�ض من 

مرتبطا بتطور ق�شور القلب.
الك�شر  م��ع  القلب  ف�شل  القلب:  ق�شور  م��ن  ن��وع��ان  وه��ن��اك 
القلب مع انخفا�ض  القذيف املحفوظ )HFpEF( وف�شل 

.)HFrEF( الك�شر القذيف
والك�شر القذيف هو قيا�ض يتعلق بن�شبة حجم الدم الذي يتم 
�شخه من البطني االأي�شر للقلب خالل كل نب�شة. وعادة ما 
ُينظر اإىل الك�شر القذيف الذي يقل عن %50 على اأنه غري 

طبيعي اأو منخف�ض.
ب�شكل عام،  القلب  العقم وف�شل  ارتباًطا بني  الفريق  ووجد 
وحتديدا مع ف�شل القلب مع الك�شر القذيف املحفوظ، وهو 
الن�شاء  لدى  �شيوعا  االأك��رث  القلب  ق�شور  اأ�شكال  من  �شكل 

بغ�ض النظر عن تاريخ اخل�شوبة.
درا�شتهن،  الياأ�ض متت  �شن  بعد  ام��راأة   38528 بني  ومن 
وعلى  العقم.  م��ن  ت��اري��خ  ع��ن  امل�شاركات  م��ن   14% اأبلغت 
اأن  الباحثون  الح��ظ  عاما،   15 مدتها  متابعة  ف��رتة  م��دار 
لالإ�شابة   16% بن�شبة  م�شتقبلي  بخطر  مرتبط  العقم 

بف�شل القلب الكلي.
وعندما قاموا بفح�ض االأنواع الفرعية لف�شل القلب، وجدوا 
مع  القلب  بف�شل  االإ�شابة  خطر  ب��زي��ادة  مرتبط  العقم  اأن 

الك�شر القذيف املحفوظ، بن�شبة %27 يف امل�شتقبل.
الك�شر  م��ع  القلب  ف�شل  اأ�شبح  املا�شي،  العقد  م��دى  وعلى 
جيدا(  القلب  ع�شلة  ت�شرتخي  ال  )حيث  املحفوظ  القذيف 
على عك�ض انخفا�ض الك�شر القذيف )حيث ال ي�شخ البطني 
من  كل  ل��دى  القلب  لف�شل  ال�شائد  ال�شكل  ج��ي��دا(،  االأي�شر 

الرجال والن�شاء. 
لكنها تظل اأكرث �شيوعا عند الن�شاء.

وتو�شح الو: "اإنها حالة �شعبة الأننا ما زلنا ال نفهم متاما 
كيف يتطور ف�شل القلب مع الك�شر القذيف املحفوظ ولي�ض 
الك�شر  م��ع  القلب  ف�شل  لعالج  ج��دا  جيدة  ع��الج��ات  لدينا 

القذيف املحفوظ".
اإليها جديرة  التي تو�شلنا  النتائج  اأن  "اأعتقد  وتابعت الو: 
القذيف  الك�شر  القلب مع  ب�شكل خا�ض الأن ف�شل  باملالحظة 
املحفوظ اأكرث انت�شارا لدى الن�شاء. نحن ال نفهم ملاذا نرى 
ف�شل القلب مع الك�شر القذيف املحفوظ اأكرث يف الن�شاء. وقد 
يعطينا النظر اإىل الوراء يف احلياة االإجنابية املبكرة للمراأة 

بع�ض االأدلة عن ال�شبب".
 من اجلدير بالذكر اأن الفريق الحظ اأن االرتباط م�شتمر 
بغ�ض النظر عما اإذا كان الفرد قد حمل يف النهاية اأو اأجنبت 

والدة حية.
القلبية  اخلطر  عوامل  عن  م�شتقال  املتزايد  اخلطر  وك��ان 

الوعائية التقليدية وغريها من احلاالت املرتبطة بالعقم.
الدرا�شات  يف  االق��رتاح��ات  بع�ض  ه��ن��اك  "كان  الو:  وت��ق��ول 
من  امل��زي��د  لديهن  بالعقم  امل�����ش��اب��ات  الن�شاء  ب���اأن  ال�شابقة 
عوامل  اأن  يجد  مل  ال��ف��ري��ق  لكن  القلبية،  اخل��ط��ر  ع��وام��ل 
خطر قلبية اأو�شحت ال�شلة بني العقم وف�شل القلب يف هذه 

الدرا�شة".
املرتبطة  االأخ��رى  كانت احل��االت  اإذا  ما  ملعرفة   كما بحثوا 
بالعقم مثل اأمرا�ض الغدة الدرقية، واحلي�ض غري املنتظم، 
وف�شل  العقم  بني  العالقة  تف�شر  املبكر،  الطمث  وانقطاع 

القلب، لكنها مل تقدم دليال يدعم هذه الفر�شية اأي�شا.

تو�ضلت درا�ضة جديدة اإىل اأن تاريخ العقم مرتبط بزيادة خطر الإ�ضابة بق�ضور القلب.
ون�ضر باحثون من م�ضت�ضفى ما�ضات�ضو�ضت�ض العام )MGH( يف جملة الكلية الأمريكية لأمرا�ض القلب )MGH( اأن الن�ضاء اللواتي عانني من العقم معر�ضات 

خلطر الإ�ضابة بق�ضور القلب بن�ضبة 16% مقارنة بالن�ضاء اللواتي لي�ض لديهن تاريخ من العقم.
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العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
كيت�ض  اجلن�شية:�شانت   - عي�شى  م�شطفى  ال�شيد:علي  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، ونيفي�ض 
لتجهيز  )�شيفان  امل�شماه  الرخ�شة  يف  ال�شويد  اجلن�شية   - عي�شى  ال�شيدة:�شيفان 
 506756 رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  واحللويات(  املعجنات 

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:اليوجد.
ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
يرغب  االمارات  اجلن�شية   - ال�شعدي  را�شد  حممد  ال�شيد:احمد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
 - موؤمن  جرين  ال�شيد:مها  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
اجلن�شية باك�شتان يف الرخ�شة امل�شماه )ور�شة احمد ال�شعدي ل�شيانة ال�شيارات( ال�شادرة من 
دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم:772181 - تعديالت اخرى:تغيري ال�شكل 
القانوين للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات - تغيري اال�شم التجاري للرخ�شة من 

)ور�شة احمد ال�شعدي ل�شيانة ال�شيارات( اىل )ور�شة جبل م�شايف ل�شيانة ال�شيارات(.
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
يف  ترغب  اجلن�شية   - بادينجاكارا  اي  ت�شري  ال�شيد:اجيتا  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
مادابات  ال�شيد:�شراج  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع 
الطريق  )مطعم  امل�شماه  الرخ�شة  يف   - الهند  اجلن�شية   - بابوتى  مادابات  بابوتى 
االبي�ض( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم:508400 

- تعديالت اخرى:اليوجد.
ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع باأن ال�شيدة:مرمي عبداهلل خرياهلل خان دل - اجلن�شية االمارات 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/يو�شف 
النهار  )جنمة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  االمارات  اجلن�شية   - املهريي  �شيف  خليفه  �شيف 
االقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  امل�شتعملة(  ال�شيارات  غيار  قطع  لتجارة 

بال�شارقة برخ�شة رقم:503038 - تعديالت اخرى اليوجد.
ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0085379 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
ويحمل  بنغالدي�ض  اجلن�شية   ، احمد  �شالح  اخرت  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  رقم:784196038515290  هوية  بطاقة 
البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد ابو طاهر حممد �شاهد اهلل - اجلن�شية بنغالدي�ض ويحمل 
االملنيوم  لتجارة  )االرادة  امل�شماه  الرخ�شة  يف   784198008186300 رقم  هوية  بطاقة 
ال�شادرة من دائرة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:514025  بامارة  تاأ�ش�شت  والزجاج( والتي 

التنميه االقت�شادية - تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة الخر .
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 70535
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - جنمة القا�شمية 
ل�شناعة لوازم الت�شميم الداخلي اخل�شبية ذ.م.م

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004722/ 
اإىل املحكوم عليه : جنمة القا�شمية ل�شناعة لوازم الت�شميم الداخلي اخل�شبية ذ.م.م 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:ماربالو 
لتاأجري ال�شيارات  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه 

كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :10646
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70353

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - نبيل عبدالودود 
حممد �شفاريني

املرجتعة ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004721/ 
اإىل املحكوم عليه : نبيل عبدالودود حممد �شفاريني 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:موؤ�ش�شة 
االنت�شار العمال املواد العازلة  ، يف الق�شية امل�شار اليها اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  
قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  

تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :16850
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 70533
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - حممد خر�شيد عالم 
حازي نادر علي رار

جزئي مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002458/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد خر�شيد عالم حازي نادر علي رار 

العنوان:امارة ال�شارقة منطقة الو�شطى مليحة خلف �شناعية مليحه اجلديده حمل رقم 3 ملك 
علي �شامل حميدي خ�شوين الكتبي

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شقر عبداهلل فالح 
اأن  اليها اعاله، ومبا  امل�شار  الق�شية  ، يف  املتحدة   العربية  حممد اخلمريي - اجلن�شية االمارات 
املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 

املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف :19920.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من تاريخ 
 - يوم  جل�شة  بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ،ويف  االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم 
املوافق - ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ، ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك 

اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة الفجرية االحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شامل موباتناكت بن 
يو�شف ماناكت تيكي بورايل

مدين  FUCEXCICIVS2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001086/ 
اإىل املحكوم عليه : �شامل موباتناكت بن يو�شف ماناكت تيكي بورايل 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح املدعي املنفذ:�شاميون ماتيوكي 
�شي مالتيو ، اجلن�شية هندي - عامر مبارك حبيب الهادي ، اجلن�شية عماين  ، يف الق�شية امل�شار 
الر�شم  ودفع  املذكور  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  املذكور   له  املحكوم  اأن  ومبا  اعاله،  اليها 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 
:7572130.0 - لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( 
يوما من تاريخ اعالنك/اإعالنكم بهذا االخطار ،ويف حالة تخلفك عن ذلك فاأنت مكلف بح�شور 
املحكمة  فاإن  ذلك  املذكورة، ويف حالة تخلفك عن  املحكمة  امام   - ال�شاعة   - املوافق   - يوم  جل�شة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0005707 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حممد �شامل عبيد املقبايل - جمهول حمل االإقامة 
بناء على طلب املدعي:عبداهلل بن �شيف بن حممد بن را�شد الكعبي - عماين اجلن�شية قد اقام 
 2281 الغرامات  ودفع قيمة  امللكية  بنقل  املدعي عليها  فيها:الزام  الدعوى ويطالبك  عليك 
املدعي عليها  اعالن   - املحاماة  واتعاب  وامل�شروفات  الر�شوم  بدفع  املدعي عليها  الزام   - درهم 
باجلل�شة والئحة االدعاء - �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طبقا الحكام املادة 229 الفقرة 5 من 

قانون االجراءات املدنية.
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/9/7 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية 
املحكمة االإبتدائية املدنية يف متام ال�شاعة 08:30 �شباحا -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها  رقم 
يف  للنظر  وذلك  الن�شر  تاريخ  من  ايام  ع�شرة  على  تزيد  ال  مدة  خالل  وذلك  امل�شتندات  كافة 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/8/24  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عاي�شه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0006067 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الهدف خلدمات التو�شيل ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة 
رقم  الدعوى  يف  باك�شتان  اجلن�شية   - احمد  جولزار  جولزار  املدعي/من�شر  بان  نعلمكم 
6067/2022 دائرة اليوم الواحد العمالية الدائرة الثالثة قد رفع الدعوى املذكورة اعاله 
الر�شوم  اىل  باال�شافة  درهم   )6000( وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليه  املدعي  الزام  فيها  يطالب 

وامل�شاريف
ال�شارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/9/13 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  انت 
االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 15 ( �شخ�شيا 
امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او 
املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  الن�شر  تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  ال  مدة  وذلك خالل 

رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/8/29  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 70535
ا�شم امل�شفي:�شامل بالعمى لتدقيق احل�شابات �ض.ذ.م.م

اإمباير هايت�ض -  العنوان:امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع االأ�شايل - بناية 
تاور اأ - الطابق الرابع - مكتب 401 - هاتف اأر�شي:044411000 - فاك�ض:30300 .

اعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه  دبي  وال�شياحة يف  االقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
دبي  ق���رار حم��اك��م  وذل���ك مب��وج��ب   - ������ض.ذ.م.م  لل�شياحة  اأي  ب��ي  ال�����ش��رك��ة:اي��ه  لت�شفية 
يف  املعني  امل�شفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  وعلى  ب��ت��اري��خ:2022/6/3 
امل�شتندات واالوراق  كافة  املذكور اعاله م�شطحبا معه  العنوان  بدبي على  الكائن  مكتبه 
الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن ، فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 
على هذا االعالن ملراجعة امل�شفي املعني خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن - 

salemoffice123@gmail.com:للتوا�شل:044411000 - وعرب االمييل
امل�ضفي الق�ضائي
�ضامل حممد بالعمى التميمي

اعالن ت�شفية ال�شركة

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �ضي اي �ضي انرتنا�ضيونال خلدمات نقل الوثائق �ض.ذ.م.م 
،  ال�شكل   2 5d ملك ال�شيخ مانع بن خليفه بن �شعيد ال مكتوم - ام هرير   -1 العنوان : مكتب رقم 
661847 رقم القيد بال�شجل التجاري   : ،  رقم الرخ�شة  القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حم��دودة 
ال�شجل  التاأ�شري يف  قد مت  باأنه  دب��ي  وال�شياحة يف  االإقت�شاد  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  1085707 مبوجب   :
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله وبتعيني امل�شفي املذكور اعاله للقيام بت�شفية ال�شركة 
لدى  وامل��وث��ق   2022/7/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك   ،  2022/1/202611
اإىل  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ض  2022/7/21  وعلى من لديه  كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
امل�شفي املعني مبارك الكتبي ملراجعة احل�ضابات ، العنوان : مكتب رقم 424 ملك عبدالرزاق علي 
 -  0502762132  - - هاتف:042665311  ديرة   -  2 ال�شناعية  الق�شي�ض   - الزرعوين  ح�شن 
الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   email:mfsauditing@gmail.com

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : مبارك الكتبي ملراجعة احل�ضابات 
 العنوان : مكتب رقم 424 ملك عبدالرزاق علي ح�شن الزرعوين - الق�شي�ض ال�شناعية 2 - ديرة - 

   email:mfsauditing@gmail.com - 0502762132 - 042665311:هاتف

املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاله لت�شفية �ضي اي �ضي انرتنا�ضيونال خلدمات نقل الوثائق �ض.ذ.م.م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2022/7/21

اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

 امل�ضوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي عمايل    SHCFICILABMIN2022 /0004681 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / الدرع العربي ملقاوالت التك�شية واالر�شيات 
 العنوان:9557930 

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/8/2 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاله ل�شالح / اأبو الكالم عبد ال�شاهد ، بالتايل ن�ض احلكم 
درهم   )8180( مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت 
فقط )ثمانية االف ومائة وثمانون درهم( والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات 

واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001361/ 

اإىل املحكوم عليه : خمتار حممد عبدالرحمن عبادي
املنفذ:عبداهلل  املدعي  ل�شالح  �شدك  عنه  �شوره  املرفق  احلكم  �شدر  قد  بتاريخ  انه  حيث 
اليها  امل�شار  الق�شية  يف   ، املتحدة   العربية  االمارات  اجلن�شية   ، ثابت  ثابت  حممود  حممد 
اعاله، ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد 
لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف 

10924.0:
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما من 
بح�شور  مكلف  فانت  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ 
جل�شة يوم - املوافق:ال�شاعة - امام املحكمة املذكورة ويف حالة تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6204/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2022/329 جتاري جزئي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )262533.82( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :ملك ال�شحراء لتاجري املعدات الثقيلة �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - بور�شعيد - ديره - دبي - �شارع االحتاد - مبنى بناية ان جي اي -�شقة طابق 

7 �شقة 703 - بالقرب من حمطة مرتو ديرة �شيتي �شنرت - وميثله:عبيد �شعيد علي عبيد ال�شام�شي
املطلوب اإعالنه : 1- �ش�شتاينبل بلدرز �ض.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
وقدره )262533.82( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 70021

MOJAU_2022- 0085537 رقم املعاملة
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:ابو عبداهلل �شلمان ابو الكالم ، اجلن�شية بنغالدي�ض يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:ام دي طفيل ح�شني مزيب 
املتحركة(  الهواتف  لتجاره  الكبري  )النجم  امل�شماة  الرخ�شة  يف  بنغالدي�ض  اجلن�شية   - احلق 
دائرة  من  ال�شادرة  رقم:784883  امل�شماه  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  والتي 

التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى:تنازل �شاحب الرخ�شة الخر.
 2013 ل�شنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  وعمالبن�ض 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
اأداء امر   SHCFICICPL2022 /0005503 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / حممد ثمني غامن الطائي - العنوان:9575888 

الدعوى  يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد  اليوجد  بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 

انه بتاريخ:2022/8/4  اأعاله ل�شالح / فاطمه حممد طو�شى بالتايل احلكم  بالرقم 

وقدره  مبلغا  للمدعية  يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  امر  االرواق  على  االطالع  بعد 

قيد  تاريخ  اعتبارا من  �شنويا   %5 بواقع  القانونية  بالفائدة  والزمته  درهم   )50000(

الدعوى وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شروفات - حكما قابال لال�شتئناف خالل املدة 

القانونية 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره .

املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1548/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859

مو�شوع الدعوى : املطالبة بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها االوىل/انفنيتي نوبل لالن�شاءات �ض.ذ.م.م والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 

املدعي:جميله بيغم فاروق
عنوانه:االمارات - امارة دبي - الرب�شاء - �شارع املرابع العربية الثانية - جممع يا�شمني - فيال رقم 55 

 وميثله:عبدالعزيز خليفة م�شعود �شيخان الهنائي
املطلوب اإعالنه :  1- انفنيتي نوبل لالن�شاءات �ض.ذ.م.م  -  �شفته : مدعي عليه 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بحل وت�شفية ال�شركة املدعي عليها االوىل/انفنيتي 
املوافق   االثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  ���ض.ذ.م.م  لالن�شاءات  نوبل 
2022/9/5  ال�شاعة 09.00 �ض ويقت�شي ح�شوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية )الثانية ع�شر( بقاعة التقا�شي عن 
بعد التي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم دبي االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول 
جل�شات الق�شايا ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:102/2022/39 جتاري م�شارف كلي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثانية ع�شر رقم 859

مو�شوع الدعوى : ف�شخ اتفاقية �شمان نقل املنفعة املربمة فيما بني املدعي عليها االوىل والبنك املدعي بتاريخ:2019/9/24 واعادة 
احلال اىل ما كان عليه قبل ابرام اتفاقية �شمان نقل املنفعة وانفاذ اتفاقية اعادة جدولة الت�شهيالت البنكية املربمة فيما بني البنك 
للبنك  ي��وؤدوا  تاريخ 10/دي�شمرب/2018   FL/DU/3732 اال�شارة  والتي حتمل  والثالثة  والثانية  واملدعي عليهم االوىل  املدعي 

املدعي مبلغ وقدره )151.497.219.60( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد  . 
املدعي:بنك الفجرية الوطني - فرع دبي

 -  Abdullah.Abdalkarim@nbf.ae  - الوطني  الفجرية  بنك  بناء   - الوليد  بن  خالد  �شارع   - بردبي   - دبي  ام��ارة   - عنوانه:االمارات 
مكاين:2908894348  -  وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن

املطلوب اإعالنهم :  1- اح�شان ح�شن دروي�ض 2- �شركة ميجا �شتار التجارية ذ.م.م 3- طالب ح�شن دروي�ض 4- ح�شن مياه �شليمان 
دروي�ض 5- ميمونه ح�شن دروي�ض  -  �شفتهم : مدعي عليهم 

االوىل  عليها  املدعي  بني  فيما  املربمة  املنفعة  نقل  �شمان  اتفاقية  ف�شخ  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : االإع��الن  مو�شوع 
اعادة  اتفاقية  وان��ف��اذ  املنفعة  نقل  �شمان  اتفاقية  اب��رام  قبل  عليه  ك��ان  ما  اىل  احل��ال  واع���ادة  ب��ت��اري��خ:2019/9/24  املدعي  والبنك 
FU/ اال�شارة  حتمل  والتي  والثالثة  والثانية  االوىل  عليهم  واملدعي  املدعي  البنك  بني  فيما  املربمة  البنكية  الت�شهيالت  جدولة 

DU/3732 تاريخ 10/دي�شمرب/2018 يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )151.497.219.60( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 
ال�شاعة 09.00 �ض ويقت�شي  امل��واف��ق  2022/9/5   االثنني   ي��وم  لها جل�شة  - وح��ددت  ال�شداد  الدعوى وحتى مت��ام  رف��ع  تاريخ  من 
ح�شوركم امام ادارة الدعوى االبتدائية )الثانية ع�شر( بقاعة التقا�شي عن بعد التي ميكن الو�شول اليها من خالل موقع حماكم 
دبي االلكرتوين - خدماتنا االلكرتونية العامة - جداول جل�شات الق�شايا ، لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 70197

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                  يف  اال�شتئناف رقم:1060/2022/300 ا�شتئناف مدين 

املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف املدنية الثالثة رقم 83
مو�شوع اال�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2870-2021 مدين جزئي والر�شوم 

وامل�شاريف واالتعاب. 
امل�شتاأنف:دبي غولف �ض.ذ.م.م - فرع

عنوانه:االمارات - امارة دبي - رقة البطني - ديره - مبنى نادي جولف
وميثله:حبيب حممد �شريف عبداهلل املال

 : �شفتهما    - خ��ان   مثال  علي  ام��ان��ت   -2 بوياكا  �شاكا  تهايل  دهان�ض   -1   : اإعالنهما  املطلوب 
م�شتاأنف �شدهما

مو�شوع االإعالن :  قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم:2021/2870 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2022/9/27  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة التقا�شي عن بعد ، 

وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70353 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:114/2022/26 عقاري كلي 

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية االوىل رقم 91
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )8566228.35( 
درهم ثمانية ماليني وخم�شمائة و�شتة و�شتون الف ومائتان وثمانية وع�شرون درهم وخم�شة وثالثون فل�ض فقط الغري ، 
الزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد الزام املدعي عليهما بالر�شوم 

وامل�شاريف والنفقات وبدل اتعاب املحاماة. 
املدعي:بنك ات�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود - فرع دبي

عنوانه:االمارات - امارة دبي - بردبي - دبي - مكتب االدارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - داون تاون - برج ات�ض ا�ض بي �شي - 
�ض.ب:66 دبي - مكاين:2466586507

املطلوب اإعالنهما :  1- رايرن �ش�شوارز 2- فرانزي�شكا فوب �شت�شوارز  -  �شفتهما : مدعي عليهما 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل بان يوؤدوا للبنك 
املدعي مبلغ وقدره )8566228.35( درهم ثمانية ماليني وخم�شمائة و�شتة و�شتون الف ومائتان وثمانية وع�شرون درهم 
وخم�شة وثالثون فل�ض فقط الغري ، الزام املدعي عليهما بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
ال�شداد الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف والنفقات وبدل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  
2022/9/8  ال�شاعة 08.30 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر    
                  يف  الطعن رقم:550/2022/458 طعن عقاري 

املنظورة يف:الدائرة العقارية االوىل - متييز رقم 545
تنفيذه  ووق��ف  فيه  املطعون  احلكم  ونق�ض  ومو�شوعا  �شكال  الطعن  قبول   : الطعن  مو�شوع 
واحاله الدعوى اىل حمكمة اال�شتئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة والزام املطعون �شده 

الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. 
الطاعن:بنك اإت�ض ا�ض بي �شي ال�شرق االو�شط املحدود - فرع دبي

