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باحث اأردين يطور خوارزمية تك�سف ال�سرطان
طور �لباحث �لأردين، حممد ب�صام �ملنا�صر، وجمموعة باحثني �آخرين، 
�ملبكر  للك�صف  �لعميق  �لتعلم  ��صطناعي تعتمد على  خو�رزمية ذكاء 
عن �أنو�ع خمتلفة من �ل�صرطان، مثل �صرطان �لكبد و�لكلى و�آخرها 

�صرطان �لثدي من خالل قر�ءة وحتليل �صور �لأ�صعة �ل�صينية.
لهذه  ت��و���ص��ل  �إن����ه  عربية":  ن��ي��وز  "�صكاي  مل��وق��ع  �مل��ن��ا���ص��ر  وق����ال 
�صابقة  �أبحاث  ع��دة  خ��الل جمع وحتليل  وزم���الوؤه، من  �خلو�رزمية 
يف هذ� �ملجال و�لتطوير عليها للو�صول �إىل طريقة جديدة خمتلفة 
ومبتكرة، ت�صتطيع �لك�صف عن �صرطان �لثدي يف غ�صون ثو�ٍن وبدقة 

ت�صل �إىل 96 باملئة.
و�أ�صاف �أنه وبعد �لنتهاء من تطوير هذه �خلو�رزمية قامو� بتوثيقها 
لأبحاث   "Cancers" �لعاملية  �ملجلة  يف  ن�صرها  مت  بحثية  بورقة 
علم  در����ص��ة  يف  �ملهمة  �لعلمية  �مل��ج��الت  م��ن  �ملجلة  وتعد  �ل�صرطان. 
6.886 خالل �خلم�س  �لأور�م وذ�ت عامل تاأثر مرتفع و�صل �ىل 
�أحد  �لعميق  �لتعلم  يعترب  �ملنا�صر،  تعريف  ووف��ق  �ملا�صية.  �صنو�ت 
بنف�صها  تتعلم  �أن  لالآلة  يتيح  �ل��ذي  �ل�صطناعي  �لذكاء  علوم  ف��روع 
�لع�صبية  �لبيانات عن طريق حماكاة �خلاليا و�ل�صبكات  من حتليل 
 Cheng Hsin" م�صت�صفى  م��دي��ر  وك����رم  �لأن�������ص���ان.  دم����اغ  يف 
على  �ملنا�صر،  حممد  �لأردين  �لدكتور  تايو�ن،  يف   "General
�ملبكر عن  �لك�صف  �لقادرة على  جهوده يف تطوير هذه �خلو�رزميات 

�أنو�ع خمتلفة من �ل�صرطان.

درا�سة تف�سل ريا�سة كرة القدم على اجلري
ل تختلف �لأبحاث على �أهمية �لريا�صة وما حتققه من نتائج �صحية 
بالعظام  �لأم��ر  يتعلق  عندما  مت�صاوية  لي�صت  �أنو�عها  لكن  مذهلة، 

و�حلفاظ عليها �صليمة.
�أن  �إىل  �صاين�س"،  �آن��د  " ميدي�صن  مبجلة  ن�صر  ج��دي��د،  بحث  ي�صر 
�لأطفال �صوف يتمتعون ب�صحة �أف�صل �إذ� �صاركو� يف ريا�صات متعددة 
�أحادية  �لأن�صطة  �ل�صلة، بدًل من  �أو كرة  �لقدم  �لجتاهات مثل كرة 

�لجتاه مثل �جلري.
ممار�صة  �أن  �لبيانات  "ُتظهر  و�ردن:  �صتيو�رت  �لدر��صة  موؤلف  وقال 
�ل�صخ�س  �إ���ص��اب��ة  م��ن خطر  م��ت��ع��ددة �لجت���اه���ات، يقلل  �ل��ري��ا���ص��ات 

باأمر��س �لعظام من خالل تطوير هيكل عظمي �أكرب و�أقوى".
ووجد �لباحثون �أن �لن�صاء �للو�تي �صاركن يف كل من ريا�صة �جلري 
و�لريا�صات متعددة �لجتاهات عندما كن �أ�صغر �صناً كان لديهن قوة 
عظام �أكرب بن�صبة 10 باملئة �إىل 20 باملئة مقارنة بنظر�تهن �لالتي 

رك�صن فقط.
ريا�صات  مار�صو�  �لذين  �أولئك  �أن  �مل�صح  �أظهر  ذل��ك،  �إىل  بالإ�صافة 
مثل كرة �لقدم �أو كرة �ل�صلة عندما كانو� �أ�صغر �صناً يتمتعون ببنية 
عظام وقوة �أف�صل من �أولئك �لذين كانو� يجرون فقط �أو ي�صبحون 

�أو يركبون �لدر�جات.

حتذير من وات�ساب املزيف: احذفوه فورا
حذر خرب�ء يف �أمن �ملعلومات من ن�صخة مزيفة من تطبيق �لتو��صل 
�أن�صطة  ممار�صة  على  �لإنرتنت  قر��صنة  ت�صاعد  "و�ت�صاب"،  �لفوري 

خبيثة على �أجهزتهم، مبا يف ذلك �صرقة �لبيانات.
ي�صتغل  ح��ي��ث  ل�"و�ت�صاب"،  م��زي��ف��ة  ن�صخة  تظهر  لآخ���ر  ح��ني  وم���ن 
قر��صنة �لإنرتنت �ل�صعبية �لكبرة �لتي يحظى بها �لتطبيق للنفاذ 
�لن�صيطني  �لتطبيق  م�صتخدمي  باأن  علما  �مل�صتخدمني،  �إىل هو�تف 

يتجاوز 2 مليار �صخ�س.
�لتطبيق  يعمل  �إذ  ن���ادرة،  تتميز برب�عة  �مل��ح��اولت  ه��ذه  �أح��دث  لكن 
�ملزيف ب�صكل مطابق متاما لالآلية �لتي يعمل بها �لتطبيق �لأ�صلي، 
�لر�صالة  ذل���ك  �حل�����ص��اب، مب��ا  لإن�����ص��اء  �ل���الزم���ة  �مل��و�ف��ق��ات  فيطلب 
�لق�صرة "�أ�س �أم �أ�س". ومما يزيد يف خطورة �لأمر �أن م�صغلي هذ� 

�لتطبيق �أطلقو� حملة ترويج له على تطبيقات للتو��صل.
وحظر  و�جهته،  يف  �لتحكم  للم�صتخدمني  �مل��زي��ف  �لتطبيق  ويتيح 

م�صتخدمني �آخرين ودعوة غرهم لتحميله على �أجهزتهم.
ومع ذلك، ميكن �كت�صاف �لن�صخة �ملزيفة بقليل من �لتدقيق، �إذ �إنها 
"YoWhatsapp"، وهذ� �ل�صم يختلف عن �ل�صم  ��صم  حتمل 

."Whatsapp" لأ�صلي�
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الذكاء اال�سطناعي يعيد �ستيف جوبز اإىل احلياة
"�أبل" �لعمالقة، �لر�حل �صتيف جوبز،  �مل�صارك ل�صركة  �ملوؤ�ص�س  بد� وكاأن 

عاد �إىل �حلياة من موته، وذلك بف�صل تقنية �لذكاء �ل�صطناعي.
وجاء ذلك يف مقابلة مزيفة من �ألفها �إىل يائها، �إذ كان �صوت �ملحاور هو 

�لآخر مزيفا، وهو موؤلف �لبودكا�صت �ل�صوتي �ملعروف، جو روغان.
2011، عن عمر  �أكتوبر عام   5 "�آيفون"، يف  وت��ويف جوبز، مبتكر هاتف 

ناهز 56 عاما، بعد �صر�ع مع نوع نادر من �صرطان �لبنكريا�س.
وجعله  �لرجلني،  من  �لكالم  ��صتن�صاخ  على  �صوتي  توليف  �صركة  وعملت 

وكاأنه يبدو حو�ر� حقيقيا بينهما، وفق �صحيفة "�ل�صن" �لربيطانية.
�أك��ون يف �لربنامج" �ل��ذي يقدمه  �أن  "�إنه لأم��ر ر�ئ��ع  وق��ال جوبز �ملزيف: 

روغان.
وتابع: "�إن جمهورك يختلف كثر� عن م�صتخدمي �أبل �لعاديني، وهذ� �أمر 

جيد ولطيف".
وناق�س �لثنان جمموعة من �ملو��صيع، مبا يف ذلك �صركة "�أبل" و�لروحانية 

و�لعائلة.
ورغم �أن �لأ�صو�ت كانت متقاربة للغاية مع �أ�صو�ت �ل�صخ�صني �حلقيقيني، 

لكنها بدت يف بع�س �لأحيان وكاأنها روبوتية.
وتعمل تقنية �لذكاء �ل�صطناعي على �ل�صتعانة بكميات كبرة من �ملحتوى 

�ل�صوتي لبناء �صوت �صبيه بال�صوت �لأ�صلي.
وكان هذ� �لأم��ر �صهال يف حالة روغ��ان، �لذي يتوفر لديه مئات �ل�صاعات 
�صوته  ينح�صر  كان خمتلفا مع جوبز حيث  �حل��ال  لكن  �لبودكا�صت،  من 
"�أبل"، وهي حم��دودة على  �إط��الق هو�تف  يف مقابالت �صحفية وحفالت 

كل حال.

اإغالق يف دولة اإفريقية.. 
وال�سبب اإيبوال 

يويري  �لأوغ�����ن�����دي  �ل���رئ���ي�������س  ف���ر����س 
يف  �إغ��الق��ا  �مل��ا���ص��ي  �ل�صبت  مو�صيفيني 
منطقتني تعد�ن بوؤرتني لتف�صي فرو�س 
�لليلي  �ل��ت��ج��ول  ب��ح��ظ��ر  و�أم�����ر  �إي���ب���ول 

و�إغالق �لف�صاء�ت �لعامة فيهما.
و�أعلنت وز�رة �ل�صحة ت�صجيل 19 وفاة 
�لذي  بالفرو�س  م��وؤك��دة  �إ���ص��اب��ة  و58 
من  كثر  يف  مميتة  نزفية  حمى  ي�صبب 
�لأحيان، منذ �لإبالغ عن تف�صي �ملر�س 

لأول مرة يف 20 �صبتمرب.
وُتعرف �ل�صاللة �ملنت�صرة �لآن يف �أوغند� 
ب��ا���ص��م ف���رو����س �إي���ب���ول �ل�������ص���ود�ين ول 
يوجد لقاح لها حاليا. وتقول �ل�صلطات 
ي��رتك��ز يف  �ل�����ص��الل��ة �حل��ال��ي��ة  �إن تف�صي 
)و�صط(  وكا�صاند�  موبيندي  مقاطعتي 
يبلغ  �ل��ت��ي  كمبال  �لعا�صمة  ي�صل  ومل 
رغم  ن�صمة  م��ل��ي��ون   1،5 �صكانها  ع���دد 

ثبوت �إ�صابة �ثنني منهم.
خ��ط��اب متلفز  م��و���ص��ي��ف��ي��ن��ي يف  و�أع���ل���ن 
�ل�صبت فر�س �إغالق فوري يف موبيندي 
�ل��ت��ج��ول فيهما من  وك��ا���ص��ان��د� وح��ظ��ر 
حظر  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �لفجر،  حتى  �لغ�صق 
و�حلانات  �لأ���ص��و�ق  و�إغ���الق  مغادرتهما 

و�لكنائ�س ملدة 21 يوما.

متييز الأ�صوات
وتعترب �لقدرة على متييز �لأ�صو�ت �صرطاً �أ�صا�صياً مهماً 
فاإذ�  متطورة.  لغة  �كت�صاب  نحو  �لإ�صافية  للخطو�ت 
�أمكن متييز �لأ�صو�ت عن بع�صها �لبع�س، ميكن �أي�صاً 
متييز �لكلمات �لفردية ومن ثم يبد�أ �لطفل مع مرور 

�لوقت يف تطوير مهار�ته �للغوية.
�لأمهات  �أف���ادت  �إذ�  �أن���ه  و����ص��ح��اً  ك��ان  �لباحثني،  ووف���ق 
�أكرث �صلبية بعد �صهرين  مبعاناتهن من حالة مز�جية 
من �لولدة، فاإن �أطفالهن يظهرون يف �ملتو�صط معاجلة 

�أقل ن�صجاً لأ�صو�ت �لكالم يف �صن �ل�صتة �أ�صهر.

عدم التطابق
كما يجد �لأطفال �صعوبة خا�صة يف �لتمييز بني نغمات 
�ملقطع. وعلى وجه �لتحديد، �أظهرت نتائج �لدر��صة �أن 
�لتطابق" يتاأخر بني  ب�"رد فعل عدم  تطوير ما ي�صمى 
حالت  �أو  �كتئاب  م��ن  �أمهاتهم  ت��ع��اين  �ل��ذي��ن  �مل��و�ل��ي��د 
مز�جية �صلبية، باملقارنة مع �ملو�ليد �جلدد، �لذين كانت 
�أمهاتهم يف حالة مز�جية �أكرث �إيجابية. ويتم ��صتخد�م 
"عدم  �أو  �لتطابق"،  ع��دم  فعل  ب�"رد  �لقيا�س  �أ���ص��ل��وب 
ف�صل  على  م��ا  �صخ�س  ق��درة  م��دى  لختبار  �لتو�فق"، 

�لأ�صو�ت عن بع�صها �لبع�س.
تاأخر تطور قدرة �لطفل نحو حتقيق رد  �إذ�  �أنه  وتبني 
يف  �لتطابق  لعدم  �أك��رث  نتائج  هناك  وك��ان  و����ص��ح  فعل 
متييز �لأ�صو�ت �لتي يتم ترديدها على م�صامعه، فهذ� 
��صطر�ب  م��ن  �ملعاناة  خطر  زي���ادة  على  م��وؤ���ص��ر�ً  يعترب 

�لكالم يف وقت لحق.
عدم  فعل  "رد  باختبار  ي�صمى  ما  ��صتخد�م  يتم  كذلك 
�لتطابق" �إىل جانب �أجهزة ر�صم تخطيط كهربي للدماغ 
EEG، حيث ُتظهر �إ�صارة EEG حمددة مدى جودة 
�ملختلفة.  �لكالم  �أ�صو�ت  بني  و�لتمييز  �لدماغ  عمليات 

�لأطفال،  �لتطابق لدى  رد فعل عدم  �لباحثون  و�صجل 
�لذين ترت�وح �أعمارهم بني �صهرين و�صتة �أ�صهر، بينما 
مت ترديد مقاطع خمتلفة مثل "بوو" و"غا" و"با" على 

�أ�صماعهم.

التحدث اإىل الر�صع
�أ�صتاذة  وه��ي  ���ص��ادت،  غي�صا  �لباحثة  ت��ق��ول  جهتها  م��ن 
�حلرة  ب��رل��ني  ج��ام��ع��ة  و�مل��ر�ه��ق��ة يف  �ل��ط��ف��ول��ة  تنمية 
�أن  يف  �صكوك  "هناك  �إن  �لدر��صة،  يف  �لأوىل  و�لباحثة 
�لكالم  م��ن  �أق���ل  ق����در�ً  ت�صتخدمن  �مل�����ص��اب��ات  �لأم���ه���ات 
�أق��ل يف طبقة  تنوعاً  ت�صتخدمن  ورمب��ا  للر�صع.  �ملوجه 

�ل�صوت عند توجيه �لكالم �إىل �أطفالهن".
كما تو�صح �أن هذ� يوؤدي �أي�صاً �إىل ت�صور �أكرث حمدودية 
�لذي  �لت�صور  وه��و  �لأط��ف��ال،  ل��دى  �ملختلفة  للنغمات 

يعترب �صرطاً �أ�صا�صياً ملزيد من �لتطوير �للغوي.

علميًا.. الأطفال يرثون ذكاءهم من الأم!
�لأم حتدد مدى  �أن جينات  �إىل  در��صة جديدة  تو�صلت 
ن�صرته  ملا  وفقا  ف��رًق��ا،  ُيحدث  �لأب  و�أن  �أطفالها،  ذك��اء 

�صحيفة "ذي �إندبندنت" �لربيطانية.
ت�صر نتائج �لدر��صة �إىل �أنه من �ملرجح �أن تنقل �لأمهات 
من  �ثنني  يحملن  لأنهن  �أطفالهن  �إىل  �لذكاء  جينات 
كرومو�صوم  �لرجال  لدى  يوجد  بينما   ،X كرومو�صوم 
�جلينات  �أن  حالًيا  �لعلماء  يرجح  كما  فقط.  و�حد   X
للوظائف �لإدر�كية �ملتقدمة �ملوروثة من �لأب رمبا يتم 

�إبطال مفعولها تلقائًيا.
يرجح �لعلماء �أن فئة �جلينات �ملعروفة با�صم "�جلينات 
بع�س  يف  �لأم  م��ن  ت��اأت��ي  كانت  �إذ�  �إل  تعمل  �ملكيفة" ل 
�حلالت ومن �لأب يف حالت �أخ��رى، ومن ثم فاإنه من 
�ملرجح �أن �لذكاء من بني �جلينات �ملكيفة، �لتي يجب �أن 

تاأتي من �لأم.

اأدمغة اأكرب واأج�صام �صغرية
تو�صلت در��صات خمتربية، �أُجريت على �لفئر�ن �ملعدلة 
ور�ثًيا، �إىل �أن فئر�ن �لتجارب �لتي يوجد لديها جرعة 
�أكرب، لكن  ز�ئدة من جينات �لأم طورو� روؤو�ًصا و�أدمغة 
ح�صلت  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ر�ن  �أن  ح��ني  يف  �صغرة،  �أج�صامهم 
على جرعة ز�ئدة من جينات �لأب لديهم �أدمغة �صغرة 

و�أج�صام �أكرب.
حدد �لباحثون �خلاليا �لتي حتتوي فقط على جينات 
�أدمغة �لفئر�ن  �أج��ز�ء خمتلفة من  �أو �لأب يف �صتة  �لأم 
�لتي تتحكم يف �لوظائف �لإدر�كية �ملختلفة، بد�ية من 

عاد�ت �لأكل وو�صوًل �إىل �لذ�كرة.

اللغة والتفكري والتخطيط
ت��رت�ك��م �خل��الي��ا ذ�ت �جل��ي��ن��ات �لأب���وي���ة يف �أج����ز�ء من 
ت�صارك يف وظائف مثل �جلن�س  و�لتي  �حل��ويف،  �جلهاز 
و�ل���غ���ذ�ء و�ل����ع����دو�ن. ل��ك��ن �ل��ب��اح��ث��ني مل ي��ع��رثو� على 
�أي خ��الي��ا �أب��وي��ة يف �ل��ق�����ص��رة �ل��دم��اغ��ي��ة، ح��ي��ث حتدث 
و�لتفكر  �للغة  مثل  تقدًما،  �لأك��رث  �ملعرفية  �لوظائف 

و�لتخطيط.
ول�صتبعاد �حتمالت �أل تنطبق �لنتائج على �لب�صر، قام 
�لباحثون يف غال�صكو با�صتخد�م نظريات م�صتمدة من 
در��صات على �لفئر�ن لتطبيقها على �لب�صر ل�صتك�صاف 
�صاًبا   12686 �إجر�ئها مع  �لذكاء خالل مقابالت مت 
ترت�وح �أعمارهم بني 14 و22 عاًما �صنوًيا �عتباًر� من 
عام 1994. وعلى �لرغم من مر�عاة عدة عو�مل، بدًء� 
من تعليم �مل�صاركني و�نتهاًء بالعرق و�لو�صع �لجتماعي 
على  موؤ�صر  �أف�صل  �أن  �لباحثون  �كت�صف  و�لقت�صادي، 

�لذكاء هو معدل ذكاء �لأم.

