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�لأظافر تك�سف �إ�سابتك بال�سكري
الكثري من  اأن  اإال  �شيوعا،  االأم��را���ض  اأك��ر  ال�شكري من  يعد مر�ض 
االأ�شخا�ض ال يدركون اأنهم يعانون منه لعدم وجود اأعرا�ض وا�شحة، 
ال��ت��ي ق��د تظهر على  اإىل بع�ض االأع���را����ض  امل��ه��م االن��ت��ب��اه  ل���ذا م��ن 

اليدين.
املنتجة  اخلاليا  تكون  عندما  يتطور   2 النوع  من  ال�شكري  مر�ض   
لالأن�شولني يف اجل�شم غري قادرة على اإنتاج ما يكفي من االأن�شولني، 

اأو عندما ال يعمل االأن�شولني الذي يتم اإنتاجه ب�شكل �شحيح.
اأن تكون يديك موؤ�شرا رئي�شيا يف  قد يبدو االأم��ر غريبا، لكن ميكن 
ت�شخي�ض احلالة. خرباء اأكدوا اأن هناك بع�ض العالمات التي يجب 

اأن تنتبه اإليها يف يديك، وحتديدا االأظافر.
درا�شة �شابقة وجدت اأن االأ�شخا�ض الذين يعانون من مر�ض ال�شكري 
اأن��ك قد تالحظ  الدموية، مما يعني  ال��دورة  يعانون من م�شاكل يف 

احمرارا حول االأظافر.

�ل�سكريات �ل�سطناعية خطر حمتمل على �لقلب
اقرتحت درا�شة حديثة مو�ّشعة اأن ا�شتخدام ال�شكريات اال�شطناعية 
لكن  القلب،  باأمرا�ض  االإ�شابة  خماطر  بارتفاع  يرتبط  التحلية  يف 

اخلرباء حثوا على توخي احلذر ب�شاأن هذه النتائج.
وي�شتهلك م��الي��ني م��ن ال��ن��ا���ض ح��ول ال��ع��امل ك��ل ي��وم ه��ذه التحلية 
ا�شتخدامها جزئياً  ويتم  �شودا،  دايت  مثل  اال�شطناعية يف منتجات 
حمل  كانت  البدائل  ه��ذه  �شحة  لكن  ال���وزن،  زي��ادة  لتجنب  كو�شيلة 

جدل منذ فرتة طويلة.
وقام باحثون يف معهد INSERM الفرن�شي بتحليل بيانات اأكر 
من 100 األف �شخ�ض يف فرن�شا، اأبلغوا باأنف�شهم عن نظامهم الغذائي 

واأ�شلوب حياتهم وتاريخهم الطبي بني عامي 2009 و2021.
42 ملغ  %37 من امل�شاركني حمليات ال�شناعية مبتو�شط  وتناول 
يف اليوم، اأي ما يعادل علبة واحدة من التحلية، اأو حوايل ثلث علبة 

�شودا دايت.
1502 م�شكلة قلبية، مبا يف ذلك  وخالل فرتة املتابعة مت ت�شجيل 

النوبات القلبية والذبحة ال�شدرية وال�شكتة الدماغية.
واأظهرت النتائج التي ن�شرتها املجلة الطبية الربيطانية اأن م�شاكل 
القلب حدثت اأكر لدى م�شتخدمي املحليات اال�شطناعية، واأن هذا 
احلايل،  للعام  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقارير  اأح���دث  م��ع  يتما�شى 

والذي ال يدعم ا�شتخدام هذه التحلية كبديل اآمن لل�شكر.

�لنظرة �ل�سلبية ل�سكل �جل�سم ت�ؤثر على �حلمل
لكن  وال��رتق��ب،  ال�شعادة  وق��ت  اأن��ه  على  احلمل  اإىل  ُينظر  م��ا  غالباً 
التي  الطبيعية  اجل�شدية  التغريات  ف��اإن  احل��وام��ل  لبع�ض  بالن�شبة 
الر�شا،  اأن تزيد م��ن خطر ع��دم  ال���والدة ميكن  اأث��ن��اءه وبعد  حت��دث 
الوالدة  بعد  م��ا  اك��ت��ئ��اب  ي��زي��د خطر  م��ا  ال��ذات��ي��ة،  ال�شلبية  وال��ن��ظ��رة 

وا�شطرابات االأكل.
انت�شار  مدى  ملعرفة  حديثة  ا�شتق�شائية  درا�شة  باحثون  اأج��رى  وقد 
عدم الر�شا عن �شكل اجل�شم اأثناء احلمل وبعد الوالدة، �شملت 161 

امراأة اأعمارهن بني 18 و45 عاماً.
من   40% م��ن  اأك���ر  ق��ال��ت  اإك�شربي�ض"،  "ميديكال  مل��وق��ع  ووف��ق��اً 
الن�شاء امل�شاركات اإن احلمل واالإجناب جعلهن ي�شعرن باخلجل ب�شاأن 
االآخرين  تعليقات  اإن  امل�شاركات  ن�شف  من  اأك��ر  وقالت  مظهرهن، 

حول حجم اجل�شم لها تاأثري على �شورتهن الذاتية عن اأج�شامهن.
وكتبت  اأن��ح��ف.  يكن  اأن  يجب  اأن��ه��ن  امل�شاركات  م��ن   60% وتعتقد   
اإحداهن "لقد كان اأمراّ �شعباً حقاً، اأحب اأن اأكون نحيفة، لي�ض لدي اأي 

�شيطرة على اكت�شاب الوزن، لقد ت�شبب ذلك يف القلق واالكتئاب".
ورحبت %82 من امل�شاركات بربنامج يركز على تقبل �شورة اجل�شد 
التدخالت  تكون  اأن  الغالبية  وف�شلت  ال���والدة.  وبعد  احلمل  اأث��ن��اء 
بيئة  يف  اإج��راوؤه��ا  ويتم  متخ�ش�شون،  عليها  يقوم  واأن  افرتا�شية، 
جماعية. وقالت امل�شاركات يف اال�شتطالع اإن اجلوانب ال�شلبية لل�شعي 
للح�شول على �شورة مثالية للج�شم ت�شمل �شعف ال�شحة النف�شية، 
والتحدث  وامل��ال،  الوقت  و�شياع  الريا�شة،  االأك��ل، وممار�شة  وع��ادات 

ال�شلبي عن النف�ض.
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در��سة حديثة: تل�ث �له��ء 
مرتبط ب�سرطانات �لرئة 

تبدو بع�ض ملوثات الهواء اأ�شبه ب�"قاتل خفّي" اإذ ميكن اأن تت�شبب بعدد من 
اآلية �شرحتها  اأ�شخا�ض من غري املدّخنني، من خالل  �شرطانات الرئة لدى 
للعلم  مهمة  "خطوة  فهمها  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ي�شّكل  ال�����ش��ب��ت،  ُن�����ش��رت  درا���ش��ة 

واملجتمع" بح�شب جمموعة من اخلرباء.
اأن  اجلامعية  لندن  كلية  وم��ن  كريك  فران�شي�ض  معهد  م��ن  علماء  واأو���ش��ح 
قطر  تقريباً  ي��ع��ادل  م��ا  اأي   ، ميكرون   2،5 م��ن  )اأق���ل  الدقيقة  اجل�شيمات 
ال�شعرة( التي ُتعترب من اأ�شباب التغرّي املناخي، توؤدي اإىل تغريات �شرطانية 
املوجودة  الدقيقة  اجل�شيمات  ت�شبيه  ومي��ك��ن  التنف�شي.  اجل��ه��از  خ��الي��ا  يف 
الوقود  الناجمة عن  االأدخ��ن��ة  اأو  املركبات  مكابح  غبار  اأو  ال��ع��وادم  غ��ازات  يف 
االأحفوري ب�"قاتل خفّي"، على ما قال لوكالة فران�ض بر�ض ت�شارلز �شوانتون 
ال��ذي مل  البحث  نتائج ه��ذا  ال��ذي عر�َض  من معهد فران�شي�ض كريك، وه��و 
االأوروبية  للجمعية  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  اآخ���رون،  باحثون  بعد  يراجعه 
ذّكر  واإذ  اجل���اري.  اأيلول-�شبتمرب   13 اإىل  باري�ض  يف  املنعقد  االأورام  لطب 
الربوفي�شور �شوانتون باأن �شرر تلوث الهواء معروف منذ مدة طويلة، اأ�شار 
اإىل اأن العلماء مل يكونوا "متاأكدين مما اإذا كان هذا التلوث يت�شبب مبا�شرة 
الباحثون  ودر���ض  كيفية ح�شول ذلك".  وال من  الرئة  ب�شرطان  االإ�شابة  يف 
بدايًة بيانات اأكر من 460 األف �شخ�ض من �شكان اإنكلرتا وكوريا اجلنوبية 
وتايوان، وبّينوا ا�شتناداً عليها وجود ترابط بني التعر�ض لرتكيزات متزايدة 

من اجل�شيمات الدقيقة وزيادة خطر االإ�شابة ب�شرطان الرئة.

مكرب �س�ت يتح�ل �إىل و�سادة
ا�شتخدامه  ميكنك  �شوت  مكرب   Oa
لال�شتلقاء  "ولي�ض  الحت�شانه  كو�شادة 
تواجه  ك���ن���ت  اإذا  مل�������ش���اع���دت���ك  عليه" 

�شعوبات يف النوم.
ت�شغيل  ميكنه  جهاز  جم��رد  لي�ض  املكرب 
النوم،  مو�شيقى  اأو  البي�شاء  ال�شو�شاء 
رفيقك  ل��ي��ك��ون  ال��واق��ع  يف  ف��ه��و م�شمم 
ال�شيء  بع�ض  الغريب  ومن  ال�شرير.  يف 
بك  اخلا�ض  ال�شوت  مكرب  حتت�شن  اأن 
النوم، ولكن من املحتمل  عندما حتاول 
اأن ت��ك��ون ه���ذه ه��ي اخل��ط��وة ال��ت��ال��ي��ة يف 

تطور العالقة مع االأجهزة.
�شوت  مكرب  اأي  مثل  الرفيق  ه��ذا  �شكل 
ذكي بي�شاوي ال�شكل مع اختالف رئي�شي 
املنت�شف  ك��ب��ري يف  ث��ق��ب  ه��ن��اك  واح����د: 
فاإن  وبالطبع،  املنحني.  االأخ��دود  ي�شمى 
اأك����ر نعومة  امل�����واد امل�����ش��ت��خ��دم��ة ت��ك��ون 
اأن  امل���ف���رت����ض  م���ن  الأن  ن���ظ���راً  ول���ي���ون���ة 
رميها  ي��ت��م  وق���د  امل�����ش��ت��خ��دم  يحت�شنها 

وتقليبها اأثناء النوم.
مل�شتخدمي  م���األ���وف���ة  وظ���ائ���ف  وه���ن���اك 
ال�شماعات الذكية، مثل ت�شغيل املو�شيقى 
ولكنها  مبوؤقت،  البي�شاء  ال�شو�شاء  اأو 
"االهتزازات"  ب��ع�����ض  ت�������ش���در  اأي�������ش���اً 

الإبقائك دافئاً وم�شاعدتك على النوم.

�لأرق يهدد من يعان�ن منه 
بالإ�سابة مبر�ض �ل�سكري �ص 23

�أفوكادو: 
اأظهرت درا�شات على احليوانات اأن م�شتخل�شات االأفوكادو 
اأن���واع خمتلفة من اخلاليا  اأو متنع منو  تدمر  اأن  ميكن 
ال�شرطانية، مبا يف ذلك الثدي والقولون والكبد والرئتني 

واحلنجرة و�شرطان الدم واملريء والفم واملبي�ض. 
ت��ك��ون جمموعة  ق��د   ،2019 ع��ام  اأج��ري��ت  وف��ق��ا ملراجعة 
متنوعة من املواد الكيميائية النباتية وم�شادات االأك�شدة 
املوجودة يف االأفوكادو م�شوؤولة ب�شكل جماعي عن مكافحة 

ال�شرطان.

زيت �لزيتون:
زيت الزيتون يرتبط اأ�شا�شا بانخفا�ض خطر الوفاة ب�شبب 

اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.
وجدت درا�شة، ُن�شرت يف "PLOS One" هذا العام، اأن 
زيت الزيتون ي�شاهم يف انخفا�ض خطر االإ�شابة بال�شرطان 

بن�شبة 31 يف املئة.
ل��وح��ظ ت��اأث��ري وق��ائ��ي ق��وي ل��زي��ت ال��زي��ت��ون �شد �شرطان 
وامل�شالك  التنف�شي  واجل��ه��از  اله�شمي  واجل��ه��از  ال��ث��دي 

البولية.

�لقرفة: 
يف  ال�شكر  م�شتويات  خف�ض  على  بقدرتها  القرفة  ت�شتهر 

الدم.
جملة  على   2018 عام  ن�شرت  لدرا�شات  مراجعة  اأثبتت 
القرفة  اأن   ،"Journal of Toxicology"

ومركباتها لها فعالية كبرية يف مقاومة االأورام.
تعمل م�شتخل�شات القرفة على الوقاية من ال�شرطان يف 
مراحل خمتلفة من االإ�شابة، حيث حتاربه عن طريق منع 
الت�شرطن )بدء تكون ال�شرطان( وعن طريق اإعاقة الورم 
اخلبيث )انت�شار اخلاليا ال�شرطانية اإىل اأجزاء اأخرى من 

اجل�شم(.

�لفلفل �لأ�سود:
ي�شتخدم  كما  التوابل"،  ب�"ملك  االأ���ش��ود  الفلفل  يو�شف 

الطب  يف  ����ش���ائ���ع  ب�������ش���ك���ل 
م�شاكل  ل���ع���الج  ال���ت���ق���ل���ي���دي 

واالأنف  االأذن��ني  وا�شطرابات  احلي�ض 
واحلنجرة.

ي�شتهر بخ�شائ�شه امل�شادة لاللتهابات وامل�شكنات، كما اأنه 
يتميز بتاأثرياته امل�شادة لل�شرطان.

�ملوز: 
االأ�شا�شية،  الغذائية  والعنا�شر  لالألياف  كنزا  امل��وز  يعد 

خا�شة فيتامينات ب والبوتا�شيوم واملغني�شيوم.
ويعترب كذلك م�شدرا غنيا مل�شادات االأك�شدة، وبالتحديد 

مركبات الفالفونويد كات�شني وكري�شيتني.
الدفاع  اآل��ي��ات  تقوية  على  ه��ذه  االأك�����ش��دة  م�شادات  تعمل 
اخل�����ل�����وي، مم����ا مي���ث���ل ج��������دارا م���ن���اع���ي���ا ����ش���د االإ����ش���اب���ة 

بال�شرطان.
كما يحتوي املوز على مركبات اأخرى )مثل حم�ض االأوليك 
وجاما �شيتو�شتريول(، التي اأظهرت درا�شات اأنها متنع منو 

خاليا البنكريا�ض وخاليا �شرطان الثدي. 