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - داون تاون - منطقة برج خليفة - اعمار ا�شكوير 
- برج ات�ض ا�ض ا�ض بي �شي - �ض.ب:66 دبي - االمارات العربية املتحدة - مكاين:2466586507 
 -3 �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  تو�ض   -2 رام�شنداين  رام�شند  منوهر   -1   : اإعالنهم  املطلوب 

رام�شانداين ناراين رام �شاند  -  مطعون �شدهم 
عليكم  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم    : االإع���الن  مو�شوع 

احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد �شحيفة الطعن املتقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70448
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العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3797/2022/207 تنفيذ جتاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229

وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����ش��داد   ،  3212/2021 رق��م  ال��ن��زاع  يف  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  تنفيذ   : التنفيذ  م��و���ش��وع 
)90614.67( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ :�شركة االمارات العامة للنقل واخلدمات - موا�شالت االمارات
عنوانه:امارة دبي - بردبي - دبي - �شارع بوليفارد ال�شيخ حممد بن را�شد - برج بوليفار بالز 2 - الطابق 
19 - مكتب رقم 1903 - هاتف 042277717 - فاك�ض:042277767 - رقم م��ك��اين:2609288186 - الهاتف 

املتحرك:0506085069
املطلوب اإعالنهما : 1- �شركة دولفني اوف�شور انرتبرايز�ض )مورا�شيو�ض( ليمتد برايفتيد - فرع م.ذ.م.�ض 

2 نافربيب �شينغ كربيال �شينغ - �شفته : منفذ �شدهما
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)90614.67( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70545 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002360 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : ديباك جوبالركي�شنا بيالي - جمهول حمل االإقامة 
اإدارة الدعوى حمكمة  اأمام مكتب   2022/9/12 انت مكلف باحل�شور بجل�شة 
عجمان االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى 
رقم 5 ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
تاريخ  ايام من  ع�شرة  على  تزيد  ال  وذلك خالل مدة  امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا 

الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/8/29  

مكتب اخلدمات الق�شائية      
مرمي جمعه الكعبي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

االمارات  اجلن�شية   - ال�شحي  �شيف  حممد  �شليمان  ال�شيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك اىل ال�شيد:مدثر جاويد  - يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
حممد جاويد - اجلن�شية باك�شتان يف الرخ�شة امل�شماه )املتميز للحدادة واللحام( تاأ�ش�شت بامارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:771949 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - 
جاويد  )مدثر  اىل  واللحام(  للحدادة  )املتميز  من  التجاري  اال�شم  اخرى:تغيري  تعديالت 
ل�شيانة ال�شيارات( - تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل وكيل خدمات( - تغيري 

الن�شاط من )ور�شة حدادة وحلام( اىل )ال�شيانة واال�شالح العام للمركبات - كراجات(.
 2013 ل�شنة  رقم )4(  القانون االحتادي  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  .  وعمالبن�ض 
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:عبداهلل حممد عبداهلل مييع ال�شبو�شي - اجلن�شية االمارات 
ال�شيد:عبدالرحمان  اىل  100% وذلك  البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
املالب�ض  لتجارة  املغربية  اجلبالية  )موؤ�ش�شة  امل�شماه  الرخ�شة  يف  املغرب  اجلن�شية   - ح�شون 
اجلاهزة( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 511104 ال�شادرة من دائرة التنمية 
اجلبالية  )موؤ�ش�شة  من  التجاري  اال�شم  اخرى:تغيري  تعديالت   - بال�شارقة  االقت�شادية 
املغربية لتجارة املالب�ض اجلاهزة( اىل )اجلبالية املغربية لتجارة املالب�ض اجلاهزة ذ.م.م �شركة 
ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد  ال�شخ�ض الواحد - تغيري 
ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض    . ذ.م.م. 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق    2013
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1325/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العا�شرة رقم 413

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17.000( درهم وهو ما قامت املدعية ب�شداده ك�شمان 
للموؤمن عليه نتيجة خلطاأ املدعي عليه املت�شبب باحلادث والفوائد القانونية بقيمة 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 

وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:طوكيو مارين اند نيت�شيدو فاير ان�شوران�ض كومباين ليمتد - فرع دبي

عنوانه:االمارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى �شنجل بيزن�ض تاور - الطابق الثالث 
- مكتب 302  و 305 بالقرب من االمارات للعطالت

املطلوب اإعالنه :  1- ابوبكر حممد �شعيب  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17.000( درهم وهو 
ما قامت املدعية ب�شداده ك�شمان للموؤمن عليه نتيجة خلطاأ املدعي عليه املت�شبب باحلادث والفوائد القانونية بقيمة 
9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�شة 
يوم االثنني  املوافق  2022/9/5  ال�شاعة 09.00 �ض يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0085609 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
ال�شالم حممد عامل - اجلن�شية بنغالدي�ض  ال�شيد:جاهد  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:حممد 
املدينة(  بيت  )مطعم  امل�شماه  الرخ�شة  يف  باك�شتان  اجلن�شية   - ا�شف  حممد  بالل 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:217565 ال�شادرة من دائرة التنمية 

االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى.
القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام   .  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0085416 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:ميالن جيكال حممد علي - اجلن�شية الهند يرغب 
ال�شيد:حممد امني  100% وذلك اىل  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  يف 
تاأ�ش�شت  املالب�ض(  لكي  )ال�شيوح  امل�شماه  الرخ�شة  يف  الهند  اجلن�شية   - عبداللطيف 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة  رقم:549508  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  بامارة 

االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى.
القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  املادة )14( فقرة )5( من احكام   .  وعمالبن�ض 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم   2013
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي 

اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0085225 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
اجلن�شية   - البلو�شي  غريب  احمد  حممود  ال�شيد:احمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
االمارات العربية املتحدة يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة %100 
وذلك اىل ال�شيدة:فاطمه �شالح حممد عبداهلل الرئي�شي - اجلن�شية االمارات العربية 
املتحدة - يف الرخ�شة امل�شماه )باب الهدى لل�شياحة( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم 784220 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت 
اخرىاليوجد. .  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على االجراء  �شوف يتم 

فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0085407 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
الرخ�شة  ميلك  اجلن�شية  اماراتي   - النقبي  حممد  احمد  حممد  ال�شيد:نادر  ان  حيث 
التجارية )ع�شل وادي احللو لتجارة الع�شل( رخ�شة جتارية تاأ�ش�شت بال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم:788436 حيث ان ال�شيد:نادر حممد احمد حممد النقبي - اماراتي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته يف الرخ�شة التجارية )ع�شل وادي احللو لتجارة الع�شل( البالغة 
�شاحب  تنازل  اجلن�شية  اماراتي   - النقبي  عبداهلل  حممد  احمد  ال�شيد:حممد  100% اىل 
القانون  املادة )14( فقرة )5( من احكام   .  وعمالبن�ض  ال�شابق ل�شاحبها احلايل  الرخ�شة 
االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 

لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0085599 رقم املعاملة

تنازل /بيع - اعالن بالن�شر
فل�شطينية   - دقه  ابو  عبداملجيد  عبدالكرمي  ال�شيدة:اينا�ض  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�شية واحمل بطاقة هوية رقم:784198486382090 ارغب يف البيع والتنازل عن 
تاأ�ش�شت  والتي  للتجميل(  ليال�ض  امل�شماه/مركز  الرخ�شة  يف   %100 البالغة  ح�شتي  كامل 
اجلن�شية  �شوري   - احل�شني  ح�شن  ال�شيد/عماد  اىل   730908 رقم  حتت  ال�شارقة  بامارة 
تنازل   -  %100 ن�شبته  لت�شبح  رقم:784198354158184  هوية  بطاقة  ويحمل 
�شاحب الرخ�شة الخر .  وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
MOJAU_2022- 0080311 رقم املعاملة

اخطار عديل بالوفاء
را�شد  علي  را�شد  ال�شيد:�شيف  عن  وكيال  ب�شفته  احلمادي  حممد  عدنان  الدكتور  املخطر:املحامي 
واال�شت�شارات  للمحاماة  احلمادي  حممد  عدنان  الدكتور  العنوان:مكتب   - اجلن�شية  اماراتي   - ال�شام�شي 
رقم   -  806 مكتب   - الثامن  الطابق   - بالزا  كري�شتال   - البحرية  كورني�ض   - ال�شارقة   - القانونية 

الهاتف:056988881.
املخطر اليه:مناف رزاق �شيخ �شيخ رزاق - هندي اجلن�شية - العنوان:امارة ال�شارقة - نبع ال�شارقة - مركز 

املبارك - �شقة رقم 802 - رقم الهاتف:0582562821/0562764538
تر�شد  موكلنا  وبني  بينكم  التعامل  نتيجة  انه  وحيث  اعاله  للمو�شوع  بالوفاء:باال�شارة  تكليف  املو�شوع 
183.000(وقد حررمت عن  اماراتي  درهم  الف  وثمانون  ل�شاحله مبلغ وقدره )مئة وثالثة  ذمتكم  يف 
ذلك املبلغ املرت�شد ل�شاحله ال�شيك رقم 4 تاريخه 2019/9/15 وامل�شحوب على بنك امل�شرق اال�شالمي 
البنكي  احل�شاب  اغالق  ب�شبب  �شرفه  دون   ال�شيك  اعيد  عليه  امل�شحوب  البنك  على  ال�شيك  ويعر�ض 
63/1 من الالئحة  وحيث ان املبلغ املطالب به حال االداء ومعني املقدار وثابت بالكتابة واعماال للمادة 
ايام على  بالوفاء يف ميعاد خم�شة  اوال  املدين  يكلف  ان  الدائن  املدنية على  االجراءات  لقانون  التنظيمية 
اماراتي  درهم  الف  وثمانون  وثالثة  )مئة  وقدره  املبلغ  باجمايل  بالوفاء  نخطركم  لذلك:فاننا   - االقل 

. بحقكم  القانونية  االجراءات  كافة  �شتتخذ  واال  ايام  خم�شة  خالل   )183.000
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70392

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

الهند  اجلن�شية   - فاركريواجو  بالموتاتو  راجو  ال�شيد:جو�شتني  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:زاهد 
ح�شني زميندار - اجلن�شية الهند ، ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:جو�شتني راجو بالموتاتو 
البالغة  50% من كامل ح�شته  البيع والتنازل عن  الهند يرغب يف  فاركريواجو - اجلن�شية 
100% وذلك اىل ال�شيد:كريان كومار الك�شمان ماهاىل الك�شمانا نارايانا - اجلن�شية الهند 
- يف الرخ�شة امل�شماه )�شالون �شجرة املدينة للحالقة( تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 
رقم:762045 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى اليوجد.  
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الت�شديق  على االجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا االعالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد:حمد جدوع احلديد - اجلن�شية اجلمهورية العربية ال�شورية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد:ايالياه ناميندال 
نيالياه ناميندال - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )ور�شة حمد احلديد ل�شيانة ال�شيارات( 
تاأ�ش�شت بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 791073 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية 
اىل  ال�شيارات(  ل�شيانة  حمد  )ور�شة  من  التجاري  اال�شم  اخرى:تغيري  تعديالت   - بال�شارقة 

)ور�شة فار�ض امليدان ل�شيانة ال�شيارات(
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

االمارات  اجلن�شية   - ال�شويدي  �شيف  حممد  �شلطان  ال�شيد:علي  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  املتحدة  العربية 
ال�شيد:�شلطان خليفه حممد �شيف ال�شويدي - اجلن�شية االمارات العربية املتحدة يف الرخ�شة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:606683  بامارة  تاأ�ش�شت  امللكي للحالقة(  امل�شماه )ال�شالون 
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة - تعديالت اخرى1:تغيري ال�شكل القانوين 

من )�شركة اعمال مهنية( اىل موؤ�ش�شة فردية
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
تنازل /بيع - اعالن بالن�شر

البيع  يف  ترغب  الهند  اجلن�شية   - ا�شيف  االفنى  ال�شيدة:خديجه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 - حممد  اريكال  ال�شيد/عبدالرحمن  اىل  وذلك   %50 البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل 
اجلن�شية الهند - وكذلك ترغب ال�شيدة/راميا �شا�شى �شا�شي كيزاكى فيتيل نيالندان - اجلن�شية 
الهند يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 50% وذلك اىل ال�شيد/عبدالرحمن اريكال 
حممد - اجلن�شية الهند يف الرخ�شة امل�شماه )كافترييا البهارات الطازجة( ال�شادرة من دائرة 