فريدة الفا�سي يف �سدارة 
علماء العرب واأفريقيا

ب��رز ����ص��م �ل��ع��امل��ة �مل��غ��رب��ي��ة، فريدة 
�ملر�تب  يف  ت�صنيفها  �إث��ر  �لفا�صي، 
�لعرب  �ل��ع��ل��م��اء  ق��ائ��م��ة  يف  �لأوىل 
و�لأف����ارق����ة �لأك����رث ت���اأث���ر�،  وفق 
 "Alper Doguer" م��وؤ���ص��ر 
�لعلمية  لإجناز�تها  نظر�  �لعاملي، 

�لكبرة يف �لفيزياء.
و�ح��ت��ل��ت �أ���ص��ت��اذة �ل��ف��ي��زي��اء فريدة 
�لفا�صي، �لدكتورة بجامعة حممد 
�لثانية  �ملرتبة  بالرباط،  �خلام�س 
ع��رب��ي��ا و�إف��ري��ق��ي��ا و�مل��رت��ب��ة 160 
�ملغربية  بالدكتورة  عامليا، متبوعة 
رج���اء �ل�����ص��رق��اوي �مل��ر���ص��ل��ي، وهي 
�أ���ص��ت��اذة �ل��ف��ي��زي��اء �ل��ن��ووي��ة، �لتي 
�إفريقيا  �لأوىل  ب��امل��رت��ب��ة  ف�����ازت 

وعربيا و�لرتبة 152 عامليا.
من  �لفا�صي  �ملغربية  �لعاملة  وتعد 
�صمن علماء �لعامل �لذين كر�صو� 
وقتهم يف در��صة �لعلوم �لفيزيائية 
�ك��ت�����ص��اف��ات جديدة  و�ل��ب��ح��ث ع��ن 
و�لفيزياء  �جل���زئ���ي���ات  ع�����امل  يف 

�لنووية.
فريدة  ق���ال���ت  �ل���������ص����دد،  ه�����ذ�  يف 
بجامعة  �لفيزياء  �أ�صتاذة  �لفا�صي، 
حممد �خلام�س بالرباط يف حو�ر 
عربية"،   ن��ي��وز  "�صكاي  م��وق��ع  م��ع 
�لعلماء  ل��ق��ائ��م��ة  ت�������ص���دره���ا  �إن 
�ل��ع��رب و�لأف���ارق���ة �لأك���رث تاأثر� 
ي�����ص��ك��ل ت��ت��وي��ج��ا مل�����ص��ار ط��وي��ل من 
و�لتنقل  و�ل�صفر  و�لبتكار  �جلهد 
�ل��������دول بحثا  �ل���ع���دي���د م����ن  ب����ني 
ع��ن م��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة يف مر�كز 
و�ل����در������ص����ات يف جمال  �لأب����ح����اث 
فيزياء  و�أبحاث  �لنووية  �لفيزياء 

�لطاقة �لعالية.

جينيفر لوبيز تبداأ 
ت�سوير فيلم اأطل�س

�ل��ع��امل��ي��ة جينيفر  �ل��ن��ج��م��ة  ب����د�أت   
ل���وب���ي���ز ت�������ص���وي���ر م�������ص���اه���ده���ا يف 
جندياً  ت��و�ج��ه  حيث  �أطل�س  فيلم 
�أن  ق��رر  �ل�صطناعي  �ل��ذك��اء  م��ن 
�حلرب  لإنهاء  �لوحيدة  �لطريقة 

هي من خالل �إنهاء �لإن�صانية.
ن���وع �خل��ي��ال �لعلمي  �ل��ف��ي��ل��م م��ن 
تلعب  �لت�صويق.  ح��ول  ي���دور  وه��و 
لوبيز دور حمللة ذكاء ��صطناعي 
وت�صطر  بعيد  ك��وك��ب  ع��ل��ى  تعلق 
بدلة ميكانيكية من  د�خل  للقتال 

�أجل �إنقاذ �لب�صرية.
من�صة  ت�������ص���وره  �ل�������ذي  �ل���ف���ي���ل���م 
بيتون  ب���ر�د  �إخ�����ر�ج  م��ن  نتفلك�س 
جانب  �ىل  بطولته  يف  وي�����ص��ارك   ،
على  �لنجوم  من  جمموعة  لوبيز 
كيه  و�صترلنج  ليو  �صيمو  ر�أ�صهم 

بر�ون و�أبر�هام بوبول.

مزاج االأم وقدرة الطفل على الكالم.. 
درا�سة تك�سف جديدًا مثريًا

من املعروف اأن ما ي�صل اإىل 70 % من الأمهات ت�صنب بحالة 
اكتئاب ما بعد الولدة. فيما تظهر الدرا�صات التحليلية 
اأن احلالة املزاجية ال�صيئة للأمهات ميكن اأن توؤثر على 

منو اأطفالهن وقدرتهم على الكلم.
غري اأنه حتى الآن مل يت�صح كيف يظهر هذا ال�صعف 

يف التطور اللغوي املبكر عند الر�صع.
يف هذا ال�صياق قام فريق علماء مبعهد ماك�س بلنك 

للعلوم الإدراكية والدماغية يف ليبزيغ باأملانيا 
متييز  على  الأطفال  قدرة  مدى  بدرا�صة 

اأ�صوات الكلم عن بع�صها البع�س ومدى 
تاأثر تلك القدرة بتغري احلالة املزاجية 

 Neuroscience لأمهاتهم، وفق ما نقل موقع
.JAMA دورية  عن   News

ج�صيمات  �ل���ع���ل���م���اء،  م����ن  ف����ري����ق  �ك���ت�������ص���ف 
من  جم��م��وع��ة  حليب  يف  دق��ي��ق��ة  بال�صتيكية 
�ملخاوف  م��ن  ز�د  مم��ا  م����رة،  لأول  �لأم���ه���ات 
على  �ملحتملة  �ل�صلبية  �ل�صحية  �لآث��ار  جتاه 
�لأمهات  م��ن   34 ق��دم��ت  �أن  بعد  �لأط���ف���ال. 
�للو�تي يتمتعن ب�صحة جيدة عينات �حلليب 
بعد �ل���ولدة �أث��ن��اء در����ص��ة �أج��ري��ت م��وؤخ��ر�ً يف 
�أنكونا،  يف  م��ارك��ي  ديلي  بوليتيكنيكا  جامعة 
جمهرية  بال�صتيكية  ج��زي��ئ��ات  �ك��ت�����ص��اف  مت 
يف م��ع��ظ��م �ل��ع��ي��ن��ات. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن هذ� 
�لكت�صاف، يقول �لعلماء �إن حليب �لأم ل يز�ل 
�أف�صل طريقة لإطعام �لطفل بالن�صبة ملعظم 
�لبال�صتيكية  �لزجاجات  و��صتخد�م  �لأمهات، 
�لأطفال  يعر�س  ق��د  �ل�صطناعي  و�حلليب 

مل�صتويات �أعلى من �لبال�صتيك.
�لبال�صتيك  ب�صاأن  �ل�صحية  �مل��خ��اوف  ت�صمل 
لتليينه،  �مل�����ص��ت��خ��دم��ة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  �مل�������و�د 
�لأبحاث  وتظهر  �لفثالت.  با�صم  و�ملعروفة 
ع��ل��ى �خلاليا  �ل�����ص��ارة  �آث���اره���ا  م��ز�ي��د  ب�صكل 

�لب�صرية.
جر�م   1 جمع  مت  �لأخ���رة،  �لتجربة  يف 

م���ن �حل��ل��ي��ب ب��ع��د �أ���ص��ب��وع م���ن ولدة 
�لأم��ه��ات. ومل��ن��ع �ل��ت��ل��وث، مت جمع 

غر  عبو�ت  با�صتخد�م  �حلليب 
باليد،  �صخه  ومت  بال�صتيكية، 
����ص��ت��خ��د�م م�صخة  ب����دًل م��ن 

�لثدي.
و�أظهرت �لنتائج باأن عينات 

�حلليب �حتوت على ما بني 
ج�صيمات  وخم�صة  و�ح���د 

بال�صتيكية دقيقة. وقال 
�لباحثون، �لذين ن�صرو� 
جملة  يف  در�������ص�����ت�����ه�����م 

�لبحث  �إن  ب���ول���ي���م���رز، 
�لإن�صان  تعر�س  �أن  �أظ��ه��ر 
�لبال�صتيكية  للج�صيمات 

�ل���دق���ي���ق���ة �أم�������ر "ل 
مفر منه”.

اكت�ساف ج�سيمات بال�ستيكية يف 
حليب االأمهات الأول مرة

�ص 22

�ص 27

جمعية  الإمارات لل�سرطان تزور 
اأطفال م�ست�سفى توام يف العني

ريتا خوري: 

يهّمني كثرياً اأن اأم�سي م�سواري 
االأطباء يحذرون الن�ساء من فقدان الفني خطوة وراء خطوة 

ت�سخي�س مر�سي قد يكون مميتا! �ص 23
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�ش�ؤون حملية

م�صاعدات بقيمة 154 األف درهم للمر�صى خلل �صهر �صبتمرب

جمعية  االإمارات لل�سرطان تزور اأطفال م�ست�سفى توام يف العني

ت�صارك يف 3 معار�س تعليمية رائدة يف اأبوظبي ودبي وال�صارقة لتوفر للطلب الراغبني بالت�صجيل فر�صة التعرف على اجلامعة  

جامعة حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية تبداأ ا�ستقبال طلبات الت�سجيل للعام االأكادميي 2024-2023 

مب�صاركة نحو 2500 عاملًا وخمت�صًا وخبريًا

اأعمال املوؤمتر العاملي احلادي والع�سرين للجمعية الدولية لعلم ال�سموم تنطلق يف اأبوظبي

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ت�سارك يف مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته االأوىل 2022

•• العني - الفجر

�أم�س وفد من جمعية �لإم��ار�ت لل�صرطان، �صم  قام 
رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية �ل�صيخ �لدكتور �صامل بن 
ركا�س، و�لدكتورة ماجدة �صعيد �ل�صام�صي و�لدكتور 
�لنا�صري  �إب��ر�ه��ي��م  وم���رمي  �ل��ع��ام��ري  نا�صر  ���ص��امل 
وعدد�ً من �لأع�صاء و�ملتطوعني و�ملتطوعات، بزيارة 
تو�م  م�صت�صفى  ن��زلء  من  �ل�صرطان  مر�صى  �أطفال 
عنو�ن"  حملت  �إن�صانية  خ��ط��وة  يف  �ل��ع��ني،  مبدينة 
�ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  �صمن  وذل��ك  �صعادة"،  �صوفتكم 

لعطائك  "�صكر�ً  وف��ري��ق  �جل��م��ع��ي��ة  ب��ني  �مل�����ص��رتك��ة 
�لتطوعي" مب�صاركة موؤ�ص�س �لفريق �صيف �لرحمن 
�أمر وهامن �صعبان �صامل مدير �لفريق، وعفر�ء علي 
جال  حيث  �ل��ت��ط��وع��ي.  �لإع����الم  جلنة  ق��ائ��د  �لكتبي 
�لوفد على �لأطفال يف غرفهم و�طماأن عليهم، و�أدخل 
تقدمي  خ��الل  م��ن  قلوبهم،  �إىل  و�لب�صمة  �ل��ف��رح��ة 
�لهد�يا �لتذكارية لالأطفال �إ�صافة �إىل �لدعم �ملادي 
و�ل�صفاء  و�لعافية  �ل�صحة  لهم  متمنني   و�ملعنوي،  
�لأطباء  من  ع��دد  �لوفد  ��صتقبال  يف  وك��ان  �لعاجل، 

و�لعاملني بالأق�صام �لطبية يف م�صت�صفى تو�م.

�ل�صحية  باخلدمات  ركا�س  بن  �صامل  �ل�صيخ  و�أ���ص��اد 
مدى  تعك�س  �لتي  �ل��دول��ة،  م�صت�صفيات  يف  �ملتطورة 
يف  �ل�صحية  �خلدمات  �صهدته  �ل��ذي  �لكبر  �لتطور 
�لإمار�ت وتوجيهات �لقيادة �لر�صيدة يف هذ� �ملجال، 
و�لعالج  �لت�صخي�س  �أ���ص��ال��ي��ب  �أح�����دث  ب��ا���ص��ت��خ��د�م 
�لنوعي  و�لرت���ق���اء  �لعاملية  �مل��ع��اي��ر  وف��ق  و�ل��وق��اي��ة 

�مل�صتد�م. 
قامت  �جلمعية  �أن  �لإد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  وك�����ص��ف 
للمر�صى   زي��ارة   52 ب�  �ملا�صي   �صبتمرب  �صهر  خالل 
يف �مل�صت�صفيات و�ملنازل، وذلك يف �إطار �خلدمات �لتي 

مل�صاندة  �لإم�����ار�ت   م�صتوى  على  �جلمعية  تقدمها 
ودع�����م  م��ر���ص��ى �ل�����ص��رط��ان و�ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن كاهل 
�ل�صهر  خ��الل  �صاعدت  �جلمعية   �أن  ولفت  �أ�صرهم. 
�ل�صرطان  مل�صابي  دره��م  �ل��ف   154 مببلغ  �لفائت 
�ملحدود  �ل��دخ��ل  فئات  �ملقيمني خا�صة  �لأخ���وة  م��ن  
�مل�����ص��ج��ل��ني ر���ص��م��ي��اً ل���دى �جل��م��ع��ي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر لهم 
و�ملعي�صية  �لإجتماعية  و�خلدمات  �ل�صهرية  �مل��وؤ�زرة 
من خالل دفع جزء من �إيجار �ل�صكن �أو تاأمني كلفة 
�أدوية   ب�صر�ء  �مل�صاعدة  �أو  �ل�صحي  �لتاأمني  بطاقة 

وتكاليف �لعالج.

•• دبي- الفجر

�أعلنت جامعة حممد بن ر��صد للطب و�لعلوم �ل�صحية 
من  ث��الث��ة  يف  �جل����اري  �ل�صهر  خ���الل  م�صاركتها  ع��ن 
�ل�صرق  منطقة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل��ع��ايل  �لتعليم  م��ع��ار���س 
 2022 �أفريقيا، وهي معر�س جناح  �لأو�صط و�صمال 
يف �أب���وظ���ب���ي ودب������ي، وم���ع���ر����س �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل������دويل يف 
�ل�صارقة. وتاأتي هذه �خلطوة يف �إطار م�صاعي �جلامعة 
للتو��صل مع �لطالب �لر�غبني بدر��صة �لطب و�لعلوم 
�لو��صعة  �لآف��اق  ��صتك�صاف  من  ميّكنهم  مبا  �ل�صحية 
�ل�صحية.  �لرعاية  قطاع  يف  �لوظائف  توفرها  �لتي 
من  �ل��ع��دي��د  م�صاركتها  خ��الل  �جل��ام��ع��ة  وت�صتعر�س 
فر�س �لتعليم �لعايل �ملتوفرة يف كلياتها �لثالث، وهي 
�لطب،  وكلية  �لأ�صنان،  كلية حمد�ن بن حممد لطب 

وكلية �لتمري�س و�لقبالة.
وتنطلق فعاليات معر�س جناح بني 16 و18 �أكتوبر 

وبني  للمعار�س،  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �جل���اري 
23 و25 �أكتوبر يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي. وتوفر 
للطالب  �لفر�صة  جناح  معر�س  يف  �جلامعة  م�صاركة 
للتو��صل  �جلامعية  در����ص��ات��ه��م  متابعة  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
مع ممثلي �جلامعة حول �ل�صوؤون �لأكادميية و�حلياة 
�جلامعية و�لأبحاث و�ملنح �لدر��صية وبرنامج �لتدريب 
�ل�صيفي �لفريد من نوعه �لذي تقدمه �جلامعة. كما 
ُت�صارك �جلامعة بني 19-22 �أكتوبر يف �لدورة �ل� 18 
من معر�س �لتعليم �لدويل �لذي ُيقام يف مركز �إك�صبو 
�ملعار�س  ه��ذه  يف  �جلامعة  م�صاركة  وت��اأت��ي  �ل�صارقة.  
يف وق���ت م��ث��ايل، ح��ي��ث ت��ت��ز�م��ن م��ع ف��ت��ح ب���اب �لقبول 
-2023 �لأك���ادمي���ي  ل��ل��ع��ام  �جل��ام��ع��ة  يف  و�لت�صجيل 

�جلاري. �أكتوبر   15 يف   2024
و�أ���ص��ب��ح��ت �جل��ام��ع��ة م��ن��ذ �أك����رث م���ن ع���ام ج�����زء�ً من 
منظومة  �أول  �لأك���ادمي���ي���ة،  �ل�����ص��ح��ي��ة  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة 
وُتقدم  �لإم����ار�ت.  دول��ة  يف  متكاملة  �أكادميية  �صحية 

�جلامعة جمموعة متنوعة من �لرب�مج �جلامعية يف 
جمالت �لطب وطب �لأ�صنان و�لتمري�س، مبا ين�صجم 
�ل�صحية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  �ل�صرت�تيجية  �لأول��وي��ات  مع 
�لأكادميية �ملتمثلة يف حت�صني �ملخرجات �ل�صحية من 

خالل �إحد�ث حتول جذري يف �لتعليم.
وُت���وف���ر كلية �ل��ط��ب يف �جل��ام��ع��ة ث��الث��ة ب���ر�م���ج، هي 
ب��ك��ال��وري��و���س �ل��ط��ب و�جل���ر�ح���ة، وم��اج�����ص��ت��ر �لعلوم 
�لطبية  �ل��ع��ل��وم  و�ل���دك���ت���ور�ه يف  �حل���ي���وي���ة،  �ل��ط��ب��ي��ة 
�حليوية. وتقدم كلية حمد�ن بن حممد لطب �لأ�صنان 
خم�صة بر�مج للدر��صات �لعليا يف طب �لأ�صنان وبرنامج 
م�صت�صفى  و�ح��د يف  عام  ملدة  �لأ�صنان  �لمتياز يف طب 
دبي لالأ�صنان، �أول و�أكرب م�صت�صفى متخ�ص�س يف طب 
�لأ���ص��ن��ان يف دب���ي. كما ت��ق��دم كلية ح��م��د�ن ب��ن حممد 
لطب �لأ�صنان وم�صت�صفى دبي لالأ�صنان برنامج �إقامة 
يف عالج جذور وع�صب �لأ�صنان، وهو �لأول من نوعه يف 
دولة �لإمار�ت و�لربنامج �لوحيد �حلا�صل على �عتماد 

كلية  وتقدم  �ل�صحية.  للتخ�ص�صات  �ل�صعودية  �لهيئة 
�ملاج�صتر  برناجمي  �جلامعة  يف  و�لقبالة  �لتمري�س 
�إىل  بالإ�صافة  �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  متري�س  يف 
�لرب�مج  جميع  �أن  بالذكر  جدير  �لأط��ف��ال.  متري�س 
دولة  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ق��ب��ل  م��ن  معتمدة 
�لإم������ار�ت. وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذ� �مل��و���ص��وع، ق���ال �ل�صيد 
�أحمد �لعو�صي، مدير �أول �إد�رة �لقبول و�لت�صجيل يف 
�جلامعة: "ُيعد معر�س جناح ومعر�س �لتعليم �لدويل 
�لطلبة  لقاء  فر�صة  لنا  ُتتيح  �لتي  �ملن�صات  �أب��رز  من 
غر  بالإمكانيات  وتعريفهم  �لدولة  �أنحاء  جميع  من 
�ملحدودة للوظائف يف قطاع �لرعاية �ل�صحية. ومُتثل 
ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��ن ر����ص��د ل��ل��ط��ب و�ل��ع��ل��وم �ل�صحية 
��صتثمارها  بف�صل  للطلبة،  �لتعليمية  �لوجهات  �أه��م 
جميع  ون��دع��و  طلبتها.  وجن���اح  �لأك��ادمي��ي  �لتميز  يف 
�إىل زيارة  �ملهتمني بالعمل يف قطاع �لرعاية �ل�صحية 

جناح �جلامعة يف هذه �ملعار�س".