حتذير من تناول �ملخلالت
ك�����ش��ف ب��ح��ث ع��ل��م��ي اأج���رت���ه امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��امل��ي��ة اخلريية 
ميكن  الن�شوية  غري  املحفوظة  اخل�شروات  اأن  لل�شرطان 

اأن تزيد من خطر االإ�شابة ب�شرطان املعدة.
معاجلة  عملية  اأن���ه  على  ال��ط��ع��ام  حفظ  تعريف  ومي��ك��ن 
الطعام والتعامل معه بطريقة توقف اأو تبطئ ب�شكل كبري 
التلف وجتنب االأمرا�ض التي تنقلها االأغذية مع احلفاظ 

على القيمة الغذائية وامللم�ض والنكهة.
مُتّلح  ما  غالبا  االأق�شى،  احل��د  اإىل  الطعام  عمر  ول��زي��ادة 
اإىل تطور �شرطان  توؤدي  اأنها  ُيعتقد  وُتخلل، وهي عملية 

املعدة، وفقا ل�شحيفة "ديلي اإك�شربي�ض" الربيطانية.
اأن  اأظهرت  لل�شرطان،  اخلريية  العاملية  للموؤ�ش�شة  ووفقا 
م�شتويات امللح املرتفعة تغري لزوجة املخاط الذي يحمي 

املعدة ويعزز تكوين مركبات "اإن نيرتو�شو".
وحتذر جمعية ال�شرطان اخلريية من اأنه "باالإ�شافة اإىل 

ذلك، قد يوؤدي تناول 
امللح بكميات كبرية اإىل 
حتفيز ا�شتعمار احللزونية 
اأق�����وى عامل  ال��ب��واب��ي��ة، وه���ي 

خطر معروف لالإ�شابة ب�شرطان املعدة.
ك��م��ا ث��ب��ت اأن امل�����ش��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة م��ن امل��ل��ح م�����ش��وؤول��ة عن 
تطور  تعزيز  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  االأ�شا�شي  اخل��ل��وي  ال�شرر 
ما  الن�شوية  غري  اخل�شار  اأمثلة  وت�شمل  املعدة.  �شرطان 
وكذلك  واللفت  االأب��ي�����ض  واجل���زر  والبنجر  اجل���زر  ي��ل��ي: 
واخل�ض(  ال�شبانخ  )مثل  اخل�شراء  الورقية  اخل�شراوات 
وامللفوف والربوكلي واجلرجري وخ�شروات االأليوم )مثل 

الب�شل والثوم والكراث(.
وحتتوي اخل�شراوات الن�شوية مثل البطاط�ض والبطاطا 
مقارنة  الكربوهيدرات  من  اأعلى  م�شتويات  على  احللوة 

باخل�شروات غري الن�شوية.
املجلة  يف  ُن�شرت  تاريخية  درا���ش��ة  ك�شفت  �شابق،  وق��ت  ويف 
يتناولون  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���ض  اأن  لل�شرطان  الربيطانية 
نظاما غذائيا منتظما من االأطعمة عالية امللح ي�شاعفون 
يف  ُن�شر  لتقرير  وفقا  املعدة  ب�شرطان  االإ�شابة  خطر  من 

املجلة الربيطانية لل�شرطان.
األف   40 ح��وايل  على  اعتمدت  التي  ال��درا���ش��ة،  وفح�شت 
وال�شرب  ال��ت��غ��ذي��ة  ع�����ادات  ال��ع��م��ر،  م��ن��ت�����ش��ف  ي���اب���اين يف 

والتدخني على مدى 11 عاما.
واأظهرت الدرا�شة اأن خطر االإ�شابة ب�شرطان املعدة لدى 
من  كمية  اأق��ل  على  يح�شلون  الذين  اليابانيني  ال��رج��ال 
امللح كان واحدا من كل األف �شخ�ض �شنويا، وت�شاعف هذا 
اإىل واحد من كل 500 من بني اأولئك الذين لديهم اأعلى 

كمية من امللح.
واأو�شحت الدرا�شة اأن هناك العديد من االأعرا�ض املحتملة 

ل�شرطان املعدة، لكن قد يكون من ال�شعب اكت�شافها.
ووفقا لهيئة ال�شحة العامة الربيطانية )NHS(، ميكن 
اأن يوؤثر �شرطان املعدة على عملية اله�شم، مثل احلمو�شة 
امل����ريء وع�����ش��ر ال��ب��ل��ع وك���رة التج�شوؤ  اأو ارجت����اع  امل��ع��وي��ة 

وال�شعور باالمتالء ب�شرعة كبرية عند تناول الطعام

عقار ث�ري يخفف �أعر��ض 
مر�ض جلدي م�ؤمل

اأعلنت �شركة نوفارت�ض اإن جتربتني 
يف م��راح��ل��ه��م��ا امل���ت���اأخ���رة اأث��ب��ت��ت��ا اأن 
عقارها امل�شاد لاللتهابات كوزنتيك�ض 
خ��ف��ف م��ن اأع���را����ض م��ر���ض جلدي 
نتوءات،  ع��ن��ه ظ��ه��ور  ي��ن��ج��م  م����وؤمل 
للمر�ض  املعتمد  ال��ع��الج  ي�شع  مم��ا 
يف  املبيعات  من��و  تعزيز  م�شار  على 
وذكرت  ال�شوي�شرية.  االأدوية  �شركة 
ال�شركة يف بيان، ال�شبت، اأن الدواء، 
بالفعل  عليه  امل��واف��ق��ة  مت��ت  ال���ذي 
والتهاب  ال�����ش��دف��ي��ة  م��ث��ل  حل����االت 
�شريعا  حت�����ش��ن��ا  اأظ���ه���ر  امل���ف���ا����ش���ل، 
وم�شتمرا حلاالت املر�شى امل�شاركني 
يف ال��ت��ج��رب��ت��ني مم���ن ي���ع���ان���ون من 
القيحي.  ال��ع��رق��ي��ة  ال��غ��دد  ال��ت��ه��اب 
املر�ض  اأن  ال�������ش���رك���ة  واأو�����ش����ح����ت 
اجل��ل��دي امل����وؤمل ال���ذي ال ت��ت��وف��ر له 
�شوى القليل من العالجات ي�شيب 
ح��وايل واح��د باملئة من النا�ض غري 
واإىل  ت�شخي�شه.  ال�����ش��ع��ب  م��ن  اأن 
جانب عقار اإنرتي�شتو لعالج ق�شور 
ال��ق��ل��ب، ي��ع��د ك��وزن��ت��ي��ك�����ض م���ن بني 
الرئي�شية  االإي���رادات  منو  حمركات 
ل�شركة نوفارت�ض اإذ ارتفعت مبيعات 
هذا املنتج 9 باملئة لت�شل اإىل 1.28 
مليار دوالر خالل الربع من مار�ض 
اإىل يونيو. وقالت نوفارت�ض اإن نتائج 
مت  التجربتني  من  الثالثة  املرحلة 
اأوروب���ا،  يف  ال�شلطات  اإىل  تقدميها 
اجلهات  اإىل  اأي�شا  تقدميها  و�شيتم 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف ال���والي���ات 
على  للح�شول  ال��ع��ام  ه���ذا  امل��ت��ح��دة 
لعالج  ال��ع��ق��ار  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ت�شريح 

هذا املر�ض.

�حذر �لقه�ة �إذ� كنت 
تعاين من هذه �لأعر��ض

نيفيدوفا،  ناتاليا  الدكتورة  حددت 
خبرية التغذية الرو�شية االأ�شخا�ض 
تناول  ع��ن  االمتناع  عليهم  ال��ذي��ن 
ال���ق���ه���وة. واأ������ش�����ارت اخل���ب���رية اإىل 
وفوائدها  القهوة  اأهمية  رغ��م  اأن��ه 
للج�شم، اإال اأن هناك فئة من النا�ض، 
�شلبية  ع���واق���ب  م���ن  ي���ع���ان���ون  ق���د 
لوكالة  ح���دي���ث  يف  وق���ال���ت  م��ن��ه��ا. 
الرو�شية   Nation News
العواقب  اأن  "اأعتقد  ل���الأن���ب���اء: 
ال�شلبية مرتبطة باالإفراط بتناول 
القهوة، اأو اأن هذه الفئة من النا�ض 
الكافيني".  ح�شا�شية  تتحمل  ال 
ت�شبب  ق���د  ال��ق��ه��وة  اأن  واأ����ش���اف���ت 
م�شكالت لالأ�شخا�ض الذين يعانون 
الع�شبي،  ال��ق��ول��ون  م��ت��الزم��ة  م��ن 
الغثيان  ت���ن���اول���ه���ا  ي�����ش��ب��ب  ح���ي���ث 
واالإ�شهال، م�شرية اإىل اأن القهوة ال 
ولها  م�شرطنة،  م��واد  على  حتتوي 
من  وتقلل  لل�شحة،  وق��ائ��ي  ت��اأث��ري 
خطر االإ�شابة بعدد من االأمرا�ض 

اخلطرية.

�أطعمة غري مت�قعة ت�ساعدك 
على �ل�قاية من �ل�سرطان

تطور  �أو  منع  يف  �أ�سا�سيا  دور�  يلعب  �لغذ�ئي  �لنظام  �أن  �ملعروف  من 
��ستهالك بع�ض �لأطعمة  زيادة  �إن  �ل�سرطان. ويقول خرب�ء 

بـ"مر�ض  �لإ�سابة  خماطر  تقليل  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن 
د�يج�ست"،  "هيلث  موقع  ذكر  ما  وح�سب  �لع�سر". 

�أكرث  من  �لوقاية  ميكن  �أنه  وجدت  �لأبحاث  فاإن 
من 50 يف �ملئة من جميع ت�سخي�سات �ل�سرطان 

جميع  من  �ملئة  يف   30 جانب  �إىل  ووفايته، 
بالأطعمة  �ملرتبطة  �ل�سرطان  ــالت  ح

�لتي نتناولها.
بع�ض  ــاك  ــن ه �أن  ــدر  ــ�ــس �مل ـــح  ـــس و�أو�

على  تـــتـــوفـــر  ـــي  ـــت �ل ـــة  ـــم ـــع �لأط
"�لربوتينات  �لأ�سا�سية  �ملغذيات 
و�لدهون"  ــكــربــوهــيــدر�ت  و�ل
وعلى �ملركبات �ملعززة لل�سحة، 
خطر  ــن  م تــقــلــل  يجعلها  ــا  مم
ول�سيما  بالأمر��ض،  �لإ�سابة 

�ل�سرطان.

الدجاج  و  اللحوم  عن  بديل  املجمد  الدجاج  النا�ض  من  الكثري  يعترب 
الطازج فيقبلوا على �شرائه و لكن دون علم منهم اأن له اأ�شرار �شحية 
وخيمة من بينها االإ�شابة بداء ال�شكري ،و اأمرا�ض القلب و لكن ملاذا 
ما  ،و  بال�شحة  ي�شر  مل��اذا  ،و  املجمد  الدجاج  على  االقبال  ن�شبة  زادت 
اأ�شراره ..؟ هذا ما �شتجيب عنه تف�شياًل ال�شطور التالية  هي جميع 

لهذه املقالة .
اأ�شباب االأقبال على �شراء الدجاج املجمد .. يلجاأ الكثري من النا�ض اإىل 
الطازج  الدجاج  مع  مقارنة  الثمن  رخي�ض  الأنه  املجمد  الدجاء  �شراء 
كما جاء �شعره منا�شباً يف ظل ارتفاع غري م�شبوق الأ�شعار اللحوم 
اإنه  البلدان كما  الغذائية يف خمتلف  ال�شلع  والدواجن و جميع 

من املمكن اأن يتم تخزينه فرتة اأطول من الدجاج الطازج .
الدرا�شات  ..؟ من خالل  بال�شحة  املجمد  الدجاج  ي�شر  مل��اذا 
الدجاج  يتم حقن  احل���االت  اأغ��ل��ب  اأن يف  تبني  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 
الذهن  اإىل  ي��ب��ادر  املحلول  ا�شم  وم��ن  ملحي  مبحلول  املجمد 
فوراً اأن يحتوي على ن�شبة كبرية من امللح و بالطبع لكرة امللح اأ�شرار 
وخيمة على �شحة االإن�شان بجانب احتوائه على كمية كبرية من املواد 
احلافظة لذلك يت�شبب اال�شراف يف تناول الدجاج املجمد يف اال�شابة 

بالعديد من االأمرا�ض.

هل هناك �أ�سر�ر من 
�لدجاج �ملجمد ؟
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�ش�ؤون حملية

�سركة كار�كال �لدولية ترعى �لقطاع ..

ُكربى �سركات �أ�سلحة �ل�سيد �لإمار�تية و�لدولية ت�ؤكد ح�س�رها يف معر�ض �أب�ظبي لل�سيد

تعالج �أكرث من 88 �ألف طن من �لنفايات �لطبية و�خلطرة

تدوير تعالج ملي�ن و860 �ألف طن من �لنفايات يف �أب�ظبي خالل �لن�سف �لأول من 2022

بح�سور �ل�سيخة عائ�سة بنت ر��سد �ملعال

»�سكرً� لعطائك« يكرم 200 من �أمهات �ملتط�عني يف ي�م �لتط�ع �لعربي

•• اأبوظبي– الفجر 

لل�شيد  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���ض  ي�����ش��ت��ق��ط��ب 
املُ�شّنعة  ال�����ش��رك��ات  ك���ربى  ���ش��ن��وي��اً،  وال��ف��رو���ش��ي��ة 
اأحد  القطاع  ه��ذا  ُيعترب  حيث  ال�شيد،  الأ�شلحة 
املعر�ض  ُع�����ّش��اق  ينتظرها  ال��ت��ي  الفعاليات  اأب���رز 
لها  امل��رخ�����ض  ال�شيد  اأ���ش��ل��ح��ة  وت�شمل  ع���ام.  ك��ل 
امل�شد�شات  ب��اأن��واع��ه��ا،  ال�شيد  ب��ن��ادق  ب��امل�����ش��ارك��ة، 
�شكاكني  الرتاثية،  واخلناجر  ال�شيوف  باأنواعها، 
ال�شيد، وحدات الرماية اخل�شبية والبال�شتيكية، 

واالأ�شلحة الهوائية �شمن معايري حمددة.
و�شّجل العار�شون املُ�شّنعون الأ�شلحة ال�شيد ن�شبة 
�شركات  قبل  العام من  ه��ذا  دورة  عالية يف  اإقبال 
اأنحاء  وع��الم��ات جت��اري��ة م��رم��وق��ة م��ن خمتلف 
االأ�شلحة  من  العديد  عر�ض  �شيتم  حيث  العامل، 
مبتكرة  بتقنيات  للمعر�ض  خ�شي�شاً  املُ�شممة 
وحرفية عالية ت�شتقطب ُع�ّشاق ال�شيد بال�شالح.

وُت��ق��ام ال����دورة اجل��دي��دة خ��الل ال��ف��رتة م��ن 26 
نادي  م��ن  بتنظيم  اأك��ت��وب��ر،   2 ول��غ��اي��ة  �شبتمرب 
م��ن هيئة  ر�شمية  وب��رع��اي��ة  االإم������ارات،  ���ش��ق��اري 
ال��ب��ي��ئ��ة- اأب��وظ��ب��ي، ال�����ش��ن��دوق ال����دويل للحفاظ 
على احلبارى، مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض 
حيث ُيقام احلدث، وراعي قطاع "اأ�شلحة ال�شيد" 
�شركة  الف�شي  ال��راع��ي  الدولية،  ك��اراك��ال  �شركة 
الزوار  جتربة  تعزيز  و�شركاء  للعقارات،  "كيو" 
م��ب��ارك للريا�شة  اأك��ادمي��ي��ة فاطمة بنت  م��ن  ك��ل 
الريا�شية  للُمعّدات  بوالري�ض  �شركة  الن�شائية، 

وراعي  الفاخرة،  العربة  وجمموعة  �شة،  املُتخ�شّ
الفعاليات كل من �شركة "�شمارت ديزاين" و�شركة 
"اخليمة امللكية"، و�شريك �شناعة ال�شيارات "اإيه 
اأر بي االإمارات"، وبدعم من غرفة جتارة و�شناعة 

اأبوظبي ونادي تراث االإمارات.
"اأ�شلحة  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ار���ش��ة  ال�����ش��رك��ات  ومتكنت 
يف  كبري  نحٍو  على  مبيعاتها  زي���ادة  ال�شيد" م��ن 
معر�ض اأبوظبي على مدى دوراته ال�شابقة، وذلك 
عرب لقاء كبار املُ�شرتين وقادة ال�شناعة وخرباء 
ال��ت�����ش��وي��ق، وع��ق��د ���ش��ف��ق��ات و����ش���راك���ات م���ع اأب���رز 
ُمنتجاتها  لت�شويق  املحليني  وامل��وزع��ني  ال��وك��الء 

املُبتكرة.
الدورة  يف  ال�شيد"  "اأ�شلحة  ق��ط��اع  يف  وُت�����ش��ارك 
"كاراكال  ���ش��رك��ة   ،)2022 )اأب��وظ��ب��ي  ال��ق��ادم��ة 
�شركة  وه���ي  ل��ل��ق��ط��اع.  وراٍع  ك��ع��ار���ض  الدولية" 
ال�شيد  اأ�شلحة  رائ��دة يف جمال  اإقليمية  اإماراتية 
تتفّرد   ،2007 ع���ام  يف  تاأ�ش�شت  االأداء،  ع��ال��ي��ة 
نارية  اأ�شلحة  بت�شميم وهند�شة وابتكار و�شناعة 
 15 لنحو  متتد  االإن��ت��اج  يف  خ��ربة  م��ع  خمتلفة، 
عاماً، وتنعك�ض جتربتها يف جودة واأداء وموثوقية 
يف  مبا  ال�شيد،  اأ�شلحة  من  املُتنامية  جمموعتها 

