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ن�صائح ملواجهة خطر 
االنزالق املائي اأثناء القيادة

اأوردت جملة ال�سيارات "اأوتو جازيته" اأن القيادة على طريق زلق باملاء 
اأو الطني خالل ف�سلي اخلريف وال�ستاء يرفع خطر حدوث االنزالق 

املائي الناجت عن فقدان ال�سيطرة ب�سكل جزئي اأو كلي على ال�سيارة.
وملواجهة خطر االنزالق املائي، اأو�ست املجلة االأملانية بتجنب مناورات 
الكبح والتوجيه ال�سديدة، م�سرية اإىل اأن اأنظمة احلماية من االنزالق 
ات�سالها  االإط����ارات  فقدت  اإذا  امل��ائ��ي،  االن���زالق  متنع  ال   ESP مثل 
االأمامي،  املحور  على  املائي  االن��زالق  يحدث  ع��ام  وب�سكل  بالطريق. 

وتتبعها العجالت اخللفية بعد ذلك.
ويراعى اأي�سا عند ال�سري على الطرق املوحلة اأو الزلقة تقليل ال�سرعة 
قدر االإمكان، وجتنب الطرق املتعرجة واملائلة واالنعطافات ال�سديدة 
وال�سغط على دوا�سة الكبح ب�سدة. ولت�سبث اأكرب بالطريق، ينبغي اأال 

يقل عمق مدا�س االإطار عن 6ر1 ملم.

�صيطان البحر مهدد باالنقرا�ض
ت�سطادها دول يف �سرق اآ�سيا ال�ستخدامها يف الطب اإميانا باأنها ت�سفي 
باالنقرا�س،  املهددة  راي  املانتا  اأ�سماك  هي  االأم��را���س..  من  اجل�سد 

واملعروفة ب�"�سيطان البحر العمالق".
ووفقاً ملجلة "املحيطات"، فاإن مانتا راي هو ا�سم ف�سيلة من االأ�سماك 
�سمن اأكرث من 16 األف نوع من االأنواع املهددة باالنقرا�س، اإذ فقدت 

احلياة البحرية نحو 30 باملئة منها، نتيجة لل�سيد الع�سوائي.
تقول طالبة املاج�ستري ال�سابقة بجامعة امللك �سعود للعلوم والتقنية 
اآنا  االأمريكية،  فلوريدا  جامعة  يف  الدكتوراه  وطالبة  "كاو�ست"، 
كون�سيل، اإنَّ اأ�سماك املانتا راي اأو املعروفة بلقب "ال�سيطان" تعترب من 
املياه اال�ستوائية  الف�سيلة من االأ�سماك املوجودة يف  اأنواع هذه  اأكرب 

و�سبه اال�ستوائية بجميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك البحر االأحمر.
وبح�سب املعلومات القليلة املعروفة عنها فاإّن �سمكة املانتا راي: ميكن 
يف  ال�سغرية  الكائنات  على  وتتغذى  اأم��ت��ار،   7 اإىل  زعانفها  ت�سل  اأن 
املياه والتي ت�سمى بالعوالق احليوانية، ولي�ست موؤذية لالإن�سان، كما 

اأن لديها اأحد اأكرب االأدمغة يف العامل.

حزب �صيا�صي بقيادة كيان 
للذكاء اال�صطناعي

احل���زب اال���س��ط��ن��اع��ي ه��و ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة �سيا�سية ج��دي��دة يف 
الدمنارك تلتزم باتباع املن�سة التي و�سعها كيان الذكاء اال�سطناعي 

.Leader Lars املعروف با�سم
اإىل احل�سول على  تتطلع  التي  ال�سيا�سية  االأح��زاب  ومن بني جميع 
مقعد يف الربملان الدمناركي هذا العام، �سيكون احلزب اال�سطناعي 
يف  اجل��دي��د  ال�سيا�سي  احل���زب  وتاأ�س�س  لالهتمام.  اإث���ارة  االأك���رث  ه��و 
 Computer lars فنانني من  )اأي��ار( من قبل جمموعة  مايو 
وهي  الربحية،  والتكنولوجيا غري  للفنون  فيوت�سر  مايند  وموؤ�س�سة 
�سيا�سات  على  املربجمة  اال�سطناعي  الذكاء  �سيا�سات  مكر�سة التباع 
املا�سي  القرن  الهام�سية الدمناركية منذ �سبعينيات  االأح��زاب  جميع 

والتي مل حت�سل على مقعد مطلقاً يف الربملان.
وب�سرف النظر عن الرتويج لوجود الذكاء اال�سطناعي يف ال�سيا�سة، 
يهدف احلزب اأي�ساً اإىل اأن ي�سبح ممثاًل ل� 20 يف املائة من ال�سكان 

الدمناركيني الذين مل ي�سوتوا اأبداً يف االنتخابات.
"نحن منثل  ب��ورد  م��وذر  ملجلة  �ستون�س  اأ�سكر  احل��زب  موؤ�س�س  وق��ال 
اأن ُتنتخب يف الربملان  بيانات جميع االأح��زاب الهام�سية التي حتاول 
�سيا�سية  روؤي��ة  لديهم  الذين  واالأ�سخا�س  مقعد،  لديها  لي�س  ولكن 
املوارد  اأو  امل��ال  ع��ادة ال ميلكون  لكنهم  ي��ودون حتقيقها،  بهم  خا�سة 

للقيام بذلك".
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الهند تطلق �صاروخا يحمل 
ا�صطناعيا قمرا   36

يف  لالإنرتنت  خا�سا  ا�سطناعيا  قمرا   36 يحمل  �ساروخا  الهند  اأطلقت 
يف  احل��رب  ب�سبب  �سهورا  دام  تاأجيل  بعد  االأح���د،  �سباح  من  مبكرة  �ساعة 

اأوكرانيا.
"ون  وكانت عملية االإطالق التي اأجريت من جنوب الهند االأوىل ل�سركة 
يف  الرو�سية  الف�ساء  وكالة  عن  االنف�سال  منذ  لندن،  يف  ومقرها  ويب"، 

مار�س.
وقال اإ�س �سوماناث، رئي�س وكالة الف�ساء الهندية، اإنه مت و�سع 16 قمرا 
ا�سطناعيا يف املدار، معربا عن تفاوؤله باأن "االأقمار الع�سرين املتبقية �سيتم 

ف�سلها باأمان مثل االأقمار ال�16 االأوىل".
من جانبها قالت راجي�سواري بيالي راجاغوباالن، املتخ�س�سة يف الف�ساء 
االإطالق  عملية  اإن  نيودلهي،  يف  ري�سري�س"  "اأوبزرفر  مبوؤ�س�سة  واالأم��ن 
الهندية  الف�ساء  لوكالة  التدريجي  االنفتاح  وتعك�س  للهند  اأهمية  ت�سكل 

على عمالء من القطاع اخلا�س.
واأ�سافت اأن الهند خبرية يف اإطالق اأقمار ا�سطناعية اأ�سغر وحتاول احتواء 

هذه ال�سوق، وتروج نف�سها كمرفق الإطالق االأقمار اال�سطناعية.
لدى �سركة "ون ويب" االآن 462 قمرا ا�سطناعيا يف املدار، لتوفري خدمات 

النطاق العري�س لالإنرتنت حول العامل.
على الرغم من اال�سطراب هذا العام، قالت ال�سركة اإنها ال تزال على امل�سار 
ال�سحيح لتفعيل التغطية العاملية العام املقبل بن�سر 648 قمرا ا�سطناعيا 

كما هو خمطط.

نا�صا ت�صّكل فريقا لدرا�صة 
الظواهر اجلوية الغام�صة

اأعلنت وكالة الف�ساء االأمريكية "نا�سا" 
اخلرباء  م��ن  متخ�س�س  ف��ري��ق  ت�سكيل 
لدرا�سة الظواهر الغريبة، اأي تلك التي 
ظواهر  اأو  ط��ائ��رات  اأنها  على  ت�سّنف  ال 

جوية طبيعية معروفة.
و�سيعمل الفريق على تف�سري   "الظواهر 
اجلوية غري املحددة"، والتي كانت تعرف 
الطائرة  "االأج�سام  ب��ا���س��م  امل��ا���س��ي  يف 

املجهولة". 
و�سي�سم الفريق 16 �سخ�سا، �سيعملون 
املعلومات  لتقييم  ���س��ه��ور،   9 مل���دة  م��ع��ا 
غري  اجل��وي��ة  "الظواهر  ب�ساأن  املتوفرة 
امل�ساهدات  لتف�سري  وال�سعي  املحددة"، 

غري املربرة يف ال�سماء.
فاإن  ب���ي���ان،  يف  "نا�سا"  ذك����رت  ووف��ق��م��ا 
وخرباء  ب��ارزي��ن  علماء  �سي�سم  الفريق 
اال�سطناعي  وال�����ذك�����اء  ال���ب���ي���ان���ات  يف 

والطريان.
واأ�سارت "نا�سا" يف بيانها اإىل اأن الدرا�سة 
الغام�سة،  اجل��وي��ة  بالظواهر  اخلا�سة 
الراأي  و�ست�سارك  االث��ن��ني،  ي��وم  �ستبداأ 
العام بتقرير يت�سمن كافة النتائج التي 
ال�سنة  منت�سف  يف  اإل��ي��ه��ا  ال��ت��و���س��ل  مّت 

القادمة 2023.

 انعكا�ض ال�صم�ض على �صا�صة 
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واخل�����������س�����راوات  ال���ك���ام���ل���ة  احل�����ب�����وب   •
والبقوليات والفواكه

والتوابل واالأع�ساب  والبذور  • املك�سرات 
الرئي�س  امل�����س��در  ه���و  ال��زي��ت��ون  زي���ت   •

للدهون امل�سافة
واملاأكوالت  ال�سمك  اإ���س��اف��ة  ت��ت��م  ك��م��ا   •

البحرية
وم�ستقاته • احلليب 

معتدلة بدرجة  • الدواجن 
يف  واحللويات  احلمراء  اللحوم  توؤكل   •

بع�س االأحيان فقط

 العالج املناعي
ويتوقع اخلرباء اأن يلعب النظام الغذائي 
ويتم  املناعي،  العالج  جن��اح  يف  مهماً  دوراً 
اأنواع  نتائج  يف  للتحقيق  التجارب  تو�سيع 
خمتلفة من االأورام، مبا يف ذلك �سرطانات 

اجلهاز اله�سمي.
ن�سرتها  التي  اجلديدة  الدرا�سة  وبح�سب 
اله�سمي  اجل����ه����از  "اأمرا�س  م��ن��ظ��م��ة 
النظام  ي��رت��ب��ط  املتحدة"،  االأوروب�����ي�����ة 
الغذائي املتو�سطي بتح�سني اأدوية العالج 
التفتي�س  نقاط  مثبطات  امل�سماة  املناعي 
جناحاً  حققت  ال��ت��ي   ،)ICIs( امل��ن��اع��ي��ة 

كبرياً يف عالج �سرطان اجللد.
ت���ق���ول ل������ورا ب����ول����ت، م���وؤل���ف���ة ال���درا����س���ة، 
واأخ�سائية تغذية وطالبة دكتوراه باملركز 
هولندا،  يف  جرونينجن  اجلامعي  الطبي 
لي�س  املناعي  التفتي�س  نقاط  "تثبيط  اإّن 
ب��االأم��ر اجل��دي��د، ولكنه ع��الج مثري، وقد 
على  ال��ب��ق��اء  م���ع���دالت  حت�����س��ني  اإىل  اأدى 
املراحل  يف  ال�سرطان  ملر�سى  احلياة  قيد 

املتقّدمة".
وت�سيف يف ت�سريحات خا�سة ملوقع �سكاي 
اإىل  ال��ع��الج  ه��ذا  اأدى  "لقد  عربية:  نيوز 
تغيري كبري يف ت�سخي�س ال�سرطان، ورغم 
ا�ستجابة  امل��ر���س��ى  جميع  ُيظهر  ال  ذل���ك، 
ي�سابون  وبع�سهم  االأدوي����ة،  لهذه  دائ��م��ة 
ب���اآث���ار ج��ان��ب��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��امل��ن��اع��ة، مثل 

التهاب القولون )التهاب االأمعاء(.

الدرا�سة  ح��اول��ت  ب��ول��ت،  وبح�سب 
الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

للعالج  اجل��م��ي��ع  ي�����س��ت��ج��ي��ب  ال  مل�����اذا   •

املناعي؟
زي������ادة  مي��ك��ن��ن��ا  ك���ي���ف   •

نقاط  مثبطات  فعالية 
التفتي�س املناعية؟

مي����ك����ن  ك�������ي�������ف   •
احل�����د م����ن االآث�������ار 

اجلانبية؟

عالقة اإيجابية
ت��������ق��������ول م�����وؤل�����ف�����ة 

الدرا�سة "يف درا�ستنا، 
ا�ستبيانات  بجمع  قمنا 

ا،  مري�سً  91 من  غذائية 
ع����وجل����وا مب��ث��ب��ط��ات من 
التفتي�س  ن���ق���اط  ط���ري���ق 

امل��ن��اع��ي��ة ل���ل���ورم امل���ي���الين يف 
املراحل املتقّدمة”.

اإيجابية  ارت��ب��اط��ات  راأي��ن��ا  "لقد  وت��ت��اب��ع: 
متو�سطي،  غ��ذائ��ي  من��ط  م��ع  لال�ستجابة 
الفاكهة  ت�����ن�����اول  ن�������س���ب���ة  ف����ي����ه  ت����رت����ف����ع 
واخل���������س����روات وامل���ك�������س���رات واالأ����س���م���اك 
واأط���ع���م���ة احل���ب���وب ال��ك��ام��ل��ة ول���ك���ن هذه 
اللحوم  ت����ن����اول  م����ع  ت����رتاج����ع  ال���ع���الق���ة 

احلمراء وامل�سنعة".
وت�سري بولت اإىل اأّن النظام الغذائي للبحر 
االأبي�س املتو�سط غني بالعنا�سر الغذائية 
مثل اأحما�س اأوميغا 3 الدهنية، واالألياف 
بخ�سائ�سها  امل���ع���روف���ة  وال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول 

املعدلة للمناعة.