••اأبوظبي- الفجر

للجمعية  و�لع�صرين  �حل���ادي  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  يفتتح 
�لثنني  �ليوم  ر�صمياً  �أعماله  �ل�صموم،  لعلم  �لدولية 
�ل�صيخ  �أبوظبي، ويعقد حتت رعاية �صمو  �لعا�صمة  يف 
من�صور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ملو��صيع  م��ن  �لعديد  ملناق�صة  �لرئا�صة،  دي���و�ن  وزي��ر 
���ص��م��وم �حل���ي���و�ن���ات، و�ل�صموم  �أب���رزه���ا  �مل��ه��م��ة، وم���ن 
�ملركبة،  و�ل�����ص��م��وم  �ل��ن��ب��ات��ي��ة،  و�ل�����ص��م��وم  �ل��ف��ط��ري��ة، 
�ل�صموم  وع��ل��م  �ل��ع��ق��اق��ر،  وع��ل��وم  �ل�صموم  و�ك��ت�����ص��اف 
بعلم  �ل�صلة  ذ�ت  �مل��و����ص��ي��ع  م��ن  وغ��ره��ا  �ل�صريرية، 

�ل�صموم.
وي�صتمر �ملوؤمتر �لذي تنظمه �صركة �أم�صال، �أول �صركة 
من نوعها يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط، و�لتي تتخذ من 
�أبوظبي مقر�ً لها، حتى 21 من �صهر �أكتوبر �جلاري، ، 
وبدعم وتعاون من وز�رة �لتغر �ملناخي و�لبيئة، وهيئة 

�أبوظبي،   � و�لثقافة  �ل�صياحة  وهيئة  �أبوظبي،   � �لبيئة 
و�صركة �أبوظبي للخدمات �ل�صحية "�صحة".

للموؤمتر يف  �لتمهيدية  �لأع��م��ال  �لأح��د  �ليوم  وب��د�أت 
ف��ن��دق ك��ون��ر�د �أب��وظ��ب��ي �أب����ر�ج �لحت����اد، وي��ه��دف �إىل 
�لتعرف على علم �ل�صموم، وت�صجيع �لبحث و�لنهو�س 
باملعرفة يف جميع جمالت علم �ل�صموم، وت�صهيل تبادل 
�لأفكار و�ملعلومات حول علم �ل�صموم بني �ملهتمني يف 

هذ� �ملجال.
و�فرت��صياً  ح�صوريا  يعقد  �ل��ذي  �ملوؤمتر  يف  وي�صارك 
و2000 �فرت��صياً، ويتحدث  300 مهتماً ح�صورياً 
وخ��ب��ر�ً يف علم  ع��امل��اً وخمت�صاً   137 ق��ر�ب��ة  خ��الل��ه 
�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م���ن  دول�����ة   37 م���ن  �ل�����ص��م��وم 
و�مل���در�ء  �لعاملية،  �جل��ام��ع��ات  و�أ���ص��ات��ذة  �لباحثني  م��ن 
�لتنفيذيني، و�ملهتمني بعلم �ل�صموم، �صو�ء �لتجريبية 
بالت�صنيف  �مل��ه��ت��م��ني  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل�����ص��ري��ري��ة  �أو 
وبيولوجيا �لكائنات �حلية �ملنتجة لل�صموم، و�لكيمياء 

�حليوية وعلماء �ل�صيدلة �لذين يعملون مع �ل�صموم، 
و�لباحثني يف علم �ل�صموم �ل�صاعني لتطوير عالجات 
�لذين  �ل��زر�ع��ة  وعلماء  �لب�صرية،  لالأمر��س  جديدة 
يبحثون عن مكافحة �لآفات �جلديدة، و�لعلماء �لذين 
�مل�صاركني  و�لأطباء  �ل�صموم،  يبحثون لإنتاج م�صاد�ت 
يف �ل��ت�����ص��خ��ي�����س، وع����الج �آث����ار �ل�����ص��م��وم �ل��ن��اج��م��ة عن 
�حليو�نات �ل�صامة، مثل �لثعابني و�لعناكب، و�لعقارب 
وقنديل �لبحر، و�حليو�نات �ل�صامة و�لنباتات �ل�صامة 

و�لفطر و�ل�صموم �لطحلبية و�ل�صموم �لبكترية.
ويوؤكد تنظيم �ملوؤمتر �لعاملي يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
تنظيم  يف  وريادتها  ل��الإم��ار�ت  �ملتميزة  �ملكانة  �ملتحدة 
و�لفعاليات  و�لأح��د�ث  �ملتخ�ص�صة،  �لعاملية  �ملوؤمتر�ت 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���ك���ربى، �إذ ي��ع��د �مل���وؤمت���ر �ل��ع��امل��ي �حل���ادي 
من  �ل�����ص��م��وم،  ل��ع��ل��م  �ل��دول��ي��ة  للجمعية  و�ل��ع�����ص��ري��ن 
�ملوؤمتر�ت �لفريدة من نوعها، و�لأول من نوعه �لذي 

يعقد يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط.

وقد حر�صت �للجنة �لعلمية للموؤمتر �لعاملي �حلادي 
و�لع�صرين للجمعية �لدولية لعلم �ل�صموم على و�صع 
ب��رن��ام��ج ع��ل��م��ي م��ت��م��ي��ز ل��ه��ذه �ل������دورة، م�����ص��ت��ن��دة �إىل 
�لنجاحات �لتي حتققت يف �لدور�ت �ل�صابقة، متطلعة 
لتحقيق �ملزيد من �لنجاح من خالل �مل�صاركة �ملتميزة 
لعلماء وخمت�صني بارزين وباحثني و�أ�صاتذة جامعات، 

للو�صول �إىل نتائج جديدة ومثرة يف علم �ل�صموم.
وي��ن��اق�����س �مل�����ص��ارك��ون يف �مل���وؤمت���ر ك��ذل��ك �ل��ع��دي��د من 
�ل�صريرية، لدغات  �ل�صموم  تتناول علم  �لتي  �لأبحاث 
�ل��ت��ط��ور�ت �حل��دي��ث��ة يف  �لأف��اع��ي، م�����ص��اد�ت �ل�صموم، 
�لأدوي���ة،  و�كت�صاف  �لطبيعية  �ل�صموم  �ل�صموم،  علم 
�أدوية �ل�صموم، �ل�صموم و�لقنو�ت �لأيونية، هيكل  علم 
�ل��ت��اري��خ �لطبيعي  �ل�����ص��م��وم يف  �ل�����ص��م��وم ووظ��ي��ف��ت��ه��ا، 
�ل�صموم  �ل��ع��ذب��ة،  و�مل��ي��اه  �لبحرية  �ل�صموم  و�ل��ت��ط��ور، 
�ل�����ص��م��وم، م�صاد�ت  ت��ق��ن��ي��ات  �ل��ف��ط��ري��ة و�ل��ب��ك��ت��ري��ة، 

�ل�صموم �لربوتينية، �لأج�صام �مل�صادة و�ل�صموم.

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�صارك جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار 
بدورته  للتمور  ل��ي��و�  وم����ز�د  م��ه��رج��ان  يف  �ل���زر�ع���ي، 
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م��ه  و�ل������ذي  �لأوىل، 
برعاية  �أب��وظ��ب��ي،  يف  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج 
�صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، ممثل �حلاكم 
 24 15 حتى  يف منطقة �لظفرة، خالل �لفرتة من 
�لظفرة.  مبنطقة  ل��ي��و�  م��دي��ن��ة  يف   2022 �أك��ت��وب��ر 
ع��م��اًل ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل �ل�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان م��ب��ارك �آل 
ن��ه��ي��ان، وزي����ر �ل��ت�����ص��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س رئ��ي�����س جمل�س 
للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  توؤكد  حيث  �جل��ائ��زة،  �أم��ن��اء 
لقطاع  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  دع��م  على  حر�صها 
�لوطني  �مل�صتوى  على  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  زر�ع��ة 
و�لإقليمي و�لدويل، عرب نقل تبادل �خلرب�ت، وتعزيز 
�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي و�ل���ص��ت��د�م��ة �ل���زر�ع���ة وف���ق �أف�صل 
�ملمار�صات و�لتقنيات �ملبتكرة يف جمال زر�عة �لنخيل 

و�إنتاج وت�صنيع �لتمور.
�أكد ذلك �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �أمني عام �جلائزة، 
و�أ�صاف تاأتي م�صاركة �جلائزة دعماً للمهرجان وذلك 

ت��ع��زي��ز �ل�صر�كة  �مل�����ص��وؤول��ي��ة يف  م��ن م��وق��ع  �ن��ط��الق��اً 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  م��ع  للجائزة  �ل�صرت�تيجية 
و�ل���رب�م���ج �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��رت�ث��ي��ة ب��اب��وظ��ب��ي ملهرجان 

ومز�د ليو� للتمور بدورته �لأوىل.
���ْت تنظيم   و�أك���د �لأم���ني �ل��ع��ام ب���اأن �جل��ائ��زة ق��د َت���َولَّ
ل��ت��ع��زي��ز ح�����ص��ور �لتمور  ل��ل��ت��م��ور  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ق���ري���ة 
�لإقليمية  �لوطنية  �ل�صاحة  على  �لفاخرة  �لإمار�تية 
و�ل��دول��ي��ة، و�لط���الع على جت��ارب وخ���رب�ت مز�رعي 
وم��ن��ت��ج��ي وم�����ص��ن��ع��ي وم�����ص��دري �ل��ت��م��ور م��ن �ل���دول 
جمهورية  �ل���ع���رب���ي���ة،  م�����ص��ر  "جمهورية  �ل���ت���ال���ي���ة 
�ملغربية،  �ململكة  �لها�صمية،  �لأردنية  �ململكة  �ل�صود�ن، 
�جلمهورية �لإ�صالمية و�ملوريتانية"، �إىل جانب �إتاحة 
�لفر�صة ملز�رعي ومنتجي �لتمور يف �لإمار�ت لإجر�ء 
�لتمور  وجت��ار  م�صتثمري  مع  مبا�صرة  ثنائية  لقاء�ت 
بنغالدي�س،  ك��ن��د�،  "بريطانيا،  �ل��ت��ال��ي��ة  �ل����دول  م��ن 
علمية  حما�صر�ت  تنظيم  جانب  �إىل  لبنان".  �ملغرب، 
نخبة  مب�صاركة  �مل��ه��رج��ان،  فعاليات  خ��الل  متفرقة، 
�أحدث  لتقدمي  �لدوليني،  و�لأكادمييني  من �خلرب�ء 
�لنخيل  زر�ع��ة  �لعلمية يف جمال  �لبحوث و�خل��رب�ت 

و�إنتاج �لتمور.

جمل�س الفكر واملعرفة يناق�س االإمارات 
والتوازن و�سط التحوالت ال�سيا�سية 

واالقت�سادية يف ال�سنوات القادمة
•• العني - الفجر

�صما  د.  �ل�صيخة  �صمو  بح�صور  و�ملعرفة  للفكر  حممد  �صما  جمل�س  نظم 
 " من�صط  عرب  �فرت��صية  فكرية  جل�صة   ، نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بنت 
�ل�صيا�صية  �لتحولت  و�صط  و�لتو�زن  "�لإمار�ت  " بعنو�ن  �لثقايف  �حل��و�ر 
�لأحبابي مدير مركز  د. علي  �لقادمة" قدمها  �ل�صنو�ت  و�لقت�صادية يف 
جامعة �لإمار�ت لل�صيا�صة �لعامة و�لقيادة ، �أ�صتاذ �لعلوم �ل�صيا�صية �مل�صاعد 
�لعلوم  �أ�صتاذ  �ل�صام�صي  فاطمة  د.  و�أد�رت��ه��ا    ، و�ملجتمع  �حلكومة  ق�صم   -
�لقت�صادية  وتناولت �ل�صيخة د.�صما �حلديث عن �مل�صهد �لعاملي بقولها : 
�أن �لعامل مير حاليا بانعطافه حادة تعيد تغير مو�زين �لقوى يف مو�صحة 
�أننا نتخطى �لعتبات �إىل عامل متعدد �لأقطاب  يفقد فيه �مليز�ن �لع�صكري 
هيمنته ليبقى جزء� من كل فامليز�ن �لقت�صادي �أ�صبح لعبا �أ�صا�صيا م�صرة 

باأن �مليز�ن �لبياناتي �أ�صبح �أي�صا لعبا هاما يف مو�زين �لقوى �لعاملية. 
تلك  يف  �لعليا  �ليد  ل��ه  �صيكون  م�صتقبال  �لبيانات  ميتلك  م��ن  و�أ���ص��اف��ت 
�لقادم لهيمنة  �لبياناتي" �لطريق  "بال�صتعمار  ، وبات ما يعرف  �ملو�زين 
�مل�صهد  هذ�  و�صط   ، �ل�صيا�صي  �لتو�زن  على  و�حلفاظ  �لعامل،  على  �لقوى 

يحتاج �إىل حنكة �صيا�صية وقيادة و�عية.
و�أفادت باأن �ملر�قب لتعاطي قيادة دولة �لإمار�ت �لر�صيدة ؛ يجد �نفتاحا 
و��صعا على �لعامل من خالل �صيا�صة متو�زنة تقف على م�صافة و�حدة من 
�جلميع، مبا يحقق �لهدف �لأهم وهو م�صلحة �ل�صعب �لإمار�تي وحتقيق 

�ل�صتقر�ر و��صتكمال رحلة �لتنمية و�لبناء �حل�صاري.
و�أ�صارت �ل�صيخة �صما لأهمية زيارة �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 
�لرئي�س  م��ع  ولقائه  لرو�صيا   - �هلل  حفظه   - �ل��دول��ة  رئي�س   ، نهيان   �آل 
�لرو�صي بوتني؛ من �أجل حتقيق �لتو�زن �ل�صيا�صي و�مل�صلحة �لعليا للدولة 
و�لذي هو �صرورة �أ�صا�صية من �أجل حتقيق �ل�صتقر�ر و�لرفاهية للمجتمع 

�لإمار�تي.
و�أن  لب��د  �ل��ت��و�زن؛  على  �ملحافظة  �ل��دول��ة  لت�صتطيع   : بقولها  و�ختتمت 
�لإمار�ت  �أن  م�صرة  �ملختلفة،  مو�قفها  تدعم  �لتي  �لكافية  �لقوة  متتلك 
ما  �لتاريخي  �ل�صيا�صي  و�لثقل  و�لع�صكرية  �لقت�صادية  �لقوة  من  متتلك 
يجعلها قادرة على �حلفاظ على موقعها �ملتو�زن بني دول �لعامل، موؤكدة 
باأن �لإمار�ت بدخولها بقوة جمال �لذكاء �ل�صطناعي و��صت�صافة �لبيانات 
ولي�صت  و�ملعرفة  للتكنولوجيا  منتجة  لدولة  و�لتحول  �لعلمي  و�لتطور 
�ملعرفية  قدر�تها  عرب  �لناعمة  �لقوة  �صيا�صة  و�نتهاجها   ، فقط  م�صتهلكة 
يف  بالتاأثر  �لفاعلة  �ل��ق��وة  �لإم����ار�ت  �أع��ط��ى   ، و�لقت�صادية  و�لإع��الم��ي��ة 

�مل�صهد �ل�صيا�صي �لعاملي و�لإقليمي.
فيما تناول د. علي �لأحبابي �أبرز حماور �لق�صايا بالفكر �ل�صيا�صي �لإمار�تي 
مو�صحا �لأفعال �ل�صيا�صية و�لفكر �صيا�صي، �لذي يقدم روؤية �صاملة ملا يجب 
و�لإجناز�ت  �لنجاحات  �أن  وتطّورها، مبينا  �ل��دول  بقاء  لتدعيم  به  �لقيام 
و�لتقّدم �حل�صاري ل بّد من �أن تكون نتاج فكرة �أو نظرية ر�صينة، موؤكد� 
و�لتعاون  �لت�صامح  �لإمار�تي يعتمد على مبادئ  �ل�صيا�صي  �لفكر  �أن   على 
و�مل�صلحة �لوطنية ويف حديثه على �صيا�صة �لتو�زن �ل�صرت�تيجي  تطرق 
�إىل  �جلغر�فيا �ل�صيا�صية لالإمار�ت كدولة �صغرة وتغر طبيعة �لتحديات 
�لأزمات  �إد�رة  ويف  �لناعمة  �لقوة  نظرية  و��صتخد�م  و�لدولية  �لإقليمية 
و�ل�صتثمار يف �لعلوم و�لتكنولوجيا �أثبتت �أن �لإمار�ت تعمل على �صناعة 
ل��الإم��ار�ت �حلفاظ  ) كيف ميكن  ل�����ص��وؤ�ل حم���وري  �أ���ص��ار  وق��د  �مل�صتقبل. 
على  تتكئ  �مل�صتقبلية  �لتحولت  �أن  مبينا  �ل�صرت�تيجي؟(  �ل��ت��و�زن  على 
�لعربي  �خلليج  يف  و�لتحولت  �لإم���ار�ت  منها:  ملرتكز�ت  �لثاقبة  �لنظرة 
يف  �ل�صرعية  لدعم  �لعربي  و�لتحالف  �خلليجي(  �لتعاون  جمل�س  )دول 
�لأمريكي  و�لتناف�س  �لعظمى  �لقوى  ل�صر�ع  �ل��دويل  �لنظام  ويف  �ليمن،  
�ل�صيني ، و�لأزمة �لرو�صية �لأوكر�نية .  و�ختتم حو�ره �لفكري باأن دولة 
�لإمار�ت يف دبلوما�صيتها �لقت�صادية ت�صر على نهج و��صح و�صريح قائم 
قوتها  معاير  ع��ن  �لنظر  بغ�س  �ل���دول  جلميع  �مل��ت��ب��ادل  �لح����رت�م  على 
�لقت�صادية و�ل�صيا�صية، وتنظر من خالل دبلوما�صيتها �لقت�صادية لدعم 
كما  �لوطنية،  م�صاحلها  حتقيق  �صمان  مع  و�لإقليمي  �لعاملي  �لقت�صاد 
�مل�صاعد�ت �خلارجية منطلقًة من مبادئها �لإن�صانية  �أد�ة  تقوم با�صتخد�م 
�مل�صتوى  على  و�لأم���ن  و�ل�صلم  �ل�صتقر�ر  لتحقيق  خاللها  من  �ل�صاعية 
�لوطنية  �ل�صرت�تيجية  �خل��ي��ار�ت  �أهمية  على  و�أك���د  و�ل��ع��امل��ي  �لإقليمي 
بتعزيز �ل�صتقاللية �ل�صرت�تيجية للدولة،  و�ختيار �صيا�صة متو�زنة بني 
مع  �لقت�صادية  �لعالقات  تدعيم  على  و�لعمل  �ملكا�صب،  لتعظيم  �لقوتني 

�لقوى �لعظمى لتعزيز �ل�صتقاللية و�حلياد.
يف �لوقت ذ�ته �صارك �حل�صور مبد�خالت ثرية  موؤكدين على �أن �لإمار�ت 
 ، �ل�صيا�صي  فكرها  م��ب��ادئ  على  �خلارجية  �صيا�صتها  ت�صميم  يف  �عتمدت 

و�صيا�صة �لتو�زن �ل�صرت�تيجي �ملتما�صية مع روؤية 2071 م .
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يحذر اأطباء قلب من اأن العلمات الرئي�صية التي تدل اأن املراأة تعاين 
من اأمرا�س القلب اأو اأنها �صتعاين من م�صكلة قلبية قاتلة، غالبا ما يتم 

اإغفالها لأنها دقيقة اأكرث مما هي عليه عند الرجال.
ويحذر تقرير ن�صرته جمعية القلب الأمريكية )AHA( من اأن الن�صاء 
غالبا ما يتم ت�صخي�صهن باأمرا�س القلب يف وقت لحق من احلياة مقارنة 
بالرجال على الرغم من عدم وجود دليل على اأنهن ي�صنب به بالفعل يف 
وقت لحق. وهذا يعني اأنهن على الأرجح يف حالة اأ�صواأ ويبداأن العلج 

يف حالة اأكرث تدهورا.