ذلك مواكبة اأحدث التقنيات التكنولوجية.
وُتعترب �شركة كاراكال، من اأهم اجلهات امل�شاهمة 
يف املعر�ض، وتقوم بدور حموري يف دعم التجارب 
التي  بالدولة  ال�شيد  اأ�شلحة  ت�شنيع  يف  املميزة 
تقوم بها ال�شركات االأخرى، كجزء من امل�شوؤولية 
واملواهب  الوطن  اأبناء  دعم  يف  لل�شركة  الوطنية 

النا�شئة �شواء كانت اأفراداً اأو موؤ�ش�شات، لوجي�شتياً 
امل���ع���ر����ض، �شركة  ب���ق���وة يف  اأم�����ا حت�����ش��ر  وف���ن���ي���اً. 
وال�شيد"،  الع�شكرية  امل��ع��دات  لتجارة  "بينونة 
ال�شيد  جم��ال  يف  امل��رم��وق��ة  االإم��ارات��ي��ة  ال�شركة 
ال��ط��ل��ق، وجت����ارة الذخائر،  ال��ه��واء  وال��رم��اي��ة يف 
"بينونة"  و ُتقّدم  ال�شيد، وُم�شتلزماتها.  واأ�شلحة 
يف  والرماية  ال�شيد  لهواة  وُمعّداتها  ُمنتجاتها 
دول���ة االإم�����ارات، بف�شل رواب��ط��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة مع 
رئي�ض  وب�شكل  ال��ع��امل،  يف  االأ�شلحة  ��ّن��اع  ���شُ ك��ب��ار 
ال�شركة  لتغدو  وبريطانيا،  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
وجهة متكاملة لكل ما يلزم يف هذا القطاع املُهم، 
وُتوا�شل بنجاح دائم تقدمي خدماتها لهواة هذه 

الريا�شات ال�شّيقة يف دولة االإمارات واملنطقة.
جولدن  "اإنرتنا�شيونال  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح  وي��ل��ق��ى 
�شنوياً  اأب��وظ��ب��ي،  معر�ض  يف  لالأ�شلحة  جروب" 
اهتمام العديد من كبار ال�شخ�شيات واالآالف من 
زوار ورواد املعر�ض، نظراً الأ�شلحة ال�شيد احلديثة 
واملتنوعة واملنتجات املتعددة التي يعر�شها اجلناح. 
املعر�ض  التواجد يف  على  ال�شركة دوماً  وحتر�ض 
بهدف عر�ض جميع اأنواع اأ�شلحة ال�شيد الرائدة 

واملتنوعة وامل�شد�شات املختلفة.
كما وُت�شارك �شركة "MP3" من جديد يف قطاع 
اإماراتية  �شركة  وه��ي  باملعر�ض،  ال�شيد  اأ�شلحة 
 ،2004 ع���ام  ت��اأ���ش�����ش��ت يف  م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة  ذات 
وتخت�ض بابتكار وتوفري اأف�شل االأجهزة واملعدات 
الأف�شل  كذلك  م��ورد  وال�شركة  ال�شيد.  واأ�شلحة 
املنتجات مبا�شرة من اأوروبا واأمريكا، حيث توفر 

ال�شيد ومعدات االأمان والذخرية  اأ�شلحة  اأحدث 
وجمعيات  الريا�شية  للفرق  اخلا�شة  واملالب�ض 

ال�شيد.
الأدوات  االإم��ارات��ي��ة  "القّنا�ض"  �شركة  وت��ت��واج��د 
15، حيث  ال�  للمرة  اأبوظبي،  ال�شيد يف معر�ض 
ت��ع��ر���ض جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن ب���ن���ادق ال�شيد 
من�شاوية وفنلندية ال�شنع، وبنادق هوائية تعمل 
ت�����ش��ت��خ��دم يف تعلم  ب�����ش��غ��ط غ����از االأوك�������ش���ج���ني، 
الت�شويب نحو االأهداف. ويعر�ض اجلناح كذلك 
مالب�ض  مثل  ال�شيد،  اإك�ش�شوارات  من  جمموعة 
االإ�شاءة  وك�شافات  امل��ك��ربة،  وال��ن��ظ��ارات  ال�شيد، 
امل���وف���رة ل��ل��ط��اق��ة وال�����ش��م�����ش��ي��ة، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 

جمموعة من ال�شكاكني متعددة اال�شتخدامات.
"رماي  وم����ن دول�����ة ال���ك���وي���ت، ت���ت���واج���د ���ش��رك��ة 
املعتمد  ال��وك��ي��ل  ال�شيد"،  وذخ���ائ���ر  ل��الأ���ش��ل��ح��ة 
العالمات  م��ن  للعديد  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  يف 
ال��ت��ج��اري��ة االإي��ط��ال��ي��ة واالأوروب����ي����ة، م��ث��ل �شركة 
ال�شيد، و�شركة فيووكي  لبنادق  برييتا وبينيللي 

ونوبل �شبورت للذخائر.
كما وتتواجد من جديد يف قطاع "اأ�شلحة ال�شيد" 
ب��ق��وة، وب����دون ان��ق��ط��اع م��ن��ذ ال����دورة االأوىل عام 
ُتعّد  التي  "فاو�شتي" االإيطالية،  �شركة   ،2003
من اأعرق ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال ت�شنيع 
ب���ن���ادق اخل���رط���و����ض وال���ب���ن���ادق امل��ج��ه��زة مبخزن 
الت�شويب  بنادق  اإىل  اإ�شافة  لل�شيد،  واملخ�ش�شة 
ابتكاراتها  ُمقتني  "فاو�شتي"  وت�شحر  والرماية. 
اجلميلة،  بلم�شاتها  ال�����ش��ي��د،  اأ���ش��ل��ح��ة  جم���ال  يف 

وتاأخذهم اإىل التاريخ البعيد ببنادق حديثة متزج 
يف ت�شاميمها بني املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل.

املعر�ض،  فعاليات  �شمن  الثالثة  م�شاركتها  ويف 
من  االأو�شط"  ال�����ش��رق  "برا�شيا  ���ش��رك��ة  ُت���ق���ّدم 
لبنان، جمموعة من االأ�شلحة املتميزة اأح�شرتها 
خ�شي�شاً جلمهور املعر�ض تقديراً ملكانته املتميزة 
ب��اع��ت��ب��ار احل���دث اأح���د اأه���م ال��ف��ع��ال��ي��ات املخت�شة 
ومن  العامل.  م�شتوى  على  والفرو�شية  بال�شيد 
اأب����رز م��ا ق��دم��ت��ه ال�����ش��رك��ة ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، بنادق 
اإ�شافة  الر�شا�ض،  وبنادق  االأطباق  على  الرماية 
موديالت  م���ن  امل�����ش��د���ش��ات  م���ن  جم��م��وع��ة  اإىل 

خمتلفة وم�شنعة يف اأكر من دولة.
كما وتربز ُم�شاركة �شركة" بال�شر جاغدوافني" 
وتطوير  لتح�شني  بال�شغف  م��دف��وع��ة  االأمل��ان��ي��ة، 
م���ع���دات ال�����ش��ي��د وال�����ري�����ادة يف ت���ق���دمي االأف���ك���ار 
اجلديدة مل�شاعدة ال�شيادين، حيث ت�شع ال�شركة 
االأمل��ان��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة م��ع��اي��ري م��ت��ج��ددة يف عمليات 
ت��ط��وي��ر اأ���ش��ل��ح��ة ال�����ش��ي��د ع��رب ال��ت��م�����ّش��ك بجودة 
مكانتها  لرت�شخ  امل�شتمر،  والتح�شني  الت�شنيع 
كاإحدى ال�شركات الرائدة عاملياً يف جمال �شناعة 
ا�شتقطاب  "بال�شر" يف  ال�شيد. وجنحت  معدات 
ُتقّدمه  ما  خ��الل  من  ال�شيد  بنادق  اقتناء  ه��واة 
من خدمات لزبائنها تتمثل يف ت�شميم البندقية 
بناًء على موا�شفات تتنا�شب مع مالكها، كاختيار 
للقاعدة  امل�شكلة  االأخ���رى  امل���واد  اأو  اخل�شب  ن��وع 
بها،  التي يرغب  والنقو�شات  للبندقية  االأ�شا�شية 
التي  املوا�شفات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شبطانة  وط��ول 

ُيطلبها هواة ال�شيد.
وارغ  "هانز  �شركة  ت��ت��واج��د  اأمل��ان��ي��ا،  وم��ن  اأي�����ش��اً، 
يف  ال��رائ��دة  العاملية  ال�شركات  اإح���دى  و�شركاه"، 
ال�شيد،  ب��ق��ط��اع  ال��ت�����ش��دي��ر واال����ش���ت���رياد  جم���ال 
اخلراطي�ض  وكذلك  اأنواعها  مبختلف  والبنادق 
وُمعّدات  واالإك�����ش�����ش��وارات  واملالب�ض  والب�شريات 
اأكر  منذ  ال�شركة  تاأ�ش�شت  وال��رم��اي��ة.  ال�شيد 
مع  ممتازة  جتارية  عالقات  ولها  عاًما،   70 من 
ال�شركات امل�شنعة الرائدة يف جميع اأنحاء العامل.
ال�شركة  "تابل"،  ُم�����ش��ارك��ة  ت��اأت��ي  روم��ان��ي��ا،  وم��ن 
واأدوات  م��ع��دات  ب��اإن��ت��اج  ت�شتهر  ال��ت��ي  االأوروب���ي���ة 
لل�شيادين وكالبهم  الطبيعي  ال�شيد من اجللد 
دوما  �شعارها  يف  وتركز  ال�شيد،  لرحلة  املرافقة 
م�شنوعاتها  ومن  املميز.  واالأ�شلوب  اجلودة  على 
اأنواع  لكافة  جلدية  ك��اأح��زم��ة  ال�شيد،  ملحقات 
خراطي�ض ال�شيد، واأحزمة للبنادق لو�شعها على 
ال�شيد  الأ�شلحة  اأغطية  ال�شيد،  حقائب  الظهر، 

مبا يف ذلك ال�شكاكني.
اأما من �شوي�شرا، فتتواجد بقوة يف قطاع "اأ�شلحة 
"بور�شلر-  ���ش��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي  مب��ع��ر���ض  ال�شيد" 
وافن"، والتي تاأ�ش�شت عام 1948 على يد روبرت 
بور�شلر، احلائز على امليدالية الف�شية يف االألعاب 
يف  مرتني  العامل  وبطل   ،1952 لعام  االأوملبية 
الرماية مل�شافة 300م. ومتتاز ابتكارات ال�شركة 
بالدقة واجل���ودة واجل��م��ال وال��ث��ق��ة، واع��ت��ادت اأن 
تعر�ض اأجمل بنادق ال�شيد املنقو�شة باأيدي اأمهر 

النقا�شني يف العامل.

•• اأبوظبي- الفجر

)تدوير(  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
األ��ف طن  اأك��ر م��ن مليون و860  ع��ن معاجلة  
من  ط��ن  و382  األ����ف   88 بينها  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن 
النفايات الطبية واخلطرة، والتعامل مع 50 األف 
العامة، وذلك خالل  ال�شحة  اآف��ات  طلب ملكافحة 
الن�شف االأول من العام اجلاري، ليوا�شل م�شريته 
النفايات  اأنظمة متكاملة الإدارة  اإىل بناء  الرامية 
اأبوظبي.  اإمارة  اآفات ال�شحة العامة يف  ومكافحة 
العام  م���ن  االأول  ال��ن�����ش��ف  خ����الل  امل���رك���ز  وجن����ح 
اإجمايل  م��ن   34% 2022 يف حت��وي��ل  اجل���اري 
املطامر،  ع��ن  ب��ع��ي��داً  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف  النفايات 
حيث جنح يف حتويل %50 من اإجمايل النفايات 
من  و93%  والبناء،  الهدم  اأع��م��ال  عن  الناجتة 
النفايات اخلطرة، و%3 من النفايات اخل�شراء، 
و%6 من النفايات احليوانية بعيداً عن املطامر، 
وذلك يف اإطار جهود املركز امل�شتمرة ومبا ين�شجم 

مع م�شتهدفات اإمارة اأبوظبي 2030.
خالل  املركز  حققها  التي  االإجن���ازات  �شملت  كما 
عقود  ت��وق��ي��ع  اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف 

العامة،  ال�شحة  اآفات  ت�شغيلية خلدمات مكافحة 
وخف�ض االآفات الناقلة لالأمرا�ض، واعتماد نظام 
ل�����ش��ه��ادات ع���دم املمانعة  امل��واف��ق��ات االإل��ك��رتون��ي��ة 
اإىل  اأب��وظ��ب��ي،  الإم����ارة  التحتية  وال��ب��ن��ى  للمرافق 
�شّرح  ال�شدد  وبهذا  التوعوية.  احلمالت  جانب 
عام  مدير  الكعبي  خلفان  �شامل  ال��دك��ت��ور  �شعادة 
مركز اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( باالإنابة: 
التي  االإجن����ازات  خ��الل  م��ن  ب��ره��ن  امل��رك��ز  " اأن 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�شف  خ��الل  حققها 
نظام  ب��ن��اء  امل��ح��وري��ة يف  وم��ك��ان��ت��ه  دوره  ف��ع��ال��ي��ة 
ال�شحة  اآف��ات  ومكافحة  النفايات  الإدارة  م�شتدام 
اأب��وظ��ب��ي، ل�شمان احل��ف��اظ على  ب��اإم��ارة  ال��ع��ام��ة 
العام، وذلك مبا  اأبوظبي ومظهرها  اإمارة  نظافة 
ي�شعها  التي  املدرو�شة  العمل  خطط  مع  ين�شجم 
ذات  خ��دم��ات  م��ن خاللها تقدمي  لي�شمن  امل��رك��ز 
قيمة للمجتمع". واأ�شاف الكعبي: " توا�شل فرق 
الكفاءات  من  نخبة  ت�شم  والتي  املركز  يف  العمل 
من  امل��زي��د  الإي��ج��اد  جهودها  املخت�شة  واخل���ربات 
من  اال���ش��ت��دام��ة  حتقيق  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  احل��ل��ول 
خالل احلفاظ على املوارد الطبيعية وخلق جمتمع 
واع ي�شاهم يف تقليل اإنتاج النفايات وحتويلها اإىل 

اآمنة  بيئة  اأبوظبي، خللق  اقت�شادي الإم��ارة  راف��د 
و�شحية وم�شتدامة".