فوائد متعددة
ول���دى ���س��وؤال��ه��ا ح���ول م���دى ف��ائ��دة حمية 
اأنواع  ع��الج  يف  املتو�سط  االأب��ي�����س  البحر 
ق��ال��ت موؤلفة  ال�����س��رط��ان��ات،  اأخ�����رى م���ن 
التفتي�س  ن��ق��اط  م��ث��ب��ط��ات  اإّن  ال���درا����س���ة 
ب�����س��ك��ل متزايد  ت�����س��ت��خ��دم  ب��ات��ت  امل��ن��اع��ي��ة 
املرحلة  يف  االأخ���رى،  االأورام  اأن���واع  لعالج 

املتقّدمة، مثل:
اله�سمي اجلهاز  • �سرطانات 

الكلوية اخلاليا  • �سرطان 
غري  اخل����الي����ا  ذو  ال����رئ����ة  ����س���رط���ان   •

ال�سغرية
والرقبة الراأ�س  • �سرطان 

بجامعة  ال��ت��غ��ذي��ة  اأخ�����س��ائ��ي��ة  وت��خ��ت��ت��م 

حديثها  ج��رون��ي��ن��ج��ن 
مل�����وق�����ع �����س����ك����اي ن���ي���وز 
ب���االإ����س���ارة اإىل  ع��رب��ي��ة 
اأعداد  اأّن ثمة تزايد يف 

تظهر  ال���ت���ي  ال����درا�����س����ات 
وج�����ود ���س��ل��ة ب���ني م��ي��ك��روب��ي��وم االأم���ع���اء 
ال��غ��ذائ��ي واال���س��ت��ج��اب��ة للعالج  وال��ن��ظ��ام 
املناعي، الفتة اإىل اأّنه من املحتمل جداً اأن 
تكون نتائج هذه الدرا�سات مو�سع اهتمام 

عديد من مر�سى ال�سرطان يف امل�ستقبل.

البحر  حمية  م��ع  مناف�سة  يف  كيتو 
املتو�سط.. ملن الغلبة؟

�سحي،  غذائي  نظام  اختيار  مهمة  تعترب 
واحدة من اأكرث املهام التي يحر�س النا�س 
انتقائهم  يف  م��ع��ت��م��دي��ن  حت��ق��ي��ق��ه��ا،  ع��ل��ى 
نظام على  التي يحققها كل  الفوائد  على 

حدى.
نظام الكيتو مثاًل، نظام �سائع يرى اتباعه 
اأن����ه ي�����س��اع��د يف ت��ق��ل��ي��ل ال�����س��ه��ي��ة، واإذاب�����ة 

الدهون.
ال��درا���س��ات حت�سنا ق�سري  اأظ��ه��رت  ح��ي��ث 
لدى  ال�سكر  ن�سبة  يف  االأق����ل  ع��ل��ى  امل���دى 

االأ�سخا�س الذين يتبعون الكيتو دايت.
البحر  االأب��ح��اث حمية  رب��ط��ت  على ح��ني 
االأبي�س املتو�سط بتقليل خماطر االإ�سابة 
بال�سكري وارتفاع الكولي�سرتول واخلرف 
و�سرطان  واالك���ت���ئ���اب  ال���ذاك���رة  وف���ق���دان 

الثدي باالإ�سافة اإىل فقدان الوزن وتقوية 
العظام واحلفاظ على قلب اأكرث �سحة.

النظامني  ب��ني  �سريرية  جت��رب��ة  وق��ارن��ت 
الغذائيني من خالل مطالبة 33 �سخ�سا 
كال  بتناول  ال�سكري  م��ر���س  م��ن  يعانون 
مل��دة ثالثة  االآخ���ر،  تلو  النظامني، واح��دا 

اأ�سهر.
امل�������س���ارك���ني،  وزن  ال����ب����اح����ث����ون  وراق���������ب 
وعوامل  ال������دم،  يف  ال�����س��ك��ر  وم�����س��ت��وي��ات 

اخلطر القلبية الوعائية.
وعندما فح�س الباحثون تاأثري احلميتني 
والتي  ال����دم،  يف  ال��ده��ون  م�ستويات  ع��ل��ى 
كان  القلب،  ب��اأم��را���س  االإ���س��اب��ة  يف  ت�سهم 
امل��ت��و���س��ط��ي ه���و الفائز  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 

الوا�سح.
وع��ل��ى ح���ني ي��ع��ت��م��د ال��ك��ي��ت��و ع��ل��ى خف�س 
كميات  وتناول  الكربوهيدرات،  م�ستويات 
ك��ب��رية م��ن ال���ده���ون، ف����اإن ح��م��ي��ة البحر 
تناول  ع���ل���ى  ت����وؤك����د  امل���ت���و����س���ط  االأب���ي�������س 
والفا�سوليا  واخل���������س����روات  ب���ال���ف���واك���ه 
واملك�سرات  ال��ك��ام��ل��ة  واحل���ب���وب  وال��ع��د���س 

والبذور.
ووجدت الدرا�سة اأن معظم النا�س توقفوا 
انتهاء  ب���ع���د  ال���غ���ذائ���ي  ك��ي��ت��و  ن���ظ���ام  ع����ن 

البحث.

�صيخ �صاورما يت�صّبب 
بحادث مروري 

اأنه من ال�سعب جتنب دونر  يبدو 
اأملانيا.  يف  اللحم(  )�ساورما  كباب 
بلحم  املليئة  ال��ل��ف��ائ��ف  اأن  وي��ب��دو 
ال�سوايات  ع��ل��ى  امل��ق��ط��ع��ة  ال�����س��اأن 
يف  تباع  باتت  العمالقة  العمودية 
ك��ل زاوي����ة. وم���ع ذل���ك، ب��ل��غ االأمر 
م����داه م���ع اإح�����دى ال�����س��ي��دات يوم 
�سيارتها  تعر�ست  عندما  اجلمعة، 

حلادث مع اأحد اأ�سياخ الكباب.
امل�����راأة )38  اإن  ال�����س��رط��ة  وق��ال��ت 
جتنب  ت���������س����ت����ط����ع  مل  ع��������ام��������اً( 
اال�سطدام بعقبة غري عادية اأثناء 
قيادة �سيارتها يف بلدة لينز اأم راين 
انتهى  ف��ق��د  ال�����س��غ��رية.  ال�سرقية 
االأمر ب�سيخ الكباب حتت ال�سيارة، 

مما جعلها عاجزة عن احلركة.
ومل يت�سح بعد كيف انتهى املطاف 
بذلك ال�سيخ على الطريق. وقالت 
ال�سلطات اإنه �سيتعني على ال�سرطة 
"زيارة العديد من مطاعم الكباب 

القريبة كجزء من التحقيق".

بيع لوحات ر�صمها 
امللك ت�صارلز يف املزاد 
بيع عدد من اللوحات التي ر�سمها 
امللك ت�سارلز الثالث ملك بريطانيا 
االأ���س��ب��وع اجل���اري،  يف م���زاد علني 
التي  التاريخ  االأوىل يف  امل��رة  وه��ي 
تعر�س لوحات عاهل بريطاين يف 
مزاد. و�سملت اأعمال امللك ت�سارلز 
امللكية  "باملورال"  ل��ق��ل��ع��ة  ل��وح��ة 
والدته  توفيت  حيث  ا�سكتلندا  يف 
 96 بعمر  الثانية  اليزابيث  امللكة 
ع���ام���ا ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي. واأ�����س����ارت 
الربيطانية،  "مرتو"  ���س��ح��ي��ف��ة 
ال�سبت، اإىل اأن املزاد اأقيم اأول اأم�س 
بيعت  اللوحة  تلك  واأن  اخلمي�س، 
بحوايل 5738 جنيها اإ�سرتلينيا 
يزيد  �سعر  وه��و  دوالرا(   6480(
بنحو 10 مرات على �سعر لوحات 
امللك التي بيعت يف املا�سي عندما 
واأقيم  ب��ري��ط��ان��ي��ا.  ع��ه��د  ك���ان ويل 
املزاد الفريد يف قاعة "بونهام�س" 
اال���س��ك��ت��ل��ن��دي��ة ال���ت���ي ع�����ربت عن 
االهتمام  م�����س��ت��وى  م���ن  ده�����س��ت��ه��ا 
خالل  "باملورال"  ق��ل��ع��ة  ب��ل��وح��ة 
امل��زاد ال��ذي جذب ع��ددا كبريا من 
امل���زاي���دي���ن. واأو����س���ح م��دي��ر قاعة 
اأنه عادة  امل��زادات هامي�س ويل�سون 
م��ا ك��ان��ت ت��ب��اع ل��وح��ات ت�سارلز يف 
امل��ا���س��ي م��ق��اب��ل م���ا ب���ني 400 و 
800 جنيه )450-900 دوالر( 
ال�ساحرة  اللوحة  "هذه  م�سيفا: 
بالر�سم  امل��ل��ك  �سغف  ب��ني  جمعت 
ال�سكتلندا..  العميقة  وع��اط��ف��ت��ه 
وجاذبية  ����س���دى  اك��ت�����س��ب��ت  ل��ق��د 
االأحداث  ب�سبب  بالطبع،  خا�سة، 
االأخ��������رية، ول�����س��ت م��ن��ده�����ًس��ا من 

حتقيقها هذا ال�سعر."

درا�صة حديثة تك�صف ب�صرى 
ب�صاأن حمية البحر االأبي�ض
يف اكت�ساف علمي جديد مثري ملحبي النظام الغذائي املتو�سطي، قالت درا�سة 
حديثة اإّن حمية البحر الأبي�ض املتو�سط حت�ّسن معدلت ال�ستجابة للعالج 

�سرطان  يف  تقدم  بدون  احلياة  قيد  على  البقاء  على  وت�ساعد  املناعي، 
اجللد يف املراحل املتقّدمة.

اإىل  ت�ستند  لالأكل،  طريقة  هو  املتو�سطي  الغذائي  والنظام 
التي  الأخ��رى  والبالد  واإيطاليا،  لليونان  التقليدي  الطعام 

النباتية  الأطعمة  ومتثل  املتو�ّسط،  الأبي�ض  البحر  ها  َيحدُّ
اأ�سا�ًسا للحمية الغذائية، مثل:

اأن  اإال  للزجنبيل،  الكثرية  الطبية  الفوائد  من  الرغم  على 
غري  اجلانبية  االآث����ار  بع�س  عليه  ي��رتت��ب  ق��د  منه  االإك��ث��ار 

ال�سارة.
ب�سبب ح�سا�سية من هذه  التي تظهر  االآث��ار اجلانبية،  ومن 
البطن  وان��ت��ف��اخ��ات  امل��ع��دة  االإك���ث���ار منها ح��رق��ة  اأو  اجل����ذور 
اإىل  بكرثة  الزجنبيل  تناول  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كما  واالإ�سهال، 
تزيد من  التي  بع�س اخل�سائ�س  اإىل  باالإ�سافة  الفم،  تهيج 
�سيولة الدم، وهو ما يجب على الن�ساء مراعاته اأثناء فرتات 

احلي�س.
ونظراً الأن الزجنبيل يزيد من اإنتاج اجل�سم لل�سفراء، فاإنه 
املرارة  ح�سوات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  على  يتعني 
احل���ذر م��ن االإك���ث���ار م��ن��ه، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت���اأث���ريه املفيد 

للحوامل، اإال اأنه يجب اأن يتم تناوله اإ�سراف الطبيب.

االآثار اجلانبية 
للإكثار من الزجنبيل
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات

جامعة اأبوظبي تختتم فعاليات ندوة توعوية حول �صرطان الثدي 
فعاليات الندوة نظمت بالتعاون مع كليفلند كلينك اأبوظبي تزامنًا مع �صهر التوعية ب�صرطان الثدي 

ال�صيخة حمدة بنت حممد بن خليفة اآل نهيان تزور بيت والدها حممد بن خليفة بالعني

•• اأبوظبي- الفجر

ب��رع��اي��ة م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك،  
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�س االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
االأ�سرية »اأم االإمارات«، وكجزء من اإ�سهامات اجلامعة 
جامعة  نظمت  املجتمعي،  الوعي  لتعزيز  املتوا�سلة 
اأبوظبي،  كلينك  كليفالند  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي، 
ج���زء م��ن م��ب��ادل��ة ل��ل��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة، وب��دع��م من 
الثدي،  �سرطان  ن��دوة حول  العام،  الن�سائي  االحت��اد 
يف اإطار اجلهود امل�ستمرة الإثراء املعرفة ون�سر الوعي 
"حياة  �سعار  وذل���ك حت��ت  امل��ر���س،  ح��ول  املجتمع  يف 
�سرطان  م�ستجدات  والتوعية:  املعرفة  عرب  �سحية 
اخلرباء  من  جمموعة  مب�ساركة   ،"2022 الثدي 
اأبوظبي  كلينك  كليفالند  م��ن  العامليني  واالأط��ب��اء 
يف  الطبية  االكت�سافات  ب��اأح��دث  اجلمهور  لتعريف 
املخاطر،  تقييم  ي�سمل  مب��ا  ال��ث��دي  �سرطان  بحوث 
العالجية،  اخليارات  واأح��دث  الوراثية،  والفحو�س 
م�ساركة  ال��ن��دوة  و�سهدت  بالكامل.  التعايف  ورح��ل��ة 
كل من �سعادة ال�سيخة الدكتورة موزة بنت طحنون 
كلية  يف  االإدارة  ب��روف��ي�����س��ور  ن��ه��ي��ان،  اآل  حم��م��د  ب��ن 
للكلية  اال�ست�ساري  املجل�س  ورئي�سة  االأع��م��ال  اإدارة 
يف ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي، و���س��ع��ادة ال����رمي ب��ن��ت عبداهلل 
لالأمومة  االأعلى  للمجل�س  العام  االأم��ني  الفال�سي، 

والطفولة. 
وح�سر الندوة �سفراء وممثلون عن �سفارات ال�سويد 
واأ���س��رتال��ي��ا وال���والي���ات امل��ت��ح��دة وب��ي��الرو���س��ي��ا وبنما 

وكو�ستاريكا وبوركينا فا�سو، اإ�سافة اإىل ممثلني من 
جمعية الرعاية ال�سحية الفرن�سية و�سحة. 