التنمية االقت�شادية بال�شارقة برخ�شة رقم:625877 - تعديالت اخرى:اليوجد
2013 يف  ل�شنة  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه اتباع 

االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
 اخطار دفع بالن�شر

رقم امللف 2022/960 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب / املحكوم له / زهاو جويزهني/اجلن�شية ال�شني 

اىل املحكوم عليه / حممد م�شيع الرحمن اللني دى اراما اي جليل - اجلن�شية / بنجالدي�ض

ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل���دي���ك ب����ان حم��ك��م��ة را������ض اخل��ي��م��ة ق���د ا�����ش����درت ب��ح��ق��ك ح��ك��م��ا بتاريخ 

2022/06/15 يف الق�شية )466/2022( بالزامك بدفع مبلغ وقدره 206874.00 
درهما �شامال الر�شوم وامل�شاريف 

، فاأنت  اع��اله  امل�شار  اع��اله قد تقدم بطلب لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم  ان املحكوم له  ومبا 

15 ي��وم التايل للتبليغ ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك فان  مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اله خ��الل 

املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 

 ق�شم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1359/2022/208 تنفيذ مدين 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�شابعة رقم 228

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/3752 نزاع مدين ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره 19492 درهم �شاماًل للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : حممد ع�شام احمد مناح ابو الهدى
عنوانه:االمارات- امارة دبي- ابوهيل- ديرة- دبي- �شارع اخلبي�شي

املطلوب اإعالنه: 1- ار�شتقراط خلدمات ادارة املن�شاآت �ض.ذ.م.م �شفته: منفذ �شده
به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  االإع��الن  مو�شوع 
وقدره )19492.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

اعالن حكم بالن�شر        
يف  الدعوى 576/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�شيل االإعالن بالن�شر 
اإىل حمكوم عليه 1- دومينيون للهند�شة الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م )�شابقاً( كروم العمال الت�شميم 

الداخلي �ض.ذ.م.م )حالياً(  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان حمكوم له : فا�شت لتاأجري ال�شيارات �ض.ذ.م.م

وميثله : رميا عبداحلكيم اجلر�شي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2022/07/27   

والفائدة  دره��م   237.477.92 وق��دره  مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
القانونية بواقع 5% �شنوياً من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2022/2/21 وحتى متام ال�شداد 

والزمتهما الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
هذا  لن�شر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  حكما مبثابة احل�شوري 
االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70392

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
مذكرة اإعالن بالن�شر )ا�شتئناف(        

                  يف  اال�شتئناف رقم:124/2022/300 ا�شتئناف مدين 
املنظورة يف:دائرة اال�شتئناف املدنية الثانية رقم 82

مو�شوع اال�شتئناف : اال�شتئناف على احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/5 اجراءات اع�شار . 
امل�شتاأنف:بنك دبي اال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(

بجوار  ال�شاد�ض-  �شقة  اال�شالمي-  دبي  بناية  بور�شعيد-  �شارع  دبي-  دي��رة-  دبي-  ام��ارة  عنوانه:االمارات- 
دوار ال�شاعة 

 وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب
املطلوب اإعالنه :  1- امينه فاتيمة خان- امريكية اجلن�شية-  �شفته : م�شتاأنف �شده 

مو�شوع االإعالن :  قد قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/5 اجراءات االع�شار
التقا�شي عن بعد وعليه  ال�شاعة 10.00 �ض بقاعة  املوافق  2022/9/5     وح��ددت لها جل�شة يوم االثنني  

يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونياً ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابياً.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70021 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 

قا�شم للتجارة العامة ذ م م
العامة  ال�شركة املذكورة اعاله هي : قا�شم للتجارة   نعلن للجميع بان 
ذ م م -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تا�ش�شت يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�شركات االحتادي  رقم  )8( ل�شنة )1984( وتعديالته مرخ�شة 
قرر  وق��د   )102707( رق��م  حت��ت  بالبلدية   و�شجلته  عجمان  بلدية  يف 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شيد.
  جمال لتدقيق احل�ضابات     

 م�شفى  قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به 
للم�شفي القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�شر 

االعالن وعلى العنوان التايل:
 امارة عجمان ،  هاتف:067447771 ، �ض.ب:5544

غرفة جتارة و�شناعة عجمان
       اعالن وحل وت�شفية

70533 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر - لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة 

االإبتدائية املدنية االحتادية- يف  الدعوى رقم SHCFICIREA 2022 /0005947 مدين )جزئي(  
اإىل املدعي عليه : دا�ض ملقاوالت البناء ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة نعلنكم ان املدعية:علوية علي عبداهلل �شالح الفقية البيتي قد اقامت 
الدعوى املذكورة اعاله وتطالب فيها باالتي:1- الزام املدعى عليها برد مبلغ وقدره )87.691( )�شبعة وثمانون الف و�شتمائة واحد وت�شعني 
 -2 درهم( الذي ا�شتلمته من املدعيه نتيجة االعمال التي مل تقم باجنازها والتي ا�شفر عنها تقرير اخلربه املنتدبة بدعوى اثبات احلالة. 
الزام املدعى عليها ب�شداد غرامات التاأخري التي مت الن�ض عليها بعقد املقاوله وحم�شر االجتماع املتمم له املوؤرخ يف 2021/7/26 واملقدره 
يف  املوؤرخة  االجناز  �شهادة  تاريخ  من  تاأخري  يوم  كل  عن  لال�شت�شاري  درهم  مائة  درهم   100 و  للمدعية  درهم  وخم�شون  مائة  درهم   150
2020/9/22 وحتى تاريخ احلكم بانتهاء الدعوى يف 2022/5/31 وما ي�شتجد حتى تاريخ احلكم يف الدعوى املاثله. من 2020/9/22 
تاريخ �شهادة االجناز اىل 2022/5/31= 614 يوم تاأخري بالن�شبة لال�شت�شاري= 614 يوم تاأخري 100*درهم = 61.400 درهم واحد 
و�شتون األف واربعمائة درهم حتى �شدور احلكم بانتهاء الدعوى وبالن�شبة للمدعية= 614 يوم تاأخري 150* درهم= 92.100 درهم )اثنان 
األف ومائة درهم( حتى �شدور احلكم بانتهاء الدعوى. كما تطلب املدعية ح�شاب ما ي�شتجد من مده تاأخري حتى �شدور احلكم يف  وت�شعون 
املدعى عليها  التي حلقت بها جراء اخالل  املادية واالدبية  بالتعوي�ض اجلابر للمدعية عن اال�شرار  املدعى عليها  الزام   -3 املاثلة.  الدعوى 
لذا  املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعى  الزام   -4 درهم.  األف  ع�شرون   )20.000( وقدره  التعاقدي مببلغ  بالتزامها 
انت مكلف باحل�شور بجل�شة 2022/09/08 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االحتادية املحكمة االإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  
)مكتب مدير الدعوى رقم ( �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك خالل 

مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�شفك مدعي عليه.   
مكتب اخلدمات الق�شائية /حميد عبداهلل ال�شعيدي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0065642

املخطر:علي حجي القبي�شي اماراتي اجلن�شية وميثله بالوكالة/ هند عبدالكرمي حممد جنم اجلن�شية م�شرية 
العنوان:   784197894382080 رقم  هوية  وحتمل   MOJAU-2022-0053657 الوكالة  رقم 
الهاتف:  رقم  للعقارات  القبي�شي  علي  مكتب  املزيونة-  بناية  ابو�شغارة-  حديقة  مقابل  �شغارة-  ابو  ال�شارقة- 
رقم  هوية  ويحمل  باك�شتاين  اجلن�شية  علي  �شوكت  مالك  علي  اليه:ا�شد  املخطر    971523210010
401 هاتف رقم:  178 �شقة رقم  784199648261909 العنوان: ال�شارقة- املجاز- بناية القبي�شي رقم 
20000 الف درهم- قد �شبق وحرر املخطر اليه ل�شالح املخطر �شيكات  971564003255 قيمة املطالبة 
ال�شيكات  ا�شتحقاق  بتاريخ  انه  عليه حيث  املدعي  قبل  املحررة من  ال�شيكات  درهم مو�شوع  الف   20000 مببلغ 
توجه املدعي ل�شرف ال�شيكات اال انه ارتد دون �شرف لعدم وجود ر�شيد كايف قابل لل�شحب وبياناتهم كالتايل: 
وامل�شحوب   2021/9/5 ا�شتحقاق  بتاريخ  درهم  وخم�شمائة  االف  �شبعة  درهم   7500 مببلغ   01 رقم  ال�شيك 
على بنك ابوظبي التجاري ال�شيك رقم 03 مببلغ 7500 درهم �شبعة االف وخم�شمائة درهم بتاريخ ا�شتحقاق 
درهم  االف  خم�شة  درهم   5000 مببلغ   05 رقم  ال�شيك  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�شحوب   2021/6/5
بالوفاء  يقوم  مل  عليه  املدعي  ان  وحيث  التجاري  ابوظبي  بنك  على  وامل�شحوب   2021/8/4 ا�شتحقاق  بتاريخ 
نخطركم  فاأننا  لذلك  جدوى.  دون  ولكن  وتكراراً  مراراً  الودية  واملطالبة  ا�شتحاقة  تاريخ  م�شي  رغم  باملبلغ 
االجراءات  التخاذ  �شن�شطر  واال  اخطاركم  تاريخ  من  ايام  خم�شة  خالل  املذكور  املديونية  مبلغ  �شداد  ب�شرورة 

القانونية واطلب من ال�شيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار مني بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
 اإخطار عديل بالوفاء برقم املحرر 2022/0083140

اخطار عديل للوفاء مببلغ 67094.90 درهم
املخطر:�شيد نواز خان �شيد غنى �شاه- اجلن�شية باك�شتان ويحمل بطاقة هوية 784197375902174 

العنوان: النا�شرية- ال�شارقة- هاتف رقم: 0505872991
 املخطر اليه: امريالد �شتار خلدمات التنظيف �ض.ذ.م.م العنوان: دبي- مبنى دا�شتي- الكرامة- متجر 
اخطار  املو�شوع/   0556725216  -0501543043 هاتف:  رقم   62456 �ض.ب:   12 رقم 
مببلغ  للمخطر  �شيك   2 عدد  حرر  اليه  املخطر  اماراتي  درهم   )67094.90( مببلغ  بالوفاء  عديل 
67094.90 درهم اماراتي حيث ان املخطر يطالب املخطر اليه ب�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمته. بيانات 
ال�شيكات كالتايل: �شيك رقم 237369 مببلغ 64594.90 درهم بتاريخ ا�شتحقاق 2021/06/21 
 000137 رقم  �شيك   -2 احل�شاب.  لغلق  �شرف  دون  ارتد  انه  اال  االول  اخلليج  بنك  على  وامل�شحوب 
مببلغ 2500 بتاريخ ا�شتحقاق 2021/06/09 وامل�شحوب على را�ض اخليمة الوطني اال انه ارتد دون 
�شرف لعدم كفاية الر�شيد. حيث ان املخطر اليه قد تخلف بالوفاء باملبلغ رغم م�شي تاريخ ا�شتحقاقة 
واملطالبة الودية مراراً وتكراراً لكن دون جدوى. لذلك فاأننا نخطركم ب�شرورة �شداد املبلغ املذكور اأعاله 
ال�شيد  من  واطلب  القانونية  االجراءات  التخاذ  �شن�شطر  واال  اخطاركم  تاريخ  من  ايام  خم�شة  خالل 

الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به.
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13634 بتاريخ 2022/8/31 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/15500
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على  علني  مزاد 
2022/09/07 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ  6:00 م�ضاءا يوم الربعاء  ال�ضاعة 

�ضده تيلين�ضرتا �ض م ح و او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
�ضعر التقييم   الو�ضف       

 222،810 جمموعه من املحولت الكهربائيه    
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 
باعرتا�ضه معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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•• ال�شارقة-الفجر:

ن��ظ��م��ت م��ك��ت��ب��ات ال�����ش��ارق��ة ال��ع��ام��ة جل�شة 
االإماراتية،  امل�����راأة  ب��ي��وم  اح��ت��ف��ااًل  ح���واري���ة 
العامة،  احل��ل��و  وادي  م��ك��ت��ب��ة  يف  م����وؤخ����راً، 
حتدثت خاللها �شعادة عائ�شة ر�شا البريق، 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت������ادي، حول 
ج��ه��ود امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة واإجن���ازات���ه���ا، كاأم 
ومربية و�شانعة تغيري اإيجابي يف املجتمع، 
ودورها يف �شياغة امل�شهد احل�شاري لدولة 
االإمارات، بح�شور جمع من �شيدات املجتمع 

وموظفات الدوائر احلكومية.
ق�شة  اأن  البريق  عائ�شة  اأك��دت  ويف حديثها 
اأن  ت�شتحق  واإجن���ازات���ه���ا  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة 
ل��الأج��ي��ال، ح��ي��ث ك��ان��ت والدة دولة  ت��در���ض 
امل�������راأة يف  ن��وع��ي��ة يف دور  ن��ق��ل��ة  االإم���������ارات 

االإمارات  دول��ة  د�شتور  ن�ض  اأن  منذ  احلياة، 
كافة  دوره��ا يف  امل���راأة ومركزية  على حقوق 

قطاعات احلياة.
اال�شت�شرافية  النظرة  اإىل  عائ�شة  واأ���ش��ارت 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
واإخ���وان���ه احل��ك��ام، ال��ت��ي رك���زت ع��ل��ى تعزيز 
م��ن خالل  امل���راأة  ل��دى  والعمل  العلم  قيمة 
اإخال�ض  بكل  �شعت  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات 
كافة  وت�شخري  وت��ط��وي��ره��ا،  امل����راأة  لتنمية 
قدوة  مثَّلن  ن�شائية  مناذج  خللق  االإمكانات 
ال�شاعدة،  االأج��ي��ال  م��ن  االإم�����ارات  لفتيات 
على  باإجنازاتهن  رائ��دات  اأ�شبحن  والالتي 
“تفخر  ال��ب��ريق:  ال�����ش��ع��د.وق��ال��ت  خمتلف 
اإمارة ال�شارقة بجهود �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
وقرينته  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ض 

�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، 
يف  االأ���ش��رة،  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�شة 
للمراأة  داع��م��ة  وموؤ�ش�شات  م��راك��ز  تاأ�شي�ض 
واالأ�شرة، حيث اأ�شحت مدن وقرى ومناطق 
ال�شارقة حتفل بالرائدات يف قطاعات العمل 
جدارة  اأثبنت  والالتي  واخلا�ض،  احلكومي 

رائعة لتحقيق االإجنازات امل�شرفة«.
امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة يف  “جنحت  واأ����ش���اف���ت: 
الو�شول الأعلى املنا�شب االإدارية والقيادية، 
يف  وج��ل��ي��اً  وا���ش��ح��اً  اأ���ش��ح��ى ح�شورها  حتى 
وبخطوات  وال��ع��م��ل،  االإن��ت��اج  مفا�شل  ك��اف��ة 
امل���راأة  ��ن��ت  ح��ي��ث مت��كَّ وم��درو���ش��ة،  مت�شارعة 
كانت  ���ش��واء  م�شوؤولياتها،  كافة  تنفيذ  م��ن 
بعنايتها  االأ���ش��رة  م�شتوى  على  مربية  اأم���اً 
اأو عاملة  ال��رواد،  باأبنائها وتن�شئة جيل من 
يف اأي موقع من مواقع االإنتاج، اأدت واأبدعت 

يف تنفيذ مهامها«.
ولفتت البريق اإىل اأن املراأة، حتى واإن مل تكن 
عاملة يف قطاع من القطاعات االقت�شادية، 
الأبنائها،  ح�شنة  ق���دوة  ت��ك��ون  ب���اأن  مطالبة 
فمهمة االأم يف املنزل مهمة مقد�شة، واملراأة 
باأبنائها هي م�شاهمة فاعلة يف  تعتني  التي 
جانب اأ�شا�شي ورئي�شي من جوانب التنمية.

ال��ع��م��ل الربملاين،  امل�����راأة يف  وح����ول جت��رب��ة 
اأ�شارت اإىل اأن املراأة ت�شهم يف املجل�ض الوطني 
مل�شلحة  يعمل  ع�����ش��واً  بو�شفها  االحت����ادي 
بها  املنوطة  امل�شوؤولية  اإىل  وتنظر  ال��وط��ن 
امل�شوؤول،  اإىل  امل���واط���ن  ���ش��وت  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
يف  ت��رى  االإم��ارات��ي��ة  احلكومة  اأن  مو�شحة 
�شاأنها  م��ن  ب��ن��اء،  وفكر  عقل  �شاحبة  امل���راأة 
التطوير  م�����ش��رية  اإىل  ال��ك��ث��ري  ت�شيف  اأن 

والتنمية.

نظمت جل�ضة حوارية �ضلطت ال�ضوء على دورها يف الأ�ضرة والعمل

»مكتبات ال�شارقة«: املراأة باإجنازاتها اأ�شهمت يف ر�شم امل�شهد احل�شاري لدولة الإمارات

امل�شرحي”  “التمثيل  عنوان  حتت  عمل  ور�شة  الوطني  دبي  م�شرح  اختتم 
االأعمار  خمتلف  وم��ن  اجلن�شني  م��ن  الفنية  امل��واه��ب  م��ن   11 مب�شاركة 
الفنان  عليها  اأ���ش��رف  التي   ���� الور�شة  متوا�شال.وتناولت  �شهرا  ا�شتمرت 
والتمارين  ال��درو���ض  م��ن  جمموعة   ���� الرميثي  �شالح  ع��ب��داهلل  امل�شرحي 
اإبراز  بغر�ض  االأخ���رى  االأدائ��ي��ة  والفنون  واالرجت���ال  كالتخيل  امل�شرحية 

املواهب لرفد ال�شاحة امل�شرحية املحلية بدماء جديدة من ال�شباب.
تكري�ض  بهدف  ج��اءت  ال��ور���ش��ة  اإن  الرميثي  �شالح  ع��ب��داهلل  الفنان  وق��ال 
مفهوم الفن امل�شرحي وتطوير ثقافته ومتكني املواهب من االطالع على 
علوم امل�شرح املختلفة حيث اأظهر امل�شاركون يف الور�شة جتاوبا ملحوظاً يف 
تعلم فن امل�شرح ورغبتهم يف اتقان العمل امل�شرحي لكي ت�شل موهبتهم اإىل 

من�شات النجاح.
ولفت الرميثي اإىل اأنه مت تخ�شي�ض االأ�شبوع الثالث من الور�شة لتطبيق 
على  للوقوف  املجال  امل�شاركني  منح  خ��الل  من  عملية  م�شرحية  م�شاهد 
خ�شبة امل�شرح وو�شعهم يف جو التمثيل احلقيقي للعمل امل�شرحي ..موؤكدا 
ب�شكل  امل�شاركني  كافة  وتقييم  ر�شد  على  الور�شة  على  القائمني  حر�ض 
وحبهم  االأدائ����ي  ال��ف��ن  جت��اه  وجديتهم  ت��ط��وره��م  م��دى  ملعرفة  ا�شبوعي 

للم�شرح.
بدورهم اأعرب امل�شاركون يف ور�شة التمثيل امل�شرحي عن رغبتهم يف موا�شلة 
اإقامة هذه الور�ض وا�شتكمالها بفرتات زمنية الحقة ..موؤكدين اأن الور�شة 

قدمت لهم معلومات مهمة عن فن امل�شرح.

م�شرح دبي الوطني يختتم ور�شة »التمثيل امل�شرحي«

اأعلن برنامج “من�شد ال�شارقة” الذي 
لهيئة  التابعة  ال�شارقة  قناة  تنظمه 
ال�����ش��ارق��ة ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون عن 
للموهوبني  االأداء  اخ��ت��ب��ارات  اإج���راء 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  م��ن 
�شبتمرب   4 ي�����وم  ف��ي��ه��ا  وامل���ق���ي���م���ني 
امل��ق��ب��ل الخ��ت��ي��ار اأف�����ش��ل امل���واه���ب يف 
االإن�شاد للم�شاركة يف الدورة 14 من 

الربنامج.
تقييم  جتربة  ح�شور  يف  وللراغبني 
االإن�شاد  يف  وخ���ربات���ه���م  اأ����ش���وات���ه���م 
ال��ت��وج��ه يف امل��وع��د امل��ح��دد اإىل مبنى 
والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة  هيئة 

الربنامج  حت��ك��ي��م  جل���ن���ة  و����ش���ت���ق���وم 
باختيار املوؤهلني لل�شعود اإىل من�شة 
املت�شابقني  م��ع  والتناف�ض  الربنامج 
االآخ��ري��ن ال��ذي��ن ت��اأه��ل��وا اأم���ام جلان 
الذين  اأو  اأخ���رى  ب��ل��دان  يف  التحكيم 
مت اختيارهم من بني املتقدمني عرب 

االإنرتنت.
االإم����ارات  يف  التحكيم  جل��ن��ة  وت�����ش��م 
املن�شوري  اأح���م���د  امل��ن�����ش��د  م���ن  ك���ال 
و امل��و���ش��ي��ق��ار ط�����ارق ال��ه��ا���ش��م��ي اأم���ا 
الراغبون يف التقدم الختبارات االأداء 
عرب االإنرتنت فيمكنهم امل�شاركة من 
�شبتمرب   3 حتى  العامل  يف  مكان  اأي 

م�شور  فيديو  ب��اإر���ش��ال  وذل��ك  املقبل 
اخلا�ض  االإل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع  ع����رب 

http://www.« ب��ال��ربن��ام��ج: 
.  »munshidsharjah.ae

•• ال�شارقة - وام:

التي  الطريق«،  على  »متاحف  مبادرة  جنحت 
عام  مطلع  للمتاحف  ال�شارقة  هيئة  اأطلقتها 
2019، يف ا�شتقطاب اأكرث من 11،817األف 
طالباً وطالبة من مدار�ض االإمارة احلكومية، 
توقفت  ال��ت��ي  ج��والت��ه��ا  ا�شتئناف  ب��ع��د  وذل���ك 
ك����ورون����ا يف �شهر  ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة  ب�����ش��ب��ب 
من  االأوىل  امل���ب���ادرة  وت��ع��د   ،2021 ن��وف��م��رب 
نوعها على م�شتوى املنطقة وال�شرق االأو�شط، 
وهي عبارة عن حافلة مت حتويلها اإىل متحف 

متنقل يحوي عدداً من املقتنيات النفي�شة.
تقام  التي  الطريق”  على  “متاحف  وتهدف 
للتعليم  االإم��������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املدر�شي، وحتظى بدعم �شركة ال�شارقة للبيئة 
تعليمية  كمراكز  دوره��ا  تعظيم  اإىل  “بيئة” 

قلوب  اإىل  الو�شول  على  ق��ادرة  ر�شمية،  غري 
ف���ري���دة ومبتكرة  ب��ط��رق  ال��ط��ل��ب��ة وع��ق��ول��ه��م 
لهم يف  امل��خ��ت��ارة  املقتنيات  ع��ر���ض  يتم  ،ح��ي��ث 
اإىل تعزيز  ي��ق��ود  ���ش��ور م��ت��ن��وع��ة و���ش��ي��ق��ة م��ا 
املتاحف  اأن  املعارف العلمية لديهم ،خ�شو�شاً 
مل تعد جمرد اأماكن حلفظ الكنوز التاريخية 
هامة  علمية  بل مراكزاً  والثقافية  والرتاثية 
والتعريف  وال��ع��ل��وم  امل��ع��رف��ة  ن�����ش��ر  يف  ت�شهم 

بالرتاث االإن�شاين يف جميع املجاالت.
من  امل�����ش��ارك��ة  تفعيل  ع��ل��ى  الهيئة  وح��ر���ش��ت 
للمدار�ض  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي  ال�����زي�����ارات  خ����الل 
ال���ت���واج���د يف قلب  ال���ب���ع���ي���دة، وك����ذل����ك ع����رب 
اأوىل  كانت  حيث  ب��االإم��ارة  الهامة  الفعاليات 
املجاز  م�شرح  القافلة  و�شلتها  التي  املحطات 
ويف  ال�شارقة،  فعاليات  مهرجان  ع��رب  وذل��ك 
خالل  من  “الق�شباء”  املائية  املجاز  واجهة 

اإىل  احلافلة  و�شلت  كما  انعكا�ض،  مهرجان 
اجلامعة القا�شمية ومنتزه ال�شارقة الوطني، 
وحديقة �شاطئ كلباء. وتقدم مبادرة “متاحف 
على الطريق” التي تنق�شم اىل ثالثة اأق�شام 
االبتكار  وق�����ش��م  اال���ش��ت��ك�����ش��اف،  ق�����ش��م  ت�����ش��م��ل 
مقتنيات  م��ن  ب��اق��ة  التعبري،  وق�شم  العلمي، 
املتحف املتنقل، ت�شمل منوذجاً من بو�شلة ابن 
ماجد للعامل اأحمد بن ماجد املولود يف جلفار 

/راأ�ض اخليمة/.
كما ت�شتعر�ض لع�شاق احللى االأثرية منوذجاً 
عام،   7000 اإىل  ي��ع��ود  ال���ل���وؤل���وؤ  م���ن  ل��ع��ق��د 
االإمارات  يف  اكت�شافه  مت  عقد  اأق��دم  باعتباره 
يف قرب  اكت�شافه مدفوناً  االآن، حيث مت  حتى 
يف جبل البحي�ض، وي�شري العقد اإىل االرتباط 
والبحر  القدماء  ال�شارقة  �شكان  بني  احلميم 

منذ اآالف ال�شنني.