�لتغا�صي  يتم  �لتي غالبا ما  �لأعر��س  وت�صمل 
عنها لأمر��س �لقلب، �لقدرة على �مل�صي لفرتة 
بع�س  �لتنف�س يف  و�صعوبة  �لوقت  ق�صرة من 
�لأحيان. ويحذر �خلرب�ء يف AHA �أي�صا من 
�ملر�أة  �لتي قد تتعر�س لها  �أن بع�س �لأعر��س 
قريبا من نوبة قلبية �أو �صكتة دماغية �أو ق�صور 
يتم  م��ا  غالبا  �أخ���رى  قاتلة  ح��ال��ة  �أو  �لقلب  يف 

جتاهلها �أي�صا.
ي���ورغ���ن���ز، معدة  �ل����دك����ت����ورة ك����وري����ن  وق����ال����ت 
�لتقرير و�أ�صتاذة �لتمري�س يف كلية بو�صطن، ل� 
�لأعر��س يف  ما حتدث  "غالبا   :TODAY

جمموعات، ون��ادر� جد� ما ياأتي �صخ�س ما مع 
عر�س و�حد فقط".

يبحثون  ما  غالبا  �لأط��ب��اء  �إن  �خل��رب�ء  ويقول 
����ص��ت��ع��د�ده��م لإجر�ء  �أث��ن��اء  �أمن���اط معينة  ع��ن 

�لت�صخي�س.
�لعالمات  ت�صمل  �لقلب،  لأم��ر����س  وبالن�صبة 
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة ح����دوث ت��غ��ي��ر�ت يف �ل���ق���درة على 
بذل  على  �لقدرة  ع��دم  �أو  كامل  ب�صكل  �لتنف�س 

نف�س �لقدر من �جلهد.
�لتعرف  يف  بطيئني  �لأط��ب��اء  يكون  �أن  وميكن 
�لن�صاء. وه��ذ� ميكن  �لأع��ر����س لدى  على هذه 

�ل��وف��اة من  ي��زي��د ب�صكل كبر م��ن خم��اط��ر  �أن 
�ملر�س.

ومبجرد �أن يعلم �ل�صخ�س �أنه م�صاب باأمر��س 
�لقلب، ميكنه �لبدء يف �إجر�ء تغير�ت يف منط 
�حلياة وتناول �لأدوي��ة �لتي ت�صاعد على �إبطاء 

تقدم �ملر�س.
ويف حني �أنه ل يوجد عالج معروف له، ميكن 
بعد  كبر  ب�صكل  عمره  يطيل  �أن  �صخ�س  لأي 

ت�صخي�س مر�س �لقلب بالتدخل �لطبي.
م��ا يخلق  "غالبا  ه��ي��ل��ث:  ب��روف��ي��دن�����س  وت��ك��ت��ب 
نتيجة  لتحقيق  فر�صة  �أف�صل  �ملبكر  �لتدخل 

م�صكلة  يعالج  �ل��ذي  �ملبكر  و�لكت�صاف  ناجحة 
قبل ظهور �لأعر��س هو �ملنقذ �ملحتمل".

ت�صر  مبكرة  حتذيرية  عالمات  �أي�صا  وهناك 
مر�س  م��ن  ق��ري��ب��ا  ���ص��ي��ع��اين  �ل�صخ�س  �أن  �إىل 
من  �ل��رغ��م  على   - يقتله  ق��د  بالقلب  مرتبط 
�أن �لأعر��س بني �لن�صاء تختلف عن �لأعر��س 
لدى �لرجال وميكن �أن متر دون �أن يالحظها 

�أحد �أو ل تتحقق �أي�صا.
تعاين من  �لتي  �مل���ر�أة  �أن  �خل��رب�ء من  ويحذر 
وخفة  ب��ال��غ��ث��ي��ان  ت�صعر  م��ا  غ��ال��ب��ا  قلبية  ن��وب��ة 

�لر�أ�س و�لتعب و�لتعرق �لبارد قبل �حلدث.

من  �مل����ر�أة  �صتعاين  �ل��دم��اغ��ي��ة،  �ل�صكتة  وق��ب��ل 
�أكرث  �لعقلية  �حل��ال��ة  يف  وت��غ��ر  �صديد  ���ص��د�ع 
من �لرجال يف كثر من �لأحيان مما يوؤدي �إىل 

�لإ�صابة به.
قبل  لأ�صابيع  �لقلب  ق�صور  يرت�كم  ما  وغالبا 
دخ���ول  ت��ت��ط��ل��ب  ح���رج���ة  ن��ق��ط��ة  �إىل  ي�����ص��ل  �أن 

�مل�صت�صفى.
وقبل �حلدث، تبد�أ �ملر�أة يف �لتعرق، ويكون لها 
تورم غر عادي حول ج�صدها وت�صعر باإح�صا�س 

غر متوقع بحرقة يف �ملعدة.
�لكتئاب  �أعر��س  �أي�صا من  �لن�صاء  تعاين  وقد 

ت�����ص��ب��ق �لإ�صابة  �ل��ت��ي  �ل���ف���رتة  و�ل��ق��ل��ق خ���الل 
بق�صور �لقلب، ما قد يت�صبب يف حدوث �رتباك 

�أو �صلوك غريب.
وكلما مت �لتعرف على هذه �لأع��ر����س يف وقت 
�أنها م�صكلة قلبية وعائية حمتملة،  مبكر على 
ك��ل��م��ا �أ����ص���رع �ل��ط��ب��ي��ب يف �ل��ت��دخ��ل م���ن خالل 

�لرعاية �لطبية �ملنقذة للحياة.
للمر�أة  �لطبية  �لأع��ر����س  �أن  �لكثرون  و�أف���اد 
�أخذها على حممل �جلد مثل  يتم  غالبا ما ل 
�لرجال، وهي م�صكلة ميكن �أن تكون لها نتائج 

قاتلة.

اأعرا�صه تختلف عن الرجال

االأطباء يحذرون الن�ساء من فقدان ت�سخي�س مر�سي قد يكون مميتا!

درا�سة تك�سف عن »رابط غريب« بني ال�سخري وال�سرطان!

ما  بر�صلونة،  موؤمتر طبي يف  ق��دم يف  �ل��ذي  �لبحث،  وتتبع 
�لن�صد�دي  �ل�صكل  من  يعانون  مري�س   4200 من  يقرب 
يف  بال�صرطان  ن�صفهم  ت�صخي�س  مت  كما  �لنف�س.  لنقطاع 

�ل�صنو�ت �خلم�س �ملا�صية.
�أن��دري��ا���س ب��امل م��ن جامعة  وق���ام �لعلماء ب��ق��ي��ادة �ل��دك��ت��ور 

�أوب�صال بقيا�س مدى خطورة حالتهم.
ع��دد ��صطر�بات  ق��ا���س  �أح��ده��م��ا  �خ��ت��ب��اري��ن،  ذل��ك  وت�صمن 
�لتنف�س �أثناء �لنوم و�صجلها على موؤ�صر توقف �لتنف�س �أثناء 

.)AHI( لنوم�
وقام �لآخر بقيا�س عدد مر�ت �نخفا�س م�صتويات �لأك�صجني 

يف �ل��دم بن�صبة %3 مل��دة 10 ث��و�ن على �لأق��ل كل �صاعة - 
.)ODI( موؤ�صر �إز�لة �لت�صبع بالأك�صجني

و�أظهرت �لنتائج �أن �ملر�صى �مل�صابني بال�صرطان ب�صكل عام 
يتعر�صون ملزيد من �لنقطاعات �أثناء نومهم.

30 يف  AHI 32، مقارنة ب�  وك��ان لديهم متو�صط درج��ة 
�ملجموعة غر �ل�صرطانية. وكان ODI �أي�صا 28 مقارنة 

ب� 26.
ويف �لوقت نف�صه، كان ODI �أعلى يف �ملر�صى �لذين يعانون 
من �صرطان �لرئة )38 مقارنة ب� 27(، و�صرطان �لربو�صتات 
)28 مقارنة ب� 24( و�صرطان �جللد )32 مقارنة ب� 25(.

وقال �لدكتور بامل: "من �ملعروف بالفعل �أن �ملر�صى �لذين 
ي��ع��ان��ون م��ن �ن��ق��ط��اع �ل��ن��ف�����س �لن�����ص��د�دي �ل��ن��وم��ي لديهم 
خماطر متز�يدة لالإ�صابة بال�صرطان. لكن مل يت�صح ما �إذ� 
كان هذ� ب�صبب �نقطاع �لنف�س �لن�صد�دي �لنومي نف�صه �أم 
�إىل عو�مل �خلطر �ملرتبطة بال�صرطان، مثل �ل�صمنة  �أو  ل 

و�أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية وعو�مل منط �حلياة".
وت��ظ��ه��ر �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي ت��و���ص��ل��ن��ا �إل��ي��ه��ا �أن �حل���رم���ان من 
�لأك�صجني ب�صبب �نقطاع �لنف�س �لن�صد�دي �لنومي مرتبط 

ب�صكل م�صتقل بال�صرطان.
�لدر��صة جم��رد قائمة على �ملالحظة ول  ذل��ك، كانت  وم��ع 

ميكنها �إثبات �أن �نقطاع �لنف�س ي�صبب �ل�صرطان.
وقال �لباحثون �إن �لن�صاط �لبدين - �أحد �لعو�مل �لرئي�صية 

�لتي توؤثر على �ل�صرطان - مل يوؤخذ يف �حل�صبان.
�لبحث،  من  مزيد  �إىل  حاجة  "هناك  ب��امل:  �لدكتور  وق��ال 
وناأمل �أن ت�صجع در��صتنا �لباحثني �لآخرين على �لبحث يف 

هذ� �ملو�صوع �ملهم".
�لدويل  �مل���وؤمت���ر  يف  ملخ�س  ���ص��ك��ل  يف  �ل��ب��ح��ث  ت��ق��دمي  ومت 

.)ERS( للجمعية �لأوروبية للجهاز �لتنف�صي
و�قرتحت در��صة �أخرى ُعر�صت يف نف�س �ملوؤمتر �أن �نقطاع 
قوة  يف  �نخفا�صا  �أي�صا  ي�صبب  �لنومي  �لن�����ص��د�دي  �لنف�س 

�لدماغ لدى كبار �ل�صن.
�إن  �صوي�صر�  يف  ل��وز�ن  جامعة  م�صت�صفى  من  باحثون  وق��ال 
و�لرجال  �أك��رث  �أو  74 عاما  �أع��م��اره��م  تبلغ  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك 

�أظهرو� �نخفا�صا حاد� يف بع�س �لختبار�ت �ملعرفية.
ويف �لوقت نف�صه، �أ�صارت در��صة ثالثة، من م�صت�صفى جامعة 
خطر  من  تزيد  �أن  ميكن  �حلالة  �أن  �إىل  فرن�صا،  يف  �أجنيه 

�لإ�صابة بجلطات دموية مميتة يف �لأوردة.

اعتربت درا�صة اأن ال�صخري قد يرتبط بكرثة العر�صة للإ�صابة بال�صرطان.
الذي يح�صلون عليه  الأك�صجني  بنق�س  يتعلق  الأمر  اأن  ال�صويديون  ويعتقد اخلرباء 
اأثناء الليل، كما ربطت درا�صات منف�صلة اليوم اأي�صا انقطاع النف�س النومي بانخفا�س 

قوة الدماغ وجلطات الدم.

االثنني   17  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13673  
Monday    17    October    2022   -  Issue No   13673



24 االثنني   17  أكتوبر    2022  م   -    العـدد   13673  
Monday    17    October    2022   -  Issue No   13673

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة :فالي �أوي للتجارة 

CN �لعامة  رخ�صة رقم:2796783 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة �حمد حممد ر��صد �لتخلوفه �ليماحي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف خالد حممد علي �لدويب �لزيودي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
رو�صلني  :مركز  �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN �صبا لل�صيد�ت  رخ�صة رقم:3785160 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة �صليمان حممد �صليمان �صامل �ملهري %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف فهد م�صفر عبد�لرحمن هادي �لحبابي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة :بلو بيت�س لد�رة 

CN وتنظيم �لفعاليات  رخ�صة رقم:2852277 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
 �إ�صافة �صامل بخيت �لنوه �حمد �ملنهايل %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صعود حممد �صامل جمعه �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� 
�لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإلغاء اعلن �صابق
�لرخ�صة  بخ�صو�س  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 
رقم:CN 2548490  بال�صم �لتجاري/�صتارز للع�صائر 
و�لفو�كه ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�صة و�عادة �لو�صع 

كما كان عليه �صابقا.
�لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�صبوع  خالل  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إل  �لإعالن  هذ�  ن�صر  تاريخ  من 
�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة  �أي حق  م�صوؤولة عن 

حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
�ل�ص�����ادة/لوليا  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للعطور و�لدخون
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3724281 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
�ل�ص�����ادة/�لريح  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لحمر لغ�صيل �ل�صيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:4040534 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
�ل�ص�����ادة/ بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ن�صتاوو�س لغ�صيل �ل�صيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:4166973 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/جولدن 

بالتفورم �صوليو�صنز للتجارة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:3755440 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�صك�صتني 

�وف نوفمرب للم�صروبات �لبارده و�ل�صاخنه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�صة رقم:4212210 

�لغاء رخ�صة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ل�صم �لتجاري:مطعم دياأك�س �صتيك-�صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ.م.م
�صا�س  مبنى   - و�لربعون  �ل�صابع   47  -  2 نعمة   - نعمة  �ل�صركة:   عنو�ن 

لال�صتثمار�ت ذ.م.م
CN 4029883 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
�ل�صركة وت�صفية  حل   -  1

لل�صركة  قانوين  كم�صفي   - قانونيون  حما�صبون  �ل�صادة/�لقمة  تعيني   -  2
�لعمومية  �جلمعية  حم�صر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/11 

غر �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2250024052
تاريخ �لتعديل:2022/10/15

�ملعني  �مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعلن ت�صفية �صركة
نوع �ل�صركة:�صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة

�ل�صم �لتجاري:�لفا �ك�صربي�س ذ.م.م
عنو�ن �ل�صركة:  �أبوظبي - �صارع ز�يد �لول - بناية ورثة/عبيد ر��صد �لهاملي

CN 1016359 :رقم �لقيد يف �ل�صجل �لقت�صادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

�ل�صركة وت�صفية  حل   -  1
2 - تعيني �ل�صادة/�لهاملي و�صركاه - حما�صبون قانونيون - كم�صفي قانوين 
�جلمعية  حم�صر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/13  لل�صركة 

�لعمومية غر �لعادية ، �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:220542507
تاريخ �لتعديل:2022/10/15

�ملعني  �مل�صفي  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
للخر�طة  �لعربي  �خلليج  ور�صة   : �ل�صادة   / باأن  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�صة رقم:1117038 
 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة د�ر�صان �صينغ جاجات �صينغ %100

تعديل مدير / �إ�صافة د�ر�صان �صينغ جاجات �صينغ
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س ر��صد عبيد �ملخمرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من 0 �إىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ ور�صة �خلليج �لعربي للخر�طة
AL KHALEEJ AL ARABI TURNERY WORKSHOP

�إىل/ ور�صة �خلليج �لعربي للخر�طة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
AL KHALEEJ AL ARABI TURNERY WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�صوؤولة  غر 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صيدلية بر�يد

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�صة رقم:2060867 
تعديل مدير / �إ�صافة في�صل ��صلم �صاندهو

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة في�صل ��صلم �صاندهو %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعيد �صليمان نا�صر حميد �لعامرى

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 15000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صيدلية بر�يد
PRIDE PHARMACY

�إىل/ �صيدلية بر�يد - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
 PRIDE PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�صادية خالل �أربعة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة 
�صت�صتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�صاء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�صوؤولة  غر 

�لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �ل�صقر للمحا�صبة و�لتدقيق ذ.م.م

رخ�صة رقم:CN 3749222 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / عبد�هلل �حمد عبد�هلل �لزرعونى من �صريك �إىل مالك

 تعديل ن�صب �ل�صركاء / عبد�هلل �حمد عبد�هلل �لزرعونى من 51 % �إىل %100
تعديل مدير / �إ�صافة عبد�هلل �حمد عبد�هلل �لزرعونى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف بالل عبد�لرز�ق �ملحمد
تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�صم جتاري من/ �ل�صقر للمحا�صبة و�لتدقيق ذ.م.م
AL SAQR ACCOUNTING AND AUDITING L.L.C

�إىل/ ديجيتال لتنظيم وم�صك �ل�صجالت �ملحا�صبية - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
DIGITAL ACCOUNTING RECORDS & BOOKKEEPING ORGANIZATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل 
يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية باأن / �ل�صادة : �صالون �ركو�س للرجال

رخ�صة رقم:CN 1133487 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�صم جتاري من/ �صالون �ركو�س للرجال

ARCOS GENTS SALON

�إىل/ �صالون �إليقان�صيا يابليز� للرجال

 ELEGANCIA Y BELLEZA MEN SALON 

د�ئرة  مر�جعة  �لإعالن  هذ�  على  �عرت��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

�لتنمية �لقت�صادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل 

�أو دعوى بعد �نق�صاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق 

حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعــــــــــلن
�مل�صتعملة  �ل�صيار�ت  �ل�صادة : �صارك لبيع قطع غيار  باأن /  �لإقت�صادية  �لتنمية  تعلن د�ئرة 

ذ.م.م  رخ�صة رقم:CN 2689950 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل مدير / �إ�صافة عي�صى عامر �صيف حارب �لعي�صائى

 تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / �إ�صافة عي�صى عامر �صيف حارب �لعي�صائى %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف على �صيف ر��صد �ملر �لكعبى

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صيف �ل�صالم حممد نور �لب�صار
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع / حذف حممد �صاهد�ل�صالم حممد نور �لب�صر

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة �إىل �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�صم جتاري من/ �صارك لبيع قطع غيار �ل�صيار�ت �مل�صتعملة ذ.م.م

SHARK CARS USED SPARE PARTS L.L.C L.L.C
�إىل/ �صارك لبيع قطع غيار �ل�صيار�ت �مل�صتعملة - �صركة �ل�صخ�س �لو�حد ذ م م

SHARK CARS USED SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية خالل 
يوم و�حد من تاريخ ن�صر هذ� �لإعالن و�إل فاإن �لد�ئرة غر م�صوؤولة عن �أي حق �أو دعوى 

بعد �نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
مركز اأبوظبي للأعمال )اأبوظبي(
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الإعالناتكم يف 
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العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
رقم الرخ�سة : 35119