ل�سمو  وامتنان  �سكر  كلمة  توجيه  الفعالية  و�سهدت 
حيث  االإمارات"،  "اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
ودورها  االإم���ارات  اأم  �سمو  دع��م  على  ال�سوء  �سلطت 
الوعي  واأهمية تعزيز  االأ�سرة  امل��راأة ودعم  يف متكني 
واالإجنازات  وعاملياً،  حملياً  املجتمعات  بني  ال�سحي 
التاريخية ل�سمو ال�سيخة فاطمة ودورها يف تطوير 
قطاع الرعاية ال�سحية ومبادرات �سموها االإن�سانية 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سحية  الرعاية  لتعزيز  امل�ستمرة 
العامل. األقت الكلمة �سعادة ال�سيخة الدكتورة موزة 

بنت طحنون بن حممد اآل نهيان. 
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ���س��ع��ادة ال�����رمي ب��ن��ت عبداهلل 
الفال�سي: "�ُسعدت بح�سور الندوة التي حملت �سعار 
م�ستجدات  والتوعية:  املعرفة  عرب  �سحية  "حياة 
�سرطان الثدي 2022". ال تقت�سر اأهمية مثل هذه 
الفعاليات على حقيقة اأن املراأة هي العن�سر الرئي�سي 
والوعي  املعرفة  لتعزز  ذل��ك  تتجاوز  بل  امل�ستهدف، 
ح���ول ���س��رط��ان ال���ث���دي، وت��داع��ي��ات��ه ال��ت��ي ق��د توؤثر 
على املجتمع، حيث اأن اأي حتد تواجهه �سحة املراأة 
ب�سكل عام يوؤثر حتماً على املجتمع وعلى االأ�سر ككل، 
الدعامة  باعتبارها  تلعبه  الذي  ال��دور  على  وكذلك 

االأ�سا�سية التي تقوم عليها املجتمعات." 
البلدان  م���ن  االإم�������ارات  دول����ة  "تعترب  واأ����س���اف���ت: 
الرائدة يف خدمات الرعاية ال�سحية املقدمة ملر�سى 
خمتلف  ح��ول  واملعرفة  الوعي  ن�سر  واإن  ال�سرطان، 
اأهمية ك��ب��رية، وه��و جمال  ل��ه  امل���راأة  ج��وان��ب �سحة 

�سمو  من  كبرياً  واهتماماً  ا�ستثنائية  جهوداً  ي�سهد 
فقد  االإمارات"،  "اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
كل  يف  امل��راأة  ومتكني  لتعزيز  نف�سها  �سموها  كر�ست 
العمل  موا�سلة  ال�سحية،  �سيما  ال  احل��ي��اة  ج��وان��ب 
ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا واإط����الق 

اال�سرتاتيجيات التي توفر الدعم لها."
وقال الربوفي�سور وقار اأحمد، مدير جامعة اأبوظبي: 
من  تلقيه  نوا�سل  ال��ذي  الكبري  للدعم  "ممتنون 
االإمارات"  "اأم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
منذ انطالق م�سرية اجلامعة، فدور �سموها رائد يف 
زيادة الوعي حول ال�سحة ورعاية االأطفال ومتكني 
امل����راأة يف دول���ة االإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة، وه��و ما 
يدعم با�ستمرار طموحاتنا من اأجل م�ستقبل اأف�سل 
حيث  �سموها،  جهود  ثمار  نح�سد  ال��ي��وم  نحن  وه��ا 
يف  ريادتها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  توا�سل 
�ستى املجاالت مبا يف ذلك قطاعات التعليم وال�سحة 
با�ست�سافة  ت�سرفنا  لقد  ال��ق��ط��اع��ات.  م��ن  وغ��ريه��ا 
هذه الندوة املهمة مع �سركائنا يف كليفالند كلينك 
اأبوظبي لن�سر الوعي حول �سرطان الثدي واإجراءاته 
الوقائية، حيث تلتزم جامعة اأبوظبي بتو�سيع نطاق 
املجتمع  �سرائح  خمتلف  لت�سمل  التعليمية  ر�سالتها 
يف دولة االإم��ارات يف بادرة تهدف اإىل التاأثري ب�سكل 
بال�سكر  اأفراد املجتمع. ونتوجه  فعال واإيجابي على 
اأبوظبي  كلينك  كليفالند  يف  ال�سركاء  اإىل  اجلزيل 

وكل من �ساهم يف اإجناح هذا احلدث املهم."
وقدم الدكتور نزار الزين، رئي�س االأطباء يف كليفالند 
فيما  الندوة،  خالل  افتتاحية  كلمة  اأبوظبي  كلينك 

رئ��ي�����س معهد  غ��رومب��اي��ر  �ستيفن  ال��دك��ت��ور  حت���دث 
االأورام وجراحة الثدي يف كليفالند كلينك اأبوظبي 
حول تقييم خماطر �سرطان الثدي ودور االإجراءات 
اجلراحية يف عالج �سرطان الثدي. وتناول الدكتور 
رفعت الروا�سدة، م�ست�سار علم الوراثة يف معهد علم 
اأبوظبي  كلينك  كليفالند  يف  واملختربات  االأمرا�س 
الثدي،  ب�سرطان  وارتباطها  ال��وراث��ة  علم  جم��االت 
اال�ست�سارية  خ���ان،  اآ�سيا  ال��دك��ت��ورة  �سلطت  ح��ني  يف 
كلينك  كليفالند  يف  ال�سعاعي  الت�سوير  معهد  يف 
املبكر  الت�سخي�س  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  اأب��وظ��ب��ي، 

والفحو�س الدورية ل�سرطان الثدي.
يف  اال�ست�ساري  الطرابل�سي،  با�سل  الدكتور  واأو�سح 
ع��ل��م االأم���را����س وامل��خ��ت��ربات م��ن امل��خ��ت��رب املرجعي 
اأب���وظ���ب���ي، طبيعة  ك��ل��ي��ن��ك  ك��ل��ي��ف��الن��د  ال��وط��ن��ي يف 
���س��رط��ان ال���ث���دي م���ن م��ن��ظ��ور ع��ل��م االأم����را�����س، يف 
ح��ني ت��ن��اول��ت ال��دك��ت��ورة ن��ي��ك��ول ���س��ريوت��ني، رئي�س 
معهد  التنفيذية،  وال�سحة  ال��وق��ائ��ي  الطب  ق�سم، 
كلينك  كليفالند  يف  الدقيقة  الطبية  التخ�س�سات 
�سرطان  خ��ط��ر  ع��وام��ل  "تعديل  م��و���س��وع  اأب��وظ��ب��ي 
الثدي عرب اأمناط احلياة ال�سحية". و�سلط الدكتور 
با�سل جالد، ا�ست�ساري، اأمرا�س الدم واالأورام مبعهد 
على  ال�سوء  اأب��وظ��ب��ي،  كلينك  كليفالند  يف  االأورام 
واختتم  الثدي.  ل�سرطان  املتاحة  الطبية  العالجات 
ال��دك��ت��ور ف����ادي ج���ي���ارة، رئ��ي�����س ق�����س��م ط��ب االأورام 
االإ�سعاعي، معهد االأورام يف كليفالند كلينك اأبوظبي 
الندوة باحلديث حول "ماهية العالج ال�سعاعي، ملاذا 

ن�ستخدمه لعالج �سرطان الثدي؟"

•• العني - الفجر: 

حممد  بنت  حمدة  ال�سيخة  قامت 
�سلطان  ال�سيخ  يرافقها  خليفة  بن 
ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان و 
بن  حم��م��د  ب��ن��ت  ���س��م��ا  د.  ال�سيخة 
خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان )ب��ي��ت حم��م��د بن 

خليفة( مبدينة العني.
اأق�سام  يف  ال�������س���ي���وخ  جت�����ول  وق�����د 
البيت الذي كان م�سكناً يف املا�سي، 
واأ�����س����ح����ى ال����ي����وم ب���ع���د جت���دي���ده 
جمتمعي  م���رك���ز  اإىل  وحت���وي���ل���ه 

متحف اإبداع ملئ باحليوية.
اأدرج  ال��ب��ي��ت  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
على قائمة اليون�سكو كمعلم اأثري 
اأنحاء  ال�����زوار م���ن ك��اف��ة  ي��ق�����س��ده 

االإمارات باعتباره متحفا للرتاث.
الفعاليات  من  العديد  وي�ست�سيف 
والعملية،  ال��ف��ك��ري��ة  واجل��ل�����س��ات 
ويقدم م�ساحات متنوعة للتوا�سل 

االجتماعي.
ب���ن خليفة  ب��ي��ت حم��م��د  وي��ع��ت��رب 
م��ع��ل��م��ا ت���اري���خ���ي���ا ك���م���وق���ع اإرث�����ي 
ويحوي  ب��ال��ع��ني  ال��ث��ق��ايف  للم�سهد 
معر�سا يحتفي باملا�سي االجتماعي 
وامل��ع��م��اري ل��دول��ة االإم����ارات خالل 
فرتات اخلم�سينات وال�ستينات من 
م�ساحات  وي�����س��م  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن 
الفعاليات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  جم��ت��م��ع��ي��ة 
ال�سنة،  ط��وال  املتنوعة  واالأن�سطة 

ومركزاً لتعليم الفنون.
العام  ال��ب��ي��ت يف  ���س��ي��د  وق����د  ه����ذا 
1958، ليكون داراً لل�سيخ حممد 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
ملوقعه  )1909-1979(، ونظراً 
عليه  تقع  معلم  اأول  اأ�سبح  املميز، 
اأع�����ني امل�����س��اف��ري��ن ال���ق���ادم���ني اإىل 
ال�سيخ  وك��ان  اأب��و ظبي،  م��ن  العني 
اآل ن��ه��ي��ان –  حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
ب�سخ�سية  ي��ت��م��ت��ع    - اهلل  رح���م���ه 
موؤثرة وتاريخية ارتبطت باأحداث 
م��ه��م��ة يف ت���اري���خ اإم������ارة اأب����و ظبي 

لدوره  املتحدة  العربية  واالإم���ارات 
املحوري الفاعل يف جمتمع العني، 

حيزاً  ي�سغل  اأ�سبح  ال��ذي  ومنزله 
يعك�س  ح���ي���ث  امل���ج���ت���م���ع،  ق���ل���ب  يف 

واالإح�سا�س  ب���امل���ك���ان،  االإح�����س��ا���س 
منطقة  �سمن  وال��ه��وي��ة  باملجتمع 

تزخر بالثقافة والتاريخ.
وكان البيت وقت بنائه �ساهداً على 
تاريخ  ال��ك��ب��ري يف  ال��ت��ح��ول  ع�����س��ر 
ثالثينيات  ب����ني  )م�����ا  االإم����������ارات 
الع�سرين(،  ال����ق����رن  و���س��ت��ي��ن��ي��ات 
االأ�ساليب  بتنوع  متيز  ع�سر  وه��و 
تطورت  والتي  وتداخلها  املعمارية 
كونه  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ملحوظ  ب�سكل 
كبري عائلة اآل نهيان، كان املغفور له 
اآل نهيان  ال�سيخ حممد بن خليفة 
ب�سخ�سية موؤثرة وتاريخية  يتمتع 
تاريخ  يف  مهمة  ب��اأح��داث  ارتبطت 
العربية  واالإم���ارات  اأبوظبي  اإم��ارة 
امل���ت���ح���دة ب�����س��ك��ل ع����ام ف�����س��اًل عن 
جمتمع  يف  الفاعل  امل��ح��وري  دوره 
ي�سغل  اأ�سبح  الذي  ومنزله  العني، 
حيزاً يف قلب املجتمع، حيث يعك�س 
واالإح�سا�س  ب���امل���ك���ان،  االإح�����س��ا���س 
منطقة  �سمن  وال��ه��وي��ة  باملجتمع 

تزخر بالثقافة والتاريخ.
املنزل  املجتمعي  النهج  ه��ذا  جعل 
ب��ارزة يف العني. ومع ذلك،  عالمة 
فاإن الن�سب الالمع لل�سيخ الراحل 
حول املنزل اأي�سا اإىل معلم وطني. 
بعناية،  ترميمه  مت  اأن  بعد  االآن، 
ا�ستاأنف بيت حممد بن خليفة اإرثه 
باحلياة  ن��اب�����س  جمتمعي  ك��م��رك��ز 
للمقيمني  اإب����داع����ي����ة  وم�������س���اح���ة 

وال�سياح على حد �سواء.
ال�سيخة  ال��زي��ارة ع��ربت  ويف خ��ت��ام 
ال�سيخة  و  �سلطان  ال�سيخ  و  حمدة 
د. �سما عن بالغ �سعادتهم بالزيارة 
ذكريات  اأج��م��ل  ل��ه  يحملون  مل��ك��ان 
ال�سكر  امل��ح��ب��ة وال�����س��رور وت��ق��دمي 
املكان  ع��ل��ى  ل��ل��ق��ائ��م��ني  وال��ت��ق��دي��ر 
وذل�������ك حل���ر����س���ه���م ع���ل���ى اإب��������رازه 
وحمافظتهم  ال��الئ��ق��ة  ب��ال�����س��ورة 

على اأركانه ووحداته.

بح�سور �سامل بن ركا�ض
مكتبة زايد املركزية ت�صت�صيف 
فعالية للتوعية ب�صرطان الثدي

•• العني - الفجر

االإم�����ارات  م��ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ني  يف  امل��رك��زي��ة  زاي���د  مكتبة  نظمت 
لل�سرطان فعالية  بعنوان "حملة ال�سحة واملجتمع"، احتفاًء ب�سهر التوعية 
من �سرطان الثدي، بح�سور ال�سيخ الدكتور �سامل بن ركا�س رئي�س جمل�س 
اإدارة جمعية االإمارات لل�سرطان، ولطيفة الكويتي مديرة املكتبة، وعدد من 
امل�سوؤولني يف القطاعني ال�سحي والرتبوي، وال�سرطة املجتمعة، واالأمهات 
وطالبات اجلامعات واملدار�س.  وقدمت الدكتورة موزة بن حمرور العامري، 
توام،  م�ست�سفى  يف  الثدي  ق�سم  ورئي�س  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ع�سو 
متنوعة  وحم��اور  الثدي  �سرطان  عن  متنوعة  حقائق  ت�سمنت  حما�سرة 
للتوعية باأهمية الك�سف املبكر عنه وعالجه، وكيفية الدعم الالزم للتوعية 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  من  العديد  م�ساركة  الفعالية  �سملت  كما  بخطورته. 
خالل  م��ن  ال��ت��وع��وي  ال�سحي  امل��ع��ر���س  يف  ال��ع��ني،  مبدينة  وامل�ست�سفيات 
والفحو�سات من قبل  الطبية  باالإ�سافة اىل ركن اخلدمات  جناح خا�س، 
الدم،  بنك  بالتعاون مع خدمات  بالدم  التربع  م�ست�سفى برجيل، ومبادرة 
كما �سهد م�سرح مكتبة زايد املركزية عرو�س ومتارين ريا�سية ومعزوفات 
مو�سيقية قدمها عدد من الفنانني. اإىل جانب عر�س كاأ�س رئي�س الدولة 
ودرع ال��دوري للعام احلايل بالتعاون مع نادي العني اللتقاط ال�سور من 
املكتبة  واإدارة  ركا�س  بن  �سامل  الدكتور  ال�سيخ  قام  املدعوين.  ويف اخلتام 
و�سركاء  اجلهات  تكرمي  اإىل  اإ�سافة  ح��م��رور،  بن  م��وزة  الدكتورة  بتكرمي 

املكتبة وتقدمي �سهادات ح�سور للم�ساركني.