"تدوير"  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  يوا�شل 
جهوده يف معاجلة واإعادة تدوير النفايات باأنواعها 
املختلفة وتعد النفايات الطبية واخلطرة من اأبرز 
النفايات التي يتم معاجلتها من قبل املركز وذلك 
عاملياً  املعتمدة  واملمار�شات  احللول  اأف�شل  باتباع 
يف هذا املجال، وذلك من خالل حمطاته الثالث 
املوزعة يف اإمارة اأبوظبي، حيث يقوم املركز بجمع 
االإمارة  الطبية يف  النفايات  كافة  ونقل ومعاجلة 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وال���ع���ي���ادات ومراكز  ال��ن��اجت��ة ع���ن 
واملوؤ�ش�شات  وال�����ش��ي��دل��ي��ات  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
التعليمية وغريها. ويتم حرق النفايات يف درجات 
حرارة عالية ت�شل اىل 1200 درجة مئوية وذلك 
وال�شحية  البيئية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ات��ب��اع  م��ع 

املطبقة يف الدولة. 
ومت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي����ة االإم������ارة لتحقيق االأه����داف 
البيئية املتعلقة باالإدارة ال�شليمة للنفايات واإعادة 
تدويرها و حتويلها بعيداً عن املطامر، قام املركز 
خالل الن�شف االأول من هذا العام باإعادة تدوير 
الزراعية  املخلفات  األ��ف ط��ن م��ن   29 ي��ق��ارب  م��ا 

 13 يقارب  ما  باإنتاج  اأ�شهمت  والتي  واحليوانية 
األف طن من ال�شماد الع�شوي، باالإ�شافة اىل اإنتاج 
نحو مليون و 200 طن من احل�شى املعاد تدويره 
من خملفات الهدم والبناء يف اإمارة اأبوظبي خالل 

الن�شف االأول من العام اجلاري.
وبلغ اإجمايل النفايات القابلة الإعادة التدوير التي 
مت جمعها من مراكز جتميع املواد القابلة للتدوير 
39 طن  العام اجل��اري  الن�شف االأول من  خ��الل 
من النفايات، �شكلت املواد الورقية وامل�شنوعة من 
النفايات  جانب  اإىل  منها   67% نحو  الكرتون 
واالأدوي����ة  وامل��الب�����ض،  واخل�����ش��ب��ي��ة،  البال�شتيكية، 
امل�شتعملة،  وال��ب��ط��اري��ات  ال�����ش��الح��ي��ة،  منتهية 
الزجاجية،  وامل������واد  االأمل���ن���ي���وم،  وع��ل��ب  وامل����ع����ادن، 

وغريها.
انخف�شت  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ب��اآف��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اإىل  ل��الأم��را���ض  الناقلة  ب��االآف��ات  االإ���ش��اب��ة  ن�شبة 
به  امل�شموح  االأدنى  احلد  من  اأقل  % وهي   1.9
اإىل  بالبعو�ض  االإ�شابة  ن�شبة  وانخف�شت   ،5%
م�شايد  اأع���داد  زي��ادة  خ��الل  من  وذل��ك   1.4%
 640 اإىل  عددها  و�شل  والتي  الذكية  البعو�ض 
م�شيدة موزعة يف اإمارة اأبوظبي. كما تلقى املركز 

األف طلباً ملكافحة االآفات الناقلة لالأمرا�ض   50
واحليوانات  اخل��ط��رة  واالآف����ات  املزعجة  واالآف����ات 
اأف�شل  وف���ق  ال��ت��ع��ام��ل معها  وال��ت��ي مت  ال�����ش��ائ��ب��ة، 

املمار�شات العاملية املعتمدة يف هذا املجال. 
1095 ح��ال��ة رم���ي ع�شوائي  ن��ح��و  امل��رك��ز  ر���ش��د 
تفريغ  ح���ال���ة  و5248  ال�����ش��ل��ب��ة،  ل��ل��م��خ��ل��ف��ات 
ع�����ش��وائ��ي مل��خ��ل��ف��ات ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي يف اإم����ارة 
اأبوظبي. كما نظم املركز نحو 21 حملة توعوية 
يف اإمارة اأبوظبي، �شملت زيارات ميدانية ملوؤ�ش�شات 
منها  ا�شتفاد  خمتلفة  حكومية  وجهات  تعليمية 
اأبوظبي، والعني،  األف �شخ�ض من   14 اأكر من 
والظفرة، وذلك مبا ين�شجم مع حر�شه على رفع 
ال�شليم  التعامل  باأهمية  البيئي  الوعي  م�شتوى 
مع النفايات وتطبيق الطرق ال�شحيحة للتخل�ض 
مركز  اعتمد  كما  البيئة.  على  واملحافظة  منها 
العام  خ��الل  )ت��دوي��ر(  النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي 
االإلكرتونية  امل��واف��ق��ات  ن��ظ��ام   2022 اجل����اري 
التحتية  والبنى  للمرافق  املمانعة  عدم  ل�شهادات 
تتطلب  التي  الطلبات  جميع  يف  اأبوظبي  الإم���ارة 
باإ�شدار  امل��خ��ت�����ش��ني  ق��ب��ل  م���ن  ال��ف��ن��ي��ة  امل��راج��ع��ة 
والت�شييد  البناء  مب�شاريع  ال�شلة  ذات  املوافقات 

وتطوير البنية التحتية. ويف �شهر مار�ض 2022 
اأعلن مركز اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( عن 
تطبيق تقنية اإنرتنت االأ�شياء )IoT( يف حمطة 
الظفرة  والبناء مبنطقة  الهدم  معاجلة خملفات 
نوعها يف  م��ن  االأوىل  تعد  اأب��وظ��ب��ي، يف خطوة  يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط. و�شهدت اإجن��ازات املركز 
خالل الن�شف االأول من العام 2022 توقيع اأربعة 
عقود ت�شغيلية بقيمة 235 مليون درهم اإماراتي، 
وذلك مبا ين�شجم مع امل�شتهدفات اال�شرتاتيجية 
قيمة  ذات  خدمات  تقدمي  اإىل  والرامية  للمركز 
م�شافة للمتعاملني واملجتمع، والتخل�ض ال�شليم 
واملمار�شات  للمعايري  وفقاً  النفايات،  واالآم��ن من 
املعتمدة، وبناء ال�شراكات الفعالة. و�شملت العقود 
والتحكم  ومراقبة  و�شيانة  وت�شغيل  اإدارة  عقد 
للرقابة يف مدينة  اخلا�شعة  النفايات  يف مطامر 
وت�شغيل  اإدارة  وع��ق��د  ال��ظ��ف��رة،  ومنطقة  ال��ع��ني 
و���ش��ي��ان��ة وم��راق��ب��ة وال��ت��ح��ك��م يف م��ط��م��رة حميم 
للنفايات اخلا�شعة للرقابة وحمطة نقل النفايات 
وال�شناعية،  التجارية  والنفايات  ال�شلبة  البلدية 
خلدمات  جديدة  ت�شغيلية  ع��ق��وداً  اإىل  باالإ�شافة 

مكافحة اآفات ال�شحة العامة يف مدينة العني.

ب����ن ركا�ض  ����ش���امل  ال���دك���ت���ور  ال�����ش��ي��خ  ب���رع���اي���ة 
را�شد  بنت  عائ�شة  ال�شيخة  وح�شور   ، العامري 
لعطائك،  �شكراً  لفريق  الفخري  الع�شو  املعال 
ا�شت�شاف م�شرح غرفة وجتارة و�شناعة الفجرية 
مبادرة " بناة االأجيال "، التي نظمها فريق �شكراً 
للتطوع،  العربي  االحت��اد  بالتعاون مع  لعطائك 
والتي تهدف لتكرمي 200 من اأمهات الفر�شان 
واأ�شحاب الهمم واملتطوعني، بالتزامن مع اليوم 
ال��ع��رب��ي للتطوع، وذل���ك ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��ن يف 
غر�ض بذرة التطوع والعطاء يف نفو�ض االأجيال، 

ودعمهن امل�شتمر للعمل التطوعي.
 و�شهد االحتفال �شارة ال�شعيف الع�شو الفخري 
و�شمال  املغرب  وبطلة  لعطائك  �شكراأ  لفر�شان 
العربي  ال���ق���راءة  م�����ش��اب��ق��ة حت���دي  اإف��ري��ق��ي��ا يف 
يف دورت��ه��ا اخل��ام�����ش��ة، واالأ����ش���ت���اذة راي���ة خمي�ض 
لعطائك،  �شكراأ  فر�شان  برنامج  قائد  امل��ح��رزي 

بينما تولت املدربة منال عبدالرحيم اجلوهري 
تقدمي احلفل ونالت االإ�شادة والتقدير.

العامري  �شامل بن ركا�ض  الدكتور  ال�شيخ  وقال 
القيادة  من  امل�شتلهمة  القيم  تر�شخ  امل��ب��ادرة  اإن 
املتطوعني  الأم���ه���ات  ال��ت��ق��دي��ر  رد  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
تقديراً  لدورهن يف تن�شئة اأجيال مثقفة ومبدعة، 
متتلك املهارات والقدرات لتعزيز ريادة الدولة يف 
�شتى املجاالت، وت�شاهم يف ا�شتدامة م�شرية البناء 
والتطور الوطني. واأكد اأن املبادرة توؤكد قيمتها 
االإيجابية تزامناً مع اليوم العربي للتطوع، كما 
اأنها متثل امتداداً للمبادرات املثمرة واالإيجابية 
خا�شة اأنها مت�شلة باالأم الغالية التي متثل اأبلغ 
�شور التميز يف العطاء االإن�شاين الذي ال ح�شر 
للمراأة  الدولة  توليه  ال��ذي  االهتمام  له يف ظل 
تقديراً لدورها الفاعل واملوؤثر واحليوي يف بناء 
عائ�شة  ال�شيخة  وت��وج��ه��ت  وامل��ج��ت��م��ع.  اال����ش���رة 

والتقدير  ال�شكر  اأي��ات  باأ�شمى  املعال  را�شد  بنت 
واالمتنان اإىل اأمهات املتطوعني يف اليوم العربي 
للتطوع، وقالت اإن االأمهات يقدمن اأروع االأمثلة 
للوطن  وال��والء  الوفاء  و  التطوع  يف غر�ض قيم 
اقتداًء  اأب��ن��ائ��ه��م،  نفو�ض  يف  ال��ر���ش��ي��دة  وال��ق��ي��ادة 
بنهج القيادة احلكيمة يف تبني اأف�شل املمار�شات 
الداعمة  االإن�شانية  امل��ب��ادئ  لرت�شيخ  ال��داع��م��ة 

لنهج التميز واالإبداع يف نفو�ض اأفراد املجتمع. 
يف  نحتفي  ونحن  " فخورون  بقولها:  واأ�شافت 
قلوبنا  على  ع��زي��زة  مبنا�شبة  املميز  ال��ي��وم  ه��ذا 
جميعاً كمتطوعني يف يوم التطوع العربي الذي 
ع��ام، وه��و فر�شة  �شبتمرب من كل   15 ي�شادف 
اليوم  نقف  اأننا  كما  املتطوعني،  جهود  لتقدير 
العظيم  ل��ل��دور  وامتنان  واح���رتام  اإج���الل  وقفة 
واإعداد  التطوعن  فر�شان  تخريج  يف  لالأمهات 
والهوية،  وال���ث���واب���ت  ب��ال��ق��ي��م  متم�شكة  اأج���ي���ال 

والتميز  والتحدي  باملثابرة  امل�شتقبل  ت�شت�شرف 
االأ�شتاذة  ن��وه��ت  ب��دوره��ا  واملهارات."  واالإب�����داع 
اأ���ش��م��اء ب��ن��ت م��ان��ع ال��ع��ت��ي��ب��ة ال��رئ��ي�����ض الفخري 
لالأطفال  ل��ع��ط��ائ��ك  ���ش��ك��راً  ف��ر���ش��ان  ل��ربن��ام��ج 
لتمكينها  للمراأة،  الدولة  اولته  الذي  باالهتمام 
من اأداء دورها احليوي يف جميع املجاالت بكفاءة 
الثقة  اإىل جانب ما تقوم به يف تعزيز  واق��ت��دار، 
يف  اجلميلة  التطوعية  القيم  وغر�ض  االأب��ن��اء  يف 
دواخلهم لدعم م�شرية البناء والتطور. واأ�شافت 
اأن هذا التقدير الذي يتزامن مع اليوم العربي 
للتطوع يوؤكد اأننا بحاجة ملثل هذه املبادرات التي 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  يف  ي��ح��ت��ذى  م��ث��ااًل  تعترب 
اإ�شافة  امل��راأة من دور حم��وري �شكل  ما تقوم به 
ك��ب��رية ل��ل��م��ج��ت��م��ع، ب��ت��ق��دمي من����اذج م�����ش��رف��ة يف 

م�شرية التطوع. 
واأو���ش��ح��ت االأ���ش��ت��اذة راي���ة خمي�ض امل��ح��رزي، اأن 

التقدير الأمهات  م��ن  امل��ب��ادرة متثل درج��ة  ه��ذه 
الذي  ال��رائ��د  ال���دور  ت���وازي قيمة  املتطوعني ال 
ب���ه يف غ��ر���ض ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع يف نفو�ض  ي��ق��م��ن 
را�شخ  نهج  التكرمي هو  ه��ذا  اأن  بجانب  االأب��ن��اء، 

نابع من قيم املجتمع االإماراتي االأ�شيلة. 
من جهته عرب �شيف الرحمن اأمري رئي�ض فريق 
ل�شركاء  تقديره  عن  التطوعي  لعطائك  �شكراً 
جناح  يف  مهماً  م��رت��ك��زاً  ميثلون  ال��ذي��ن  النجاح 

جميع املبادرات املجتمعية املختلفة التي يتبناها 
الفريق يف �شتى املجاالت، ووجه �شكره اإىل االحتاد 
العربي للتطوع وغرفة جتارة و�شناعة الفجرية، 
االإم���ارات، فريق  واالنتماء، طيف  ال��والء  وثيقة 
للمثلجات،  الطربو�ض  بكدا�ض  التطوعي،  غاية 
الفجرية اليف، وقال اإن ت�شارك الروؤى واالأفكار 
اإ�شافة مهمة للتميز والنجاح يف املبادرات  ميثل 

املجتمعية.

�إطالق �مل�قع �لإلكرتوين �خلا�ض بـ »مركز �سامل بن حم �لثقايف«
•• العني : الفجر

�شامل  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����ض  اأع���ل���ن 
اإط���الق املوقع  ب��ن ح��م الثقايف ع��ن 
على  باملركز  اخل��ا���ض  االإل��ك��رتوين 
https:// االإن�����رتن�����ت  ���ش��ب��ك��ة 
salembinhamculturalcenter .

ومبتكرة  ع�شرية  بت�شاميم   /com
ومناف�شة  ح��دي��ث��ة  ومب���وا����ش���ف���ات 
اأح����دث م��ا تو�شلت  ع��امل��ي��اً حت��اك��ي 
ال��رق��م��ي��ة يف جمال  ال����ث����ورة  اإل���ي���ه 

املواقع  واإدارة  وت�����ش��م��ي��م  ب��رجم��ة 
العامل  م�شتوى  على  االإلكرتونية 
ال�شيخ  ال��ت��د���ش��ني  ع��م��ل��ي��ة  .ح�����ش��ر 
العامري  ب��ن ح��م  ���ش��امل  ب��ن  م�شلم 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�ض  ع�شور 
اإدارة مركز  اأبوظبي رئي�ض جمل�ض 
وال�شيخ   ، ال��ث��ق��ايف  ح���م  ب���ن  ���ش��امل 
 ، الدكتور مبارك بن �شامل بن حم 
�شامل  بن  الدكتور عبداهلل  وال�شيخ 
بن حم ، وال�شيخ �شقر بن �شامل بن 
بن  ال��دك��ت��ور حممد  وال�شيخ   ، ح��م 

التميز  حتقيق  يف  امل�شتمر  امل��رك��ز 
جمال  يف  العمل  ج��وان��ب  مبختلف 
مع  يتما�شى  مبا  والثقافة  ال��رتاث 

تطلعات احلكومة الر�شيدة . 
وقد مت ت�شميم املوقع وتطويره وفقا 
احلديثة،  التكنولوجية  للمعايري 
حيث ُيتيح لزواره �شهولة الت�شّفح، 
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
يعمل  اأن  الت�شميم  يف  روع���ي  كما 
جميع  م��ع  وم��ت��واف��ق  ك��ام��ل  ب�شكل 
الهواتف واالأجهزة اللوحية الذكية 

م�شلم بن حم .
واأكد املجل�ض اأن املوقع االإلكرتوين 
اخلا�ض باملركز الثقايف يتيح لزواره 
�شهولة  ناحية  م��ن  ف��ري��دة  جت��رب��ة 
املعلومة  اإىل  وال��و���ش��ول  الت�شفح 
من  واملعرفية  التفاعلية  وامل�شاركة 
وب�شيطة  ���ش��ل�����ش��ة  خ���ط���وات  خ����الل 
البحث  وان�شيابية  فعالية  ت�شمن 

مبا يلبي تطلعات الزوار .
" اإن  ب��ن ح��م  ال�����ش��ي��خ م�شلم  وق���ال 
اإط��الق املوقع يندرج يف اإط��ار �شعي 

 . م��ت��ع��ددة  مت�شفحات  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
ويقدم املوقع لزواره جتربة فريدة 
م��ن خ��الل اإم��ك��ان��ي��ة االط���الع على 
الرتاثية  امل���وؤل���ف���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة من 
الرقمية  املكتبة  اإىل  الولوج  خالل 
التي ت�شم موؤلفات تغطي جماالت 
ثقافية خمتلفة باالإ�شافة اإىل ق�شم 
والفعاليات  االأخ��ب��ار  ب��اآخ��ر  خ��ا���ض 
ومواكبة   . املركز  ي�شت�شيفها  التي 
جمال  يف  احل���ا����ش���ل���ة  ل���ل���ت���ط���وارت 

االجتماعي "توتري، ان�شتقرام" @
sbhculturalc

للم�شاهمة يف زيادة انت�شار املحتوى 

اأط����ل����ق مركز  ال���رق���م���ي  االإع���������الم 
ح�شاباته  ال��ث��ق��ايف  ح���م  ب���ن  ����ش���امل 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي��ة 

بالثقافة  ي��ع��ن��ى  ال����ذي  االإم����ارات����ي 
و�شائل  ع���ل���ى  امل���ح���ل���ي  وال����������رتاث 

التوا�شل االجتماعي .
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عر�سة  �أكــرث  يكونون  قد  بــالأرق  �مل�سابني  �أن  �إىل  حديثة  در��سة  تو�سلت 
لالإ�سابة مبر�ض �ل�سكري من �لنوع �لثاين.