غرفة جتارة و�سناعة عجمان -  ق�سم ال�سجل التجاري 
اإعلن وحل وت�سفية 

�ل�صم �لتجاري : �صناعات �ل�صعايل )ذ م م(   
نعلن للجميع بان �ل�صركة �ملذكورة �عاله هي : �صناعات �ل�صعايل )ذ م م( - �صركة 
ذ�ت م�صوؤولية حمدودة - �صركة ذ�ت م�صوؤولية حمدودة تا�ص�صت يف �مارة عجمان 
مبوجب قانون �ل�صركات �لحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعديالته مرخ�صة 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية و�صجلته  بالتنمية �لقت�صادية  حتت رقم )35119( 

وقد قرر �ل�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني �ل�صيد.
  موؤ�ص�صة النداء لتدقيق احل�صابات

م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له �ي حق �و �عرت��س �لتقدم به للم�صفي 
�مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�صر �لع��الن وعلى  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة �ل�صارقة ،  هاتف : 06568727  ، �س.ب : 984

دائرة التنمية القت�سادية    
حكومة عجمان

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
وزارة العدل - حمكمة دبا الفجرية ال�سرعية  

 ق�سم الرتكات  
 تق�سيم تركة رقم 46 ل�سنة 2021

اإعلن بيع عقار باملزاد العلني 
�ملدعي / منى ح�صن عبد�هلل �أحمد �خلزميي  

�ملدعي عليهم / ورثة �ملرحوم / ح�صن عبد�هلل �أحمد �خلزميي 
تعلن حمكمة دبا �لفجرة �ل�صرعية للجميع باأنه �صينعقد مز�د علني وذلك على موقع �لإمار�ت للمز�د�ت 
�ملو�فق  �لإربعاء  يوم  �لثانية ع�صر ظهر�  �ل�صاعة  http: www.emiratesauction.ae يف متام 

 : �لتايل  �لنحو  على  �لعقار  و�أو�صاف  للمتوفى  ملكيته  �لعائد  �لعقار  لبيع  وذلك   ،2022/10/26
�لعقار قطعة جتارية رقم 0416001 ملكية رقم 6697 مبنطقة �لبدية ، ب�صعر �لتثمني : 170،000 درهم 

)مائة و�صبعون �لفا درهما( 
20% من  يتوجب على �لر�غب بالإ�صرت�ك باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و مبوجب �صيك م�صدق بقيمة 

�لثمن �ملقدر للعقار. 
فعلى من يرغب بال�صر�ء �و �ل�صتف�صار عن ذلك مر�جعة ق�صم �لرتكات باملحكمة �و �ملوقع �للكرتوين لالإمار�ت 
http: www.emiratesauction.ae وذلك قبل موعد �لبيع. وعلى كل من له �عرت��س  للمز�د�ت  

�لتقدم باعرت��صه معزز� �إياه مبا يربره من م�صتند�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س ق�سم الرتكات 

حمكمة دبا الفجرية ال�سرعية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - يوجينا كوتوفان   
)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006858/ 

�إىل �ملحكوم عليه : يوجينا كوتوفان 
حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �صركة جمموعة �لإمار�ت لالإت�صالت )جمموعة �ت�صالت( �س م ع 

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، 

ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 28133.0 درهم

لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ �إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - عابد حممود حممد يامني  
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006616/ 

�إىل �ملحكوم عليه : عابد حممود حممد يامني 
�لعنو�ن : �ل�صارقة �لغبيبة ، خلف مركز �لقبائل للت�صوق 

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ طريق �ل�صرق ل�صيانة �ل�صيار�ت ، �جلن�صية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 35183.0 درهم
تاريخ  يوما من   )15( �أعاله خالل  �ليه  �مل�صار  �لتنفيذي  �ل�صند  ما جاء يف  بتنفيذ  مكلف  �نت  لذلك 
�إعالنك / �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة 
�أمام �ملحكمة �ملذكورة. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن �ملحكمة �صتتخذ  يوم - �ملو�فق - �ل�صاعة - 

بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اإعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة ال�سارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - را�سيلي توري�س توري�س توري�س   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�سية رقم 0006851/ 

�إىل �ملحكوم عليه : ر��صيلي توري�س توري�س توري�س 
 hr.exec07@gmail.com : لعنو�ن : 0585895777 - �لربيد �لإلكرتوين�

حيث �نه بتاريخ قد �صدر �حلكم �ملرفق �صورة عنه �صدك ل�صالح �ملدعي 
�ملنفذ �صارة �يابني �يدو�رد دي كروز كروز كروز - �جلن�صية هندي  

يف �لق�صية �مل�صار �ليها �أعاله 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�صم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �صامال �لر�صوم و�مل�صاريف 70088.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�صند �لتنفيذي �مل�صار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�صور جل�صة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �صتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�صاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
 اعلن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف الإ�ستئناف رقم 2022/1336 جتاري 

بناء علي طلب �مل�صتاأنف : حممد عبد�لرقيب حممد عبد�لر�صيد 
باك�صتاين   - عبد�لر�صيد  حممد  عبد�لرفيع  حممد   -1  : �صده  �مل�صتاأنف  �ىل 

�جلن�صية 2- �لت�صور لقطع غيار و�أ�صباغ �ل�صيار�ت. 
��صتئناف  مبحكمة   )3( رق��م  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م��ام  باحل�صور  مكلف  �ن��ت 
�ل�صارقة - �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى 
مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك يف يوم �لثالثاء �ملو�فق 2022/10/25 م يف 

�لدعوى �ملذكور رقمها �أعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.
مدير الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70021

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
 اعلن بالن�سر

للم�ستاأنف �سده للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى
يف الإ�ستئناف رقم 2022/1307 عمايل 

بناء علي طلب �مل�صتاأنف : حممد ح�صن �إبر�هيم عبد�هلل �ل�صاعر 
�ىل �مل�صتاأنف �صده : �صلمان علي �صليمان �لزعابي - عماين �جلن�صية 

�ملرئي  �لإت�����ص��ال  ع��رب  �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �م��ام  باحل�صور  مكلف  �ن��ت 
مبحكمة ��صتئناف �ل�صارقة - �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت على نظام وز�رة 
�لدعوى  يف   2022/10/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  يف  وذل��ك   ، �لعدل 

�ملذكور رقمها �أعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده.

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70533

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 1247/2022/305 ا�ستئناف جتاري   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�صتئناف �لتجارية �لر�بعة رقم 201  

مو�صوع �لإ�صتئناف : �إ�صتئناف �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2897/2021 جتاري جزئي 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.

م�صتاأنف : بر��صاد دوجا بهاند�رى - و�آخرون - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �لقرهود - ديرة 
- دبي - مبنى بناية �ركاد� - �صقة �لثالث - مكتب 306 - بجو�ر حمطة مرتو جي جيكو  

وميثله : حممد عيد جا�صم حممد �ل�صويدي  
�ملطلوب �إعالنه : 1- حممد �أحمد حممد علي �لزرعوين - �صفته : م�صتاأنف �صده   

قد ��صتاأنف �حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2021/2897 جتاري جزئي.  
بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2022/10/17 �ملو�فق  �لإثنني  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
�لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(
 يف الإ�ستئناف رقم 3274/2021/305 ا�ستئناف جتاري   

�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�صتئناف �لتجارية �لر�بعة رقم 201  
مو�صوع �لإ�صتئناف : نلتم�س من �ملحكمة �ملوقرة �لتي :- 

�أول : قبول �لأ�صتئناف �صكال ل�صتيفاء كافة �صر�ئطه �ل�صكليه 
ثانيا : �إلغاء �حلكم �مل�صتاأنف و�لق�صاء جمدد� للم�صتاأنف بكافة �لطلبات �لو�ردة بالئحة دعو�ه 

ثالثا : �لز�م �مل�صتاأنف �صدهما �لوىل و�لثانية بالر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.  
م�صتاأنف  : �صامي بن �ل�صالمي �لعاقل  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - بردبي - دبي - �صارع مر��صي در�يف - مبنى 

بناية بلو باي تاور - �صقة مكتب رقم 402 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- فالدي�صالف كوجان - �صفته : �خل�صم �ملدخل ، 2- وليام �أندر�صون - �صفته : �خل�صم �ملدخل 

قد ��صتاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�صادر بالدعوى رقم 2021/2029 جتاري جزئي 
وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2022/11/14 �ملو�فق  �لإثنني  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 

يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
مذكرة اإعلن بالن�سر )اإ�ستئناف(

 يف الإ�ستئناف رقم 1145/2022/300 ا�ستئناف مدين   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�صتئناف �ملدنية �لثانية رقم 82  

 مو�صوع �لإ�صتئناف :  �إ�صتئناف �حلكم رقم 18 ل�صنة 2022 �إجر�ء�ت �إع�صار �ل�صادر بتاريخ 2022/8/15
�مل�صتاأنف  : �مل�صرف �لعربي لال�صتثمار و�لتجارة �خلارجية �مل�صرف )م�صاهمة عامة( )مكتب �د�ري( 

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �صارع �آل مكتوم - بناية �مل�صرف - بجو�ر مبنى بلدية دبي  
وميثله : بدر عبد�هلل ح�صن عبد�هلل بالهو�س  

�ملطلوب �إعالنه : 1- نو�ف حممد �حمد حممد �حلمادي - �صفته : م�صتاأنف �صده   
يوم �خلمي�س  لها جل�صة  وح��ددت  �ع�صار  �إج��ر�ء�ت   2022/18 رقم  بالدعوى  �ل�صادر  ��صتاأنف �حلكم  قد 
من  �و  ح�صوركم  يقت�صى  وعليه  بعد  عن  �لتقا�صي  بقاعة  �صباحا   10.00 �ل�صاعة   2022/10/20
�ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت  غيابيا.  حماكمتكم  �صتجري  تخلفكم  حالة  ويف  قانونيا  ميثلكم 
2022/10/20 �ل�صاعة 10.00 �صباحا بقاعة �لتقا�صي عن بعد وعليه يقت�صي ح�صوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70392 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعلن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001682 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : توفيق �صادق ر�صك - جمهول حمل �لإقامة  

بناء على طلب �ملدعي )ة(/ علي عبا�س فا�صل 
وعنو�نه / دبي �ملركز �لتجاري �لعاملي رقم �لهاتف : 971547857448 

حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/10/25 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
�ل�صارقة �لإحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم )مكتب مدير �لدعوى رقم 
3( �صخ�صيا �و بو��صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�صرة �يام من تاريخ �لن�صر وذلك للنظر 

يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.   

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 3286/2020/207 تنفيذ جتاري
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/788 �مر �أد�ء، ب�صد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )64626 درهم( �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لتنفيذ : �ملباركة لتجارة �لعطور )�س ذ م م( وميثلها �ل�صيد/ معز علي بوهر�   عنو�نه : �إمارة 
دبي - ديرة - �صارع �ل�صبغة - مقابل فندق �مللك - حمل رقم 3 رقم مكاين 2962595999 

  info@araalaw.com 04-2222611 : هاتف : 2222511-04 - فاك�س
�ملطلوب �إعالنهما : 1- نو�صاد حميد مويدو حميد مويدو- �صفته : منفذ �صده

�صده  منفذ   : �صفته  م  م  ذ  �س   - للتجارة  �صوتر�س   -2
مو�صوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية �إخطاركم ب�صد�د �لفائدة وقدره )14134( 

درهم 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اعلن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف التنفيذ رقم 1543/2022/253 تنفيذ �سيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�صعة رقم 230 

536( و�ل�صادر عن   ،  542  ، مو�صوع �لتنفيذ :  �ملطالبة بقيمة �ل�صيك �ملرجتع رقم )535 
�ملنفذ �صدهما بقيمة )112412( درهم ، �صامال للر�صوم و�مل�صاريف. 

طالب �لتنفيذ : بينو �بر�هام باتينان�صيل جورج �بر�هام
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة �ل�صارقة - �خلان - �ل�صارقة - �صارع كورني�س �خلان - مبنى �أ�صا�س - 

�صقة 504/5 - بجو�ر م�صرف �ل�صارقة �لإ�صالمي
�ملطلوب �إعالنه : 1- يوفر�ج تالو�ر لوفر�ج تالو�ر - �صفته : منفذ �صده   

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره 118،300 درهم �إمار�تي �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 70392

اعلن بالن�سر 
يف  املنازعة رقم 3280/2022/461 نزاع حمدد القيمة  

�ملنظورة يف : �لت�صوية �لودية للمنازعات �ل�صاد�صة ع�صر رقم 765  
مو�صوع �ملنازعة : �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صده ب�صد�د مبلغ 100000 درهم مائة �لف درهم للمتنازع بالإ�صافة �ىل 

�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د و�لز�م �ملتنازع �صده بالر�صوم و�مل�صاريف. 
�ملتنازع : مهدى ماندنى بيات - عنو�نه : �لعنو�ن : �لإمار�ت - �إمارة دبي - منطقة ديرة - �صارع بني يا�س - مبنى فندق 

برل كريك ، �صقة رقم 1111 ، رقم مكاين : 2929095675  
�ملطلوب �إعالنه : 1 - علي علي ر�صا �صفيعى - �صفته : متنازع �صده 

مو�صوع �لإعالن : قد �أقام عليك��� �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �صده ب�صد�د مبلغ 100000 درهم مائة 
5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�صد�د و�لز�م �ملتنازع �صده  �لف درهم للمتنازع بالإ�صافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
بالر�صوم و�مل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق 2022/10/26 �ل�صاعة 9.00 �صباحا يف قاعة �لتقا�صي 
عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل. 
رئي�س الق�سم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اعلن بالن�سر 
 11477/2022/253 تنفيذ �سيكات  

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �أحمد عبد�لإله �لدرج - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/و�ئل يا�صر �ل�صامي  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )730655( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

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

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70392 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

اإعلن مدعي عليه بالن�سر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0003775 يف  الدعوى رقم
�إىل �ملدعي عليه : موؤ�ص�صة �لر��صد للعقار�ت  

جمهول حمل �لإقامة 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/11/8 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  �نت 
)مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  �لإحتادية  عجمان  حمكمة 
مذكرة  وتقدمي  معتمد،  وكيل  بو��صطة  �و  �صخ�صيا   )8 رقم  �لدعوى  مدير 
جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�صتند�ت وذلك خالل مدة ل تزيد على 
�ملذكور رقمها �عاله -  �لن�صر وذلك للنظر يف �لدعوى  �يام من تاريخ  ع�صرة 

بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/10/13 م.

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة عجمان الإحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�ستعجل     AJCFICIINJ2022 /0003225 يف  الدعوى رقم

�إل�ى : ماريو ��صونتا �جنيلو مار�صون
�ملعد�ت  �لعنز - �صرق ديرة بالقرب من �بجر جر�ند ديرة - �صركة ميالب لتجارة  �بوهيل هور  �لإقامة : دبي ديرة  جمهول حمل 

و�لجهزة �لعلمية �صركة �لنور�س للتوريد�ت �لطبية و�ملختربية
نعلمكم باأن �ملدعي )ة( / حممد يا�صني �صليم مو�يف  - �لعنو�ن / حمل �لإقامة : عجمان - �لر��صدية 2 - �بر�ج هور�يزون - �لطابق 

971523405993  : �لهاتف  رقم   1507 مكتب   15
قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة

لنظرها  جل�صة  �قرب  وحتديد  �لدعوى  قبول   .1
تكون مهمته بيان طبيعة �لعالقة بني �طر�ف �لدعوى ومقد�ر �لقر�س �لذي ��صتلمه  �ملدعي من �ملدعي  ح�صابي  خبر  تعيني   .2
عليه �لول ومقد�ر ماقام �ملدعي من �صد�ده من هذ� �لقر�س و�ملبلغ �ملتبقي من �لقر�س بذمة �ملدعي و�ل�صيكات �لتي ��صتلمها �ملدعي 
�لثاين ومقد�ر  �ملدعي و�ملدعي عليه  �ذ� كان هناك �ي تعامل جتاري بني  �لدين وبيانها وعددها وفيما  �لثاين ك�صمان لهذ�  عليه 
هذ� �لتعامل و�صببه ول�صماع �صهود �ملدعي حول �لقر�س وطبيعته ومامت �لتفاق عليه �ثناء �لتوقيع على ورقة �ملديونية وبالجمال 

ت�صفية �حل�صاب بني �طر�ف �لدعوى. 
�ملدعى عليه بالر�صوم و�مل�صروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  �لز�م   .3

لذ� يتوجب عليكم �حل�صور �أمام �لد�ئرة د�ئرة �لدعاوى �مل�صتعجلة و �لتظلمات حمكمة عجمان �لحتادية �صباح يوم ....... �ملو�فق 
لديكم من دفاع و م�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال وكيل معتمد ينوب  ما  لتقدمي   09:00 �ل�صاعة   2022/10/26

عنكم فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 

مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اإعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى حمكمة ال�سارقة الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
م�ستعجل     SHCFICIINJ2022 /0006460 يف  الدعوى رقم

�إل�ى �ل�صيخ حميد بن �حمد �ملعال 
جمهول حمل �لإقامة : عنو�نه �مارة �ل�صارقة �ملجاز

�ملختار  : حملها  عنو�نه   : �لإقامة  �لعنو�ن / حمل   - م   م  ذ  و�لزجاج  لالأملنيوم  عبد �حلميد خوري  / م�صنع  )ة(  �ملدعي  باأن  نعلمكم 
�إمارة عجمان مكتب �ل�صامل �ملرزوقي للمحاماة و�ل�صت�صار�ت �لقانونية منطقة �لر��صدية 2 �بر�ج فالكون B-1 �لطابق 21 مكتب رقم 
 alsalim.advocates@gmail.com 2112 هاتف 7447725-06 فاك�س 7447726-06 �س ب 43266 �ل�صارقة"
�أقرب موعد جل�صة لنظرها و�إعالن �ملدعى عليهم ب�صورة  �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله للمطالبة ب� �ول:- قبول �لدعوى وحتديد  قد 
عنها.  ثانيا:- بعد �لطالع و�لثبوت �حلكم بندب خبر هند�صي �صاحب �لدور تكون مهمته بعد �لطالع على �ور�ق �لدعوى وم�صتند�تها 
بح�صب  �ملدعية  من  تنفيذها  مت  �لتي  �لأعمال  لبيان  وذلك  و�مل�صروع  �ملقاولة  عقد  موقع  �إىل  و�لنتقال  �لعقد  مو�صوع  �ملقاولة  وعقد 
�تفاقية �ملقاولة من �لباطن وبيان �ملبالغ �ملرت�صدة بذمة �ملدعى عليهم و�لتي تقدر مببلغ 299.818 درهم مائتان وت�صعه وت�صعون �ألف 
وثمامنائة وثمانية ع�صر درهما عبارة عن 5 % حمجوز�ت �ل�صيانة و�لعمال �لإ�صافية مع بيان �خل�صائر و�لأ�صر�ر �لتي حلقت باملدعية 
نتيجة تاأخر �ملدعى عليهما عن �صد�د �لدفعات �ملرت�صدة بذمتها وبيان ما فات �ملدعية من ك�صب وما حلق بها من �صرر نتيجة تقاع�س 

�ملدعى عليه عن �لوفاء بالتز�ماته �لتعاقدية.  ثالثا:- �إلز�م �ملدعى عليه بالر�صوم و�مل�صاريف ومقابل �أتعاب �ملحاماة. 
�ملو�فق   ....... يوم  �صباح  �لإحتادية  �ل�صارقه  حمكمة  �لثانية  �مل�صتعجلة  �لأمور  د�ئرة  �لد�ئرة  �أمام  �حل�صور  عليكم  يتوجب  لذ� 
08:00 لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�صتند�ت ، ويف حالة عدم ح�صوركم �أو �إر�صال وكيل معتمد ينوب عنكم  2022/10/27 �ل�صاعة 