�صرطة اأبوظبي تنفذ ور�صة 
فر�صة اأمل لطالبات التقنية

اأبوظبي �سمن احلملة التوعوية ال�ساملة ملكافحة املخدرات  نفذت �سرطة 
حتت �سعار "فر�سة اأمل" ور�س حول اأ�سرار املخدرات واأثرها على االأ�سرة 
مدى  على  العليا  التقنية  كلية  من  طالبات  توعية  على  ورك��زت  واملجتمع 

ثالث اأيام وذلك يف مبنى اإدارة مكافحة املخدرات بالعني .
املخدرات  مكافحة  مديرية  مدير  الظاهري،  غريب  طاهر  العميد  واأك��د 
الوعي لدى جميع  بن�سر  اأب��و ظبي  �سرطة  اهتمام  االأم��ن اجلنائي  بقطاع 
فئات املجتمع حول اأ�سرار هذه االآفة وخماطرها ، حاثاً على اأهمية  تكاتف 

اجلهات املوؤ�س�سية واملجتمعية للت�سدي للمخدرات .
اأهم  من  تعترب  وامل��دار���س  والكليات  اجلامعات  طلبة  �سريحة  اأن  واأو���س��ح  
ال�سرائح التي تركز عليها �سرطة اأبو ظبي يف خمتلف مبادراتها املجتمعية 
للمخدرات  الت�سدي   يف  املخت�سة  اجلهات  مع  اال�سهام  يف  دوره��م  لتعزيز 
اإدارة  اآف��ة االإدم���ان . وقدمت ال��ور���س   وحمايتهم م��ن  خماطر ال��وق��وع يف 
مكافحة املخدرات يف العني واألقى حما�سراتها املقدم حممد �سليم العامري 
االمارات  دول���ة   اأن  م��وؤك��داً   بالعني   امل��خ��درات  اإدارة مكافحة  نائب مدير 
ع��دد  من  وا�ستعر�س  كبرياُ يف مكافحتها   �سوطاُ  املتحدة قطعت  العربية 
املحاور حول املخدرات وخماطرها  و�سبل الوقاية منها . واأ�سار اإىل اأن غياب 
دور الوالدين، والف�سول وحب التجربة، ورفقاء ال�سوء  هي االأ�سباب  التي  
توؤدي   اإىل الوقوع يف فخ  تعاطي وادمان املخدرات  مو�سحاً اأن رفقاء  ال�سوء 
هم االأخطر يف  حتري�س  ال�سباب ال�سحايا  و�سحبهم  لدائرة التعاطي . 
تاأتي  �سمن جهود �سرطة  والتي  اأم��ل  ح��ول  خدمة فر�سة  �سرحاً  ق��دم  و 
للمتعاطني  ال��ع��ون  ي��د  مل��د  للتاأهيل  الوطني  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون  اأبوظبي 
على  املرتتبة  واالآث���ار  امل��خ��درة  امل��واد  باأ�سرار  والتوعية  للعالج،  املبادرين 
اإدمانها يف خمتلف  و�سائل االإعالم اإىل جانب التعريف باأهدافها واأهميتها 
.وتعرفت طالبات كلية التقنية اأي�سا على حافلة بادر املتنقلة التي حتتوي 
املخدرات  اآف��ة  باأ�سرار  للتوعية  االإي�ساحية  والو�سائل  املعدات  كافة  على 

واالإدمان على �سحة الفرد واالأ�سرة واملجتمع .
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انعكا�ض  ب�سبب  العني  �سبكية  يف  باأ�سرار  مري�سان  اأ�سيب 
ال�سم�ض القوي. وكان كالهما على يقني من اأنهما مل ينظرا 
مبا�سرة اإىل ال�سم�ض، تاركني الأطباء ل�ستنتاج اأن الوهج 

على اأجهزتهم هو ال�سبب.
جهازه  ا�ستخدم  عاما،   30 العمر  من  يبلغ  رجل  واأ�سيب 
اللوحي ملدة اأربع �ساعات على �سرفة مركز للتزلج، بت�سوه 

الروؤية وعانى من �سعوبة يف روؤية الأ�سياء عن بعد. 

ام��راأة تبلغ من العمر  اأخ��رى، وهي  وا�ستخدمت مري�سة 
اأثناء وجودها على ال�ساطئ ملدة ثالث  20 عاما، هاتفها 
منت�سف  يف  ع��م��ي��اء  بقعة  م��ع  وت��رك��ت  متتالية.  ���س��اع��ات 

ب�سرها.
وقال اأطباء العيون االإ�سبان، الذين عاجلوا كال املري�سني، 

اإن هناك حاجة اإىل مزيد من الوعي باملخاطر املحتملة.
انعكا�س  اأن  ال��ط��ب��ي��ة،  ت��ق��اري��ر احل��ال��ة  وك��ت��ب��وا يف جم��ل��ة 
ال�سم�س من االأجهزة االإلكرتونية "يجب اأن ُينظر اإليه'' 
ال�سم�سي  ال�سفراء  البقعة  اعتالل  لتطوير  كعامل خطر 

- وه��ي ح��ال��ة حت��دث ع���ادة فقط ب��ني االأ���س��خ��ا���س الذين 
نظارة  ب��دون  الك�سوف  اأو  ال�سم�س  اإىل  مبا�سرة  ينظرون 
اإن احلالتني، اللتني مل يتم ذكر ا�سم اأي  �سم�سيه. ويقال 

منهما، "االأوىل" من نوعها.
م�ست�سفى  يف  عاما   30 العمر  م��ن  البالغ  ال��رج��ل  وظهر 
 - ثنائي  ت�سوه  مع  كومبو�ستيالل  دي  �سانتياغو  جامعة 
عيب ب�سري يت�سبب يف ظهور اخلطوط امل�ستقيمة ب�سكل 

دائري.
وكان يعاين اأي�سا من ورم عفن مركزي - بقعة عمياء يف 

منت�سف روؤيته - وعانى يف روؤية االأ�سياء بعيدا.
جهاز  من  ال��ق��راءة  يف  �ساعات  اأرب��ع  اأم�سى  يومني،  وقبل 
الكمبيوتر اللوحي اخلا�س به بينما كان يف الهواء الطلق 

يف عطلة تزلج.
وك�سفت عمليات امل�سح اأن الرجل كان لديه "بقعة رمادية 
االأ�سياء  ل���روؤي���ة  ي�����س��ت��خ��دم  ال��ع��ني  م���ن  ج���زء  باهتة" يف 

بتفا�سيل دقيقة - مثل القراءة اأو القيادة.
 20 العمر  من  تبلغ  ام���راأة  ح�سرت  منف�سلة،  حالة  ويف 
عاما اإىل امل�ست�سفى وبها نقطة عمياء مماثلة يف ب�سرها، 

كما كافحت اأي�سا لتمييز االأ�سكال التي كانت بعيدة.
من  ال��ق��راءة  يف  �ساعات  ث��الث  اأم�ست  ال�سابق،  اليوم  ويف 

هاتفها اأثناء تواجدها على ال�ساطئ.
واأظهر م�سح العني اأن املراأة لديها "اآفة �سفراء �سغرية" 
اأم��ر �سروري  وه��و  ال�سبكية  - مركز  ع��ني  ك��ل  بقعة  على 

لروؤية االأ�سياء مثل الوجوه والكلمات املكتوبة بو�سوح.
ك��م��ا ظ��ه��رت ع��ل��ي��ه��ا ن��دب��ة ع��ل��ى ���س��ك��ل ن��ق��ط��ة ع��ل��ى طبقة 
ال�سفرية اخلارجية ل�سبكية عينها - وهو �سروري للوعي 
امل��ك��اين - وط��ب��ق��ة امل�����س��ت��ق��ب��الت ال�����س��وئ��ي��ة ال��ت��ي متت�س 

ال�سوء.
وق���ال ال��دك��ت��ور ج��واك��ني م��ارت��ي��ك��وري��ن��ا وزم�����الوؤه اإن كال 
اأن املر�سى يعانون  اأكدت  املجموعتني من نتائج الفح�س 

من اعتالل البقعة ال�سفراء.
اأنه يتم ت�سغيله عادة من خالل النظر مبا�سرة  ويف حني 
اأولئك الذين  اأنه يحدث بني  اإىل ال�سم�س، فمن املعروف 
للعني  ال���رم���ال دون ح��م��اي��ة  اأو  ال��ث��ل��ج  وق��ت��ا يف  ي��ق�����س��ون 
ال�سوء  املادتني  كلتا  تعك�س  حيث   - �ساطعة  تكون  عندما 

يف العني.
اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  وبعد  ع��الج،  اأي  ال��ذك��ر  املري�س  يتلق  ومل 
من ذلك، حت�سنت الندبات يف عينه. وبعد �سهرين، تعافى 
كانت ال  اأي عالج،  اأي�سا  تتلق  التي مل  واملري�سة،  متاما. 
�سبكية  طبقات  على  وتندب  عمياء  بقعة  من  تعاين  ت��زال 

العني بعد اأ�سبوع واحد.
وبينما حت�سنت بع�س االأعرا�س بعد خم�سة اأ�سهر، ُتركت 

م�سابة بورم عفن طويل االأمد يف عينها اليمنى.
ال�سم�سي  ال�سفراء  البقعة  اع��ت��الل  اأن  االأط��ب��اء  والح��ظ 
حالة  يف  ح��دث  كما   - نف�سه  تلقاء  من  يتح�سن  اأن  ميكن 

الرجل - حيث تلتئم العني من الداخل اإىل اخلارج.
اخلارجية  ب��ال�����س��ب��ك��ي��ة  ال�����س��م�����س  اأ����س���رت  اإذا  ذل����ك،  وم���ع 
ُي��رتك مع نقطة عمياء يف  للمري�س يف وقت الح��ق، فقد 

روؤيته.
الذي  ال�سم�س  �سوء  اإىل  يرجع  ه��ذا  اإن  امل�سعفون  وق��ال 
العني،  م��ن  معني  ج��زء  يف  ال�سوئية  امل�ستقبالت  مي�سح 
اإ�سارات كهربائية يتم  وهي �سرورية لتحويل ال�سوء اإىل 

اإر�سالها اإىل الدماغ ملعاجلتها.

اليمنى  عينهما  يف  اأ���س��واأ  ل�سرر  املري�سني  ك��ال  وتعر�س 
امل�سيطرة، وهو ما قال االأطباء اإنه ي�سري اإىل اأن ال�سم�س 
ت�سببت يف ���س��رر الأن��ه��ا ظ��ال ي��ح��دق��ان يف ال��ه��ات��ف لفرتة 

طويلة اأثناء القراءة.
واأو�سحوا اأنه عندما ت�سرب ال�سم�س �سا�سات التكنولوجيا 
ال�سم�س  بقوة  امل��راآة  ي�سبه  انعكا�سا  ت�سبب  فاإنها  العاك�سة، 

نف�سها.
وبينما قد يتجنب بع�س االأ�سخا�س االنعكا�س عن طريق 
اإمالة اأجهزتهم، قد يزيد البع�س االآخر من �سطوع اأداتهم 

ملقاومة االنعكا�س.
لكن االأطباء حذروا من اأن هذا االأخري ال يقلل من �سطوع 

ال�سم�س التي ت�سرب العني.
االإلكرتونية  االأج��ه��زة  من  ال�سم�س  انعكا�س  اأن  واأ�سافوا 
البقعي  ب��االع��ت��الل  االإ���س��اب��ة  خ��ط��ر  اعتباره"  "يجب 

ال�سم�سي.
وحثوا النا�س على ارتداء النظارات ال�سم�سية عند النظر 
ال�سم�س  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  االأج���ه���زة يف  اإىل 

�ساطعة.

احذر من الوهج! ..

 انعكا�ض ال�صم�ض على �صا�صة الهاتف ميكن اأن يدمر عينيك!

درا�صة تك�صف كيف ميكن للأمهات حماية اأطفالهن من اخلناق!
ويعرف اخلناق باأنه عدوى فريو�سية يف ال�سدر 
ت�سمل  اأع��را���س  م��ع  ال�سغار،  االأط��ف��ال  ت�سيب 
و���س��ع��وب��ة يف  اأج�������س  "نباحي" و����س���وت  ���س��ع��ال 

التنف�س.
ويف حني اأن املر�س �سائع وعادة ما يكون خفيفا، 
اإىل  يحتاجون  امل�سابني  االأط��ف��ال  بع�س  اأن  اإال 

العالج يف امل�ست�سفى ودعم التنف�س.
حامل  ام�����راأة   736 بتجنيد  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ام 
لتجربة مع�ساة ذات �سواهد وق�سموهن اإىل اأربع 

جمموعات.
قيا�سية -  اأو  عالية   - واأخ���ذوا جرعات خمتلفة 

اأو زيت  ال�سمك  اإما  من مكمالت فيتامني )د(، 
والع�سرين  الرابع  االأ�سبوع  من  يوميا  الزيتون 

من احلمل وحتى اأ�سبوع واحد بعد الوالدة.
وك��ان��ت ه��ن��اك 97 ح��ال��ة اإ���س��اب��ة ب��اخل��ن��اق بني 
ك���ان االأطفال  اإج��م��اال.وب�����س��ك��ل ع����ام،  االأط���ف���ال 
معر�سني  ال�سمك  زيت  اأمهاتهم  تناولت  الذين 
خلطر االإ�سابة باخلناق بن�سبة %11، مقارنة 
تناولت  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال  ل���دى   17% بن�سبة 
الذين  االأط��ف��ال  ال��زي��ت��ون.وك��ان  زي��ت  اأمهاتهم 
ت��ن��اول��ت اأم��ه��ات��ه��م ج��رع��ة ع��ال��ي��ة م��ن فيتامني 
بن�سبة  باخلناق  االإ�سابة  خلطر  معر�سني  )د( 

اأولئك الذين  ٪11، مقارنة بن�سبة ٪18 لدى 
تناولت اأمهاتهم اجلرعة القيا�سية من فيتامني 
الدكتور  ق��ب��ل  م���ن  ال��ن��ت��ائ��ج  ت���ق���دمي  )د(.ومت 
للجمعية  الدويل  املوؤمتر  يف  برو�ستاد،  نيكال�س 

االأوروبية للجهاز التنف�سي يف بر�سلونة.
اإىل  اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج  "ت�سري  وق��ال: 
يكون  اأن  ميكن  ال�سمك  وزي��ت  )د(  فيتامني  اأن 
مفيدا �سد اخلناق يف مرحلة الطفولة بجرعات 
عالية مبا فيه الكفاية. وهذه مكمالت رخي�سة 
ن�سبيا ما يعني اأن هذا قد يكون فعاال للغاية من 

حيث التكلفة".