�أن �لذين يعانون من م�سكلة �لنوم هذه  ووجد باحثو جامعة بري�ستول 
لديهم م�ستويات �أعلى من �ل�سكر يف �لدم، وهي �أحد �ملوؤ�سر�ت �لرئي�سية 
لد�ء �ل�سكري.وتو�سح �لنتائج �أن عالج �لأرق نف�سه من خالل تغيري منط 
مبر�ض  �لإ�سابة  حالت  من  �لآلف  مينع  �أن  ميكن  �لأدويــة  �أو  �حلياة 

�ل�سكري من �لنوع �لثاين.

اإىل  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن  االأرق  ع���الج  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����ش���ار 
الدم ميكن مقارنته بفقدان  ال�شكر يف  انخفا�ض يف م�شتويات 
14 كغ.واأظهرت ع�شرات الدرا�شات كيف اأن االأ�شخا�ض الذين 
اأكر عر�شة  النوم  يتاأخرون يف  اأو  ليال  فرا�شهم  يتقلبون قي 

لالإ�شابة مبر�ض ال�شكري من النوع الثاين.
لكن باحثي جامعة بري�شتول يقولون اإن درا�شتهم هي االأكر 
اأن قلة النوم توؤدي بحد ذاتها اإىل ارتفاع  �شموال لالإ�شارة اإىل 
م�شتويات ال�شكر يف الدم، و''ميكن اأن تلعب دورا مبا�شرا '' يف 

االإ�شابة مبر�ض ال�شكري من النوع الثاين.
املن�شورة يف  اآلية بيولوجية لنتائجهم  ومع ذلك، مل يقرتحوا 

.Diabetes Care جملة
ووجدت درا�شات �شابقة اأن احلرمان من النوم يزيد من مقاومة 
االإن�شولني وم�شتويات هرمون التوتر الكورتيزول وااللتهابات 
ال�شكر  ن�شبة  تاأثري على  لها  يكون  اأن  يف اجل�شم، وكلها ميكن 

يف الدم.
اأكر  اأولئك الذين يعانون من التعب هم  اأن  ويزعم اخل��رباء 
ال��ط��ع��ام وي��ل��ج��اأون اإىل االأطعمة  امل��زي��د م��ن  ل��ت��ن��اول  ع��ر���ش��ة 

ال�شكرية.
ال�شبب  ه��و  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن  ال�شكري  مر�ض  اأن  اإىل  وي�شار 

الرئي�شي وراء ال�شمنة.
اأي دور يف م�شتويات  النوم تلعب  اأمن��اط  اإذا كانت  ولتقييم ما 
بالغا   336999 بيانات عن  الباحثون  ال��دم، جمع  ال�شكر يف 

من البنك احليوي يف اململكة املتحدة.
وقاموا بفح�ض البيانات حول ما اإذا كان امل�شاركون، ومعظمهم 

يف اخلم�شينات من العمر، يعانون من االأرق.
ح�شلوا  ال��ذي  النوم  مقدار  ح��ول  معلومات  يف  الفريق  وبحث 

النهار،  خ��الل  ب��ه  �شعروا  ال��ذي  التعب  وم��دى  ليلة،  ك��ل  عليه 
اأو  ب��اك��را  ي�شتيقظون  مم��ن  ك��ان��وا  اإذا  وم��ا  القيلولة،  وع����ادات 
ي�شهرون لوقت متاأخر. كما مت قيا�ض متو�شط م�شتويات ال�شكر 
يف الدم لدى امل�شاركني.ووجدت النتائج اأن اأولئك الذين قالوا 
نائمني  البقاء  اأو  ال��ن��وم  يف  �شعوبة  ي��ج��دون  "عادة" م��ا  اإن��ه��م 
ال�شكر يف  اأعلى من  )%28 من املجموعة( لديهم م�شتويات 
اإنهم مل يواجهوا هذه امل�شكالت  اأولئك الذين قالوا  الدم من 

على االإطالق اأو "نادرا'' اأو "اأحيانا'' ما يواجهونها.
مثل  االأخ���رى،  ال�شمات  اأن  اإىل  ي�شري  ما  هناك  يكن  ولكن مل 
الذي  والوقت  والقيلولة،  النهار،  اأثناء  والنعا�ض  النوم،  م��دة 

كانوا فيه اأكر ن�شاطا، كان لها اأي تاأثري.
تاأثري  كيفية  فهم  حت�شن  اأن  ميكن  النتائج  اإن  الفريق  وق��ال 
الثاين من مر�ض  بالنوع  االإ�شابة  النوم على خطر  ا�شطراب 

ال�شكري.
وتقرتح الدرا�شة اأي�شا اأن اأ�شلوب احلياة والتدخالت الدوائية 
التي تعمل على حت�شني االأرق قد ت�شاعد يف الوقاية من مر�ض 

ال�شكري اأو عالجه.
االأرق  فاإن عالجات  التغيريات يف منط احلياة،  واإذا مل تنجح 
بالكالم  ع��الج  وه��و  امل��ع��ريف،  ال�شلوكي  ال��ع��الج  ت�شمل  احلالية 
يهدف اإىل تغيري االأفكار وال�شلوكيات التي متنع ال�شخ�ض من 
النوم.واإذا مل يكن ذلك فعاال، فعادة ما يتم اإعطاء املر�شى دورة 

التي حتتوي  اأو احلبوب  املنومة  االأق��را���ض  امل��دى من  ق�شرية 
ي��ح��دث ب�شكل طبيعي يف  امل��ي��الت��ون��ني، وال����ذي  ع��ل��ى ه��رم��ون 

اجل�شم وي�شاعد على التحكم يف اأمناط النوم.
تدر�ض  اأن  يجب  امل�شتقبلية  ال��درا���ش��ات  اأن  اإىل  الفريق  واأ���ش��ار 

ال�شكر يف  تاأثري كل من هذه العالجات على م�شتويات  كيفية 
امل�شابني  وغري  ال�شكري  بداء  امل�شابني  االأ�شخا�ض  لدى  الدم 
به.وقالوا اإن هذا ميكن اأن يوؤ�ش�ض "عالجات جديدة حمتملة" 

للوقاية من احلالة وعالجها.

عالجه يبد�أ بتغيري منط �حلياة

�لأرق يهدد من يعان�ن منه بالإ�سابة مبر�ض �ل�سكري

مكمالت غذ�ئية �سحية ترتبط بخطر �لإ�سابة بالرجفان �لأذيني بن�سبة 50 %

وي��ت��م ال��رتوي��ج مل��ك��م��الت اأوم��ي��غ��ا 3 ع��ل��ى نطاق 
وا�شع لتاأثريها يف ترقق الدم، ما يجعلها مفيدة 
االأب��ح��اث يف هذا  لكن  القلبية.  االأح����داث  ل���درء 
الدرا�شات  بع�ض  ت�شري  حيث  مت�شاربة،  ال�شاأن 
اإىل اأن املكمالت لها تاأثري �شئيل اأو معدوم على 

خطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب.
واأثارت جمموعة جديدة من االأبحاث ت�شاوؤالت 
العالية.  اجل��رع��ات  عند  املكمالت  �شالمة  ح��ول 
ووفقا للنتائج، ميكن اأن تزيد اجلرعات العالية 
االإ�شابة  خ��ط��ر  م���ن   3 اأوم���ي���غ���ا  م��ك��م��الت  م���ن 

بالرجفان االأذيني بن�شبة ت�شل اإىل 50%.
واأ�شارت نتائج تقرير عام 2021، الذي ُن�شر يف 
جملة Circulation، اإىل اأن املر�شى الذين 
و�شفوا جرعات اأعلى قد يكونون عر�شة خلطر 

االإ�شابة بالرجفان االأذيني.
�شريرية  جت��ارب  �شبع  التلوي  التحليل  وت�شمن 
3 من امل�شادر  ع�شوائية وا�شعة النطاق الأوميغا 

البحرية.
التجارب جرعات منخف�شة  اأرب��ع من  واختربت 
اختربت  بينما  البحرية،   3 اأوم��ي��غ��ا  م��ن  ن�شبيا 

ثالث اأخرى جرعات عالية من اأوميغا 3.
81 األف  اأك����ر م���ن  وت�����ش��م��ن��ت ال��ت��ج��ارب م��ع��ا 
بالرجفان  االإ�شابة  خطر  اأن  ووج��دت  م�شارك، 
اأوميغا  1.25 �شعفا مع  االأذيني ارتفع مبقدار 

.3
يقول  ببيان  النتائج   Medscape ويلخ�ض 
اأق���ل،  ف��ي��ه: "لقد اخ���ت���ربت ال��ت��ج��ارب ج���رع���ات 
ومل ُيظهر االأف��راد زي��ادة ملحوظة يف الرجفان 

االأذيني. ويف جتارب اجلرعات العالية، كان هناك 
خطر بن�شبة -49% 50%.

لكل  واال�شتجابة،  للجرعة  ال��ت��درج  حتليل  ويف 
اأوميغا  غ����رام واح����د يف ج��رع��ة  زي�����ادة مب���ق���دار 
خطر  يف   11% بن�شبة  زي��ادة  هناك  كانت   ،3
�شديد  تفاعل  وهو  االأذيني،  بالرجفان  االإ�شابة 

االأهمية".
اأن اجلرعات  اأي�شا دليال على  الدرا�شة  ووجدت 
3 كانت مرتبطة بانخفا�ض  اأوميغا  العالية من 
خ��ط��ر االإ����ش���اب���ة ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب واالأوع����ي����ة 

الدموية، بنحو 9%.
لتو�شيح  البحث  م��ن  م��زي��د  اإىل  ح��اج��ة  وه��ن��اك 
3، وكيف ميكن  اأوميغا  خماطر تناول مكمالت 
اأن يختلف ذلك باختالف التكوين اأو اجلرعة، اأو 

كيف يتنا�شب مع ن�شبة الفائدة واملخاطر.
3 ال متنح  اأوم��ي��غ��ا  اأن  اإج��م��اع ع��ام على  وه��ن��اك 
اأكدته  ما  وهو  الدماغية،  ال�شكتة  �شد  احلماية 

جميع التجارب با�شتثناء واحدة.
كان  اإذا  عما  الت�شاوؤل  اإىل  الباحثني  ه��ذا  ودف��ع 
بال�شكتة  االإ�شابة  3 خلطر  اأوميغا  غياب فوائد 
بني  االرت��ب��اط  ب�شبب  يكون  اأن  ميكن  الدماغية 

الرجفان االأذيني وال�شكتة الدماغية.
وذلك الأن االإ�شابة بالرجفان االأذيني تزيد من 
خطر االإ�شابة بال�شكتة الدماغية مبقدار خم�ض 
مرات، وفقا جلمعية ال�شحة ال�شكتة الدماغية.

ال��ذي زعمت فيه درا�شة  ال��وق��ت  وي��اأت��ي ذل��ك يف 
اأعلى  يف  االأذي��ن��ي  الرجفان  م��ع��دالت  اأن  حديثة 
م�شتوياتها على االإطالق، مع منو موثق بن�شبة 

املا�شيني. العقدين  مدى  على   72%
االأذيني  ال��رج��ف��ان  انت�شار  ف���اإن  للنتائج،  ووف��ق��ا 
االأكر  االأربعة  ال�شرطان  اأن��واع  عدد  االآن  يفوق 

�شيوعا.
وقال الربوفي�شور ال�شري نيلي�ض �شاماين، املدير 
اإجراءات  اإن  الربيطانية،  القلب  ملوؤ�ش�شة  الطبي 
الك�شف بحاجة اإىل التح�شني حتى يتمكن املزيد 
امل�شادة  االأدوي���ة  م��ن  اال�شتفادة  م��ن  النا�ض  م��ن 

للتخر.
ال��ه��ائ��ل يف عدد  "اإن االرت���ف���اع  واأ����ش���ار اخل��ب��ري: 
الرجفان  م��ع  االآن  يعي�شون  ال��ذي��ن  االأ�شخا�ض 
االأذيني مذهل، ومع ذلك، عالوة على ذلك، لن 
اأي�شا خطر  اأن لديهم  النا�ض  الكثري من  يدرك 

ال�شكتة الدماغية اخلفي يف قلوبهم".

للقلب  �شحي  غذائي  نظام  اأي  يركز  اأن  ويجب 
الكاملة  واحل��ب��وب  واخل�����ش��روات  ال��ف��واك��ه  على 

وم�شادر الربوتني النباتي مثل الفول،
الغنية  االأط���ع���م���ة  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  االأدل������ة  ل��ك��ن   
من  للوقاية  خا�شة  ف��وائ��د  تقدم  بالبوتا�شيوم 

الرجفان االأذيني.
اإذا  اأنه  االأبحاث  "تظهر   :WebMD ويقول 
اأكر  فاأنت  البوتا�شيوم،  يف  منخف�شا  دمك  كان 

عر�شة لالإ�شابة بالرجفان االأذيني".
وميكن اأن يوؤدي غم�ض الراأ�ض يف املاء البارد اأي�شا 
اإىل حتفيز الع�شب احلائر، والذي بدوره ميكن 

اأن يبطئ القلب.
باالإبر،  والوخز  العميق،  التنف�ض  اأن  اإىل  وي�شار 

وتناول مكمالت املغني�شيوم تفيد القلب.

�لإ�سابة  معدلت  من  تزيد  �أن  ميكن  �ل�سيئة  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  �أن  من  موؤخر�  �خلــرب�ء  حذر 
بالرجفان �لأذيني )AF(.ووفقا للبيانات، منت حالت �لإ�سابة بهذه �حلالة - �لتي تنطوي 

على خماطر خفية من �ل�سكتة �لدماغية، بن�سبة 72% على مد�ر �لعقدين �ملا�سيني.
وت�سري نتائج در��سة حديثة �إىل �أن تناول مكمالت �أوميغا 3 بجرعات �أعلى ميكن �أن يكون متورًطا 

يف خطر �لإ�سابة باأمر��ض �لقلب �خلطرية.
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العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ج�شت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اأباوت افري ثينج للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4106419 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فروت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ون للخ�شار والفواكه  رخ�شة رقم:3787533 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN جنم النجوم للحدادة رخ�شة رقم:1338827 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ريد جاردن للنقليات 

CN واملقاوالت العامة رخ�شة رقم:3748710 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة با�شمه �شليم مبارك عبيد املخيني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف عواطف �شامل مبارك هادي العامري 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
ال�شادة :�شالون بوين تيل  باأن /  التنمية االإقت�شادية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: للتجميل رخ�شة رقم:4195010 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شيماء عبداهلل علي حممد العو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف ح�شن احمد را�شد علي احلو�شني 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ال�شموخ للقهوة العربية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واحللويات رخ�شة رقم:4524913 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة مرمي عبداهلل مبارك علي امل�شجري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف فتحيه مبارك علي مبارك امل�شجري 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :الدرة احلمراء لتجارة 

العدد احلديدية- �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:1542721 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة مبخوت حممد حمد الع�شط املنهايل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف احمد عبداهلل احمد اللقيطي

تعديل راأ�ض املال/من 150000 اىل 60000 
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�ض  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فاإن  واإال  االإعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كفترييا كاجا �شاي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم:3684060 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي �شهيل ح�شن خلفان ا�شعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف دو�شت حممد علي احمد
تعديل وكيل خدمات

حذف �شلطان هالل جابر مالح املن�شوري 
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :فود فين�شار لتو�شيل الطلبات

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 3851824 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة جافيد ا�شالم حممد ا�شالم %100

تعديل مدير / اإ�شافة جافيد ا�شالم حممد ا�شالم
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف لطيفه عبداهلل نايف م�شعل املريخى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فود فين�شار لتو�شيل الطلبات 

FOOD VENTURE DELIVERY ORDER 

اإىل /فود فين�شار لتو�شيل الطلبات - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
FOOD VENTURE DELIVERY ORDER SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :البناء ال�شامي للمقاوالت العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1127102 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ان�ض حممود احلم�شى %100