فاإن �ملحكمة �صتبا�صر �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم.
مكتب اخلدمات الق�سائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اعلن حكم بالن�سر

 2172/2020/11 مدين جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

�إىل حمكوم عليه 1- �صركة بو�صبورو�س بل�س ملقاولت �لبناء ، 2- ناتار�جان باكري�صامي 
باكري�صامى ، 3- ظفر �قبال خان حممد - جمهويل حمل �لإقامة 

مبا �ن حمكوم له : حممد جان - وميثله : علي �إبر�هيم حممد �حلمادي  
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2022/10/14 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم 

�عاله ل�صالح/ NAME&_ PARTY - بي�صرح بالن�صر 
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 

MOJAU_2022- 0095113 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان �ل�صيدة : رينا روجمينى روجمينى بر��صاد كوجنو كري�صنا بيالى 
- �جلن�صية : �لهند ، ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صتها �لبالغة 100% وذلك 
�ىل �ل�صيدة : �صمره خر�م حممد خر�م خان - �جلن�صية : باك�صتان يف �لرخ�صة �مل�صماة 
 )790630( رقم  رخ�صة  مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  كافتريا(  �لليل  )�صو�د 

�ل�صادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�صادية بال�صارقة ، تعديالت �خرى : ل يوجد.
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 
يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على 
�لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555 العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
تنازل/ بيع

ليكن معلوما للجميع بان : �ل�صيد/ م�صطفى �بر�هيم حممد �حمد �لبلو�صي - 
�جلن�صية �لإمار�ت - يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�صته �لبالغة %100 
�لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة  �ل�صيار�ت(  ل�صيانة  )تورونتو  �مل�صماة  �لرخ�صة  يف 
�لإقت�صادية بال�صارقة برخ�صة جتارية رقم )743466( ، �ىل �ل�صيد/ عبد�هلل 
عبد�ل�صكور - �جلن�صية بنغالدي�س. تعديالت �خرى : تغر �ل�صكل �لقانوين من 
فردية �ىل وكيل خدمات. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر هذ� 
�لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 
من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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ليكن معلوما للجميع بان : حممد ديلو�ر ح�صني �صودري عبد�لعزيز جبار �صودري 
�لبالغة  ح�صته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب   ، بنغالدي�س   : �جلن�صية   -
)100%( وذلك �ىل �ل�صيدة : موكتا مونى بهادور مياه - �جلن�صية : بنغالدي�س، 
مبوجب  �ل�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  �لأحمر(  �لزيتون  )مطعم  �مل�صماة  �لرخ�صة  يف 
بال�صارقة،  �لإقت�صادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�صادرة   )784995( رقم  رخ�صة 
�حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س  يوجد.  ل  �خرى:1.  تعديالت 
�لقانون �لحتادي رقم )4( ل�صنة 2013 يف �صان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�صى ن�صر 
هذ� �لعالن للعلم و�نه �صوف يتم �لت�صديق  على �لجر�ء �مل�صار �ليه بعد ��صبوعني 
مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  
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العدد 13673 بتاريخ 2022/10/17 
اعلن بالن�سر 

 3773/2022/207 تنفيذ جتاري  
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 
�ىل �ملنفذ �صده/1- مهدي حممد نبي كرميي 2- ن�صيم �لفجر للو�صاطة �لتجارية - �س 
ذ م م - جمهويل حمل �لقامة - مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ح�صني جعفر بانكي بور فرد  

- وميثله / ر��صد عبد�هلل علي بن عرب
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)13568119( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



ثقافة وفن�ن
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••  دبي -د.حممود علياء

عقدت ندوة �لثقافة و�لعلوم بالتعاون مع جمعية �لإمار�ت 
للفنون �لت�صكيلية ندوة بعنو�ن “جملة �لت�صكيل.. �لتاأ�صي�س 
و�لنعطاف و�ل�صتعادة” للباحثة �لدكتورة نهى هالل فر�ن 
رئي�س حترير جملة ت�صكيل، بح�صور �صامل �جلنيبي رئي�س 
�لت�صكيلية ود. جناة  �إد�رة جمعية �لإم��ار�ت للفنون  جمل�س 
حممد  و�لفنانني  �ل��ن��دوة  يف  �لثقافية  �للجنة  ع�صو  مكي 
�لق�صاب وخليل عبد�لو�حد وحممد خمتار جعفر و�إح�صان 

�خلطيب و�أحمد حيلوز ونخبة من �ملتخ�ص�صني.
�أد�رت �لنقا�س �لفنانة جنوم �لغامن موؤكدة �أن �لذين يهتمون 
�ملبادر�ت  �أهمية  يعرفون  و�لفني  �لثقايف  و�لتاريخ  بالتاأريخ 
�لثقافية و�لفنية �لتي �نطلقت يف �ل�صبعينيات و�لثمانينيات 
�أح���د تلك  �إ���ص��د�ر ن�صرة ت�صكيل  �مل��ا���ص��ي وك���ان  �ل��ق��رن  م��ن 
من  معينة  فئة  �صغف  تعك�س  �أن  تريد  كانت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت 
�أجل  من  فقط  لي�س  �لوقت  ذل��ك  يف  �لت�صكيليني  �لفنانني 
ت�صليط �ل�صوء على �لن�صاط �لت�صكيلي على وجه �خل�صو�س 
كممار�صة فنية ولكن �أي�صاً من �أجل تاأ�صي�س ثقافة ت�صكيلية 
ون�صر �لوعي �لت�صكيلي يف �ملجتمع و�لتاأكيد على �أن �لت�صكيل 

لي�س فقط لوحة �أو قطعة نحتية و�إمنا �أبعد من ذلك. 
�لفنان ح�صني  لها مع  �أنه يف حو�ر جانبي  �لغامن  و�أ�صافت 
�صريف �لذي حمل �لعدد �لأول من ن�صرة ت�صكيل �إىل مكتب 
�حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت يف �ل�صارقة على �أمل �أن يو�فقو� 

على ن�صخها له نظر�ً لأن جمعية �لفنون �لت�صكيلية مل تكن 
متتلك جهاز ن�صخ يف عام 1984 �قرتح عليه �أحد �لأع�صاء 
يف ذلك �لوقت وهو �صيف �ل�صويدي باأن يذهب �إىل مطبعة 

كانت يف �لطابق �لأر�صي من �ملبنى نف�صه.
وهناك متكن ح�صني من طباعة �أول عدد مببلغ 1000درهم. 
�لتي  جملتهم  م��ن  ع���دد   500 �أول  �جلمعية  ل���دى  وك���ان 
�جلل�صة  لها  �صتتطرق  �لتي  �ملنعطفات  من  �لكثر  �صت�صهد 
من �لبد�يات وم�صرة ت�صكيل و�إىل ثوبها �جلديد و�خلطة 
همه  كان  �ل�صريف  ح�صن  �أن  �لغامن  لها.و�أكدت  �مل�صتقبلية 
رفد �ملجلة برتجمات فنية متنوعة، وتقدمي معلومات عن 
حركات فتية وفنانني ت�صكيليني من خارج �ملنطقة �لعربية 
�لأوىل  �لن�صرة  �أن  �لغامن  بهم.وت�صاألت  و�لتعريف  للتوعية 
للمجلى �صدرت عام 1984 ومنذ ذلك �لتاريخ حتى �لآن مل 
ي�صدر من �ملجلة �صوى 30 عدد�ً فقط، وهذ� ي�صكل عالمة 
�ل�صمان  و�لتحديات وما  �ملجلة  ��صتفهام كثرة حول تعرث 
لال�صتمر�رية؟ ود. نهى فر�ن، فنانة ب�صرية لها �لعديد من 
�لأبحاث و�لكتب �ملن�صورة �أخرها كتاب ذ�كرة وفن وهو يوؤرخ 
�إىل  �لتاأ�صي�س  من  �لإم���ار�ت  يف  �لت�صكيلية  �لفنية  للحركة 
�لفردية  �لفنية  �ملعار�س  من  �لعديد  يف  �صاركت  �ملعا�صرة، 
�ملناهج  �إد�رة  و�لت�صميم يف  �لفن  ق�صم  وتر�أ�صت  و�جلماعية 
يف لبنان.حتدثت عن بد�يات �ملجلة �لتي كانت عام 1984 
وتعترب من �أو�ئل �ملجالت �لفنية يف منطقة �خلليج، وكانت 
ت�صم �لكثر من �مللفات يف ن�صرة من 8 �صفحات عمل عليها 

�لفنان ح�صن �ل�صريف �لذي كان ي�صيف لها ترجمات لبع�س 
�لب�صرية  �لثقافة  نقل  وح���اول  �لأجنبية  و�مل��ق��الت  �لكتب 
�خلارجية للمهتمني يف �لإم��ار�ت، وتقدم نبذة عن �حلركة 
�لفنية �لت�صكيلية يف �لإمار�ت �إىل جانب ثقافة فنية �صاملة، 
كما عمل معه يف بد�يات �لن�صرة )�ملجلة( �لفنان عبد�لرحيم 
ثقافة  �إر���ص��اء  جميعا  همهم  وك��ان  �ل�صريف  وح�صني  �صامل 
�أن روؤية �ملجلة  ب�صرية متنوعة يف �لإمار�ت.و�أ�صافت فر�ن 
ذلك  وجتلى  وو��صحة  حم���دودة  غ��ر  كانت  تاأ�صي�صها  عند 
�أك���رث ثباتاً  �ت��خ��ذ ط��اب��ع��ا  �ل���ذي  �ل��ث��اين للمجلة  �ل��ع��دد  يف 
وخ�ص�صت ملفات للفنانني للتعريف بهم، و�صملت �صفحات 
لتاريخ  �أرخ��ت  و�لتي  �ملهمة  �لفنية  �مل��و�د  �لكثر من  �ملجلة 
�لت�صكيل يف �لإمار�ت.و�أكدت �أن كثر من مو�صوعات �ملجلة 

ت�صم مو�د تعترب مرجعاً فنيا هاماً للباحثني و�ملعنني.
تلك  �ملجلة فهي  بها  م��رت  �لتي  �لنعطاف  �أم��ا عن مرحلة 
باأزمات  متر  �أو  �إد�ري���ة  تغر�ت  فيها  يحدث  �لتي  �ل��ف��رت�ت 

مادية فتجعلها حتيد عن �لروؤية �لأوىل للموؤ�ص�صني.
�لفرتة  يف  �ملجلة  ��صتمر�رية  ي�صمن  م��ا  �أن  ف���ر�ن  و�أك����دت 
�ل�صارقة  �لثقافة و�لإع��الم يف  �حلالية هو ما قدمته د�ئ��رة 
�هتمام  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صتمر�رية  ه��ذه  ي�صمن  دع��م  من 

جمل�س �إد�رة �جلمعية ودعمه �لد�ئم ل�صتمر�رية �ملجلة.
وذكرت فر�ن �أن �ملجلة �صت�صم نخبة من �لكتاب و�لباحثني 
من خمتلف �لأقطار �صي�صاركون بتقدمي �آر�ء و�أفكار، وتقدم 
م��ن معار�س  و�ل��ع��امل��ي  �مل��ح��ل��ي  �ل��ف��ن��ي  �حل����ر�ك  م�صتجد�ت 

وفعاليات ومهرجانات فنية، و�أن هيئة �لتحرير �صت�صتمر يف 
�لإ�صد�ر �لورقي �لذي يدعم منهجية وروؤية �ملجلة.

و�أ�صار �لفنان �لت�صكيلي �ل�صود�ين حممد خمتار جعفر �إىل 
�لفنية  �حل��رك��ة  م��ع��ريف يف  ث��ق��ايف  �إ���ص��د�ر  ت�صكيل  �أن جملة 
�لتوجه  ز�ل  ول  خا�صة  و�ل��ت��ج��دي��د  �حل��د�ث��ة  نحو  ينطلق 
�ملتلقني  بني  �صعيفاً  �ملعار�س لز�ل  نحو �صالت  �ملفاهيمي 
بحاجة  �ملجلة  �أن  �إىل  ون��وه  �ل��ل��وح��ات..  معار�س  ومتابعي 
�إىل ما يثر �لقارئ فنياً و�أدبياً و�إىل �أفكار وتوجهات جتعل 
منها جملة مناف�صة يف �لإطار �لفني عموماً و�إىل �لو�صول 
للنافذين  ح��و�ر�ت  و��صت�صافة  ودول��ي��اً،  عربياً  �ملهتمني  �إىل 
هناك  �أن  حيلوز  �أحمد  �لت�صكيلية.ونوه  �لفنية  �حلركة  يف 
و�أنه  �جلمعية  وب��ني  �حل���ايل  و�صعها  يف  �ملجلة  ب��ني  غ��رب��ة 
�حلد�ثة  حيث  م��ن  �ملجلة  بتطور  تلحق  �أن  �جلمعية  على 
و�أنه على �ملجلة مزيدر�ً من �لهتمام باحلركة  و�ملعا�صرة. 
�لت�صكيلية �لإمار�تية.وتد�خل �لكثر من �لفنانني �حل�صور 
�أن  ب�صوؤ�لها  مكي  جن��اة  د.  وختمت  للمجلة  روؤي��ت��ه��م  ح��ول 
�لهدف من �ملجلة يف �إ�صد�ر�ها �لأول �إر�صاء ثقافة ب�صرية، 
�لناحية  م��ن  �ملجلة  م�صتوى  على  �ملحافظة  ميكن  فكيف 
ترفد  �ل��ت��ي  �لأف��ك��ار  م��ن  م��زي��د  ه��ن��اك  �أم  و�لفكرية  �لفنية 
�إ�صد�ر هام للمعنني  �أن  �ملجلة  �ملجلة.و�أكدت د. جناة مكي 
�ل�صاحة  ع��ل��ى  �مل�����ص��ت��ج��د�ت  ب��اأه��م  �لفنية مت��ده��م  ب��احل��رك��ة 
�حلركة  بتاريخ  �ط���الع  على  �جل��ي��د  �جل��ي��ل  وجت��ع��ل  �لفنية 

�لفنية �لإمار�تية وترفدهم باأهم متغر�تها..

ندوة الثقافة والعلوم وجمعية االإمارات للفنون الت�سكيلية تناق�سان جملة الت�سكيل بني التاأ�سي�س واال�ستعادة

 •• ال�شارقة-الفجر:

�لكوري  �ل��رو�ئ��ي  �لفيلم  �خل�صر�ء”  “�ل�صجادة  عر�صت 
منطقة  يف  �لأوىل  للمرة  �لورق”  م��ن  “زهرة  �ل��ط��وي��ل 
�لكر�مة يف  د�فئة عن  يروي ق�صة  �لذي  �لأو�صط  �ل�صرق 

�ملوت و�لأمل يف �حلياة، 
�ل�صارقة  “مهرجان  م��ن  �ل��ت��ا���ص��ع��ة  �ل�����دورة  �إ����ص���د�ل  م��ع 
على  �ل�صتار  و�ل�صباب”  ل��الأط��ف��ال  �ل���دويل  �ل�صينمائي 

فعالياتها م�صاء )�ل�صبت(، يف “مركز �جلو�هر للمنا�صبات 
و�ملوؤمتر�ت” بال�صارقة.

وي�صور �لفيلم، �لذي ُيعد �أحدث �أعمال �ملخرج هوون كوه 
من بطولة �ملمثل �لقدير �صونغ-كي �آهن و�ملمثلة و�ملغنية 

�ل�صابة يوجني،
 �ملع�صلة �لأخالقية �لتي تو�جه متعهد دفن �ملوتى ل�صمان 
كر�مة �ملوتى، من خالل �لعاد�ت و�لتقاليد �لرت�ثية �لتي 
تت�صمن و�صع وردة ورقية على نع�س �ملتوفى، حيث يجد 

نف�صه م�صطر�ً للتخلي عن هذه �لعادة عند �ن�صمامه �إىل 
�صركة متخ�ص�صة مبر��صم �جلنازة و�لتاأبني و�لدفن.

وعلى �لرغم من �لكاآبة �لكامنة يف حبكة �لفيلم و�أحد�ثه 
�لبطيئة، �إل �أنه يوؤكد على �أهمية عدم �ل�صت�صالم و�لياأ�س 

و�لعثور على �لأمل حتى يف �أحلك �للحظات.
بعد  �ملهرجان  جمهور  م��ع  �لفيلم  خم��رج  جمع  لقاء  ويف 
ي�صلط  �لفيلم  �أن  كوه  ه��وون  �ملخرج  �أك��د  �لعر�س،  �نتهاء 
�لكوري  �ملجتمع  ي�صهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ر�ت  على  �ل�����ص��وء 

ب�صبب �حلد�ثة، و�لتي طالت قيمه و�أخالقياته و�لعاد�ت 
�لرت�ثية �ملتعلقة مبر��صم �جلنازة و�لدفن.

و�أ�صار كوه �إىل �أنه قر�أ خرب�ً يف �ل�صحيفة عن ق�صة مدير 
جناز�ت يو�جه �صعوبات �صخ�صية ويق�صي وقته يف �لقر�ءة 
على  للعمل  �ألهمته  �لق�صة  تلك  و�أن  �لأف��الم،  وم�صاهدة 

هذ� �لفيلم.
و�أ�صار كوه �إىل �لر�صالة �لتي جاءت على ل�صان بطل �لفيلم 
�لرت�ب،  يف  ويتحلل  �صيتعفن  و�لفقر  �لغني  نع�س  ب��اأن 

�أك��د هذه �لر�صالة يف �لرتكيز على �ملطر يف �لفيلم،  و�أن��ه 
�صيهطل  ف��ق��ر�ً،  �أم  غنياً  �لإن�صان  �أك��ان  “�صو�ء  و�أ���ص��اف: 

عليه �ملطر نف�صه، 
ثالث  على  �ملطر  بهطول  �أح��د�ث��ه  �لفيلم  يختتم  ول��ه��ذ� 
�لثالث  �ل�صخ�صيات  ومت��ر  �ملدينة،  من  خمتلفة  مناطق 

�لرئي�صة بنف�س �ل�صعور و�لتجربة حيال هطول �ملطر«.
وحول “�لنهاية للمفتوحة” للفيلم، �أكد �ملخرج للجمهور 

�أن ما ي�صعرون به خالل م�صاهدة �لفيلم هو ر�صالته.