وجدت درا�سة اأن الأطفال الر�سع وال�سغار اأقل عر�سة لالإ�سابة باخلناق اإذا تناولت اأمهاتهم زيت ال�سمك ومكمالت فيتامني )د( اأثناء احلمل.
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�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
املوفق  :حمل  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

للخ�سروات والفواكه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1021093 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة عبداهلل بخيت مبخوت �سنيه املنهايل ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف بخيت مبخوت �سنيه املنهايل

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
�سوات  :جنم  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

خلياطة واالقم�سة الرجالية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:1835757 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سلطان حمزه م�سعود �سليمان الظاهري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عبدالرحمن �سيف علي را�سد حيايى

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :وان كليك للعقارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:4611815 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد مبارك �سيف علي ال�ساحلي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف خالده �سعود مبارك عيظه
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ب�ست  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كري لتلميع ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3729274 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
ام  ال�س�����ادة/ايه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ايه لل�سباكة والتمديدات الكهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3793030 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كارمينا 

لال�سباغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1170289 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جموهرات داميند د�ست
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2844237 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

روال لكوي املالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1198310 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اوف اند 

اون للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3688872 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/1989  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملقاوالت البناء وال�سيانة وادارة العقارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3764707 

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:�سركة كون�سونى ذ.م.م
التخطيط  دائرة  وحدة   41 مكتب   71 ق   14 م  ال�سركة:امل�سفح  عنوان 

العمراين والبلديات - بلدية مدينة ابوظبي واخرين
CN 1028132 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - �ساهد  هادي  ال�سادة/اليوت  تعيني   -  2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/21 

غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205040498
 تاريخ التعديل:2022/10/22

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اال�سم التجاري:اي اك�س بي ام ورلد للمعدات املكتبية - �سركة ال�سخ�س الواحد 
ذ.م.م

عنوان ال�سركة:اأبوظبي - اأبوظبي - مبنى
CN 4143374 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

 - واملحا�سبة  للتدقيق  اجلنيبي  عبداهلل  حممد  ال�سادة/نوال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/10/19  لل�سركة  قانوين  كم�سفي 
العدل  كاتب  لدى  املوثق   ، العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار 

234580E3B748135CC60:بالرقم
 تاريخ التعديل:2022/10/22

املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : بي�ست لت�سليح ميكانيكا ال�سيارات

رخ�سة رقم:CN 2236491 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد ا�سلم عبدالرزاق خان ٪100

تعديل مدير / اإ�سافة حممد ا�سلم عبدالرزاق خان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد طالب ذيبان املن�سورى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بي�ست لت�سليح ميكانيكا ال�سيارات
BEST REPAIR CAR AUTO MECHANICAL

اإىل/ بي�ست لت�سليح ميكانيكا ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
BEST REPAIR CAR   AUTO MECHANICAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : ابراج امليدان للمقاوالت العامة ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1159582 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن م�ساعد �سالح فهيد احلارثى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالرحمن م�ساعد �سالح فهيد احلارثى من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبدالرحمن م�ساعد �سالح فهيد احلارثى من �سريك اإىل مدير

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبدالرحمن م�ساعد �سالح فهيد احلارثى من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح عو�س �سالح �سماخ احلارثى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ابراج امليدان للمقاوالت العامة ذ.م.م

ABRAJ AL MAIDAN GENERAL CONTRACTING L.L.C
اإىل/ اأبراج امليدان للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

ABRAJ AL MAIDAN GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
لل�سيانة  تاي�س  : مالتي  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 3889716 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ مالتي تاي�س لل�سيانة العامة
MULTI TOUCH GENARAL MAINTENANCE

اإىل/ زهرة االإنارة لالأزياء
ZAHRAT AL INARA  FASHION

العربية  الن�سائية  املالب�س  وخياطة  تف�سيل  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل 
)العباءات الن�سائية(  1410906

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين  4329901
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
للمقاوالت  �ستون  �سولد   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
رخ�سة رقم:CN 2089802 قد تقدموا اإلينا بطلب:

اإ�سم جتاري من/ �سولد �ستون للمقاوالت العامه - �سركة ال�سخ�س  تعديل 
الواحد ذ م م

SOLID STONE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ ابو �سيفني للمقاوالت العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 ABU SAIFAIN GENERAL CONTRACTIN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية  فعلى كل من له حق 
االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة 
املدة حيث �ست�ستكمل  انق�ساء هذه  اأو دعوى بعد  اأي حق  غري م�سوؤولة عن 

االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�إعلن عن بيع عقار باملز�د �لعلني

عن طريق �سركة �لإمار�ت للمز�د�ت 
عن طريق �لن�سر بجريدتني ر�سميتني

�لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة - ميناء �لعرب - �لرفاعة - بناية رقم 02 - �سقة 103
يف �لق�سية �لتنفيذية رقم 2022/74

�سكنية  �سقة  عن  عبارة  عقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���س  حممكة  تعلن 
والعائد ملكيتها اىل / ليا ليك�سفيلى وم�ساحتها 2077 قدم مرقع والذي حتمل وثيقة اثبات 
ملكية )2014/06191( ورقم الت�ساعي )601010343( بناء على قرار قا�سي التنفيذ 
�سركة  ، عن طريق   2022/10/26 بتاريخ  تنفيذ   2022/74 رقم  التنفيذية  الق�سية  يف 
االإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا ، علما بان قيمة التاأمني 20%تدفع 
نقدا، فعلى من يرغب باال�سرتاك او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�سركة االإمارات 
للمزادات www.emiratesauction.ae ، وعلى من يرغب باالإعرتا�س عليه مراجعة 

دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.
رئي�س ق�سم �لتنفيذ

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

70448 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�حمد ح�سن عبد�لرز�ق �ل�سديق �لعبيديل  

)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0006854/ 
اإىل املحكوم عليه : اأحمد ح�سن عبدالرزاق ال�سديق العبيديل 

حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 
املنفذ �سركة جمموعة االإمارات لالإت�ساالت )جمموعة ات�ساالت( �س م ع  

يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 32292.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70021 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية  - جمدي جاد �بو �ملجد ع�سر�ن  
�ملرجتعة  �ل�سيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0005126/ 

اإىل املحكوم عليه : جمدي جاد ابو املجد ع�سران 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ خلود نا�سر هالل ابراهيم املازمي  
يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 

ومبا اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك، 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كاالآتي : 

املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 13350.0 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما 
من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة 

�ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70535 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�إخطار عديل

رقم �لت�سديق )2022/19231( 
م�����وج�����ه  االإخ������ط������ار : ول����ي����د ع����ب����دهلل اإب�����راه�����ي�����م ال�������س���ام�������س���ي اإم�������ارات�������ي اجل���ن�������س���ي���ة ه����وي����ة رق���م 
784196635309386  العنوان : راأ�س اخليمة - الظيت اجلنوبي - خلف القيادة العامة لراأ�س 

اخليمة - هاتف : 9777 647 50 971+
امل���وج���ه اإل���ي���ه االإخ����ط����ار : ب��ي��وم��ي ع����ب����دال����رزاق حم��م��د ال��ب��ا���س��ط م�����س��ري اجل��ن�����س��ي��ة ه���وي���ة رقم 

االإقامة  جمهول  الدولة  خارج   : العنوان    7841956637680
املو�سوع انه وبتاريخ �سابق كنتم قد حررمت لنا �سيك رقم 000021 م�سحوب على بنك راأ�س اخليمة 
مببلغ 50،000 خم�سون الف درهما وعند موعد ا�ستحقاق ال�سيك مل يتم �سرفه ب�سبب غلق احل�ساب 
، وحيث اأنكم مل تقوموا ب�سداد املبلغ املذكور حتى تاريخ اإعداد وهذا االإخطار رغم املراجعات الدورية 
املتكررة والوعود الغري جمددية فاإننا نخطركم ب�سرعة �سواء املبلغ املرت�سد بذمتكم والبالغ 50،000 
خم�سون الف درهما خالل مدة اق�ساها ا�سبوع من تاريخه واإال �سن�سطر اأ�سفني التخاذ كافة االإجراءات 

القانونية بحقكم وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف وال�سرر. 
�ملخطر 

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم
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�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:لولودي للزهور ذ.م.م
 G - قطعة C1 حمل GL 16 C عنوان ال�سركة:بناية ال�سيد �سعيد عبد ال

اأبوظبي الباهية القدمية - الطريق ال�سيار ابوظبي - دبي
CN 1692321 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

للتدقيق   ، قانونيون  حما�سبون  بارترنز  ايه  ال�سادة/ام  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/1  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   - واملحا�سبة 
على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية ، املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم:2205032171 -  تاريخ التعديل:2022/10/23
املعني  امل�سفي  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم التوفيق

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم:2364929 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عو�س �سعيد عبداهلل عو�س العامري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف �سقر حممد �سلمان يعقوب احلمادي
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة : رويال جولدن الأعمال االأملنيوم ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 2162889 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد �سمري عبدالعزيز الب�سيونى من �سريك اإىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد �سمري عبدالعزيز الب�سيونى من 49 ٪ اإىل ٪0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / احمد �سمري عبدالعزيز الب�سيونى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / احمد �سمري عبدالعزيز الب�سيونى من 49 ٪ اإىل ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداخلالق على ها�سم على العامرى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 3000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ رويال جولدن الأعمال االأملنيوم ذ.م.م
ROYAL GOLDEN ALUMINUM WORK L.L.C

اإىل/ رويال جولدن الأعمال االأملنيوم - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
ROYAL GOLDEN ALUMINUM WORK - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

اإع����������الن
للنقليات  البومهري   : ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

واملقاوالت العامة
 رخ�سة رقم:CN 1036935 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ البومهري للنقليات واملقاوالت العامة
ALBU MUHAIR TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

اإىل/ �سيتاغونغ للنقليات العامة
CHITTAGONG GENERAL TRANSPORT 

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
مركز �أبوظبي للأعمال )�أبوظبي(

الإعلناتكم فــي 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

فقد املدعو / هزاع نا�سر على �سرور اخليلي 
�سادرة  ا�سهم  �سهادة  اجلن�سية  اإماراتي 
بعدد   "1722960 "ا�سماك  �سركة  من 
االإت�سال  عليه  يجدها  من  �سهم   3000
تليفون  رقم  او  اأعاله  املدونة  بال�سركة 

    0506122240

   فقد�ن �سهادة ��سهم
�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

تغيري ��سـم / ر�جه بخيت �سيف عي�سى �ملن�سوري  
تقدمت املواطنة / راجه بخيت �سيف عي�سى املن�سوري  
بطلب اىل ق�سم التوثيق - اأبوظبي بتغيري ا�سمها من 

)راجه( اإىل )رو�سه(.
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

االعالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

تغيري ��سـم / عليه عبد�لرحمن �سعيد هلل �لنقبي  
هالل  �سعيد  عبدالرحمن  عليه   / املواطنة  تقدمت 
بتغيري  اأبوظبي   - التوثيق  ق�سم  اىل  بطلب   / النقبي 

ا�سمها من )عليه( اإىل )علياء(. 
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 

االعالن ن�سر  تاريخ  من  يوما   15
رئي�س ق�سم �لتوثيق �لعام 

د�ئرة �لق�ساء - �أبوظبي
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�علن حكم بالن�سر 

يف  �لدعوى 22/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف : الدائرة اجلزئية املدنية ال�سابعة رقم 134      

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 128،099.26 درهم )مائة وثمانية وع�سرون الف وت�سعة 
وت�سعون درهم و�ستة وع�سرون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق يف 2020/3/1 وحتى ال�سداد التام، 
ومبلغ 50،000.00 درهم )خم�سون الف درهم( تعوي�سا جابرا عما حلق باملدعي من خ�سائر وما فاته من ك�سب ، والزام املدعي 

عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
املدعي  : عبداهلل بن هادي بن حمد باحلارث - عنوانه : االإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �سارع مرا�سي درايف - 
مبنى برج البحرية املركزي - �سقة 1405 - املطلوب اإعالنه : 1 - �سركة �سمارت ون للخدمات الفنية )�س ذ م م( وميثلها ال�سيد/ 
م�ستاق جافلى - �سفته : مدعي عليه.  مو�سوع االإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2022/1/26 يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ل�سالح / املدعي بقررت املحكمة اإ�سدار قرار منهي للخ�سومة وفقا لن�س املادة 54 من الالئحة التنظيمية 
لقانون االإجراءات املدنية ، وقررت مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 62،099.26 درهم مع 
فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ �سريورة احلكم نهائيا حتى ال�سداد التام ، والزمته بالر�سوم وامل�ساريف و 500 درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

�علن بالن�سر 
يف  �ملنازعة رقم 3698/2022/461 نز�ع حمدد �لقيمة  

املنظورة يف : الت�سوية الودية للمنازعات الثانية ع�سر رقم 761   
مو�سوع املنازعة: املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )79،205.7 درهم( ت�سعة و�سبعون الف درهم ومائتان 

وخم�سة درهم و�سبعة فل�س والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق 
املتنازع : علي الرئي�سي لل�سيانة لعامة �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - دبي - املركز التجاري العاملي - برج ايه بي اي 

ورلد تاور - الطابق الرابع ع�سر - مكتب رقم 1404  
املطلوب اإعالنه : 1- ام ال جي ام �سي للخدمات الفنية �س ذ م م - �سفته : متنازع �سده 

79،205.7 درهم  اأقام عليك��� الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  مو�سوع االإعالن : قد 
بواقع  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  فل�س  و�سبعة  دره��م  وخم�سة  ومائتان  دره��م  الف  و�سبعون  ت�سعة 
12% من تاريخ اال�ستحقاق.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/11/2 ال�ساعة 9.00 �سباحا يف قاعة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س �لق�سم        

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

�علن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم 5297/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 3612/2021 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )329،563.52 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف. 
طالب التنفيذ : غادة بنت دروي�س بن م�سطفى �سرييف - واآخرون

عنوانه : االإمارات - اإمارة ال�سارقة - املجاز - ال�سارقة - �سارع اخلان - مبنى الربج االأول - �سقة 
الق�سباء   قناة   1202/12

املطلوب اإعالنه : حمزه غازي حممود امل�سرتيحي - �سفته : منفذ �سده   
مو�سوع االإعالن : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   329563.52 وق��دره  به 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�علن بال�سند وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم 8939/2022/253 تنفيذ �سيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230 

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة رقم 46-49-51 وال�سادر من ح�ساب املنفذ �سدهما من م�سرف 
االإمارات اال�سالمي بقيمة )60777( 

طالب التنفيذ : املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات - ذ م م  
عنوانه : االإمارات اإمارة ال�سارقة - اخلان - ال�سارقة - �سارع املجاز - مبنى برج االأول - �سقة 1202/12 قناة الق�سباء 

املطلوب اإعالنه : ا�سماعيل عبا�س عبداهلل عي�سى عبداللطيف - �سفته : منفذ �سده   
عنوانه : اإعلن عرب الهاتف املتحرك : 0501022333 

مو�سوع االإعالن : نعلنكم ب�سورة من احلكم مو�سوع التنفيذ املذيل بال�سيغة التنفيذية ونكلفكم بوفاء املطلوب واملذكور 
بالئحة التنفيذ املرفق �سورة منها وذلك خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ت�سليمكم هذا االإعالن واإال فاإن املحكمة 

�ستتخذ االإجراءات القانونية بحقكم. 
 )SMS( و�سيلة التبليغ : ر�سالة ن�سية ق�سرية

رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
70392 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - د�ئرة �لتنفيذ 
�إخطار دفع يف �لق�سية �لتنفيذية

   SHCEXCIBOUNCE2022 /0007084 رقم
اإىل املحكوم عليه / وجدي �سعود �سلفني  - العنوان : ال�سارقة منطقة القا�سمية �سارع وا�سط - بجوار م�سرف االإمارات 

اال�سالمي هاتف رقم 0553887749 
نخطركم من اأنه بتاريخ ................ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه

�سدك ل�سالح املدعي / اجلزيرة للحفريات - ذ م م 
 SHCEXCIBOUNCE2022/0007084 يف الدعوى رقم