تعديل مدير / اإ�شافة ان�ض حممود احلم�شى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف هالل عامر �شامل حممد العي�شائى

تعديل راأ�ض املال / من 150000 اإىل 50000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ البناء ال�شامي للمقاوالت العامة 
AL BINA AL SHAMI GENERAL CONTRACTING 

اإىل /البناء ال�شامي للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
AL BINA AL SHAMI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :البناة للنجاره واحلداده

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1012487 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عمران حممد انوار املقداد %100

تعديل مدير / اإ�شافة عمران حممد انوار املقداد
تعديل وكيل خدمات / حذف فهداالحمد احمد حممد على احلمادى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عمران حممد انوار املقداد
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه االإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ البناة للنجاره واحلداده 
ALBANA CARPENTRY & BLACKSMITH 

اإىل /البناة الأعمال النجارة امل�شلحة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
ALBANA ENFORCED CARPENTRY WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كافرتيا �شهاب

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1106374 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة نو�شاد كاالرى بارامباث حممد %100

تعديل مدير / اإ�شافة نو�شاد كاالرى بارامباث حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ريا�ض ارومبانتافيدا مويدو

تعديل وكيل خدمات / حذف عمران �شيد�شامل عبداهلل عبدالقادر اجلنيدى
تعديل راأ�ض املال / من 20000 اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافرتيا �شهاب 

SHEHAB CAFETERIA 

اإىل /كافرتيا �شهاب - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م 
SHEHAB CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :اإبهار ملواد البناء واملواد الزراعية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1143993 
تعديل مدير / اإ�شافة حممد على منغاالدان

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالنا�شر منغاالدان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عبدالبارى �شيف حمود احمد الكندى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ اإبهار ملواد البناء واملواد الزراعية 

EBHAAR FOR CONSTRUCTION & AGRICULTURE MATERIALS
اإىل/ اإبهار ملواد البناء واملواد الزراعية - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ م م

 EBHAAR FOR CONSTRUCTION AND AGRICULTURE MATERIALS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة مقاوالت تركيب اأنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�شيانتها 4322005
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 

�إعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :حمم�شة امنول دراي فروت�ض ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�شة رقم : 1160853 
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمم�شة امنول دراي فروت�ض ذ.م.م 

ANMOL DRY FRUITS ROASTARY L.L.C
اإىل /�شوبر رويال مل�شتلزمات التدخني ذ.م.م 

SUPER ROYAL SMOKING SUPPLIES L.L.C
تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة 4723001

تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع ال�شجائر االلكرتونية ولوازمها- بالتجزئة 4723003
تعديل ن�شاط / حذف حمم�شة 4711006

تعديل ن�شاط / حذف بيع اال�شوكوالته - بالتجزئة 4721014
تعديل ن�شاط / حذف ك�شك بيع متور 4781005

تعديل ن�شاط / حذف بيع احللويات - بالتجزئة 4721015
تعديل ن�شاط / حذف بيع الزيتون واملخلالت - بالتجزئة 4721024

تعديل ن�شاط / حذف بيع الع�شل و منتجات املناحل - بالتجزئة 4721018
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن بالن�صر    

                  يف  الطعن رقم:277/2022/445 طعن جتاري 
مو�شوع الطعن :

العامة  وال�شيانة  للمقاوالت  �شايرب  من  )فرع  للمقاوالت  االعالن:�شايرب  طالب 
ذ.م.م( فرع دبي

وميثله:�شهاد فا�شل جبار مهدي اجلبوري - �شفته:وكيل
اإعالنه :  حممد طارق بخ�ض للخدمات الفنية وميثلها مديرها حممد  املطلوب 

طارق وحيد بخ�ض  -  مطعون �شده 
مو�شوع االإعالن :  يقت�شي ح�شوركم اىل حمكمة التمييز ال�شاعة 09:00 �شباحا 

من يوم االثنني املوافق:2022/9/26 وذلك لنظر الطعن املذكور اعاله.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  505/2022/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1430/2021 عقاري جزئي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )2881084.5( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : بزن�ض تاور لال�شتثمار �ض.ذ.م.م
عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �شارع مر�شى درايف - وي�شت 

بريي تاور 1 - الطابق 19 - مكتب 1901 - 1909
املطلوب اإعالنه : 1- �شاينغ ت�شو - �شفته : منفذ �شده

مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  ف��ان  وعليه   ، املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )2881084.50( وق��دره  به 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن بالن�صر        

 23/2022/15 اجراءات افال�ض 
تفا�سيل �لإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- برمييري ريال ا�شتيت بريو �ض.ذ.م.م  - جمهول حمل االإقامة 
مبا ان املدعي :اتول كانوبهاي باتيل 

وميثله : �شمرية عبداهلل علي قرقا�ض 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها طلب افتتاح اجراءات افال�ض 

قاعة  يف  م�شاءا   12:00 ال�شاعة   2022/9/21 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:3021/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثانية ع�شر رقم 761

مو�شوع املنازعة : 2- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )30.000.00( درهم ثالثون الف درهم والفائدة القانونية %5 
من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك واي�شال االمانة وحتى متام ال�شداد ومبلغ وقدره )15.000( درهم تعوي�ض عما حلق املدعي من 
�شرر ب�شبب �شوء نية املدعي عليه وخ�شارته ر�شوم امر االداء مع الفائدة 5% من تاريخ �شريورة احلكم نهائي وحتى متام 

ال�شداد مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة  . 
املتنازع:احمد ابراهيم فرج علي �شريف

عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - املجاز - ال�شارقة - �شارع �شارع الكورني�ض - مبنى مبنى بالر�شيد - �شقة 506 
املطلوب اإعالنه :  1- حممد �شفيق عبد الفتاح عيد  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 2- الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )30.000.00( درهم ثالثون 
الف درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك واي�شال االمانة وحتى متام ال�شداد ومبلغ وقدره )15.000( 
درهم تعوي�ض عما حلق املدعي من �شرر ب�شبب �شوء نية املدعي عليه وخ�شارته ر�شوم امر االداء مع الفائدة 5% من تاريخ 
لها جل�شة  وح��ددت  الكفالة-  قيد  املعجل طليقا من  بالنفاذ  �شمول احلكم  ال�شداد مع  نهائي وحتى متام  �شريورة احلكم 
يوم الثالثاء املوافق:2022/9/15 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70197

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:621/2022/486 تعيني خربة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

مو�شوع املنازعة : نزاع بطلب ندب وتعيني خبري هند�شي  . 
املتنازع:املنهل للمقاوالت �ض.ذ.م.م

ال�شيخ  ام��ارة دبي - ديرة - منطقة النهدة االوىل - بناية �شهيل 1 ملك  عنوانه:االمارات - 
حممد بن علي بن را�شد النعيمي مقابل �شكن النادي االهلي الدور 13 مكتب 1302- مكاين 

رقم:3495297678 
املطلوب اإعالنه :  1- اآمنه اأكرم جمعه حلوم حجازي  -  �شفته : متنازع �شده 

مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها نزاع بطلب ندب وتعيني خبري هند�شي 
- وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق:2022/9/26 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70408

العدد 13644 بتاريخ 2022/9/12 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:546/2022/486 تعيني خربة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات الثالثة رقم 752

مو�شوع املنازعة : ندب خبري ح�شابي من اخلرباء املقيدين بوزارة العدل لكي يقوم باالطالع على اوراق الدعوى 
وم�شتنداتها واالنتقال اىل مقر ال�شركة واالطالع على كافة امل�شتندات واالوراق املوجودة بها واجهزتها ودفاترها 
التدفقات  وقائمة  ال�شامل  الدخل  وقائمة  امل��ايل  ومركزها  املالية  وقوائمها  وااللكرتونية  املحا�شبية  و�شجالتها 
النقدية واالنتقال اىل الهيئة االحتادية لل�شرائب وهيئة ال�شياحة بدبي ملعرفة ارباحها ال�شنوية ال�شافية وحتديد 
ن�شيب املدعية فيها وذلك عن الفرتة من عام 2011 وحتى تاريخ اعداد التقرير وملاذا مل يتم ت�شليمها للمدعية حتى 
ي��وؤدوا للمدعية ن�شيبها يف ارباح ال�شركة بواقع 22.50% من االرب��اح وذلك  االن واحلكم بالزام املدعي عليهم بان 
من عام 2011 وحتى تاريخه قيمة ما ي�شفر عنه تقرير اخلربة من ارباح للمدعية يف ال�شركة والزام املدعي عليهم 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�شافيتا رافي�ض جودا

عنوانه:االمارات - امارة دبي - اخلل - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ا�شبكت تاور - �شقة 3202 - باي افينو مول 
املطلوب اإعالنهم :  1- رافي�ض جودا هانومي جودا 2- فورت�شن جراند لل�شقق الفندقية �ض.ذ.م.م 3- �شاندرا�شيكاران 
ناير مولي�شهريي عن نف�شه وب�شفته مدير املدعي عليها االوىل 4- كافيثا �شاندرا�شيكران ناير 5- ال�شيخ �شلطان بن 

علي بن را�شد النعيمي  -  �شفتهم : متنازع �شدهم 
ب��وزارة العدل  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها ندب خبري ح�شابي من اخل��رباء املقيدين  مو�شوع االإع��الن :  قد 
امل�شتندات  كافة  واالط��الع على  ال�شركة  اىل مقر  واالنتقال  وم�شتنداتها  الدعوى  اوراق  باالطالع على  يقوم  لكي 
املايل  ومركزها  املالية  وقوائمها  وااللكرتونية  املحا�شبية  و�شجالتها  ودفاترها  واجهزتها  بها  املوجودة  واالوراق 
وقائمة الدخل ال�شامل وقائمة التدفقات النقدية واالنتقال اىل الهيئة االحتادية لل�شرائب وهيئة ال�شياحة بدبي 
ملعرفة ارباحها ال�شنوية ال�شافية وحتديد ن�شيب املدعية فيها وذلك عن الفرتة من عام 2011 وحتى تاريخ اعداد 
ن�شيبها يف  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  االن واحلكم  للمدعية حتى  ت�شليمها  يتم  ومل��اذا مل  التقرير 
ارباح ال�شركة بواقع 22.50% من االرباح وذلك من عام 2011 وحتى تاريخه قيمة ما ي�شفر عنه تقرير اخلربة من 
املحاماة- وح��ددت لها جل�شة  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  املدعي عليهم  وال��زام  ال�شركة  ارب��اح للمدعية يف 
يوم االربعاء املوافق:2022/9/14 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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حمكمة ال�صارقة الحتادية

اعالن ح�صور جل�صة بالت�صال املرئي عن بعد

 SHCAPSHREQJI2022/000337:يف الق�صية
بناء على طلب:الطالب:�شاكينات ابيدوفا - رمز التفوي�ض:iLircu - وعنوانه:امارة دبي القرهود بنايه 

�شالح بن الحج الطابق الثاين مكتب 214
اىل املطلوب �شده/خالد احمد حممد  - رمز التفوي�ض DTeaQB - وعنوانه/امارة ال�شارقة منطقة 
النوف 2 بيت رقم 1397 مربع 8 - اأنت كلف بح�شور اجلل�شة املرئية رقم:EH00075716 واملقررة 
بتاريخ:2022/9/28 ال�شاعة 09:00 والتي �شتعقدها يف حمكمة ال�شارقة االحتادية دائرة اال�شتئناف 

ال�شرعية عن بعد بوا�شطة االت�شال املرئي عرب موقع وزارة العدل :

اأدناه بكامريا الهاتف   بوابة اجلل�شات املرئية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد او قم مب�شح الرمز املبني 
بيانات اجلل�شة - رقم اجلل�شة EH00075716 وميكنكم تقدمي املذكرة اجلوابية على الدعوى وارفاق 

امل�شتندات عرب النظام االلكرتوين بعد ت�شريح املحكمة لكم بذلك. 
مركز �صعادة املتعاملني 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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�أول �سيارة ثالثية �لعجالت 
فى �لعامل ميكنها �لطري�ن

ووفقا ملا ذكرته �شحيفة "ديلى ميل" الربيطانية، فاإنه اأثناء وجودها على االأر�ض، تكون �شيارات 
Switchblade على عجالتها الثالث، ويبلغ طولها 16.8 قدًما )5.1 مرًتا( وعر�شها 6 
اأقدام )1.8 مرًتا(.لكن مبجرد و�شولها اإىل املطار، تتاأرجح اأجنحتها وميتد ذيلها يف اأقل من 

ثالث دقائق، ما ي�شمح للمركبة "الهجينة" بالتحليق يف ال�شماء.
كما اأنه يف ال�شهر املا�شي، تلقت Switchblade ختًما للموافقة من اإدارة الطريان الفيدرالية 

)FAA(، وهي �شلطة الطريان التابعة للحكومة االأمريكية، لبدء عملية االختبار.
 :Switchblade وم�شمم Samson Sky وقال �شام بو�شفيلد، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
"من املتوقع اأن تبلغ �شرعة االإقالع 88 مياًل يف ال�شاعة، مما يعني اأن هذه هي ال�شرعة التي 
من  االن��ط��الق  يف   Switchblade �شتبداأ  النقطة  ه��ذه  وعند  اإليها،  الو�شول  اإىل  نحتاج 
االأر�ض". ولعل من بني اأ�شرع 10 �شرعات، اأخذ �شائق االختبار لدينا Switchblade اإىل 
اأكد ما راآه الفريق على االأدوات ومقاطع الفيديو وبيانات كمبيوتر  98 مياًل يف ال�شاعة، مما 

املحرك، وتعامل Switchblade واأدائه ب�شكل جيد للغاية.
 ميكن اأن تخ�شع Switchblade االآن ل�شل�شلة من التجارب، بدًءا من اختبار التاك�شي عايل 

ال�شرعة وحتى اختبار الطريان يف الهواء.

�ملو�فقة  على   Switchblade �لعامل  فى  �لعجالت  ثالثية  طائرة  ريا�سية  �سيارة  �أول  ح�سلت 
بو��سطة  للمركبة  �لأوىل  �لنموذج  �إن�ساء  �لتطوير، ومت  من  بعد 14 عاًما  �لطري�ن،  �ختبار  لبدء 
Samson Sky، وميكن �أن تطري ب�سرعة ت�سل �إىل 200 ميل فى �ل�ساعة )322 كم يف �ل�ساعة(.