يف اليوم اخلتامي للمهرجان

املخرج هوون كوه جلمهور ال�سينمائي الدويل: زهرة من الورق فيلم حول االأمل

لالأطفال  �ل�����دويل  �ل�����ص��ي��ن��م��ائ��ي  �ل�����ص��ارق��ة  “مهرجان  جن���ح 
��صتقطاب  �لتا�صعة يف  دورت��ه  �أي��ام من  �صتة  خالل  و�ل�صباب” 
وفنانني  وم�����ص��اه��ر  زو�ر  م���ن  ���ص��خ�����س  �أل����ف   30 م���ن  �أك����رث 
عرو�صه  على  �أق��ب��ل��و�  مم��ن  �صينمائيني  وخ���رب�ء  وم�����ص��وؤول��ني 
حملية  �أفالماً  ت�صمنت  �لتي  �ملتنوعة  وفعالياته  �ل�صينمائية 
وعاملية وور�س عمل فنية �صارك فيها كوكبة من خرب�ء �لفن 
�إنتاج  �ل�صابع خرب�تهم مع جمهور �ملهرجان وتناولت مر�حل 

�لأفالم و�أ�صر�ر جناحها. 
على  ت��وزع��ت  و�ل��ت��ي  �لفائزة  �لت�صعة  �لأف���الم  �ملهرجان  ج  وت���وَّ
�لذي  �خلتام  حفل  خ��الل  ��صتثنائية  وفئة  رئي�صة  فئات  �صبع 
�أم�س  م�صاء  و�مل��وؤمت��ر�ت  للمنا�صبات  �جل��و�ه��ر  مركز  يف  �أقيم 
�لأول بح�صور �ل�صيخة جو�هر بنت عبد �هلل �لقا�صمي مديرة 

موؤ�ص�صة )فن( مديرة �ملهرجان. 
جمموع  من  �لفائزة  �لأف���الم  �لتحكيم  جل��ان  �أع�صاء  و�خ��ت��ار 
95 فيلماً عر�صها �ملهرجان �لذي تنظمه موؤ�ص�صة )فن( حتت 
�ل�صيخة  �صمو  �ل�صارقة،  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  قرينة  رعاية 
ل�صوؤون  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�صة  �لقا�صمي  حممد  بنت  جو�هر 
�لعامل  م�صتوى  على  مرة  لأول  عر�صت  �أعمال  ومنها  �لأ�صرة 

و�ل�صرق �لأو�صط ومنطقة �خلليج �لعربي. 
بجائزة  ت�صاترجي  بر��صون  للمخرج  “�صديقان”  فيلم  وف��از 
“�أف�صل فيلم رو�ئي طويل” بينما ح�صد فيلم “نور �صم�س” 
ق�صر”  خليجي  فيلم  “�أف�صل  جائزة  �أمبه  فايزة  للمخرجة 
ماد�كيم  �إل���دي���ار  للمخرج  د�يل”  “�صلفادور  فيلم  ن���ال  ك��م��ا 
“�ملوت  وحاز فيلم  “�أف�صل فيلم رو�ئي دويل ق�صر”  جائزة 
جائزة  �صرتويفر  ولو�صي  بيلي  جيف  للمخرجني  و�ل�صيدة” 

“�أف�صل فيلم ر�صوم متحركة«. 
بجائزة  ف��ا���ص��ور  ف��ل��ور�  للمخرج  منا”  “�أكرب  فيلم  ف���از  ك��م��ا 
جائزة  �صني”  “دموع  فيلم  وح�صد  وثائقي”  فيلم  “�أف�صل 
“�أف�صل فيلم من �صنع �لطلبة” �أما جائزة “�أف�صل فيلم من 
�لقلب”  “�صعيف  لفيلم  فذهبت  و�لنا�صئة”  �لأط��ف��ال  �صنع 
جائزة  و”�صانتال”  للبال�صتيك”  ل  “قل  فيلما  ح��از  فيما 
�أهد�ف  �صباب  “جمل�س  يقدمها  �لتي  �ل�صتد�مة”  “�أبطال 

�لتنمية” يف �لإمار�ت. 
وقالت �ل�صيخة جو�هر بنت عبد �هلل �لقا�صمي مديرة موؤ�ص�صة 
لالأطفال  �ل����دويل  �ل�صينمائي  �ل�����ص��ارق��ة  وم��ه��رج��ان  )ف����ن( 
زو�ر  عا�صها  �ل�صينمائي  �لإب����د�ع  م��ن  �صتة  “ �أي���ام  و�ل�����ص��ب��اب 

�مل���ه���رج���ان �م��ت��زج��ت ف��ي��ه��ا م�����ص��اع��ر �حل�����ص��ور ع���رب عرو�س 
وعاملية  حملية  �إب��د�ع��ات  �ملهرجان  �صا�صات  على  ��صتح�صرت 
�أنها �حتدت ثمارها يف تر�صيخ دور  �إل  تعددت يف مو�صوعاتها 
�أد�ة للتغير وعن�صر�ً موؤثر�ً يف م�صرة �لأجيال نحو  �لفنون 
�هلل  عبد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�صيخة  و�أ���ص��اف��ت  �أف�صل”.  م�صتقبل 
�ل�صارقة  مهرجان  م��ن  �لتا�صعة  �ل���دورة  نختتم   “ �لقا�صمي 
يف  م�صتمرون  �أننا  �إل  و�ل�صباب  لالأطفال  �ل��دويل  �ل�صينمائي 
�لنهو�س  �أج��ل  من  و�لفنية  �لإبد�عية  �لأدو�ت  كافة  ��صتثمار 
ب�صبابنا وخدمة جمتمعاتنا �نطالقاً من روؤى �صاحب �ل�صمو 
�ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ 
�صمو  قرينته  �لالحمدود من  و�لدعم  �ل�صارقة  �لأعلى حاكم 
�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�صمي رئي�صة  �ل�صيخة جو�هر بنت حممد 

ل�صوؤون �لأ�صرة. 
وتابعت “ ل ي�صعنا �إل �أن نتقدم بعميق �ل�صكر جلميع �مل�صاركني 
و�لد�عمني و�ل�صركاء و�ملدربني و�أع�صاء جلان �لتحكيم �لذين 
دور�ت  �إىل  �لقيمة  و�إ�صهاماتهم  جهودهم  خ��الل  من  نتطلع 
وعرو�س  �ملهرجان  ر�صمها  �لتي  و�لتميز  �لإب���د�ع  من  �أخ��رى 
بتكرمي نخبة منهم  �صعدنا  �لذين  �ملبدعون  متجددة يقودها 

�صمن فئات �ملهرجان �ملتنوعة و�لذين ر�صمو� باإبد�عهم �صورة 
�ل�صينما يف  دور  ر�ئعة لرت�صيخ  ولوحة  �لهادف  للفن  م�صرقة 
حت�صني حياة �لإن�صان فال�صينما م�صدر ل ين�صب من �لتحفيز 
و�لتاأثر �لإيجابي يف �لأطفال و�ل�صباب وقوة فاعلة يف �إطالق 

�لعنان لقدر�تهم �لإبد�عية �ملتجددة”. 
و�صهد �حلفل تكرمي �أع�صاء جلنة حتكيم �لأفالم يف �ملهرجان 
ن���و�ف �جل��ن��اح��ي وع��اي��دة �صاليبفر  ك���اًل م���ن:  و�ل��ت��ي �صمت 
�لرئي�صي  وبثينة  حمادة  وهبة  طويلة”  رو�ئية  “�أفالم  لفئة 
علي  �آل  �أم����ر�هلل  وم�صعود  ق�صرة”  خليجية  “�أفالم  لفئة 
و�صارة  دولية ق�صرة”  رو�ئية  “�أفالم  لفئة  �ليا�صري  ويا�صر 
“�أفالم ر�صوم  ول��د�دة ومرمي �ل�صركال ول��وري غ��وردون لفئة 
متحركة” و�أحمد �صهاب �لدين و�صوز�ن مبوغو لفئة “�أفالم 
وثائقية” و�أمل �لدويلة ونادية رحمن لفئة “�أفالم من �صنع 

�لطلبة” �إ�صافة �إىل تكرمي “�ملحكمني �لو�عدين«. 
�لتي  �ل�����ص��رك��اء و�ل��د�ع��م��ني  ق��ائ��م��ة  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  م��ت  وك��رَّ
�صمت كاًل من: �لهالل للم�صاريع وغلفتيرن ومدينة �ل�صارقة 
لالإعالم )�صم�س( وهيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�صياحي بال�صارقة 
�ل�صارقة لالإذ�عة  �ل�صارقة وهيئة  و�ملكتب �لإعالمي حلكومة 

و�لعربية  �لز�هية  �صنرت  و�صيتي  �صينما  وفوك�س  و�لتلفزيون 
ل��ل��ط��ر�ن و���ص��رك��ة زلل وق���ن���اة م��اج��د �إىل ج��ان��ب ع���دد من 
�ل�صركاء يف �لقطاع �خلا�س . و�صمت قائمة �ملكرمني �ملدربني 
�لكندي  م��ن : حممد  ك��ال  �ملهرجان  ور���س  �صاركو� يف  �ل��ذي��ن 
حمد�ن  ونهلة  جنم  وحمد  �ليزيد  و�صالح  �لبلو�صي  وعدنان 
وثريا عبد�هلل �ملرزوقي و�صحر عبد�هلل و�ميا كري�صويل وتايلر 
�صميث وعلي غريب وحممود �لقطان و�ليازية طارق ورفيعة 

�لرميثي و�لرب�ء حممد وحممد �صندي وفريق �أدو�ر. 
و�صهدت �لدورة �لتا�صعة من �ملهرجان �لتي رفعت �صعار “فكر 
�لعامل  م�صتوى  على  م��رة  لأول  �صينمائية  عرو�صاً  �صينما” 
�أف���الم عر�صت   3 و�ل�����ص��رق �لأو���ص��ط و�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي منها 
يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ر���ص��ت  فيلماً  و30  ع��امل��ي��اً  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
منطقة �ل�صرق �لأو�صط �إ�صافة �إىل 11 عر�صاً للمرة �لأوىل 
 34 تنظيم  جانب  �إىل  �لعربي  �خلليج  منطقة  م�صتوى  على 
ور�صة عمل تدريبية متخ�ص�صة يف �صناعة �ل�صينما و8 جل�صات 
و�مل�صورين  �ملخرجني  �أب��رز  من  عدد  قدمها  تفاعلية  حو�رية 
و�ملمثلني �لعرب و�لأجانب ولقاء�ت حية مع نخبة من جنوم 

�ل�صا�صة �لعرب و�لعامليني. 

ال�سارقة ال�سينمائي الدويل يتّوج االأفالم الفائزة وي�ستقطب 30 األف زائر 
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تعر�صُت للكثري من النتقادات عندما بداأُت بتقدمي برناجمي

ريتا خوري: يهّمني كثريًا اأن اأم�سي 
م�سواري الفني خطوة وراء خطوة 

�ملا�صي(؟ من  )�أ�صماء  م�صل�صل  يف  دورك  عن  تتحدثني  • كيف 
كل  بك�صف  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ل  �صديقة  دور  �أل��ع��ب  �مل�صل�صل،  ه���ذ�  يف   -

�حلقائق.
�لعمل؟ هذ�  يف  ي�صاركون  �لذين  �ملمثلون  هم  • َمن 

- �مل�صل�صل من بطولة جو �صادر وجويل �لفرن، و�صام �صم�س وجوي 
هاين.

فما  �مل��ه��ن��ة.  يف  �أك���رث  و�ل��ت��ط��ور  للتقدم  تخططني  �أن���ك  ���ص��ك  ل   •
طموحك كممثلة؟

وتروٍّ  وبهدوء  ور�ء خطوة  �لفني خطوة  �أم�صي م�صو�ري  �أن  يهّمني كثر�ً   -
ول �أحّبذ �مل�صاركة يف م�صل�صل من بطولتي و�أنا يف بد�ية �مل�صو�ر، كي ل �أجل�س يف 

بيتي من دون عمل بعد هذ� �لدور.
�أك��ون مثلهن  �أن  �أري��د  �لتوجه، ول  �أنف�صهّن( ب�صبب هذ�  �ملمثالت )حرقن  بع�س 
كاإعالمية  علّي  تعرفو�  بعدما  �لنا�س  �أن  خ�صو�صاً  خطو�تي،  �أح��رق  �أل  ل  و�أف�صّ

بد�أو� بالتعّرف علّي كممثلة.
�لر�بع؟ �أو  �لثالث  عملك  يف  للبطولة  تطمحني  �أنك  �صك  • ول 

- طبعاً.
�لنتقاد�ت؟ تخيفك  • هل 

بد�أُت  عندما  �لنتقاد�ت  من  للكثر  تعر�صُت  �أنني  خ�صو�صاً  كثر�ً،  تخيفني   -
بتقدمي برناجمي.

رين. �أنا عفوية جد�ً و�أقول ما يف د�خلي حتى لو �أَحْلق �لأذى بي و�أ�صّ
لبثو�  م��ا  ولكنهم  �ل��ب��د�ي��ة،  يف  عفويتي  يتقبلو�  مل  �لنا�س 
�كت�صفو�  لأنهم  �أي�صاً  ب�صببها  كثر�ً  �أح��ب��وين  �أن 
طيبة  و�أن��ن��ي  �صخ�صيتي  م��ن  ج���زء  �أن��ه��ا 
�إطاللتي  خ��الل  و�أت�صرف  �لقلب 
�ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة مت��ام��اً ك��م��ا يف 
�ليوم  �ل����ع����ادي����ة.  ح���ي���ات���ي 
يكونو�  �أن  �ل��ك��ل  ي��ح��اول 
�إن  ح���ت���ى  ط���ب���ي���ع���ي���ني، 
هذ�  يت�صّنع  �لبع�س 

�لأمر.
من  �����ص���ت���ك���ي���ِت   •
فهل  �ل���������ص����م����ن����ة، 

ميكن �لقول �إنها تقف ور�ء �لتاأخر يف حتقيق �أحالمك كممثلة؟
- مو�صوع �ل�صمنة �أَْتَعَبني كثر�ً.

ولكن َمن ي�صع هدفاً ن�صب عينْيه يفعل كل �صيء من �أجل حتقيقه، وهذ� ما ح�صل 
معي.

ولو �أنني دخلُت جمال �لتمثيل قبل خ�صارة وزين لكانو� �أ�صندو� �إيّل دور�ً معيناً كي 
ي�صخرو� من �لفتيات �ل�صمينات و�أنا ل ميكن �أن �أقبل مثل هذ� �لأمر على نف�صي.

�لكوميدية؟ �لأدو�ر  نا�صبْتك  كانت  • رمبا 
- بل كنُت تعّر�صُت للتنمر. �أعترب �أن مو�صوع �ل�صمنة ح�صا�س جد�ً وهناك �لكثر 
من �لأ�صخا�س �أ�صيبو� بعقد نف�صية ب�صببه. حتى �أنا �صخ�صياً عانيُت منه كثر�ً، 
يتحدثون  �لنا�س  �أن  من  �أتوج�س  لأنني  د�ئ��م  ب�صكل  �صكلي  �أر�ق���ب  �ليوم  وحتى 

عني.
�أت��ن��اول مو�صوع  ل��ه، ولذلك  تعّر�صُت  ملا  �لآَخ���رون  يتعر�س  �أن  �أح��ب  ول��ذل��ك، ل 

�ل�صمنة يف برناجمي د�ئماً.
منه؟ �ملزيد  �إنقا�س  يف  ترغبني  �أنك  �أم  �حلايل  وزنك  عن  ر��صية  �أنت  • هل 
- بل �أنا ر��صية عنه، لأنني ر�صمُت �صورتي و�أنا ب�صكلي و�لنا�س يعرفونني به.

بينهن؟ من  تلفتك  وَمن  �لتمثيل  نحو  �لإعالميات  توجه  بظاهرة  ر�أيك  • ما 
- رول بق�صماتي. هي ممثلة ر�ئعة و�لتمثيل يليق بها كثر�ً.

�مل��ج��ال �جل��دي��د لأنهن  �لتمثيل �خ��رتن ه��ذ�  �ل��ل��و�ت��ي �جتهن نحو  �لإع��الم��ي��ات 
يحببنه عد� عن �أنه ي�صاعدهّن على �لنت�صار ب�صكل �أو�صع و�أكرب.

�ملجالني،  بكال  مت�صكن  لأنهن  باأنف�صهن  �ل�صرر  �أحلقن  �لإعالميات  بع�س  لكن 
�لتمثيل كما يف  �لنتيجة �خل�صارة يف  بينهما وكانت  ولكنهن مل ينجحن باجلمع 

�لإعالم.
ول ميكن �أن �أخاطر و�أن �أخ�صر برناجمي من �أجل �صيء غر م�صمون.

�لأف�صل؟ �أنها  وتعتربين  �للبنانيات  �ملمثالت  جتارب  بني  من  يلفتك  • َمن 
- �أحب ماغي بوغ�صن ونادين �لر��صي وتقال �صمعون وكارمن لب�س.

�أمامه؟ �لوقوف  حتبني  �لذي  �ملمثل  هو  • ومن 
- �لفنان ر�مي عيا�س.

كممثل؟ نف�صه  �إثبات  من  َن  كَّ مَتَ �أنه  جتدين  • وهل 
يََّز بكل  - طبعاً، ومع �أن ر�صيده كممثل ي�صم عدد�ً قلياًل من �لأعمال، ولكنه مَتَ

�أدو�ره وهي لقت به وكانت ُمنا�ِصبة له متاماً.
�لغناء؟ من  �أكرث  �لتمثيل  يف  لينه  تف�صّ • وهل 

- بل �أحبه يف �لتمثيل كما يف �لغناء، لأنه فنان متمّيز وَفَر�َس نف�صه يف �ملجالنْي.

ب��د�أ ت�صوير  �أن��ه   ، �صليم  �لنجم خالد  �أك��د 
�لبارون" �ملكون  "عودة  م�صل�صل  فى  دوره 
�لت�صوير  �أن  �إىل  15 حلقة، م�صًر�  من 
�صعادته  بني م�صر وتركيا، كما عرب عن 
ب��ال��ع��م��ل م���ع جن���م ك��ب��ر ب��ح��ج��م ح�صني 

فهمى فى �لعمل.
ح�صني  بطولة  �لبارون"  "عودة  م�صل�صل 
عالء  ح��م��د�ن،  مي�س  �صليم،  خالد  فهمي، 
مر�صى، �صامى مغاروى، نهال عنبر، رز�ن 
ولبنان،  �لأردن  جن��وم  م��ن  وع���دد  مغربى 
�لذى  خ�صر  �صامر  و�إخ����ر�ج  تاأليف  وم��ن 
يخو�س لأول مرة جتربة �لإخر�ج مب�صر 
ب��ع��د م�����ص��و�ره �ل��ط��وي��ل ب�����الأردن، 
ويج�صد خالد �صمن �حد�ث 
�صاب  ���ص��خ�����ص��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
ثرى ميتلك عدًد� من 

�ل�صركات.
�أعمال  �آخ��ر  وك��ان��ت 
خ���ال���د ���ص��ل��ي��م فى 
م�صل�صل  �لدر�ما 
ل  جما "
�حل������������������رمي" 
ي�������ن�������ت�������م�������ى 
ل�����ن�����وع�����ي�����ة 
�أع����������م����������ال 
 4 5 ل� �
ح����ل����ق����ة، 
وه�����������������و 
ليف  تاأ
�صن  �صو
ع�������ام�������ر 
و�إخ�����������ر�ج 
م���������������ن���������������ال 

خالد  م��ع  بطولته  ف��ى  و���ص��ارك  �ل�صيفى، 
و�إ�صالم  �للبنانية، ودينا فوؤ�د،  كل من نور 
�صعيد،  وف���ر�����س  ���ص��م��ر،  ج���م���ال، وح������ازم 
رئي�س، وهدى  ورن��ا  وك��رمي عبد �خل��ال��ق، 

�لأتربى وحممد �صاهني .
 وت������دور �أح�������د�ث �مل�����ص��ل�����ص��ل يف �إط������ار من 
�لت�صويق و�لإثارة حول رجل �أعمال ميتلك 
�ل�����ص��رك��ات ي��دع��ى يو�صف  جم��م��وع��ة م���ن 
جت�صد  مبذيعة  قوية  ح��ب  عالقة  تربطه 
وهذه  �للبنانية،  ن��ور  �لفنانة  �صخ�صيتها 
�ملذيعة تدعى فريدة، وفجاأة تنقلب حياته 
تتعر�س حبيبته  ح��ي��ث  ع��ق��ب،  ع��ل��ى  ر�أ���ص��ا 
�لعفاريت  م���ع  �أزم�������ات  �إىل  و���ص��دي��ق��ت��ه��ا 
�صليم،  خالد  �لنجم  موؤخر�  و�جلن.وطرح 
"يا  ع��ن��و�ن  حتمل  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �أغنيته 
�ل�صهر  �لفيديوهات  موقع  على  جميل" 
كبرة،  ��صاد�ت  خاللها  من  ون��ال  يوتيوب 
و�أحلان  ڤ��رن��ا���س،  خالد  كلمات  م��ن  وه��ى 
ع��م��رو �ل�����ص��اذىل، وت��وزي��ع حممد جمدى، 

ميك�س وما�صرت �أمر حمرو�س.
�صليم من  �ن��ت��ه��ي خ��ال��د  �آخ����ر،  ���ص��ي��اق  ويف 
ب��ال��ك��ام��ل م���ن فيلمه  ت�����ص��وي��ر م�����ص��اه��ده 
�مل��ق��رر طرحه  �لقلب"، وم��ن  "يف  �جل��دي��د 
�لفرتة  �ل�صينمائية  �لعر�س  دور  يف جميع 

�ملقبلة.
�صليم،  خ��ال��د  �لقلب" ب��ط��ول��ة  "يف  ف��ي��ل��م   
بدر،  �صو�صن  ف�صايل،  منة  ن�صرين طاف�س 
وحم��م��د ع���ز ،ه���ال���ة ف��اخ��ر وت����وين ماهر، 
���ص��رور، ويو�صتينا،  و�إجن���ي ك��ي��و�ن، وك��رمي 
�لنجوم،  من  وغرهم  �صاندر�،  و�للبنانية 
م��ع��اجل��ة و���ص��ي��ن��اري��و وح����و�ر حم��م��د �أملظ، 
�إبر�هيم،  �إ���ص��ح��ق  ف��ك��رة  م��ر���ص��ي،  وع�����ادل 

و�إخر�ج مرق�س عادل.