املطلوب  اأن احلكم  ، ومبا  املحدد لذلك  الر�سم  ، ودفع  املذكور  املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم  له  املحكوم  اأن  ومبا 
تنفيذه كاالتي : 

)مالحظة : املجمع الكلي يت�سمن ر�سوم التنفيذ ور�سوم اخلدمة االلكرتونية(
 100000 قيمة ال�سيك املطلوب التنفيذ عليها   
2000.0 ر�سوم القيد    

 350.0 ر�سوم اخلدمات االإلكرتونية   
102350.0 املجموع الكلي   

باالإ�سافة اىل قيمة الفائدة بواقع ..... �سنويا اعتبارا من تاريخ اال�ستحقاق يف .../..../.... وحتى متام ال�سداد
مبوجب هذا اأنت مكلف بتنفيذ ماجاء اأعاله خالل 15 يوم من تاريخ اليوم التايل لتبليغكم ، ويف حالة تخلفك عن ذلك 

فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك االإجراءات القانونية. 
توقيع موظف ق�سم �لتنفيذ 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�إعلن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية �لحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0006600 يف  �لدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : هالل خالد م�سامح العرابيد  - جمهول حمل االإقامة  
االإبتدائية  املحكمة  ال�سارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/11/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
املدنية -  مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 6( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف 

الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه.
اأوال : قيد الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظرها والت�سريح باالإعالن 

ثانيا : وقبل الف�سل يف املو�سوع اإحالة املدعي اىل اأحد خرباء الطب ال�سرعي لبيان ن�سبة العاهه امل�ستدمية التي 
حلقت باملدعي نتيجة الواقعة والتي ت�سببت يف عجزه عن العمل والك�سب وممار�سة عملة وت�سببت يف �سياع م�ستقبله 
وم�ستقبل ا�سرته. ثانيا : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 200،000 درهم )مائتي الف درهم( تعوي�سا 
%9 من تاريخ رفع  القانونية بواقع  الزامه بالفائدة  التي حلقت به مع  املادية واملعنوية  �سامال جابرا اال�سرار 

الدعوى حتى متام ال�سداد. رابعا : الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ  2022/10/21

مكتب �خلدمات �لق�سائية      

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 70392
�إعلن منفذ �سده بالن�سر 

حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية - حمكمة �لتنفيذ �ملدنية
�لرو�سة �خل�سر�ء لتجارة �أجهزة �لتكييف  

)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 �إخطار دفع يف �لق�سية رقم 0000752/ 
اإىل املحكوم عليه : الرو�سة اخل�سراء لتجارة اأجهزة التكييف 

العنوان : اإمارة ال�سارقة ، ال�سناعية 6 ، �سارع الثالث ال�سناعي - �سربة رقم 18 
حيث انه بتاريخ قد �سدر احلكم املرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح املدعي 

املنفذ ورثة كامل اأحمد جمال وهم ، 1 - زينب قا�سم �سمحات ، اجلن�سية لبناين 
حممد كامل احمد جمال ، اجلن�سية لبناين ، �سرية كامل احمد جمال ، اجلن�سية لبناين 

رنا كامل احمد جمال ، اجلن�سية لبناين - رانيا كامل اأحمد جمال - اجلن�سية لبناين - يف الق�سية امل�سار اليها اأعاله 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه 

كاالآتي : املجموع الكلي �سامال الر�سوم وامل�ساريف 116425.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اأعاله خالل )15( يوما من تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا 
االإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - املوافق - ال�ساعة - اأمام املحكمة املذكورة. 

ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة �لتنفيذ �ملدنية           

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

70392

�لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحلل �سركة

ا�سم ال�سركة : جاينت �ستار للتجارة )�ض ذ م م(  
3702 ملك ال�سيخه مرمي بنت را�سد ال مكتوم - �سارع ال�سيخ  العنوان : مكتب رقم 
رقم   232068  : الرخ�سة  رق��م   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   - زاي��د 
القيد بال�سجل التجاري : 43139 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�ساد وال�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
2022/10/12 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم  مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2022/10/12 بتاريخ  دب��ي 
امل�سفي املعني كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون العنوان : مكتب 1502 ملك 
 راجو مينون - اخلليج التجاري - هاتف : 2762233-04 فاك�س : 04-4221680 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70197 �لعدد 13679 بتاريخ 2022/10/24 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون
ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب 1502 م��ل��ك راج����و م��ي��ن��ون - اخل��ل��ي��ج ال���ت���ج���اري - ه��ات��ف : 
االإقت�ساد  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-4221680  : فاك�س   04-2762233
جاينت �ستار  اأعاله لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  وال�سياحة يف دبي 
 2022/10/12 للتجارة )�ض ذ م م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/10/12 وعلى من لديه اأي 
اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
للإقت�ساد و�ل�سياحة

70197
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•• ال�شارقة-الفجر:

املجال  “معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب”  يفتح 
41، للقاء النجم امل�سري  ال�  اأمام جمهور دورته 
حوارية  جل�سة  ينظم  حيث  ال�سقا،  اأحمد  املمثل 
موؤلف  خاللها  يتحدث  نوفمرب،   4 اجلمعة  يوم 

م�سل�سل االختيار كاتب ال�سيناريو هاين �سرحان، 
ويتناوالن خاللها جتربتهما االإبداعية ويعر�سان 
كوالي�س اإنتاج اأبرز االأعمال ال�سينمائية والدرامية 

التي �ساركا فيها.
كلمة  �سعار”  ي��ق��ام حت��ت  ال���ذي  امل��ع��ر���س،  ويتيح 
نوفمرب   13-2 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  للعامل” 

اأمام  الفر�سة  ال�سارقة،  اك�سبو  مركز  يف  املقبل 
ال�سابع والدراما  الفن  زواره من ع�ساق ومتابعي 
للممثل  الفنية  التجربة  اإىل  ق��رب  ع��ن  للتعرف 
مر  التي  املحطات  عند  وال��وق��وف  ال�سقا،  اأح��م��د 
االطالع  اإىل  باالإ�سافة  جنوميته،  طريق  يف  بها، 
ا�ستهر  التي  االأعمال  اأب��رز  على رحلته يف تقدمي 

و”تيمور  االأبي�س”،  “اإبراهيم  م���ث���ل  ب���ه���ا، 
و�سفيقة”، و”حرب اإيطاليا”، ومروراً ب� “تيتو”، 
م�سل�سل  يف  م�ساركته  اإىل  و�سواًل  و”اأفريكانو”، 

“االختيار«. 
وي�سع الكاتب هاين �سرحان جمهور املعر�س اأمام 
الدراما  يف  ال�سيناريو  لكاتب  اجل��وه��ري  ال���دور 

وال�سينما، ويك�سف تفا�سيل من جتاربه يف كتابة 
العربية مثل:  الدرامية  االأعمال  اأب��رز  نخبة من 
اأكتاف”،  و و”مل�س  الفتوة”   “ “االأب الروحي”، 
جانب  اإىل  والثالث”،  الثاين  اجل��زء  و”االختيار 
خالل  م��ن  بها  ق��ام  ال��ت��ي  اخلليجية  امل�سل�سالت 
بدر”،  “و�سية  م��ث��ل  احل��ك��اي��ات  م�سنع  ور���س��ت��ه 

من  وغريها   ،”6 و”عنرب  الفنجان”،  و”قارئة 
االأعمال.

ي�سار اإىل اأن املعر�س ي�سهد 1047 فعالية ثقافية 
واإبداعية جتمع نخبة من اأبرز الكّتاب واملبدعني 
وجنوم الفن يف املنطقة العربية والعامل، ويحتفي 

املعر�س هذا العام باإيطاليا �سيف �سرف.

خالل جل�سة حوارية ي�ساركه فيها املوؤلف هاين �سرحان

اأحمد ال�صقا يلتقي جمهوره يف الدورة الـ 41 من ال�صارقة الدويل للكتاب

•• دبـــــي ــ الفجر:

ال�سالمة  ت��ع��زي��ز  يف  ال���دائ���م  �سعيها  �سمن 
“اجلل�سة  دبي  �سرطة  نظمت  العام  واالأم��ن 
احلوارية لل�سرطة املجتمعية” والتي تلعب 
واحل��ف��اظ على  االأم���ن  دورا هاما يف �سمان 
بيئة م�ستقرة لالزدهار والنمو االقت�سادي، 
وذلك من خالل ال�سراكات القوية والتعاون 
مع االأ�سخا�س امل�سوؤولني يف املجتمع املحلي 

واملجموعات الن�سطة،
 ه��ذا وق��د �سم احل���دث ع��دة حلقات نقا�س 
ح��واري��ة ح��ول ع��دد م��ن ال��ن��ق��اط الرئي�سية 
يف  الدولية  االأمنية  التدابري  تطبيق  اأهمها 
املعامل ال�سياحية والوجهات الرتفيهية ودور 

الرتاث والثقافة يف تعزيز ال�سياحة،
حمدان  اهلل  عبد  �سعادة  فيها  �سارك  والتي   
التنفيذي ملركز حمدان  الرئي�س  دمل��وك،  بن 
ال��رتاث، والعميد خلفان  بن حممد الإحياء 
اجلالف، مدير ال�سرطة ال�سياحية يف دبي. 

باالإ�سافة اإىل عدد من ال�سخ�سيات املخت�سة 
بهذا ال�ساأن، 

وعن دور الرتاث والثقافة يف تعزيز ال�سياحة 
االإماراتية  الثقافة  تر�سيخ  اآل��ي��ات  وم��اه��ي 
و���س��ط ه��ذا ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف ق��ال ب��ن دملوك: 
باملو�سم  ي�سمى  ما  اأطلقنا   1997 عام  منذ 

ال�سياحي والذي ميتد على مدار �ستة اأ�سهر 
ابتداء من �سهر اأكتوبر حيث بداأت حكومتنا 
الر�سيدة بالتاأ�سي�س للبنية التحتية لل�سياحة 

يف بلدنا، 
ب��ت��اأم��ني ك��ل االأ���س��ا���س��ي��ات الالزمة  وق��ام��ت 
ل�����س��م��ان م��و���س��م ���س��ي��اح��ي ن��اج��ح مي��ت��د على 
مدار العام ولي�س فقط �سمن فرتة حمددة، 
اأه��م��ه��ا امل�����س��ت��وى ال���ع���ايل ل���الأم���ن واالأم�����ان 
من  ج��زء  ك��ل  يف  اخلدمية  امل��راف��ق  وانت�سار 

اأجزاء الدولة، �سياحية كانت اأو مل تكن.
تقع  امل�سوؤولية حالًيا  باأن  دملوك  بن  واأ�ساف 
يف  العاملة  ال�سياحية  ال�سركات  عاتق  على 
الدولة فهي متتلك اأر�سية خ�سبة وجمهزة 
ب��ال�����س��ي��اح��ة الرتاثية  ل��الرت��ق��اء  ���س��يء  ب��ك��ل 
دولة  با�سم  تليق  التي  بالطريقة  والثقافية 

االإمارات.

رقم واحد  

االآن تناف�س  دب��ي  ب���اأن  دمل���وك  ب��ن  اأ���س��ار  كما 
ع��دد اجلن�سيات  العامل من حيث  اأك��رب دول 
ال��ذي يعك�س  االأم��ر  اأرا�سيها  امل��وج��ودة على 
البيئة املثالية التي اأوجدتها قيادتنا لتوفري 

كل مقومات العي�س الرغيد،
 ويعود هذا النجاح لتجربتنا يف هذا املجال 
كاإماراتيني حقيقيني  نف�سنا  قدمنا  اأننا  هو 
من  الرا�سخة  وتقاليدنا  االأ�سيلة  بعاداتنا 

�سدق واحرتام ونخوة وفزعة. 
ن��ح��ن ن��خ��ط��و ل���الأم���ام ب��ن��ج��اح الأن���ن���ا نرتكز 
الذي  االأ���س��ي��ل  ال�سعبي  امل����وروث  ه���ذا  ع��ل��ى 
واحرتامه  ال�سيف  اك���رام  م��ن  عليه  تربينا 

واالحتفاء به، 
االأوليني وهذا ما ننقله  هذا ما علمنا هلنا 

لعيالنا. 
الرتاث  اإن  بقوله  حديثه  دمل���وك  ب��ن  وخ��ت��م 
ت��اأث��رًيا من الرتاث  واأك��رث  اأه��م  االجتماعي 
اأن يقدم �سورة  امل��ادي حيث ميكن للمتحف 

عن تراث البلد،
 ول��ك��ن ع��ن��دم��ا ت����زرع ق��ي��م��ن��ا وع���ادات���ن���ا بني 
عيالنا فاأنت هنا ت�سمن وجود اأفراد فاعلني 

يف العائلة واملجتمع مًعا، 
ه��ذا وق��د �سم احل��دث ع��دة حلقات حوارية 
و�سالمة  باأمن  تتعلق  خمتلفة  ق�سايا  حول 

املجتمع. 

اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي “دبي للثقافة”، 
القراءة  “�سندوق  م���ب���ادرة  ف��ع��ال��ي��ات  ا���س��ت��م��رار  ع��ن 
2022” حتى 28 اأكتوبر اجلاري، التي تندرج حتت 

م�سروع “مدار�س احلياة”� 
وتقام يف “مردف �سيتي �سنرت” عار�سة 11 كتاباً �سدر 
حديثاً، 7 منها باللغة العربية والبقية باالإجنليزية، 

تنتمي اإىل كافة �سنوف االأدب واملعرفة. 
وت�سعى “دبي للثقافة” من خالل مبادرة “�سندوق 

واإثراء  القراءة،  على  اجلمهور  حتفيز  اإىل  القراءة” 
خم��زون��ه��م امل��ع��ريف وال��ف��ك��ري ع��رب ج��ل�����س��ات نقا�سية 

وور�س عمل تفاعلية،
اإىل  ال�ساعية  للثقافة”  “دبي  اأه���داف  م��ن  يعزز  م��ا   
م�ستدامة  ع��امل��ي��ة  م��دي��ن��ة  دب���ي  اإم����ارة  م��ك��ان��ة  تر�سيخ 

للثقافة والفنون واالآداب. 
وتهدف الكتب اجلديدة اإىل تعزيز القيم الثقافية يف 

املجتمع . 

ال�سرطة املجتمعية يف حوار حول دور الرتاث والثقافة يف تعزيز ال�سياحة

بن دملوك: تراثنا االجتماعي 
�صمان مل�صرية النجاح

ا�صتمرار فعاليات �صندوق 
القراءة 2022 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف عر�ٍس م�سرحي فكاهي هو االأول من نوعه الذي 
�سمن  ف��وق  فما   18 �سن  العمرية من  للفئة  ُي��وّج��ه 
الدويل  ال�سارقة  ال�41 من معر�س  ال��دورة  فعاليات 
يف  اجلمهور  لندن”  “�سقة  م�سرحية  تاأخذ  للكتاب، 
على  ال�سوء  م�سلطة  وال��رتف��ي��ه  ال�سحك  م��ع  رحلة 

ق�سايا جمتمعية هادفة.
على  تقدميها  ي�ستمر  ال��ت��ي  لندن”،  “�سقة  وت��ع��ّد 
ذات  م�سرحية  نوفمرب،   5-3 ب��ني  اأي���ام  ثالثة  م��دار 
ط���اب���ع ك��وم��ي��دي اج��ت��م��اع��ي ت��رف��ي��ه��ي ه�����ادف، وهي 
داخل  ت��دور  التي  املثرية  واالأح���داث  بامل�ساهد  حافلة 
االجتماعية  الق�سايا  العديد من  مع  وتتقاطع  �سقة 

الراهنة.