املبتكرة  احل��اف��ل��ة  ت��ق��دم  ال��ع��ق��د  ج��ان��ب  واإىل 
يف ق�����ش��م االب��ت��ك��ار ن�����ش��خ��ة ط��ب��ق االأ����ش���ل من 
اال�شطرالبات اخلم�شة  اأحد  يعترب  ا�شطرالب 
�شنعها  التي  العاملية،  املتاحف  يف  املحفوظة 
امل�����وؤرخ ���ش��م�����ض ال���دي���ن حم��م��د ���ش��ف��ار يف عام 

1477م.
ويف ق�شم التعبري تطلع متاحف على الطريق 
الفنانني، منها  ع��دد من  زواره��ا على لوحات 
احلائزة  مكي  جناة  االإماراتية  الفنانة  لوحة 
“ندوة الثقافة والعلوم-  على جائزة العوي�ض 
من  وه���ي  مركونة”  “كتب   ”1994 دب���ي 
التعبري  ق�شم  ي��ق��دم  فيما  ال��ت��ج��ري��دي،  ال��ف��ن 
ال�شريفة  كاحللية  االإبداعية  املقتنيات  بع�ض 
ت�شاميم  ���ش��ك��ل  ت���اأخ���ذ  م�شتقلة  ل��وح��ة  وه���ي 
مزخرفة، و موؤطرة نق�ض عليها جمموعة من 

االآيات واالأحاديث.

اختبارات »من�شد ال�شارقة« تقام
 يف الإمارات الأحد املقبل

»متاحف على الطريق« ت�شتقطب اأكرث
 من 11,817 طالبة من مدار�ش ال�شارقة

بحث ملتقى �شناعة الن�شر” الذي نظمه مركز اأبوظبي 
جهود  االإم��ارات��ي��ني  النا�شرين  جمعية  مع  العربية  للغة 
العربية  واللغة  االإم��ارات��ي��ني  للنا�شرين  الداعمة  املركز 
ا�شتعرا�ض  ج��ان��ب  اإىل  ب��ه��ا،  اخل��ا���ض  امل��ح��ت��وى  و�شناعة 
الن�شر  �شناعة  جم��ال  يف  املختلفة  وم��ب��ادرات��ه  م�شاريعه 
حملياً ودولياً.�شارك يف امللتقى الذي اأقيم يف فندق �شانت 
بن  علي  الدكتور  �شعادة  باأبوظبي،  الكورني�ض  ريجي�ض 
متيم، رئي�ض مركز اأبوظبي للغة العربية، �شعيد حمدان 
العربية  للغة  اأبوظبي  ملركز  التنفيذي  املدير  الطنيجي، 
باالإنابة، و�شعادة را�شد الكو�ض، املدير التنفيذي جلمعية 
اإماراتيا يف  50 نا�شرا  النا�شرين االإماراتيني، اإىل جانب 
والن�شر  والنا�شئة،  االأطفال  واأدب  والفكر  االأدب  جماالت 
الرقمي وال�شوتي، وجتارة حقوق الن�شر الكتب املرتجمة 
وعدد من ممثلي املركز من خمتلف االإدارات.وناق�ض امللتقى 
واقع النا�شرين االإماراتيني والتحديات التي تواجه قطاع 
الن�شر، و�شلط ال�شوء على تطلعاتهم واحللول املقرتحة 

ال��ك��ت��اب واأث��ره��ا يف تطوير  اإىل دور م��ع��ار���ض  ب��االإ���ش��اف��ة 
ملعر�ض  املهني  الربنامج  تطوير  و�شبل  الن�شر،  �شناعة 
امل�شتقبلية. وتطلعاته   2023 للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
وتنوع  احلديثة  الت�شويقية  االآليات  اأي�شاً  امللتقى  وبحث 
ومعر�ض  وال�شوتية،  والرقمية  الورقية  الن�شر  ق��ن��وات 
الظفرة للكتاب واآفاقه التطويرية.وقال �شعيد الطنيجي 
اإن قطاع الن�شر يتطلب ح�شد اجلهود بني اجلهات املعنية 
ب�شناعة الن�شر لتطوير م�شتقبل هذا القطاع والنهو�ض 
به مبا ي�شمن دعم ورعاية الُكتاب والنا�شرين االإماراتيني 
موؤكدا حر�ض مركز اأبوظبي للغة العربية على امل�شاهمة 
امل�شتويني  الن�شر على  الفعالة يف منظومة تطوير قطاع 
املحلي اأو العاملي .من جهته قال �شعادة را�شد الكو�ض، اإن 
بتو�شيات  اخل��روج  فيه  امل�شاركني  للنا�شرين  اأت��اح  امللتقى 
منظومة  يف  التقنيات  اأح���دث  مواكبة  اإىل  �شعيهم  تعزز 
املحتوى  دعم  يف  منها  لال�شتفادة  العاملية  الن�شر  �شناعة 

العربي« .

»اأبوظبي للغة العربية« 
ينظم »ملتقى �شناعة الن�شر« 

األربعاء   31  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13634  
Wednesday    31    August    2022   -  Issue No   13634



فــن عــربـــي

27
ا ق�ضة حبهم معروفة ودامت لأكرث من 25 عاماً

تفا�شيل طالق �شيلف�شرت 
�شتالون املفاجئ من زوجته 

اأك�����ده ���ش��ت��ال��ون وجينيفر  وج����اء خ���رب ال���ط���الق ال����ذي 
ال��ف��ن��ي الأن ق�����ش��ة حبهم  مل��ع��ج��ب��ي��ه ول��ل��و���ش��ط  ك�����ش��دم��ه 
اأن��ه يف مايو  25 ع��اًم��ا ، حتي  معروفة ودام���ت الأك��رث م��ن 
املا�شي اأي قبل ثالثة اأ�شهر من تقدمي جينيفر طلًبا للطالق 
من �شتالون ، احتفلت بذكرى زواجهم ال� 25 من خالل من�شور 

عاطفي علي اإن�شتجرام والتي حذفته موؤخًرا.
لزواجنا  �شعيدة  "ذكرى    people ملوقع  وفقا  جينيفر  وكتبت 
ال�25، �شكًرا لك على اإبقائي اأ�شحك دائًما وحبك وحماية عائلتنا 
االنتظار  اأط��ي��ق  ال  ع���ام!  ك��ل  يتح�شن  "زواجنا  وتابعت  اجلميلة" 

لق�شاء بقية حياتنا مًعا!"
76 عاًما ، بدوره من�شور يعرب فيه عن تقديره  كما ن�شر �شتالون ، 
لها يف ذلك الوقت ، حيث كتب ، "الذكرى ال�شنوية اخلام�شة والع�شرون 
هذه  تعنيه  ما  لو�شف  كافية  كلمات  توجد  ال  املذهلة،  لزوجتي  ال�شعيدة 
املراأة املتفانية وال�شابرة ب�شكل ال ي�شدق حلياتنا واأنا فقط اأمتنى اأن يكون 

هناك 25 اآخرين! �شكًرا لك حبيبتي".ثم علقت جينيفر قائلة:
25 عاًما قادمة مًعا!  "�شكًرا لك حبي! اأحبك كثرًيا و�شنق�شي اأكرث من   

اجعلني اأ�شحك واأنا ملكك لبقية حياتي!"
قدمت جينيفر فالفني التما�ًشا "لف�شخ الزواج واإعفاءات اأخرى" من �شتالون 

يوم اجلمعة املا�شية يف حمكمة يف مقاطعة بامل بيت�ض ، فلوريدا.
التقى االثنان يف مطعم يف بيفريل هيلز عام 1988 وتزوجا يف عام 1997. 

ويت�شاركان ثالث بنات:
 �شكارليت ، 20 عاًما ، و�شي�شتني 24 ، و�شوفيا 25 عاًما. كما اأجنب �شتالون 
طفلني اآخرين: ابن �شريجوه من زواجه ال�شابق من �شا�شا زاك ، وابنه الراحل 

�شيج ، الذي تويف يف عام 2012. والدة �شيج هي �شتارلني رايت.
وقال �شتالون يف ت�شريح ل� People ، "اأنا اأحب عائلتي. نحن نتعامل ب�شكل 

ودي وخا�ض مع هذه الق�شايا ال�شخ�شية."
قبل الزواج ، كانت عالقة �شتالون وفالفني متوترة. يف عام 1994 ، حيث اأر�شل 
لها خطاب مزعج  بالربيد. قالت يف مقابلة عام 1994: "لقد اأر�شل يل خطاًبا 

مكتوًبا بخط اليد من �شت �شفحات ، وقلًما". "لقد كانت قذرة جدا."
االأزي����اء جاني�ض  عار�شة  م��ع  ع��الق��ة  على  ك��ان  اأن���ه  اكت�شفت  م��ا  �شرعان  وق��ال��ت 
اأن الطفل من  ت��رددت �شائعات على نطاق وا�شع  التي اأجنبت طفلة.   ، ديكن�شون 
عائلة �شتالون. واأ�شافت "عندما علمن كاأن قد �شربني طن من الطوب. مل يكن 
لدي اأي فكرة اأن هذا �شيحدث" ، بعد اأن علم �شتالون اأنه لي�ض االأب البيولوجي ، 

مل �شمله بعد ذلك علي جينيفر وتزوجا.
وحول طلب الطالق قالت جينيفر فالفني ل� people اإن طلب الطالق 
من زوجها �شيلف�شرت �شتالون "اأمر حمزن" لكنهما �شي�شتمران يف امل�شي 

قدًما ب�شكل ودي.
واأ�شافت "يوؤ�شفني اأن اأعلن اأنه بعد 25 عاًما من الزواج تقدمت بطلب 

الطالق من زوجي �شيلف�شرت �شتالون، 
فلن نكون زوجني بعد االآن ، �شاأعتز دائًما بعالقة ا�شتمرت اأكرث من 30 
عاًما م�شرتكة، واأنا اأعلم اأننا ملتزمان على حد �شواء لبناتنا اجلميالت."

واأ�شافت جينيفر وهي �شيدة االأعمال وكانت عار�شة اأزياء: "اأطلب اخل�شو�شية لعائلتنا 
ونحن من�شي قدًما ب�شكل ودي".