باحث�ن يبتكرون روب�تات �سغرية 
ميكنها تنظيف �أ�سنانك تلقائًيا

اأنه  درا���ش��ة،  يف  بن�شلفانيا  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  ك�شف 
ينجح  اأن  اليدين  ا�شتخدام  ب��دون  يعمل  جلهاز  ميكن 
يف م��ع��اجل��ة واإزال�����ة ال��ب��الك وال��ب��ك��ت��ريي��ا ال��ت��ي ت�شبب 
ت�شو�ض االأ�شنان، حيث ابتكر فريق متعدد التخ�ش�شات 
ب�شطف  ت��ق��وم  اأ���ش��ن��ان  ف��ر���ش��اة  بن�شلفانيا،  ج��ام��ع��ة  يف 
القدرة على  واح��د، ولديها  االأ�شنان يف جهاز  وتنظيف 
توفري طريقة اآلية جديدة متاًما لتنفيذ املهام اليومية 
بالفر�شاة  االأ�شنان  تنظيف  يف  املتمثلة  واملهمة  املتكررة 

واخليط.
 ووفقا ملا ذكره موقع ".. "، فاإنه بالن�شبة لالأ�شخا�ض 
الذين يفتقرون اإىل الرباعة اليدوية لتنظيف اأ�شنانهم 
بكفاءة مبفردهم، قد يكون هذا اجلهاز اجلديد مفيًدا 

جدا لهم.
اأك�شيد  الدقيقة من جزيئات  الروبوتات  وتتكون هذه   
ومغناطي�شية،  حتفيزية  بخ�شائ�ض  النانوية  احلديد 
حيث متكن الباحثون من التحكم يف حركتهم وتكوينهم 
ت�شبه  هياكل  الإنتاج  اإما  با�شتخدام جمال مغناطي�شي، 
العري�شة  االأ�شطح  من  البالك  تزيل  التي  ال�شعريات 

الطويلة  اخل���ي���وط  اأو  ل��الأ���ش��ن��ان 
اأن  مي����ك����ن  ال����ت����ي 

بني  ت�����ن�����زل�����ق 
االأ���ش��ن��ان مثل 
ق�����ط�����ع�����ة م���ن 

اخليط.
اأن��������ه  ك������م������ا   

ك������ل������ت������ا  يف 
يتم  احل���ال���ت���ني، 

اجل�شيمات  حتريك 
ع���ن طريق  ال��ن��ان��وي��ة 

الإطالق  حتفيزي  تفاعل 
م�شادات امليكروبات التي 
البكترييا  ع��ل��ى  ت��ق�����ش��ي 
ال���ف���م���وي���ة ال���������ش����ارة يف 

الفم.
 واأو������ش�����ح�����ت ال���ت���ج���ارب 

ب��ا���ش��ت��خ��دام ه���ذا ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى اأ���ش��ن��ان ب�����ش��ري��ة وهمية 
مع  تتوافق  اأن  ميكن  االآل��ي��ة  التجمعات  اأن  وحقيقية، 
من  تقريًبا  للتخل�ض  االأ�شكال  من  متنوعة  جمموعة 
ت�شو�ض  اإىل  ت���وؤدي  التي  الال�شقة  احليوية  االأغ�شية 

االأ�شنان واأمرا�ض اللثة. 
تقومي  ق�شم  يف  االأ���ش��ت��اذ  كو"،  مي�شيل  "هيون  ي��ق��ول   
اأ�شنان  وط��ب  املجتمعية  الفم  �شحة  واأق�����ش��ام  االأ���ش��ن��ان 
بن�شلفانيا  بجامعة  االأ���ش��ن��ان  ط��ب  كلية  يف  االأط���ف���ال 
وباحث م�شارك يف الدرا�شة: "عليك اأن تغ�شل اأ�شنانك 
اأ���ش��ن��ان��ك ب��اخل��ي��ط، ث��م ت�شطف  ب��ال��ف��ر���ش��اة، ث��م تنظف 
اإن��ه��ا عملية ي��دوي��ة م��ت��ع��ددة اخل��ط��وات، لذلك  ف��م��ك، 
يتمثل االبتكار الكبري هنا يف اأن نظام الروبوتات ميكنه 
ا�شتخدام  ب���دون  واح����دة  اآل��ي��ة  بطريقة  ال��ث��الث��ة  ع��م��ل 

اليدين".
 واأ�شاف كو: "ظل ت�شميم فر�شاة االأ�شنان دون تغيري 
املحركات  اإ���ش��اف��ة  اأدت  بينما  ال�����ش��ن��ني،  الآالف  ن�شبًيا 
لل�شكل اخل�شن  االأ�شا�شي  امل�شتوى  اإىل رفع  الكهربائية 

على ع�شا ب�شيطة".

و�شمم فريق العلماء من مركز هيلمهولتز در�شدن رو�شندورف 
التقانات  متعددة  وامل��در���ش��ة  رو���ش��ت��وك  وجامعة   )HZDR(
�شتانفورد  اخل���ط���ي  امل��ع��ج��ل  م���رك���ز  يف  جت���رب���ة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة، 
هذه  كاليفورنيا،  يف  ال��وط��ن��ي  امل�����ش��رع  خمترب  يف   )SLAC(
على  املا�ض"  "مطر  ظاهرة  عن  املزيد  ملعرفة  املثرية  التجربة 

الكواكب اجلليدية العمالقة مثل نبتون واأورانو�ض.
العمالقة درجات حرارة ت�شل  الكواكب اجلليدية  وداخل هذه 
مباليني  اأك��رب  وال�شغط  املئوية،  الدرجات  من  اآالف  عدة  اإىل 

املرات مما هو عليه يف الغالف اجلوي لالأر�ض.
املركبات  ت��ف��ك��ي��ك  ع��ل��ى  ق������ادرة  ال����ظ����روف  ه����ذه  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
الهيدروكربونية، ثم �شغط مكون الكربون اإىل ما�شات تغو�ض 

يف اأعماق نوى الكواكب.
على  الطاقة  عايل  ليزرا  العلماء  اأطلق  العملية،  هذه  ولتقليد 
مادة  وه��ي   ،)PET( ترييفثاليت  اإيثيلني  البويل  بال�شتيك 
هيدروكربونية �شائعة اال�شتخدام يف العبوات اأحادية اال�شتخدام، 
ووجدوا اأن موجة ال�شدمة الناجتة عن هذه الوم�شات �شهدت 

منو هياكل �شغرية �شبيهة باملا�ض.
وقال دومينيك كراو�ض، الفيزيائي يف مركز هيلمهولتز در�شدن 
رو�شتوك:  ج��ام��ع��ة  يف  واالأ����ش���ت���اذ   )HZDR( رو����ش���ن���دورف 
اإيثيلني ترييفثاليت بتوازن جيد بني الكربون  "يتمتع البويل 
الكواكب  ال��ن�����ش��اط يف  مل��ح��اك��اة  واالأك�����ش��ج��ني  وال���ه���ي���دروج���ني 

اجلليدية".
اأن خليطا من املركبات املكونة من الهيدروجني  ومن املعروف 
5 اآالف م��ي��ل حت���ت �شطح  ب��ع��د ن��ح��و  وال���ك���رب���ون ت��وج��د ع��ل��ى 

اأورانو�ض ونبتون.
واحد  كربون  على  يحتوي  ج��زيء  وه��و  امليثان،  ه��ذا  ويت�شمن 
االأزرق  اللون  ي�شبب  ما  ذرات هيدروجني،  باأربع  فقط مرتبط 

املميز لنبتون.
امل�شرع  ف��ري��ق خمترب  2017، جن��ح  ع��ام  اأج��ري��ت  درا���ش��ة  ويف 
طريق  عن  م��رة  الأول  املا�شي  املطر  عملية  حماكاة  يف  الوطني 

اإطالق الليزر الب�شري على البولي�شرتين.
اأنه يحتوي  وا�شتخدم البولي�شرتين لتقليد بنية امليثان، حيث 

اأي�شا على الهيدروجني والكربون فقط.
واأنتجت االأ�شعة ال�شينية ال�شديدة موجات �شدمة داخل املادة، 
ال�شغرية  املا�ض  هياكل  الكربون يف  ذرات  دمج  العلماء  والح��ظ 

التي ي�شل عر�شها اإىل ب�شعة نانومرتات.
العالية يف  الطاقة  �شيغفريد غلينزر، مدير ق�شم كثافة  واأ�شار 
تعقيدا  اأك��ر  "االأمر  اأن  اإىل  �شتانفورد،  اخلطي  املعجل  مركز 
الكيميائية يف هذا  امل���واد  الكثري م��ن  ال��ك��واك��ب. وه��ن��اك  داخ��ل 
املزيج. ولذا، ما اأردنا اكت�شافه هنا هو نوع التاأثري الذي حتدثه 

هذه املواد الكيميائية االإ�شافية".
عمالقة  اأن  ُيعتقد  وال��ه��ي��دروج��ني،  ال��ك��رب��ون  اإىل  وب��االإ���ش��اف��ة 

اجلليد حتتوي على كميات كبرية من االأك�شجني.
و�شعى العلماء اإىل اكت�شاف تاأثري االأك�شجني على تكوين املا�ض 
النانوي داخل نبتون واأورانو�ض. وللقيام بذلك، كرروا جتربتهم 
ترييفثاليت  اإيثيلني  البويل  بال�شتيك  من  فيلم  مع  ال�شابقة 
اأي�شا على االأك�شجني -  )PET(- وهو هيدروكربون يحتوي 

والذي يعيد اإنتاج تكوين الكواكب ب�شكل اأكر دقة.
وا�شتخدموا ليزرا �شوئيا عايل الطاقة يف مركز املعجل اخلطي 
درجة   6000 حتى  وجيزة  لفرتة  العينة  لت�شخني  �شتانفورد 
املادة  �شغطت  �شدمة  م��وج��ة  ح���دوث  اإىل  ذل��ك  واأدى  مئوية. 

لب�شع نانوثانية اإىل مليون �شعف ال�شغط اجلوي.
وبا�شتخدام طريقة ت�شمى حيود االأ�شعة ال�شينية، راقب العلماء 
وقا�شوا  �شغرية،  ما�شية  مناطق  اإىل  ترتيبها  واإع���ادة  ال���ذرات 

اأي�شا حجم و�شرعة منوها.
ومع وجود االأك�شجني يف املادة، وجدوا اأن االأملا�ض النانوي قادر 
على النمو عند �شغوط ودرجات حرارة اأقل مما لوحظ �شابقا.

وق���ال ال��دك��ت��ور ك��راو���ض: "كان ت��اأث��ري االأك�����ش��ج��ني ه��و ت�شريع 
انق�شام الكربون والهيدروجني وبالتايل ت�شجيع تكوين االأملا�ض 
النانوي. وهذا يعني اأن ذرات الكربون ميكن اأن تتحد ب�شهولة 

اأكرب وت�شكل املا�ض".
يف  �شي�شبح  واأوران��و���ض  نبتون  داخ��ل  املا�ض  اأن  العلماء  ويتوقع 
الواقع اأكرب بكثري من تلك املنتجة يف هذه التجارب، ويحتمل 

اأن يزن ماليني القراريط.
وقد يدعم هذا االفرتا�ض باأنه، على مدى اآالف ال�شنني، داخل 

عمالقة اجلليد "متطر حرفيا اأملا�شا". 
وباالإ�شافة اإىل املا�ض، عر الفريق على دليل يف التجارب على 
اأن "املاء فائق التاأين" قد يت�شكل داخل الكواكب. ويحدث هذا 
املرتفعة  احل���رارة  درج���ات  نتيجة  امل��اء  جزيئات  تتفكك  عندما 
منتظما،  �شبكيا  هيكال  االأك�شجني  ذرات  ت�شكل  وال�شغط.ثم 
حيث ميكن لذرات الهيدروجني املتبقية اأن تطفو حولها، وعند 
�شحنها، ميكنها تو�شيل الكهرباء. وميكن للتيارات التي حتملها 
املغناطي�شية  احلقول  تف�شر  اأن  امل��اء  من  الفريدة  املرحلة  هذه 

غري العادية يف اأورانو�ض ونبتون.
 Science يف  ُن�������ش���رت  ال���ت���ي  ال���ن���ت���ائ���ج،  ه�����ذه  ت����وؤث����ر  وق�����د 
نظامنا  خ��ارج  اجلليد  لعمالقة  فهمنا  على   ،Advances

ال�شم�شي، والتي قد تواجه نف�ض الظواهر.
ونظرا الأن وجود االأك�شجني يجعل تكوين املا�ض اأكر احتماال، 
ف��م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن���ه ي��ح��دث اأي�����ش��ا ع��ل��ى ك��واك��ب اأخ����رى يف ظل 

ظروفها الداخلية الفريدة.
حتتوي  عينات  على  مماثلة  جت��ارب  الإج���راء  العلماء  ويخطط 
ع��ل��ى االإي���ث���ان���ول وامل�����اء واالأم���ون���ي���ا، وج��م��ي��ع��ه��ا م���وج���ودة على 
اأن يحدث  ونبتون، لالقرتاب من حماكاة ما ميكن  اأوران��و���ض 

داخل الكواكب االأخرى.

�لعلماء يط�رون تقنية حت�يل �لنفايات 
�لبال�ستيكية �إىل �أملا�ض!

وجد �لعلماء طريقة ل�سنع �ملا�ض من �لزجاجات �لبال�ستيكية �مل�ستعملة. وهي تقنية ميكن �أن ت�ساعد   
يف �حلد من �لنفايات �لبال�ستيكية.

�لتطبيقات، مبا يف ذلك  �أن يت�سمن جمموعة و��سعة من  �ملعاد تدويره  �لنانوي  لهذ� �لأملا�ض  وميكن 
�أجهزة �ل�ست�سعار �لطبية وتو�سيل �لأدوية.

عل�م وتكن�ل�جيا
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•• عمان-الفجر:

واال�شت�شارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  اأ����ش���دل 
عمان  معر�ض  يف  الثانية  م�شاركته  على  ال�شتار 
اأق���ي���م يف مركز  ال����ذي   2022 ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
امل���ع���ار����ض يف م��ك��ة م����ول ب��ال��ع��ا���ش��م��ة االأردن����ي����ة. 
قبل  م��ن  ب��اه��ت��م��ام متميز  امل�����ش��ارك��ة  وق���د حظيت 
امل�شوؤولني واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي واملثقفني 
واالأك��ادمي��ي��ني ال��ذي��ن ت��واف��دوا على اجل��ن��اح على 
�شهر  ابتداأت مع مطلع  التي  الع�شرة  اأيامه  مدى 

املعريف  “تريندز”  �شبتمرب اجل��اري، مثمنني دور 
العاملي واإ�شداراته املتنوعة.

فقد زار اجلناح �شعادة اأحمد علي البلو�شي، �شفري 
الها�شمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  ل��دى  االإم���ارات  دول��ة 
وجال بني جنباته، م�شيداً مبا يحويه من اإ�شدارات 
الراهن  الو�شع  تتناول  متنوعة،  علمية  بحثية 
اأ�شاد مب�شاركة  وتقدم روؤى وحتليالت وازنة، كما 
اإن وج��وده بفاعلية  “ يف املعر�ض، وق��ال  “تريندز 
بني العديد من دور الن�شر ويف هذا املحفل الثقايف 
الكبري يوؤكد ر�شالته وعامليته كج�شر ثقايف معريف.

اأ���ش��ح��اب امل��ع��ايل وزراء  كما زار اجل��ن��اح ع��دد م��ن 
الثقافة واالإع��الم من عدة دول، اإ�شافة اإىل جمع 
الثقافية  كبري من مديري اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
تعرف اجلميع على  وقد  والباحثني،  واالإعالمية 
واأ�شادوا  واال���ش��ت�����ش��ارات،  للبحوث  تريندز  م��رك��ز 
مب�شتوى نتاجه البحثي املوثق، كما ثمنوا جماالت 
والتدريب  ال��راأي  ا�شتطالعات  يف  املختلفة  عمله 
وغ��ريه��ا. واع��ت��رب ع��دد م��ن ال���زوار اأن “تريندز” 
عن  ب��اح��ث  ك��ل  ين�شدها  عاملية  من�شة  ال��ي��وم  ب��ات 
لهذه  تقديرهم  ع��ن  معربني  الر�شينة،  املعرفة 

اجلهود. وتكت�شب م�شاركة “تريندز” يف معر�ض 
عّمان الدويل لل�شنة الثانية اأهمية خا�شة؛ لكون 
ُتعنى  هذا املعر�ض عربياً وعاملياً، وفعالية ثقافية 
بالتعرف اإىل  “تريندز”  بالِكتاب؛ ما �شمح لوفد 
العديد من دور الن�شر، وكذلك املثقفني، والكّتاب، 
والباحثني، والنا�شرين من خمتلف اأنحاء العامل، 

وعقد �َشراكات وتعاون م�شتقبلي.
وعلى هام�ض املعر�ض، قام وفد “تريندز” امل�شارك 
واأهداها  واملوؤ�ش�شات،  االأج��ن��ح��ة  م��ن  ع��دد  ب��زي��ارة 
املعرفة  ن�شر  اإط���ار  يف  اإ���ش��دارات��ه،  م��ن  جمموعة 

واإي�شال نتاج “تريندز” اإىل اأبعد مدى.
متميز  بجناح  املعر�ض  يف  “تريندز”  �شارك  وق��د 
���ش��م ع�����ش��رات ال��ك��ت��ب وم��ئ��ات ال��ع��ن��اوي��ن البحثية 
وال�����ش��ال���ش��ل امل��ع��رف��ي��ة ال��ت��ي غ��ط��ت ال��ع��دي��د من 
واالأمنية،  واالق��ت�����ش��ادي��ة،  ال�شيا�شية،  امل���ج���االت 
وقد  ال�شيا�شي،  االإ�شالم  وحركات  والتكنولوجية، 
وثقافياً  علمياً  ث��راًء  املركز  جناح  زوار  فيها  وج��د 

فريداً.
املرزوقي  رو���ش��ة  ق��ال��ت  املعر�ض  خ��ت��ام  ومبنا�شبة 
مديرة اإدارة الت�شويق واملعار�ض اإن معر�ض عّمان 

للتعريف  متميزة  ة  من�شّ �شكل  للكتاب  ال���دويل 
مبركز تريندز وروؤيته العاملية، واأكدت اأن املعر�ض 
�شكل اأي�شاً فر�شة للقاء نا�شرين وُكّتاب وباحثني، 
ملد ج�شور املعرفة والتوا�شل. واأ�شافت اأن م�شاركة 
االأخرى  املعار�ض  اأو  للكتاب  عّمان  يف  “تريندز” 
احل�شور  اأهمية  على  حر�شه  منطلق  من  ج��اءت 
الفاعل يف املحافل الثقافية العاملية، وامل�شاهمة يف 
اإثرائها من خالل اإ�شداراته املتنوعة التي تواكب 
التطورات املعا�شرة يف خمتلف الق�شايا االإقليمية 

والدولية.