وامل�سرحية من تاأليف عي�سى اأحمد واإ�سراف عام من 
وي�سارك  اآرت���ي  مو�سى  اإخ���راج  وم��ن  ال��ع��ل��وي،  عي�سى 
فيها كوكبة من النجوم، ومنهم الفنان طارق العلي، 
وال��ف��ن��ان��ة اإل��ه��ام ال��ف�����س��ال��ة، وال��ف��ن��ان ���س��ه��اب جوهر، 
والفنانة  قمر،  مي�س  والفنانة  علي،  جمعة  والفنان 

�سهد �سلمان، والفنان م�سعل العيدان.
عر�ساً   123 بني  من  امل�سرحية  ه��ذه  عر�س  وي��اأت��ي 
اآخر تتنوع ما بني عرو�ٍس م�سرحية وعرو�س راق�سة 
من  وغريها  غنائية  و�سيمفونيات  جوالة  وع��رو���س 
العرو�س التي يقدمها 22 م�ساركاً من 8 دول �سمن 
فعاليات املعر�س، الذي ُيقام يف مركز اإك�سبو ال�سارقة 
خالل الفرتة من 2-13 نوفمرب املقبل، حتت �سعار 
عام  من�سق  املجيني،  خ��ول��ة  للعامل”.وقالت  “كلمة 
دائماً  “نحر�س  للكتاب:  ال���دويل  ال�سارقة  معر�س 

اأفراد املجتمع بكافة �سرائحه،  ا�ستقطاب جميع  على 
للكبار،  ترفيهياً  عر�ساً  نقدم  اأن  العام  ه��ذا  فارتاأينا 
الرتفيه  من  جرعة  بدورهم  ينالوا  اأن  ن�سمن  حتى 
ال�����س��وء على  وال�����س��ح��ك يف ق��ال��ٍب اج��ت��م��اع��ي ي�سلط 

ق�سايا جمتمعية هادفة”.
ومتعة  ت��ع��ل��م  م�����س��اح��ة  امل��ع��ر���س  “ميثل  واأ����س���اف���ت: 
واك��ت�����س��اب خ����ربات وجت�����ارب واط�����الع ع��ل��ى ثقافات 
جديدة، وهذا ما يتج�سد يف امل�سرح كفن واأدب، لهذا 
خم�س�س  فكاهي  م�سرحي  لعمل  ا�ست�سافتنا  ج��اءت 
للكبار الأول مرة يف تاريخ املعر�س، لن�سجع الطاقات 
الفنّية، ونقدم مناذج من اأبرز اأعمال جنوم التمثيل يف 
اأن عر�س امل�سرحية ُيقام يف متام  اإىل  اخلليج”.ُي�سار 
ال�ساعة ال�سابعة وحتى العا�سرة والن�سف م�ساًء، على 

مدار ثالثة اأيام )3-5 نوفمرب(.

اأول م�سرحية كوميدية موجهة للكبار ي�ست�سيفها املعر�ض

»�صقة لندن« بطولة طارق العلي واإلهام 
الف�صالة يف »ال�صارقة الدويل للكتاب 2022«
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العامل اأنحاء  خمتلف  من  جمهور  لدى  تاأثريًا  يحدث  اأن  ا�ستطاع   Squid Game

جونغ جاي: جناح ال�صينما الكورية 
اجلنوبية لي�ض م�صادفة

وكالة  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  احلّبار"  "لعبة  جن��م  وق���ال 
"نحن  تلّقيه اجلائزة:  اأي��ام على  بعد  بر�س  فران�س 
�سعداء جداً الأّن هذا العمل غري الناطق باالنكليزية، 
ا�ستطاع اأن يحدث تاأثرياً لدى جمهور من خمتلف 

اأنحاء العامل".
اأّول ممثل  كونه  تاريخياً  وُيعد فوز يل جونغ جاي 
ال يتحدث االإنكليزية يفوز بهذه اجلائزة املرموقة 
عن دوره يف امل�سل�سل، الذي اأ�سبح اأكرث عمل يحظى 
بن�سب م�ساهدة يف من�سة نتفليك�س للبث التدفقي.

"فران�س بر�س"  التقته  ال��ذي  وق��ال يل جونغ جاي 
"اجلميع  ال��دويل:  ال�سينمائي  تورنتو  مهرجان  يف 
اأتلقى  زل��ت  ���س��ع��داء ج���داً، وم��ا  ك��وري��ا اجلنوبية  يف 
كوريا  اإىل  اأع��ود  "عندما  م�سيفاً:  تهنئة"،  ر�سائل 
اجلنوبية، �ساأتلقى عدداً هائاًل من الطلبات الإجراء 

مقابالت".
اعُترب  ال����ذي  احلّبار"  "لعبة  م�سل�سل  وي��ت��ح��دث 
ن��ق��داً الذع����اً ل��ت��ج��اوزات ال��ن��ظ��ام ال��راأ���س��م��ايل، عن 
456 �سخ�ساً من الفئات االأكرث تهمي�ساً يف كوريا 
اجلنوبية ي�ساركون يف األعاب تقليدية لالأوالد بهدف 
الفوز مببلغ مايل �سخم. وُيقتل اخلا�سرون تباعاً يف 
كل لعبة. وكّر�س "لعبة احلّبار" بهذا االإجناز النجاح 
بعدما  باالنكليزية،  الناطقة  غري  لل�سينما  املتزايد 
�سبقه فيلم "بارا�سايت" للمخرج بونغ جون هو اإىل 

انتزاع جائزة اأو�سكار اأف�سل فيلم عام 2020.
وقال يل: "ال�سينما يف كوريا اجلنوبية كانت حتاول 
منذ فرتة طويلة اإيجاد الو�سفة الناجحة للو�سول 
اإىل جمهور عاملي، وبداأ "لعبة احلّبار" الذي ا�ستغرق 
�سرنا  ال��ي��وم  ذل��ك،  حتقيق  يف  �سنوات  عليه  العمل 

باأ�سداء  كثرية مب�سمون جيد حتظى  اأعمااًل  نرى 
عاملية وتلقى اإ�سادة من النقاد".

ث��ان م��ن امل�سل�سل،  اإن��ت��اج ج��زء  اأُع��ل��ن ع��ن  اأن  و�سبق 
اأّما املخرج  الذي ي�سّكل ظاهرة اجتماعية حقيقية. 
هوانغ دونغ هيوك فهو يف طور اإنهاء �سيناريو اجلزء 
اجلديد، وبح�سب يل جونغ جاي �ستكون ال�سخ�سية 

التي يوؤديها "خمتلفة متاماً" يف املو�سم الثاين.

عالية" "تناف�سية 
قبل طرح م�سل�سل "لعبة احلّبار" وحتقيقه جناحاً 
االإخراج  بداأت م�سرية هوانغ دونغ هيوك يف  عاملياً، 
يف  ل��ل��م��خ��رج  ُع��ر���س  فيلم  اأّول  وه���و  "هانت"،  م��ع 

مهرجان تورونتو ال�سينمائي.
اإث��ارة وجت�ّس�س، يف  اأح��داث العمل، وهو فيلم  ت��دور 
حقبة احلرب الباردة، معيداً تناول اأحداث �سيا�سية 
حقيقية ح�سلت خالل ثمانينيات القرن املا�سي يف 
كوريا اجلنوبية، مبا يف ذلك حماولة اغتيال رئي�س 

البالد وان�سقاق طيار من كوريا ال�سمالية.
وبح�سب يل، تت�سابه بع�س االأفكار املُتناولة يف الفيلم 
مع تلك التي تطرق اإليها "لعبة احلّبار"، من بينها 
مثاًل كيف "ميكن ملجتمع ي�سود بني اأفراده تناف�س 

كبري اأن يدفعهم الإيذاء بع�سهم البع�س".
و�سيبداأ عر�س "هانت"، الذي ت�سّدر �سباك التذاكر 
اأمريكا  ���س��ي��ن��م��ا  ����س���االت  اجل��ن��وب��ي��ة، يف  ك���وري���ا  يف 
ال�����س��م��ال��ي��ة وع���رب م��ن�����س��ات ال��ب��ث ال��ت��دف��ق��ي، يف 2 

دي�سمرب/ كانون االأّول املقبل.

الآخرين" م�ساعر  فهم  يف  "�سهولة 
من  ب��ّد  ال  ك��ان  ثقافية،  خ�سو�سية  الفيلم  ميلك 
اإع����ج����اب اجلماهري  ل��ك�����س��ب  وت��ك��ي��ي��ف��ه��ا  ت��ع��دي��ل��ه��ا 
ال��غ��رب��ي��ة. وت��ل��ق��ى ال��ع��م��ل ب��ع��د ع��ر���س��ه يف مهرجان 
كان ال�سينمائي هذا ال�سيف انتقادات اأّولية مفادها 
كوريا  مواطنو  اإاّل  يفهمها  اأن  ميكن  ال  احلبكة  اأّن 

اجلنوبية.
ُتن�سينا  اأن  ينبغي  ال  الفكرة  ه��ذه  اأّن  يوؤكد  لكّن يل 
"مفهومة  اأّن ثقافة كوريا اجلنوبية اأ�سبحت حالياً 
جيداً يف اخلارج"، بف�سل االت�سال التكنولوجي بني 
التدفقي و�سواًل  ال��ب��ث  و���س��ائ��ط  م��ن  ب���دءاً  ال����دول، 
التوا�سل  ب�����س��ب��ك��ات  وم������روراً  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب  اإىل 

االجتماعي.
من  الكثري  ن�ساهد  اجلنوبية،  كوريا  "يف  واأو���س��ح: 
بالن�سبة  ج��داً  طبيعي  اأم��ر  وه��و  االأجنبي،  املحتوى 
اأكرث  قريباً  حالياً  اأ�سبح  "العامل  م�سيفاً:  اإلينا"، 
اأن  االأج��ن��ب��ي  اجلمهور  على  ي�سعب  يعد  ومل  م��ن��ا، 

يفهم تاريخ كوريا اجلنوبية".
البلدان  ت�سهده  الذي  التطور  مع  "تزامناً  ويتابع: 
البع�س،  بع�سها  م��ن  اأق����رب  ب��ذل��ك  لت�سبح  ك��ل��ه��ا 
ي�سبح من ال�سهل فهم م�ساعر االآخرين، �سواء كانت 
تنطوي على اأمل اأو وجع، الأّننا نعي�س يف عامل يجري 

فيه ت�سارك امل�ساعر ب�سورة �سريعة".

ال�سينما االإيطالية مونيكا  اأيقونة  بدت 
حينما  ال��دائ��م��ة  اأن��اق��ت��ه��ا  يف  بيلوت�سي 
ظ��ه��رت يف زي اأ���س��ود ب��ال��ك��ام��ل م��ع تيم 
بريتون يف مهرجان لوميري ال�سينمائي 
بفرن�سا،  ل��ي��ون  مدينة  يف  ع�سر  ال��راب��ع 
البالغة  االإي��ط��ال��ي��ة  املمثلة  وق��ف��ت  وق��د 
58 ع��اًم��ا، اإىل ج��ان��ب تيم  م��ن ال��ع��م��ر 
ب���ريت���ون احل���ائ���ز ع��ل��ى ج���ائ���زة لوميري 

ظهر يوم ال�سبت املا�سى.
اإنتاج  اإع��ادة  مل�ساهدة  بعدها  توجهوا  ثم 
عام  اإخ��راج��ه  مت  �سامت،  وثائقي  فيلم 
الفرن�سي  امل���خ���رج  ق��ب��ل  م���ن   1895

الراحل لوي�س لوميري.
وكانت مونيكا بيلوت�سي خطفت االأنظار 
فين�سيا  م���ه���رج���ان  ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن 
�سبتمب����ر  ف��ى  ال����دوىل  ال�سينم������ائى 

املا�سى،
املهرجان  خ��الل  ت��األ��ق��ت  بعدما  وذل���ك   
للفنانة  مميز  اأ���س��ود  بف�ستان  بظهورها 
ال��ت��ي ���س��ب��ق و���س��ن��ف��ت ع��ل��ى اأن���ه���ا امل����راأة 
االأك���رث ج��م��ااًل وج��اذب��ي��ة على م�ستوى 
ال���ع���امل يف ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ا���س��ب��ات، اإذ 
حافظت مونيكا على جمالها وجاذبيتها 

يف ظهورها االأخري.
مونيكا  ب����داأت  الت�سعينيات  ب��داي��ة  ف��ى 

م�������س���واره���ا ال���ف���ن���ى، وف�����ى عام 
جنوميتها  ب������داأت   1996

 The مب�ساركتها فى فيلم
 ،A p a r t m e n t

21 من  املركز  احتلت 
ام�������راأة   100 ب����ني 

االأك��������������رث اإث�����������ارة 
الع�سور  ب����ك����ل 

ملجلة  وف������ق������ا 
 M e n ' s
 ،Health

االأوىل  واملرتبة 
الن�ساء  ق���ائ���م���ة  ف����ى 

االأك������رث ج���اذب���ي���ة وف���ق���ا ملجلة 
.2002 عام   AskMen

كالوديو  م���ن  م����رة  الأول  ت���زوج���ت   
كارلو�س با�سو عام 1990 وانف�سال 

بعد 4 اأعوام،
الفرن�سى  ال���ن���ج���م  م����ن  وت�����زوج�����ت   

بعد   1999 ع���ام  كا�سيل  فين�سنت 
 The ق�سة حب جمعتهما فى فيلم

منه  واأجنبت   ،Apartment
و"ليونى"   2004 "ديفا" عام 

عام  وانف�سال   2010 ع��ام 
.2013

مونيكا بيلوت�صي حت�صر 
فعاليات مهرجان 
لوميري بـ )ليون( احلائزة  املمثلة  اأعلنت  حيث  العمر،  دور  على  جويل  اأجنلينا  ح�سلت 

اأنها �ستلعب دور مغنية االأوب��را ال�سهرية ماريا  على جائزة االأو�سكار، 
"ديلى ميل"  ملا ن�سرته �سحيفة  كاال�س، فى فيلم جديد، وذلك وفقا 

الربيطانية.
امل�سرح،  خ�سبة  على  املذهلة  مبجموعتها  االأوبرالية  الفنانة  ا�ستهرت 
حب  ق�سة  ت�سمنت  التي  امل�سطربة  العاطفية  حياتها  اإىل  باالإ�سافة 

مع اليوناين اأر�سطو اأونا�سي�س، الذي تزوج جاكي كينيدي.
ماريا  حياة  م�سوؤولية  اأحتمل  "اإنني  بيان:  يف  ج��ويل  وقالت 

�ساأبذل ق�سارى جهدى ملواجهة  واإرثها على حممل اجلد 
 Tomb Raider جن��م��ة  ذك����رت  ك��م��ا  التحدى"، 

خمرج الفيلم، بابلو الرين، الذى قالت اإنها "اأعجبته 
"اأن  منذ فرتة طويلة"، واأ�سافت االأم ل�ستة اأطفال: 
معه،  ماريا  ق�سة  عن  املزيد  ل��رواي��ة  الفر�سة  ُتتاح 

وب�سيناريو ل�ستيفن نايت، هو حلم".
لعبت جويل دور م�ساهري من قبل: يف عام 1998 
جيا  ماأ�ساوية  اأزي���اء  كعار�سة  البطولة  دور  لعبت 
كاراجني يف جيا ويف عام 2007 لعبت دور جنمة 
كما   ،A Mighty Heart فيلم  يف  ماريانا 

احليوية  ب��ال�����س��ور  ا�ستهر  ال���ذي  امل��خ��رج،  اأدىل 
م��ن قبل  لعبت   ، كينيدي  ج��اك��ي  )ع��ن  ج��اك��ي 

االأم���رية  )ع���ن  و�سبن�سر  ب���ورمت���ان(  ن��ات��ايل 
�ستيوارت(،  كري�ستني  دوره��ا  لعبت  دي��ان��ا، 

بتعليق.
ح�سل ك��ل م��ن ب��ورمت��ان و���س��ت��ي��وارت على 

اأن  ميكن  رمب��ا  لذلك  االأف����الم،  تلك  يف  لعملهما  اأو���س��ك��ار  تر�سيحات 
يحدث ال�سيء نف�سه جلويل مثل كاال�س، وقال الرين: "كان احل�سول 
ال�سينما   ، و�سخ�سًيا  عميًقا  �سغفي  اأك���رث  ب��ني  للجمع  فر�سة  على 

واالأوبرا ، حلًما طال انتظاره".