�ضيلف�ضرت �ضتالون وجينيفر فالفني يحتفالن بعيد ميالد ابنتهما
الثنائي  اأن  اإال  �شتالون،  �شيلف�شرت  من  الطالق  اإج��راءات  فالفني  جينيفر  اتخاذ  رغم 
احتف�����ال بعيد مي������الد ابنتهم��������ا �شوفيا الب������الغة م�����ن العمر 26 عاًما وهذا بن�شر عدة 
�شور جتمعه معها عرب ح�شابه على اإن�شتجرام وقامت جينفر فالفني بن�شر �شورة لها 

جتمعها باأبنتها �شوفيا عندما كانت �شغرية متمنيه لها عيد ميالد �شعيد.
وكان �شكل طالق �شيلف�شرت من فالفني �شدمة للكثري من حمبينهم حيث اإنه مر فقط 
25 ومت االإف��راج عن بع�ض حديث  اأ�شهر منذ احتفال الثنائي بعيد زواجهم ال�  ثالثة 
�شيلف�شرت �شتالون يف املا�شي حول عالقته بفالفني ومنها حديثه خالل مقابله له يف 

�شهر يناير املا�شي حيث قال:
حياتي". يف  فالفني  تكن  مل  اإن  انتحر  اأن  ميكن  "كان 

من  البالغة  �شكارلت  واأختها  عاما   25 العمر  من  البالغة  �شوفيا  ابنتهما  قالت  فيما 
ي�شتطيعان  ال  ولكنهم  االأ�شياء  من  الكثري  يف  خمتلفني  والديهما  اأن  عاما   20 العمر 

العي�ض بدون بع�شهما البع�ض.

 Samaritan ضتالون فى العر�ض اخلا�ض لأحدث اأفالمه�
املنف�شلة  زوجته  تقدمت  اأن  منذ  م��رة  الأول  �شتالون  �شيلف�شرت  الكبري  املمثل  �شوهد 
ب�شكل مفاجئ يف عر�ض  بعدما ظهر  وذل��ك  م��وؤخ��ًرا،  للطالق  بطلب  جينيفر فالفني 
فيلمه اجلديد لفيلمه اجلديد Samaritan يف مدينة نيويورك، اإذ بدا عليه عدم 

االكرتاث ملا يرتدد يف و�شائل االإعالم خالل الفرتة املا�شية ب�شاأن اأزماته العائلية.

علقت النجمة زوي كرافيتز على اأولئك الذين انتقدوها ب�شبب تعليقاتها ال�شريحة 
علي  �شفع ويل �شميث للممثل الكوميدي كري�ض روك يف حفل توزيع جوائز االأو�شكار 

 .2022
يف تعليقها املحذوف منذ ذلك احلني يف من�شور بعد ليلة االأو�شكار، كتبت، "هذه �شورة 

لف�شتاين يف العر�ض؛ حيث يبدو اأننا نعتدي على النا�ض على خ�شبة امل�شرح االآن."
يف  لف�شتاين  �شورة  "وهذه  كتبت،  عندما  الح��ق  من�شور  يف  براأيها  كرافيتز  مت�شكت 
احلفلة بعد عر�ض اجلائزة - حيث يبدو اأننا ن�شيح باألفاظ نابية ونعتدي على النا�ض 

،WSJ يف حمادثة حديثة مع جملة .ET على خ�شبة امل�شرح االآن ،" ح�شب
 تناولت املمثلة البالغة من العمر 33 عاًما رد الفعل العنيف الذي تلقته بعد اأن 
علقت على امل�شاجرة، "اإنه وقت خميف اأن يكون لديك راأي اأو قول �شيء خاطئ 

اأو اأن ت�شنع فًنا اأو ت�شريحات مثرية للجدل اأو اأفكار اأو اأي �شيء ".
واأ�شافت كرافيتز: "االأمر خميف يف الغالب الأن الفن البد اأن يكون فيه توا�شل 

باحلديث"،
دائًما.  اأراه���ا  التي  النقطة  وه��ي  راأي���ي،  ويف  ه��ذا،  يكون  اأن  "يجب  وتابعت،   

االأ�شياء وال  النا�ض ي�شعون  اأن  االإنرتنت هو  املحادثة.  االإنرتنت هو عك�ض 
ياأخذون اأي �شيء . 

من  للغاية  معقدة  "م�شاعر  لديها  ب��اأن  واملخرجة  املمثلة  اعرتفت   "
ذلك  مع  تعاملت  قد  كنت  لو  "اأمتنى  ا،  اأي�شً اعرتفت  لكنها  حولها"، 

اأنها كانت فنانة  اأدرك��ت  ب�شكل خمتلف. وال باأ�ض بذلك." يف النهاية، 
اأنك  اأو يعتقد اجلميع  اأن يحبك اجلميع  "كونك فنانة ال يعني  واأن 

مثري."
اأن  ناأمل  �شيء  عن  بالتعبري  االأم��ر  "يتعلق  كذلك،  كرافيتز  اأو�شحت 

مرئيون"،  باأنهم  ي�شعرون  يجعلهم  اأو  النا�ض  يلهم  اأو  حم��ادث��ة  يثري 
واأ�شافت، "اأعتقد اأنني يف مكان االآن حيث ال اأريد اأن اأعرب عن نف�شي من 

خالل تعليق اأو تغريدة. اأريد اأن اأعرب عن نف�شي من خالل الفن. "

اأن  واأك��د  ال�شينمائى،  ع��امل مارفل  روف��ال��و عن  م��ارك  العاملى  املمثل  داف��ع 
عامل Star Wars مكرر وفقا للتقرير الذى ن�شر على موقع 
ل� عامل  املمثل على االنتقادات املوجهة  "nme"، حيث رد 
االأفالم  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  على  يحتوى  ب��اأن��ه  م��ارف��ل 
ب�شبب  االن��ت��ق��ادات  وج��ه��ت  اأن  بعد  وذل���ك  وامل�شل�شالت، 
يلعب  حيث   ،She Hulk �شل�شلة  يف  روف��ال��و  ظهور 
اأف���الم  �شل�شلة  يف  ب��اأدائ��ه��ا  ا���ش��ت��ه��ر  ال��ت��ي  ال�شخ�شية 
ودافع  بانر،  برو�ض  دكتور   ،Avengers، Hulk
روفالو عن ظهوره قائال:" من الطبيعى بعد انتهاء 
�شل�شلة االأفالم ظهور ال�شخ�شية يف اأعمال اأخرى من 

اإنتاج ال�شركة".
واأكمل روفالو حديثه قائال:" وبالتايل يتمكن املخرج 
اأوملوؤلف من اال�شتعانة باأى �شخ�شية من داخل الكتب 
اجلديدة،  االأع��م��ال  يف  لل�شركة  ال�شهرية  امل�����ش��ورة 

الإ�شافة الثقل الفني".
 ،Star Wars ���ش��ل�����ش��ل��ة  روف���ال���وع���ن  راأي  وع����ن 
 ،Star Wars حيث �شرح قائال :" اإذا �شاهدت
من  ال��ف��ك��رة  نف�ض  على  كبري  ح��د  اإىل  ف�شتح�شل 
عمل  اأي  فيها  ترى  مرة  كل  يف   Star Wars
القليل من  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ق��د  ال��ع��امل،  ل��ه��ذا  ينتمى 
الفكاهة، قد يحتوي على القليل من الر�شوم املتحركة 

املختلفة، لكنك دائًما داخل نف�ض من العامل".
مارفل  ع��امل  قائال:" لكن يف  روف��ال��و حديثه  واأن��ه��ى 
اأي  فيها  ت�شاهد  م��رة  كل  خمتلف  �شعور  على  �شتح�شل 

عمل جديد من هذا العامل خا�شة".

زوي كرافيتز: ع�شت وقًتا 
خميًفا عندما �شرحت 

براأيي يف �شفعة الأو�شكار

مارك روفالو يدافع عن 
عامل مارفل وي�شف �شل�شلة 
املكررة بـ   Star Wars

بالرغم من نفي املمثلني القانونيني 
حول  ال�ضائعات  �ضتالون  ل�ضيلف�ضرت 
جينيفر  زوج��ت��ه  ع��ن  ان��ف�����ض��ال��ه 
فالفني، بعد اأن ا�ضتبدل الو�ضم الذي 
كان علي ذراعه ك�ضورة لها ب�ضورة 
اأخرى لكلبه يف فيلم روكي، اإل اأن 
ومن  تاأكدت  قد  ال�ضائعات 

طريف املو�ضع. 
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اتباع حمية اليويو وانعدام الأمن الغذائي 
قد يوؤدي اإىل الإ�شابة باأمرا�ش القلب

الناجتة  التقلبات يف وزن اجل�شم  كانت  اإذا  ت�شاوؤوالت عما  االأبحاث  تطرح 
عن خف�ض ال�شعرات احلرارية وزيادتها ب�شكل كبري قد توؤدي اإىل تغريات 

فيزيولوجية تزيد من خطراالإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكري.
وتقدم درا�شة جديدة اأجريت على الفئران روؤى حمتملة حول االآثار طويلة 
اإرادي��ة يف  ال��وزن، وكذلك كتخفي�شات ال  الغذائية لفقدان  امل��دى للحمية 

املدخول الغذائي ب�شبب انعدام االأمن الغذائي.
واحليوانات  الب�شر  على  اأج��ري��ت  التي  ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  معظم  ورك��زت 
على االآثار ق�شرية املدى لفقدان الوزن، لكن يقول الباحثون اأنه ال ُيعرف 
ال�شحة على  واكت�شابه على  ال��وزن  تاأثري دورات فقدان  الكثري عن كيفية 

املدى الطويل.
تلقت  اجل��دي��دة،  الدرا�شة  يف  جمموعتني  اإىل  ج��رذا   16 الباحثون  وق�شم 
بينما  ال��درا���ش��ة،  ف��رتة  الطعام ط��وال  واح��دة كمية طبيعية من  جمموعة 
�شهدت املجموعة االأخرى ثالث دورات من نظام غذائي مقيد )60 % من 
غذائي  نظام  من  اأ�شابيع  ثالثة  تليها  املعتاد(  اليومي  الغذائي  مدخولهم 
عادي، يف نهاية الدرا�شة، ا�شتخدم الباحثون املوجات فوق ال�شوتية لتقييم 
ح�شا�شية  لتقييم  ال��دم  واخ��ت��ب��ارات  الفئران  ل��دى  والكلى  القلب  وظ��ائ��ف 

االأن�شولني، وهو مقيا�ض لكيفية معاجلة اجل�شم لل�شكر.
قالت الدكتورة األني دي �شوزا الدكتورة يف جامعة جورج تاون يف وا�شنطن 
بعدة  متر  التي  احليوانات  اأن  "وجدنا  للدرا�شة:  االأول  املوؤلف  العا�شمة، 
دورات من اإنقا�ض الوزن وا�شتعادة وزن اجل�شم قد قللت من وظائف القلب 
ميكن  والتي  لالأن�شولني،  اأك��رب  مقاومة  لديها  وظهر  النهاية،  يف  والكلى 
اأن  من  الرغم  :"على  �شوزا  دي  واأ�شافت  ال�شكري"،  ملر�ض  �شببا  تكون  اأن 
احليوانات تبدو ب�شحة جيدة بعد التعايف من النظام الغذائي، اإال اأن قلبها 

وعملية االأي�ض لي�شت �شحية".
وت��ث��ري ال��ن��ت��ائ��ج اأي�����ش��ا اأ���ش��ئ��ل��ة ح����ول ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة يف ���ش��وء جائحة 
يف  �شعوبة  واجهوا  الذين  االأ�شخا�ض  كان  اإذا  ما  مثل   ،COVID-19
الو�شول اإىل الغذاء نتيجة االإغالق الوبائي واالآثار االقت�شادية يواجهون 

زيادة يف حدوث م�شاكل القلب واالأوعية الدموية يف ال�شنوات املقبلة.
ال��ب��ح��ث يف  ب��ي��ان��ات��ن��ا احل��اج��ة اإىل م��زي��د م��ن  "تدعم  ����ش���وزا:  وق��ال��ت دي 
االأ�شخا�ض ملعرفة ما اإذا كان االأفراد الذين يقومون بدورات من االأنظمة 
لالإ�شابة  اأك��رب  ب�شكل  معر�شون  ال��وزن  لفقدان  التقييد  �شديدة  الغذائية 
اإىل  "ما زلنا بحاجة  اأ�شافت  باأمرا�ض القلب يف وقت الحق من احلياة"و 
اإجراء املزيد من الدرا�شات يف هذا املجال، لكن النتائج ت�شري اإىل اأنه كلما 
كان النظام الغذائي اأكرث تقييدا، كانت النتائج ال�شحية اأ�شواأ". واأكدت دي 
�شوزا اأن االأنظمة الغذائية لفقدان الوزن حتتاج اإىل درا�شة متاأنية لل�شحة 

على املدى الطويل، خا�شًة اإذا مت التفكري يف فقدان الوزن ب�شرعة كخيار.
لتقييد  ا�شتجابة  اجليني  التعبري  يف  التغيريات  ب��اأن  الباحثون  ويتكهن 
ال�شعرات احلرارية ميكن اأن تغري امل�شارات البيولوجية التي تنظم �شغط 

الدم وا�شتقالب االأن�شولني.