خالد �سليم ي�سور»عودة البارون« 
و�سعيد بالعمل مع ح�سني فهمي

�أفالم   3 يف  وت�صارك  �ل�صينمائى،  �لن�صاط  من  فرتة  يو�صف  ر�نيا  �لنجمة  حاليا  تعي�س 
فيلم  فى  �صرف  ك�صيفة  م�صاهدها  ت�صوير  من  م��وؤخ��ر�  �نتهت  حيث  و�ح���دة،  دفعة 

ر�نيا خالل  فوؤ�د وحممد ثروت، وجت�صد  بيومى  �لفنانني  "�تنني لالإيجار" مع 
�لأح��د�ث �صخ�صية ممثلة م�صهورة يحدث بينها وبني بيومى وث��روت عدد من 

�ملو�قف �لكوميدية.
وتعتمد  على،  �صادي  و�إخ��ر�ج  �لقو��صتي  حممد  لالإيجار" تاأليف  "�تنني  فيلم 
ق�صة �لفيلم على ظهور عدد من �صيوف �ل�صرف كل �صيف بطل حكاية حتدث 
مع بيومى فوؤ�د وحممد ثروت خالل �لأحد�ث، ومن �لفنانات �لالتى ي�صاركن 
ك�صيفات �صرف �إ�صعاد يون�س، مرهان ح�صني، ناهد �ل�صباعى، ثر�ء جبيل وعدد 

�آخر من �لفنانني.
"ملك" خالل �لفرتة  كما ت�صتكمل ر�نيا يو�صف ت�صوير م�صاهد فيلمها �جلديد 

�ملقبلة، حيث �صورت عدًد� من م�صاهد �لفيلم خالل �لفرتة �ملا�صية، و�لفيلم 
من تاأليف و�إخ��ر�ج �أمين رفاعى، وتقدم ر�نيا يف �لعمل در�ما �لرعب 

باأن ترى  "ملك" �لتى متتلك هبة من �هلل  من خالل �صخ�صية 
�لأحد�ث �مل�صتقبلية، وذلك يت�صبب لها بالكثر من �مل�صاكل 

فى حياتها.وتو��صل حاليا �لفنانة ر�نيا يو�صف ت�صوير 
"�لتاروت" مع  ��صم  يحمل  �ل��ذى  �جل��دي��د  فيلمها 

معتز  تاأليف  من  وه��و  �خل�صاب،  �صمية  �لفنانة 
�ملفتى و�إخر�ج �إبر�م ن�صاأت، وي�صجل تعاون ر�نيا 
يو�صف و�صمية �خل�صاب بعد 21 �صنة من عر�س 
�لنجم نور  "عائلة �حل��اج متوىل" مع  م�صل�صل 

�ل�صريف حيث �صاهم �لعمل يف �صهرتهما.
عام  �حل��اج متوىل" مت عر�صه  "عائلة  م�صل�صل   

و�إخ���ر�ج  حم��رم  م�صطفى  ت��األ��ي��ف  م��ن   ،2001
�ل�صريف، ماجدة زكى،  نور  �لنلقى وبطولة  حممد 

�ل��ر�زق، �صمية �خل�صاب، م�صطفى �صعبان،  غادة عبد 
عايدة  �صالو�صة،  �ن��ع��ام  مونيا،  ن��وره��ان،  يو�صف،  ر�ن��ي��ا 

ري��ا���س، ميمى ج��م��ال، جم��دى ك��ام��ل، رج���اء �جل���د�وى، 
ممدوح و�فى، ح�صني �ل�صربينى، فادية عبد �لغنى، حممد 

�لدفر�وى، عثمان حممد على وعدد كبر من �لفنانني.

رانيا يو�سف تعي�س فرتة ن�ساط 
�سينمائي وت�سارك يف 3 اأفالم

اأن تفر�س  حتر�س الإعلمية اللبنانية ريتا خوري على 
نف�صها يف جمال التمثيل بخطواٍت ثابتة م�صتفيدة من 

جتارب ممثلت ا�صتعجلن اأدوار البطولة الأوىل.
وتوؤكد خوري يف  هذا احلوار اأنها معجبة بتجارب 
�صمعون  وتقل  الرا�صي  ونادين  بوغ�صن  ماغي 
رامي  جانب  اإىل  الوقوف  وتتمنى  لب�س  وكارمن 
عيا�س، مو�صحة اأن الأخري متّكن من اإثبات نف�صه 

كممثل بالرغم من اأن اأدواره معدودة جدًا.
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عالمة مفاجئة لل�سرطان قد تبداأ يف 
مالحظتها عند اال�ستيقاظ �سباحا!

تختلف �أعر��س �ل�صرطان باختالف �جلزء �مل�صاب من �جل�صم و�ملكان �لذي 
�نت�صر فيه �ل�صرطان.

وميكن �أن تنت�صر �خلاليا �ل�صرطانية يف �أي جزء من �جل�صم، ما يعني �أن 
�أعر��س �ل�صرطان و��صعة �لنطاق. وقد تختلف �لأعر��س ولكن �لن�صيحة 
و�حدة: �لت�صرف مع �أي تغير�ت غر طبيعية مبجرد ظهورها. ومع و�صع 
ذلك يف �لعتبار، تلفت "�إك�صربي�س" �لنتباه �إىل عالمة منبهة لل�صرطان 

قد تظهر يف �ل�صباح.
فاإن   ،)UCSF( هيلث  فر�ن�صي�صكو  ���ص��ان  كاليفورنيا  جلامعة  ووف��ق��ا 
عن  �لنظر  بغ�س  لديك،  �لطاقة  م�صتوى  يف  و�لد�ئم  �ملفاجئ  "�لتغير 
مقد�ر �لنوم �لذي حت�صل عليه" ميكن �أن ي�صر �إىل �صرطان �لدم - �صرطان 

خاليا �لدم �لبي�صاء.
�أكرث  �أن يكون  بال�صرطان. وميكن  �مل�صابني  �صائعا جد� لدى  �لتعب  ويعد 

�لأعر��س �إثارة للقلق.
�ملرتبط  "�لتعب  �أن  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل�صرطان  �أب��ح��اث  مركز  ويو�صح 
�أن يوؤثر عليك ج�صديا وعاطفيا وعقليا. كم من �لوقت  بال�صرطان ميكن 

ي�صتمر، ودرجة �خلطورة وكم مرة قد تختلف من �صخ�س لآخر".
ووفقا ل� NHS، ت�صمل �لعالمات �لأخرى ل�صرطان �لدم ما يلي:

�لباهت. • �ملظهر 
�لتنف�س. • �صيق 
�لعدوى. • كرثة 

نزيف  �أو  �ل��ل��ث��ة  ن��زي��ف  م��ث��ل  وم��ت��ك��رر،  ع���ادي  غ��ر  ن��زي��ف  �أو  • ك��دم��ات 
�لأنف.

حماولة. دون  �لوزن  • نق�س 
�أن���ه من  م��ن  �ل��رغ��م  "على  �ل��وط��ن��ي��ة:  �ل�صحية  �خل��دم��ات  هيئة  وت��ق��ول 
هذه  يف  �لتحقيق  يجب  �ل�صبب،  هو  �ل��دم  �صرطان  يكون  �أن  �ملحتمل  غر 

�لأعر��س".
معظم  ويف  �ل���دم،  �صرطان  ي�صبب  �ل��ذي  م��ا  بال�صبط  �لو��صح  م��ن  ولي�س 

�حلالت، ل يوجد �صبب حمدد.
ب�صرطان  �إ�صابتك  خطر  م��ن  �خلطر  ع��و�م��ل  بع�س  تزيد  ق��د  ذل��ك،  وم��ع 

�لدم.
وهناك �أنو�ع خمتلفة من �للوكيميا: �بي�صا�س �لدم �حلاد )AML( يعني 

�أنه يتطور ب�صرعة وبقوة، وعادة ما يتطلب عالجا فوريا.
ويحذر �لتقرير من �أن تدخني �ل�صجائر ميكن �أن يزيد من خطر �لإ�صابة 

.)AML( بابي�صا�س �لدم �لنقوي �حلاد
�أن يزيد  NHS، فاإن �لتعر�س مل�صتوى كبر من �لإ�صعاع ميكن  ووفقا ل� 
من فر�س �لإ�صابة بابي�صا�س �لدم �لنقوي �حلاد )AML(، على �لرغم 

من �أن هذ� يتطلب عادة �لتعر�س مل�صتويات عالية جد�.

وال�صلم. احلرب  رواية  �صاحب  • من 
تول�صتوي

يف  العربي  الأدب  يف  الق�صرية  الق�صه  رائــد  من   •
الع�صر احلديث؟

حممود تيمور.
العربي؟ الأدب  عميد  هو  •  من 

طه ح�صني
فرعون؟ كلمة  تعني  •  ماذا 

�لبيت �لكبر
اللغة؟ يف  خديجة  كلمة  تعني  •  ماذا 

�لطفل �ملولود قبل �أو�نه

�خللف. �إىل  �مل�صي  ميكنها  ل  • �لنعامة 
�لكبد. ت�صمع  من  �لتخل�س  يف  ت�صاعد  �لتي  �خل�صرو�ت  �أنو�ع  �أحد  •�لكرنب 

�لبقدون�س. مثل  �لكلى  �أمر��س  عالج  يف  جناحها  �أثبتت  �لتي  �لأع�صاب  �أنو�ع  من  �لكثر  • هناك 
�ملعوية. �لديد�ن  من  و�لتخل�س  �لأمعاء  تطهر  على  كبر  ب�صكل  ت�صاعد  �لتي  �لنباتات  �أحد  • �لثوم 

�لتهابات  من  و�لتخل�س  �ل�صد�ع  من  �لتخل�س  على  �لقدرة  لها  �لتي  �لأع�صاب  من  �لين�صون  �أع�صاب   •
�لأع�صاب.

�حللبة. هي  �لأم  لدى  �حلليب  �إدر�ر  على  ت�صاعد  �لتي  �لأع�صاب  • من 
 • هل تعلم �أن �ل�صينيون هم �لذين �خرتعو� �لبو�صلة ، ونقلوها بعد ذلك �إىل �لبحارة �لعرب ، �لذين كانو� 
يجوبون �صمال �ملحيط �لأطل�صي وقد قام �أهل �لبندوقية بجلب �لبو�صلة بعد �أ�صفارهم �لتجارية �إىل بالد 

�مل�صرق 
�ملقدوين  �لإ�صكندر  هو  �لعملة  على  �صورة  و�صع  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 
�لألغاز حل  يف  فر�غه  وقت  يق�صي  كان  بونابرت  نابليون  �أن  تعلم  • هل 

دقيقة.  28 ملدة  �ملاء  حتت  تبقى  �ن  ميكنها  �لغو�نا  • �صحلية 

جحا املخادع
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فوائد ال�صاي 
ك�������ص���ف���ت در��������ص������ات 
�أج���ر�ه���ا ع��ل��م��اء من 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات 
�ل�صاي  ت����ن����اول  �أن 
تاأثر  ل����ه  �لأ������ص�����ود 
م�������ص���اد لأن��������و�ع من 

�ل�صرطان.
ه����ذه  يف  و������ص�����ارك�����ت 
ن�صاء من  �ل��در����ص��ات 
خم���ت���ل���ف �لأع�����م�����ار، 
وطلب �لباحثون من 

جمموعة منهن تناول �ل�صاي فقط كم�صروب، و�صمح لالأخريات بتناول �أي 
م�صروب يرغنب به با�صتثناء �ل�صاي.

و�أجرى �لباحثون فحو�صات طبية �صاملة للم�صاركات قبل بد�ية �لدر��صة 
يف  �صاعد  دوري��ة  ب�صورة  �ل�صاي  تناول  �أن  �لنتائج  وبينت  �نتهائها.  وعقب 
هرمون  ��صتقالب  ��صتقر  فمثال  �لهرمونات،  يف  �إيجابية  تغر�ت  ح�صول 

�لإ�صرتوجني يف �أج�صامهن.
و�ملحافظة  �لإ���ص��رتوج��ني  ��صتقالب  يف  �ل�صتقر�ر  ه��ذ�  �أن  �لعلماء  وي��رى 
�ل�صرطان مقارنة  �لن�صاء وقاية �صد  �لطبيعية، �صمن لأج�صام  على ن�صبه 
�ل�صاي،  با�صتثناء  تناولن م�صروبات خمتلفة  �للو�تي  �لأخريات  بامل�صاركات 
�لإ�صابة  �حتمال  من  يزيد  �لهرمون  هذه  تركيز  �رتفاع  �أن  �إىل  ي�صر  ما 

بال�صرطان.

كان ي�صكن بجو�ر جحا رجل غليظ �لظل و�لقلب و�صر�س �لطباع، ود�ئم �لتل�ص�س على بيت جحا وكانت �ذنه 
حادة �ل�صمع لذ� كان جحا يقول لزوجته د�ئما �ن هذ� �لرجل �صتدخله �ذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �صوته وزوجته وكاد ين�صى �لكالم فقد قرر �ن يجعل هذ� �جلار يتوب عن �لتل�ص�س و�لتن�صت 

عليهم فاأتفق وزوجته على �أمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما �ملال�صق للجار وقال لها ب�صوت هادىء يا زوجتي �لعنيدة 
ننام  �ن  ن�صتطيع  و�ي�صا  �أي ل�س يف وج��ود ذهب يف �حلائط  يفكر  �لذهب فلن  لو�صع قطع  �أح�صن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�صتيقظ لل�صفر مع بو�در �لفجر و�ن مل ترغبي يف ذلك �ملكان فعلينا �ن نخبئه د�خل جتويف 

عامود �ل�صرير فاأيهما تف�صلني فقالت دعني �فكر و�صاأخربك بعد �ن ��صتيقظ من �لنوم .
�أخذ �جلار يفكر يف ذلك �لكنز وي�صتعجل �ن ي�صافر جحا وزوجته.. وعند �لفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
�غلقي �لباب جيد�، وجعال �جلار ي�صمع �صوت �غالق �لباب وم�صى جحا ودخلت زوجته �إىل غرفتها بدون �ن 
يدري �جلار ذلك فقد ظن �صفرهما معا..��صرع جحا �إىل �صاحب �ل�صرطة يف �لوقت �لذي جهز فيه �جلار نف�صه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ص�صا يبحث عن �لفتحة يف �حلائط �لتي خباأ فيها جحا �لذهب وقد قام 
بفتح �كرث من مكان يف �حلائط معتمد� على عدم وجود �أحد يف �لبيت وملا ياأ�س قال �ذن �صاأجدها يف جتويف 
عامود �ل�صرير، ودخل �إىل غرفة �لنوم يتح�ص�س عامود �ل�صرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�صر��صتها وتتعارك 
معه عر�كا عنيفا مل يرحمه منه غر دخول �صاحب �ل�صرطة �لذي كان جحا قد ذهب �ليه ليبلغه نية جارهم 
�إىل  �ل�صرطة يف رحلة  �لقب�س عليه لي�صحبه �صاحب  �لقي  بالفعل  �ليوم وهذ� ما حتقق  �ل�صطو على منزله 

�ل�صجن يرتاح فيها جحا من ت�صرفاته �ل�صر�صة.

وفقا خلرب�ء هيئة �خلدمات �ل�صحية �لوطنية �لربيطانية، يعترب 
ل�صرطان  �لأ�صا�صية  �لأعر��س  من  �لتنف�س،  و�صيق  �ملزمن  �ل�صعال 

�لرئة.
�ل�صحية  �خلدمات  هيئة  خرب  �أن  �إىل   ،Express موقع  وي�صر 
�مل�صتمر  �ل�صعال  جتاهل  ع��دم  على  يحثون  �لربيطانية،  �لوطنية 

و�صيق �لتنف�س، لأنهما من �لأعر��س �لأ�صا�صية ل�صرطان �لرئة.
�لأربعة  �ل�صرطان  �أن��و�ع  �أك��رث  �أح��د  هو  �لرئة  �صرطان  لهم،  ووفقا 

�صيوعا، �إىل جانب �صرطان �لثدي و�لقولون و�لربو�صتات.
مرتبطة  �لرئة  ل�صرطان  �لأ�صا�صية  �لأع��ر����س  �خل���رب�ء،  وي�صيف 
بعملية �لتنف�س، و�أهمها �ل�صعال �ملزمن و�صيق �لتنف�س. كما ميكن 

�أن ت�صر �لأعر��س �لتالية �إىل �صرطان �لرئة �أي�صا:

- �لتهابات �جلهاز �لتنف�صي �ملزمنة
- نفث �لدم

- �أمل �أو عدم �لر�حة �أثناء �لتنف�س �أو �ل�صعال
- �ل�صعور بالتعب �ملزمن

- فقد�ن �ل�صهية
- �نخفا�س �لوزن من دون �صبب و��صح

�لتنف�س ل  �صيق  �أو  �مل�صتمر  �ل�صعال  �أن  �لهيئة من  خ��رب�ء  ويحذر 
يجب  ذل��ك  م��ع  ولكن  �ل��رئ��ة.  ب�صرطان  �لإ���ص��اب��ة  بال�صرورة  يعني 
على  �ل��ذي  �حلقيقي،  �ل�صبب  �صيك�صف  �ل��ذي  للفح�س،  �خل�صوع 
�ملبكر  �لت�صخي�س  �أن  كما  �ل��ع��الج.  طريقة  �لأط��ب��اء  يحدد  �صوئه 

ل�صرطان �لرئة يزيد كثر� من فر�س �ل�صفاء و�إطالة �لعمر.

االأطباء يك�سفون عار�سني اأ�سا�سيني ل�سرطان الرئة

�صغري وحيد القرن الأفريقي املهدد بالنقرا�س ب�صبب ال�صيد اجلائر يتجول مع والدته يف حديقة احليوانات الوطنية يف كوبا. ا ف ب