اأجنلينا جويل تلعب دور مغنية االأوبرا 
ماريا كاال�ض فى فيلم جديد

ُي�سّكل النجاح العاملي الذي حّققه كّل من م�سل�سل "لعبة احلّبار" )Squid Game( وفيلم "بارا�سايت"، نتيجًة جلهد 
�سّناع الأفالم املتحدرين من كوريا اجلنوبية، والذين جنحوا يف تناول مو�سوعي العنف واملناف�سة بالعملني، وذلك 

بح�سب املمثل الكوري يل جونغ جاي الذي حاز اأخريًا جائزة اإميي عن اأف�سل ممثل يف م�سل�سل درامي.
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طبيبة تو�صح �صبب برودة اليدين عند الطفل
اأعلنت الدكتورة اإيرينا زياتيكوفا، اأخ�سائية الغدد ال�سماء، اأن برودة يدي 

الطفل، قد ت�سري اإىل م�سكالت يف الغدة الدرقية.
اليدين  ب��رودة  اأن  اإىل   ،Gazeta.Ru مع  مقابلة  يف  الدكتورة  وت�سري 
امل�ستمرة عند الطفل، ميكن اأن تكون اإ�سارة اإىل م�سكالت يف امدادات الدم 

اأو ا�سطراب عمل اجلهاز الع�سبي الالاإرادي والغدة الدرقية.
الع�سبي  التوتر  خلل  يف  اليدين  ب���رودة  �سبب  يكمن  م��ا  غالبا  وت�سيف، 
الدوراين، اأو ت�سنج الع�سالت واالأوعية الدموية اأو خلل هرموين. واإذا كان 
اأو  لل�سهية  املزمن وفقدان الطفل  التعب  اليدين عالمات  ي�ساحب برودة 

يزداد وزنه اأو يفقد وزنه، فيجب فورا مراجعة الطبيب االأخ�سائي.
"غالبا ما يكون �سبب برودة اليدين خلال يف عمل الغدة الدرقية  وتقول، 
تفرزها.  التي  الهرمونات  نق�س  اإىل  ي��وؤدي  ما  الدرقية،  الغدة  اأي ق�سورا 
الأن هذه الهرمونات تزيد من اإنتاج الطاقة احلرارية من الدهون البنية. 

لذلك عند ق�سور الغدة الدرقية ي�سعر ال�سخ�س بالربد دائما".

ما العلقة بني م�صتوى هرمون الت�صتو�صتريون 
والفريو�ض التاجي امل�صتجد؟

اكت�سف علماء اأمريكيون، اأن الرجال الذين يعانون من انخفا�س م�ستوى 
من  احل��اد  بال�سكل  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  ه��م  الت�ستو�ستريون،  ه��رم��ون 

"كوفيد19-".
اأنه وفقا للعلماء،  اإىل   ،JAMA Network Open وت�سري جملة 
الن�ساء  م��ن  عر�سة  اأك���رث  ه��م  ال��رج��ال  اأن  ال��ب��اح��ث��ني،  م��ن  الكثري  اعتقد 
االأمر  بداية  ال�سبب يف  يربطون  وكانوا  "كوفيد19-".  لالإ�سابة مبر�س 
وجود  جزيئات بروتني ACE2 يف رئتي الرجال، ي�ستخدمها الفريو�س 

لالإ�سابة. بيد اأنهم مل يتمكنوا من اإثبات هذه الفر�سية.
اإذا ك���ان���ت ه���ن���اك ع���الق���ة ب���ني م�����س��ت��وى هرمون  اأج�����ل حت���دي���د م���ا  وم����ن 
امل�ستجد،  التاجي  الفريو�س  بعدوى  لالإ�سابة  واال�ستعداد  الت�ستو�ستريون 
در�س الباحثون احلالة املر�سية ل� 723 مواطنا اأمريكيا اأ�سيبو ا مبر�س 
"كوفيد19-"، قبل ظهور اللقاح امل�ساد للفريو�س التاجي امل�ستجد. وكان 
جميع هوؤالء املر�سى قد اأجروا قبل �سنوات من اإ�سابتهم ب� "كوفيد19-" 

حتليال ملعرفة م�ستوى هرمون الت�ستو�ستريون يف ج�سمهم.
واأظهرت نتائج احل�سابات، اأن الرجال الذين يعانون من انخفا�س م�ستوى 
هرمون الت�ستو�ستريون، اأدخلوا اإىل امل�ست�سفى الإ�سابتهم بال�سكل احلاد من 

"كوفيد19-".
ال�سن،  ال�سباب وكبار  الباحثون، كانت هذه احلالة مالحظة بني  وي�سيف 
واالأ�سخا�س الذين يعانون من عادات �سيئة واأمرا�س مزمنة وكذلك بني 
املر�سى الذي كان م�ستوى الت�ستو�ستريون لديهم اأقل بن�سبة 33 باملئة من 
امل�ستوى الطبيعي. وقد الحظ العلماء اأي�سا، اأن العالج البديل يقلل من 
خطر االإ�سابة بال�سكل احلاد من "كوفيد19-" . لذلك ميكن ا�ستخدامه 

كاأحد مكونات اإجراءات مكافحة االأوبئة.

الظئر؟  هي  • ما 
- احلا�سنة التي تتوىل ح�سانة الطفل ورعايته. 

العتاهيه؟  اأبو  لل�ساعر  احلقيقي  الإ�سم  • ما 
- اإ�سماعيل بن القا�سم 

البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 
- �سكيب اأر�سالن 

الزدواجيه؟  هي  • ما 
- ا�سرتاك عن�سرين يف �سئ واحد. 

الأدمة؟  هي  • ما 
- القرابة وتطلق اأي�سا على ال�سواد يف الب�سرة 

الآجر؟  هو  • ما 
- الطني 

تذوقه. ميكنك  ال  باللعاب  يختلط  مل  اإذا  الطعام  اأن  تعلم  • هل 
اأن متو�سط نوم ال�سخ�س العادي هو 7 دقائق فقط.

وقاطعة. حادة  �سن   42 هو  الدب  ا�سنان  عدد  اأن  تعلم  • هل 
خّمه. من  اأكرب  النعام  طائر  عني  اأن  تعلم  • هل 

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 
الفراولة. من  اأكرث  �سكر  ن�سبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  تعلم  • هل 

اإ�سايف. �سلع  لديهم  الب�سر  من   8% اأن  تعلم  • هل 
املحيطات. يف  موجودة  النباتية  احلياة  من   85% • اأن 

�سهرية. ماركة  وهي  ليف�سيتز.  رالف  هو  احلقيقي  لورين  رالف  • اإ�سم 
اأ�سول  الي�سرى  يده  ي�ستخدم  وي�سمى من  الي�سرى.  اأيديهم  ي�ستخدمون  النا�س  %11 من  اأن  تعلم  • هل 

اأو اأع�سر. واأنا واحد منهم.
منهم. واحد  اأنا  وكذلك  مواليد.  ن�سبة  اأعلى  فيه  تكون  اأغ�سط�س  �سهر  اأن  تعلم  • هل 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

الثعبان الكاذب 
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النعناع 

يعترب النعناع امل�سروب املف�سل واملنع�س الأفراد االأ�سرة. 
وي�ستخدم النعناع للعالج من احتقان احلنجرة وا�سطرابات املعدة واالأمعاء 
تعمل على  اأن  ط��ي��ارة ميكن  زي��وت  ال��ط��ري على  الع�سب  ه��ذا  كما يحتوي 

تخفيف االإجهاد ورفع املعنويات والتخل�س من ال�سعور بال�سيق. 
�سنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�ساب  مع  مبزجه  النعناع  من  اال�ستفادة  وميكن 

�سراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 
ولتح�سني مذاق ال�ساي ميكن اأن ي�ساف النعناع اإليه كما اأن ا�ستخدام النعناع 
االأ�سخا�س  ويو�سى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعالج، 

امل�سابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�سرورة ا�ستخدام النعناع بروية.

فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذائه  امه حزيناً  ايل  فعاد  فائدة  وهناك وال  هنا  قلب احل�سائ�س  واالزه���ار،  اال�سجار  فت�س بني  مكان، 
الذي �ساع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة واال�سدقاء للبحث عن احلذاء لكن ال فائدة فاجتمعوا يتناق�سون 
حتى جاءهم الع�سفور الطنان ال�سغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعالن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�سر الثعبان ع�سري التوت االحمر واخذ يكتب بطرف ذيله االعالن على ورق اال�سجار يف كل 

مكان.
الثعبان  الثلوج وق�سى  الثلج يت�ساقط واختفت معامل االر���س واال�سجارحتت  مر وقت طويل وال فائدة وب��داأ 
�سبقته وخرجت تطل  ان ي�سرتي حذاء جديد، ولكن �سم�سنا اجلميلة  �ستاءه حزين بال حذاء حتى قرر  ايام 
على الغابة فحولت ثلجها االبي�س اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه االثناء �سرخ احلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
اإىل الثعبان ولكن لال�سف انقطعت فردة احلذاء قطع �سغرية  يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها 
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثرياً و�سالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�سرعني خوفاً من غ�سبه اال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
�ساأجعلك وجبتي االن و�ساأ�سنع من جلدك حذاء ايها اجلبان  ما حدث ما حدث فغ�سب الثعبان وقال ح�سناً 
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم.. توقف احلمار ونظر اإىل الثعبان وقال ب�سوته الغريب.. انا ل�ست حماراً 
ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�سب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �سقط منك اثناء طريانك فوق الغابة.. 
وانت ال ت�ستطيع الطريان واي�سا لي�س لك ارجل.. فكيف واين تلب�س احلذاء؟ �سكت الثعبان واخذ يفكر.. وحتى 

االن مازال يفكر!

كافا�سيلي،  ل��ي��ا  ال��رو���س��ي��ة  الطبيبة  اأع��ل��ن��ت 
اأخ�سائية التغذية ال�سحية، اأن اجلوع الدائم 

عالمة من عالمات مر�س خطري.
اأن ا�ستمرار اجلوع هو  اإىل  وت�سري الطبيبة، 
عالمة من عالمات مر�س ال�سكري، التهاب 
االأمرا�س  املعدة، وغريها من  قرحة  املعدة، 

اخلطرية.
ووف��ق��ا ل��ه��ا، اإذا ظ��ه��ر ال�����س��ع��ور ب��اجل��وع بعد 
م�ستمر  ال�سعور  ه��ذا  اأن  اأو  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول 
ال�سكري  م��ر���س  اإىل  ي�����س��ري  ف��اإن��ه  ي����زول  ال 
يف  خلل  خلفية  على  امل��ع��دة  يف  م�سكالت  اأو 

التوازن الهرموين باجل�سم.

وت�سيف، اأحد اأ�سباب اجلوع الدائم يكمن يف 
مركز  يف  يوؤثر  ال��ذي  اللبتني  هرمون  ف�سل 
ال�����س��ع��ور ب��ال�����س��ب��ع. وال��ل��ب��ت��ني، ه���و هرمون 
الدهنية،  االأن�سجة  خاليا  ت��ف��رزه  بروتيني 
ا�ستجابة  االأبي�س،  الدهني  الن�سيج  وخا�سة 
ل���ت���ن���اول ال���ط���ع���ام. ل���ذل���ك ف�����اإن ف�����س��ل هذا 
الأنها  "جائعة"،  اخل��الي��ا  تبقى  ال��ه��رم��ون 
ل��ع��دم ح�سا�سية  ال��غ��ل��وك��وز  ع��ل��ى  ال حت�����س��ل 
ال�سخ�س  اأن  اإىل  ي�سري،  وه��ذا  امل�ستقبالت. 
يعاين من مقاومة االأن�سولني، اأي من النوع 

الثاين من مر�س ال�سكري.
باجلوع  ال��دائ��م  ال�سعور  مو�سحة،  وت�سيف 

ي�سري اأي�سا اإىل ا�سطرابات نف�سية- االإدمان 
باالإفراط  كا�سطراب  ي�سنف  الطعام،  على 

بتناول الطعام.
ووف���ق���ا ل��ه��ا، ي��ج��ب ق��ب��ل ك���ل ���س��يء ا�ستبعاد 
وت�سخي�س  االإج��ه��اد(  )اأك��ل  النف�سي  العامل 
اجلوانب الطبية للم�سكلة. وتن�سح باأن تبداأ 
باأمرا�س  خمت�سني  اأط��ب��اء  مب��راج��ع��ة  اأوال 

اجلهاز اله�سمي والغدد ال�سماء وغريهم.
الفحو�س  ج��م��ي��ع  اج���ت���ي���از  "بعد  وت����ق����ول، 
واالختبارات وت�سخي�س �سبب اجلوع الدائم، 
لتعديل  ال��الزم��ة  االأدوي�����ة  الطبيب  ي�سف 

التوازن الهرموين ومقاومة االأن�سولني".

اجلوع الدائم من علمات مر�ض خطري

زرافة تقف يف حظرية بحديقة حيوان تايبيه ، تايوان.  ا ف ب