البندقية،  تاجر  التالية:  امل�ضرحيات  موؤلف  من   •
امللك لري ، ماكبث؟

وليم �شك�شبري.
�ضك�ضبري؟ وليم  م�ضرحيات  عدد  يبلغ  • كم 

37- م�شرحية.
العربية؟ اللغه  يف  ال�ضمهري  هو  • ما 

- الرمح ال�شلب.
اللغه؟ يف  عنرتة  ا�ضم  يعني  • ماذا 

- الذباب االأزرق؟
• من �ضاحب الكتب التالية : �ضقط الزند ، لزوم ما 

ل يلزم ، ر�ضالة الغفران؟
- اأبو العالء املعري.

اللغة؟ يف  زينب  ا�ضم  يعني  • ماذا 
- �شجرة ح�شنة املنظر طيبة الرائحة.

التي يفرزها  الدموع  و   .. 113 دقيقة يومياً  املتو�شط مدة  الوالدة يبكي يف  اأن الطفل حديث  • هل تعلم 
ت�شاعد كثرياً على رعاية �شحته العامة .. 

مطهر. اأقوى  هو  الدموع  با�شم  يعرف  الذي  و  بالعينني  املحيط  ال�شائل  اأن  تعلم  • هل 
االإن�شان.  يبكي  عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�شكنة  كيميائية  مواد  على  حتتوي  الدموع  اأن  تعلم  • هل 

و  العجز  و  الهرم  اأ�شابها  التي  احلمراء  الدموية  الكرات  ته�شيم  هي  للطحال  وظيفة  اأهم  اأن  تعلم  • هل 
ي�شاركه يف هذه املهمة الكبد. 

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �شمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  االإن�شان  جلد  �شمك  اأن  تعلم  هل   •
االإن�شان يحتوي على عدة اآالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�شتثناء 

جفون العينني. 
قد  يكون  �شنة   80 خالل  يف  اأي   .. يومياً  خطوة  األف   20 مبعدل  مي�شي  العادي  الرجل  اأن  تعلم  • هل 

طاف حول العامل �شتة مرات. 
ثمانني �شربة يف  العادي  االإن�شان  قلب  فعدد �شربات   ، اجل�شم  تتاأثر بحجم  القلب  نب�شات  اأن  تعلم  • هل 
اأما قلب الع�شفور   .. 700 �شربة يف الدقيقة  الفاأر  25 �شربة يف الدقيقة .. و يف  الدقيقة .. و يف الفيل 

فعدد �شرباته 1000 �شربة يف الدقيقة. 
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التفاح 
اأكد بحث جديد من نوعه، اأن 
يوم يخف�ض  التفاح كل  تناول 
اأنواع خمتلفة  خماطر خم�شة 

من ال�شرطان.
ت���ن���اول  اأن  ال���ع���ل���م���اء  ووج�������د 
تخف�ض  ال�����ي�����وم  يف  ت���ف���اح���ة 
ب�شرطان  االإ�����ش����اب����ة  خ���ط���ر 
الرئة واالأمعاء والفم واجلهاز 
الثدي  اأورام  اأو  ال��ه�����ش��م��ي 

باملقارنة بالنا�ض الذين نادرا اأو اأبدا ما ياأكلون الفاكهة.
ولتاأكيد نتائج البحث، ا�شتعر�ض العلماء جامعة بريوجيا االإيطالية اأكرث 
من 40 درا�شة �شابقة، ووجدوا اأن تناول التفاح يومياً يقلل خطر االإ�شابة 

ب�شرطان املعدة واملريء مبقدار الن�شف تقريباً.
مبعدل  التفاح  حمبي  بني  الرئة  ب���اأورام  االإ�شابة  معدالت  انخف�شت  كما 

اخلم�ض. مبقدار  الثدي  �شرطان  حاالت  تخفي�ض  مت  حني  يف   25%
الفواكه  ت���ن���اول  اأن  ي��ع��ت��ق��د  ف���رتة ط��وي��ل��ة  م��ن��ذ  اأن����ه  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����ش���ار 
اإتباع  مع  ال�شرطان  من  عديدة  اأن��واع  �شد  وقائي  تاأثري  لها  واخل�شروات 

نظام غذائي �شحي.
الغذائية  االأ�شلحة  واح��د من  التفاح هو  اأن  اإىل  العلماء  ذل��ك، خل�ض  ومع 

االأقوى �شد االأورام التي تهدد احلياة.

يكن  االبي�ض ومل  اللون  واح��دا فقط هو  لونا  كلها حتمل  الغابة  كانت حيوانات  الزمان  ق��دمي  ان��ه يف  يحكي 
مييزها غري احجامها لذلك كان كل منهم يبحث عن طريقة يغري بها من جلده ولكن دون جدوى .. ويف يوم 
هبت عا�شفة �شديدة على الغابة وقرر اجلميع ان يختبئوا حتى ال ي�شيبهم مكروه ، فجرى كل يف مكان وتفرقوا 
ب�شدة، جرى اال�شد م�شرعا وهناك يف منطقة ف�شيحة غمرته الرمال ومل ي�شتطع اخلروج، فظل �شجينا لتك 
الرمال مقيد احلركة، اما النمر فقد جرى ب�شرعته الفائقة لكنه وقع داخل بع�ض اغ�شان اال�شجار املتداخلة 
وكانت تدب  ال�شائعة  ابنتها  اخ��ذت جتري وهي تبحث عن  الزرافة اجلميلة  اخل��روج، �شديقتنا  ي�شتطع  ومل 
فوق  القرد  واختباأ  تهتم،  مل  لكنها  ويت�شخ  اجلميل  املم�شوق  ج�شدها  على  فيتطاير  بقوة  الطمي  يف  اقدامها 
اال�شجار رمبا تداريه وحتميه، والدب اخذ يتزحلق على �شاطئ البحرية من ثقل وزنه كلما قام وقع حتى اكت�شي 

بالطمي الرمادي واال�شود ومل يفر منهم اال من دخل بياته ال�شتوي مبكرا .
 اما ال�شلحفاة امل�شكينة فقد دا�شها الفيل فك�شر ظهرها لكنه تاأ�شف لها وحملها معه فمنحها وحيد القرن مادة 
�شمغية ا�شتطاعت بها ان تل�شق قطع عظمها وتعيدها كما كانت قوية وعاد هو ليختبىء و�شط مياه الربكة 
ال�شحلة وهكذا ا�شتمر الو�شع كر وفر حتى هداأت العا�شفة فخرج اجلميع من خمابئهم..  خرج اال�شد من 
اما  اجلميل  ال�شكل  هذا  فمنحها  الزرافة  بج�شد  الطمي  ،الت�شق  اللون  هذا  على  عمره  ط��وال  وبقي  الرمال 
االغ�شان فقد جعلت النمر خمططا والقرد بقي على حاله وعندما عط�ض بقوة تطاير الطمي من فوق وجهه 
ونزل على الفهد فجعل جلده مرقطا فاأعجب جدا بهذا ال�شكل وبقي عليه اما ال�شلحفاة فبقي ظهرها كما 
نعرفه نحن االن والفيل الذي كان يحمل جذوع اال�شجار فوق ظهره غريته املياه البنية اللون التي كانت تنزل 
من جذوع اال�شجار على جلده فاكت�شب لونا الباأ�ض به والذئاب التي كانت حبي�شة اجلبل ح�شرت وقد تغري 
جلدها اما الدب الذي دخل يف بياته ال�شتوي فقد احتفظ بجلده االبي�ض وا�شدقاوؤه احتفظوا بلون الطمي ... 

االن الكل معجب ب�شكله ولوال العا�شفة ال�شتمرت احليوانات بي�شاء.

التغذية  خبري  غين�شبورغ،  ميخائيل  الدكتور  اأعلن 
قليلة  طعام  كمية  يتناولون  الكثريين  اأن  ال��رو���ش��ي، 
يف مو�شم احلر. فهل هذا مرتبط بفقدان ال�شهية اأم 

ي�شري اإىل مر�ض ما؟.
وي�شري اخلبري يف مقابلة مع راديو "�شبوتنيك"، اإىل 
ل�شلوك  املنظمة  العوامل  اأحد  اأن حرارة اجل�شم، هي 
القلق  ي�شتوجب  ما  هناك  لذلك  الغذائي.  االإن�شان 

عند فقدان ال�شهية يف الطق�ض احلار.
تنخف�ض  احل��ار  اجل��و  يف  "بالطبع  مو�شحا،  وي��ق��ول 
اإحدى  ال�شهية. وذل��ك الأن درج��ة ح��رارة اجل�شم هي 
اإ�شارات اجلوع اأو ال�شبع. فعندما ناأكل الطعام، يطلق 
جزء من الطاقة على �شكل حرارة، تعلمنا باأن الوقت 

قد حان للتوقف عن تناول الطعام. و عندما تنخف�ض 
االأك��ل، الأننا  اإ�شارة لبدء  درج��ة ح��رارة اجل�شم، تكون 
توليد  احل��رارة يف  توؤثر  بالطبع  الطاقة.  اإىل  نحتاج 
احلرارة لدى االإن�شان، لذلك يف الطق�ض احلار نتناول 
كمية طعام اأقل من املعتاد، ويف الطق�ض البارد نتناول 
احلار  الطق�ض  يف  ال�شهية  لفقدان  وي�شيف،  اأكرث". 

اإيجابيات.
كمية  تناول  على  النف�ض  الإج��ب��ار  حاجة  "ال  وي��ق��ول، 
ك��ب��رية م���ن ال��ط��ع��ام، ب���ل م���ن االأف�����ش��ل االإك���ث���ار من 
امل���اء وامل�����ش��روب��ات اخل��ال��ي��ة م��ن ال�شكر وتناول  ���ش��رب 
ال�شموم.  من  التخل�ض  مو�شم  هو  هذا   . اخل�شروات 
ويعتقد اأن تقليل ال�شعرات احلرارية لفرتة ما، يجدد 

اجل�شم ويطهر اخلاليا. وقد اأطلق على هذه الظاهرة 
ا�شم االلتهام الذاتي، عندما "ياأكل" اجل�شم ، ما تراكم 
فيه. وتبداأ مع التغذية املحدودة، فرتة جتديد، ي�شعر 
الدم  �شغط  م�شتوى  ينخف�ض  فمثال  الكثريون،  بها 

لدى الغالبية منهم".
حالتها  اإىل  ال�����ش��ه��ي��ة  ت��ع��د  مل  اإذا  ول��ك��ن  وي�����ش��ي��ف، 
االأف�شل  فمن  احل���ر،  مو�شم  ان��ت��ه��اء  بعد  الطبيعية 
اإىل مر�ض ما.  ا�شت�شارة الطبيب، الأن هذا قد ي�شري 
ويف هذه احلالة يجب اأن ترافقه اأعرا�ض اأخرى، مثل 
ال�شعف وال�شعور بال�شيق واالأمل. باالإ�شافة اإىل ذلك 
اجل�شم  ح���رارة  درج��ة  ارت��ف��اع  عند  ال�شهية  تنخف�ض 

اأي�شا".

هل فقدان ال�شهية اأمر طبيعي اأم عالمة مر�ش ما؟

عار�ضة تقدم زيا للم�ضمم الياباين مو اإي�ضيدا يف اأ�ضبوع املو�ضة بطوكيو - ا ف ب