ز�ر جناحه ع�سر�ت �لباحثني و�ملفكرين و�لدبلوما�سيني

ان �لدويل للكتاب« »تريندز« ي�سدل �ل�ستار على م�ساركته �لثانية يف »عمَّ
�سفري �لإمار�ت بالأردن: م�ساركة »تريندز« يف �ملعر�ض توؤكد عامليته كج�سر ثقايف معريف 

اأك�����دت ال�����ش��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت عبد 
اهلل ال��ق��ا���ش��م��ي م���دي���رة م��وؤ���ش�����ش��ة /
ال�شينمائي  ال�شارقة  ومهرجان  فن/ 
ال���دويل ل��الأط��ف��ال وال�����ش��ب��اب اأهمية 
االلتفات اإىل التاأثري املتزايد لل�شينما 

وك���اف���ة ال��ف��ن��ون االإع���الم���ي���ة يف ظل 
والدرامي  ال�شينمائي  االإنتاج  كثافة 
املختلفة  العر�ض  من�شات  وانت�شار 
تتيح  التي  االأج��ه��زة  اقتناء  و�شهولة 
للجمهور م�شاهدة حمتوى �شينمائي 
والر�شائل  ثقافية  املفاهيم  يعك�ض 

التي يتبناها منتجو ذلك املحتوى.
واأ������ش�����ارت م���دي���رة م��وؤ���ش�����ش��ة /ف���ن/ 
املعنية بتعزيز ودعم الفن االإعالمي 
لالأطفال والنا�شئة يف دولة االإمارات 
اإىل اأن مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي 
ال����دويل ل��الأط��ف��ال وال�����ش��ب��اب يتبنى 
تت�شمن  التي  ال�شينمائية  االأع��م��ال 
ر���ش��ائ��ل اإن�����ش��ان��ي��ة وال���ت���ي ت��ر���ش��خ يف 
الفن  اأن  وال�شباب  االأط��ف��ال  وج���دان 
لت�شكيل  وو���ش��ي��ل��ة  ح�����ش��اري��ة  ق��ي��م��ة 
على  الفنية  الذائقة  وتنمية  الوعي 

تلقي االأعمال التي ت�شهم يف التعريف 
بالثقافات االأخرى واحلوار معها.

اأن  /فن/  موؤ�ش�شة  واأو�شحت مديرة 
الدورة اجلديدة من املهرجان الذي 
ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة ق��ري��ن��ة �شاحب 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  ال�شمو حاكم 
جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة 
امل��ج��ل�����ض االأع����ل����ى ل�������ش���وؤون االأ����ش���رة 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن 10 ح��ت��ى 15 
ترجمة  ت�شتكمل  املقبل  اأكتوبر  م��ن 
روؤية املهرجان يف تبني الفن الهادف 
تالئم  �شينمائية  ع��رو���ض  واخ��ت��ي��ار 
التوازن  وحت��ق��ق  وال�شباب  االأط��ف��ال 
بني الطابع الرتفيهي لل�شينما وبني 
�شقل  يف  ت�شهم  جماليات  ت�شميها 

وعيهم واإعدادهم للم�شتقبل.
ذو  ���ش��الح  ال�شينما  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

على  ال���رتك���ي���ز  دون  وم�����ن  ح���دي���ن 
يتم  مل��ا  والقيمي  ال��ف��ك��ري  امل�شمون 
ت�شبح  اأن  ميكن  اأف���الم  م��ن  عر�شه 
الثقافات  لت�شويق  املجتمعات عر�شة 
للتاأثري  نتيجة  الدخيلة  واملفاهيم 
ال�شينما  اأف��الم  ال�شتهالك  امل�شاحب 
يتعار�ض  ال��ت��ي  امل��ت��ح��رك��ة  وال��ر���ش��وم 
يت�شمنه  اأن  ينبغي  ما  مع  حمتواها 

الفن الهادف من ر�شائل اإيجابية.
اأن  تعي  /ف��ن/  موؤ�ش�شة  اأن  واأ�شافت 
تاأثرا  االأك��ر  وال�شباب هم  االأط��ف��ال 
العديد  واأن  االإع���الم���ي  ب��امل��ح��ت��وى 
اليقظة  اأهمية  توؤكد  الدرا�شات  من 
الفنون خالل  به  ت�شهم  الذي  للدور 
ال�شلوك  ت�شكيل  يف  التن�شئة  مرحلة 
هاتني  لدى  التفكري  ومنط  والوعي 
ال�����ش��ري��ح��ت��ني م���ا ي���رف���ع م���ن حجم 

على  احلر�ض  وي�شتدعي  امل�شوؤولية 
اأن يقدم املهرجان من خالل عرو�شه 
منوذجا يف تبني ال�شينما التي ترتقي 
االإن�شانية  ال��ق��ي��م  وت��ن��م��ي  ب��ال��ف��ك��ر 

امل�شرتكة.
و اأكدت ال�شيخة جواهر بنت عبداهلل 
بالفنون  االه���ت���م���ام  ان  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الرتفيه  الأن  اجلميع  مهمة  الهادفة 
توؤثر  بدورها  التي  الثقافة  يف  يوؤثر 
اهتمامنا  م��ن  يجعل  م��ا  التنمية  يف 
وال�شباب  االأط���ف���ال  ث��ق��اف��ة  بت�شكيل 
مب�شاعيهم  االه��ت��م��ام  ك��ذل��ك  يعك�ض 
احل�شاري  ل��ل��م�����ش��روع  وان��ت��م��ائ��ه��م 
للدولة ومن هنا فاإن املجتمع ممثال 
والقائمني على  باجلمهور واالأه��ايل 
تعزيز  ���ش��رك��اء يف  االأف������الم  اخ��ت��ي��ار 

ر�شالة املهرجان.

ج��هر بنت عبد�هلل �لقا�سمي: مهرجان �ل�سارقة �ل�سينمائي لالأطفال و�ل�سباب يكر�ض روؤية �لإمارة للفن �لهادف

•• اأبوظبي-الفجر:

مع  ب��ال��ت��ع��اون  الوطنية  واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  نظم 
ا�شتقبال  -اأب�����و ظ��ب��ي ح��ف��ل  ال�����ش��ورب��ون  ج��ام��ع��ة 
لطلبة الدفعة اخلام�شة من برنامج بكالوريو�ض 
اإدارة الوثائق وعلوم االأر�شيف؛ حيث �شلط اجلهاز 
االإداري والتدري�شي للربنامج ال�شوء على اأهمية 
الوطن  ذاك���رة  حفظ  يف  والتوثق  االأر���ش��ف��ة  علوم 
االأهمية  ه��ذه  من  وانطالقاً  القادمة،  لالأجيال 
ياأتي دور االأكادمييني الذي تلقوا العلوم النظرية 

واخلربة العملية، وامتلكوا الكفاءة التي يتطلبها 
العمل املهني يف املوؤ�ش�شات مبختلف تخ�ش�شاتها.

وي���اأت���ي ح��ف��ل اال���ش��ت��ق��ب��ال ب��ال��ت��زام��ن م��ع افتتاح 
الوثائق  اإدارة  يف  املهنية  لل�شهادة  الثامنة  ال��دورة 
االأر�شيف  جهود  فيها  تت�شافر  التي  واالأر���ش��ي��ف 
اأبوظبي،  ال�شوربون  الوطنية مع جامعة  واملكتبة 
والعلمي،  املعريف  ال�شهادة مبحتواها  وتت�شم هذه 
الكفاءات  بناء  �شعيد  على  وج��وده��ا  اأثبتت  وق��د 
والتطوير امل�شتدام يف قطاعات االأر�شيف واإداراته 
يف الدولة، وترجمت ذلك بتاأهيل اخلريجني لكي 

يفيدوا موؤ�ش�شاتهم يف جمال التعامل مع الوثائق 
التاريخي  االإرث  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  وم��ع��اجل��ت��ه��ا، 

لالأجيال وفق املعايري العلمية والعاملية. 
ال��ط��ل��ب��ة خ��ب��ري االأر�شفة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  اف��ت��ت��ح ح��ف��ل 
الوطنية حامت  واملكتبة  االأر�شيف  االإلكرتونية يف 
هناأ  الوطنية  واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  وبا�شم  يون�ض؛ 
اإدارة  اأول دفعة من خريجي برنامج بكالوريو�ض 
الوثائق وعلوم االأر�شيف، ورحب بالدفعة اجلديدة 
وقدم  الربنامج،  ه��ذا  اإىل  املنت�شبني  الطلبة  من 
املنظم يف حياة  االأر���ش��ي��ف  اأه��م��ي��ة  ن��ب��ذة ع��ن  لهم 

العاملية  املمار�شات  وفق  الفرد  حياة  ويف  املوؤ�ش�شة 
واالآيزو املوحدة.

واأ�شاد خبري االأر�شفة االإلكرتونية باملواد العلمية 
والعملية التي يقدمها الربنامج للطلبة بالتعاون 
مع االأر�شيف واملكتبة الوطنية، واأكد الدور الكبري 
العريقة،  اأبوظبي  ال�شوربون  الذي توؤديه جامعة 
اأهمية املخترب الذي وفرته اجلامعة  اإىل  م�شرياً 
واحل�شاري  العلمي  التخ�ش�ض  ه��ذا  يف  للطلبة 
الذي يعّد من التخ�ش�شات الفريدة على ال�شعيد 
االإق��ل��ي��م��ي.   وم��ن جانبه حت��دث اخل��ب��ري الفني 
امل�شعبي  ح�شن  الوطنية  واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  يف 
االإم���ارات���ي���ة احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م����ادة  اأ���ش��ت��اذ 
بالن�شبة  التخ�ش�ض  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  ع��ن  واخل��ا���ش��ة 
مع  ان�شجامه  وم��دى  الرابعة،  ال�شناعية  للثورة 
ورق،  ب��ال  ح��ك��وم��ة  ن��ح��و  امل�شتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
والتطور الذي يطراأ على هذا التخ�ش�ض ليواكب 
التقنيات واأرقى املمار�شات يف العامل، وهو ين�شجم 
مع التطور الذي ت�شهده دولة االإم��ارات العربية 
توثيق  واأهمية  الر�شيدة،  قيادتها  املتحدة يف ظل 
وحفظ مراحل تطورها الباهر لالأجيال القادمة.
واأ�شار اخلبري الفني اإىل اأن فر�ض العمل متوفرة 
ويجيدون  املعرفة،  ميتلكون  الذين  للخريجني 
التعامل مع كثافة املعلومات والبيانات التي يزخر 

بها ع�شرنا احلايل.
االأر�شفة  بوحرات خبري  �شفيان  الدكتور  وحتدث 

حفل  اأهمية  ع��ن  الوطنية  واملكتبة  االأر���ش��ي��ف  يف 
املعلومات  وت���ق���دمي  اجل�����دد،  ال��ط��ل��ب��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
اإدارة  ال���الزم���ة ل��ه��م ع���ن ب��رن��ام��ج ب��ك��ال��وري��و���ض 
املعلومات  ورك����ز يف  االأر����ش���ي���ف،  وع��ل��وم  ال��وث��ائ��ق 
اإدارة املوؤ�ش�شات، وينبغي  املعا�شرة، وهي االأهم يف 
���ش��ح��ي��ح��ة ح��ت��ى ال ت�شيع،  ب��ط��ري��ق��ة  ت�����ش��ي��ريه��ا 
ثراء  اإىل  م�شرياً  واملهتمني،  للباحثني  واإتاحتها 
ه��ذا ال��ربن��ام��ج االأك���ادمي���ي امل��وؤ���ش�����ض على قواعد 
ع��ل��م��ي��ة وع��ل��ى م���ب���ادئ ع��ل��م االأر����ش���ي���ف، ومدعم 
االأحدث  التقنية  وال��ع��ل��وم  احلديثة  باملنهجيات 

يف  املطبق  اال�شطناعي  الذكاء  دور  وعلى  عاملياً، 
جمع الوثائق وحفظها واإتاحتها.

بال�شيد �شهاب احلفيتي املوظف  ورحب احل�شور 
يف االأر�شيف واملكتبة الوطنية، واحلائز على املرتبة 
وقد حتدث  االأوىل،  الدفعة  االأوىل بني خريجي 
عن جتربته الدرا�شية يف هذا التخ�ش�ض، م�شرياً 
اإىل اأهمية التميز يف حياة الطالب، واأهمية ذلك 
اأع�����ش��اء اجلهاز  ق��ام  اخل��ت��ام  العمل. ويف  �شوق  يف 
وباالإجابة  للطلبة،  اأنف�شهم  بتقدمي  التدري�شي 

على ا�شتف�شاراتهم. 

بالتز�من مع �إطالق �لن�سخة �لثامنة لل�سهادة �ملهنية يف �إد�رة �لوثائق و�لأر�سيف

�لأر�سيف و�ملكتبة �ل�طنية ي�سلط �ل�س�ء على بكال�ري��ض �إد�رة �ل�ثائق 
وعل�م �لأر�سيف وي�ستقبل �ملنت�سبني �جلدد يف �ل�س�رب�ن �أب�ظبي
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فــن �أجنــبــي

27
من بطولة �سيلف�سرت �ستالون ، و�إخر�ج �لأ�سرت�يل جوليو�ض �أفريي

ينتهي ل  �سر�ع  يف  يدخالن  خارقان  بطالن   ...Samaritan
يبدو اأن �شتالون يحاول هذا العام اإعادة النظر يف م�شريته املهنية، 
خ�شو�شاً مع طغيان اأفالم وم�شل�شالت االأبطال اخلارقني. اإذ بثت 
 ،)Samaritan( " شبكة اأمازون برامي اأخرياً فيلم "ال�شامري�
من بطولة �شتالون، واإخراج االأ�شرتايل جوليو�ض اأفريي. هذا ثالث 
فيلم يخرجه االأخري، ويلعب فيه �شتالون دور ال�شامري، االأخ التواأم 
�شراع  اأهلهما يف حريق، يدخالن يف  وف��اة  بعد  اللذان  لنيم�شي�ض، 
كل  مبوت  ال�شراع  هذا  ينتهي  خارقني.  بطلني  كونهما  ينتهي،  ال 
من ال�شامري ونيم�شي�ض، احلقيقة التي نكت�شف الحقاً اأنها مزيفة. 
يتابع ال�شامري، بعد اأن زور موته، حياته متخفياً، حتت ا�شم جون 
يف  امل��ن��زل  اإىل  ع��ودت��ه  اأث��ن��اء  يتعرف  ب�شيط.  قمامة  عامل  �شميث. 
اأحد االأيام على طفل يوؤمن بنظريات املوؤامرة، ومهوو�ض بفر�شية 
مفادها اأن ال�شامري مل ميت، بل ما زال حياً لكنه قرر التوقف عن 

القتال بعد قتله اأخيه.
لن نخو�ض يف اأحداث الفيلم كي ال نك�شف تفا�شيله، لكن ال بد اأن 
ن�شري اإىل اأن الفيلم يحاكي اأجواء فيلم Unbreakable. رائعة 
املخرج اإم. نايت �شامياالن. يتحدث Unbreakable اأي�شاً عن 
بطل خارق ال يجيد ا�شتخدام قواه، يوؤدي دوره برو�ض ويلي�ض. لكن 
االختالف بني الفيلمني اأن �شتالون قرر بنف�شه التوقف عن كونه 
 The ن��راه يف م�شل�شل  ال��ذي  العنف  الفيلم  بطاًل خارقاً. يحاكي 

املفرطة. الدموية  دون  من  لكن   ،Boys
وعو�شاً عن �شركة تدير االأبطال اخلارقني، الالفت يف "ال�شامري" 
عرب  احلقيقة،  لك�شف  كاأ�شلوب  امل��وؤام��رة  نظرية  مفاهيم  تبني  هو 
موت  حقيقة  ن��ف��ي  ي��ح��اول  م��غ��م��ور  ك��ات��ب  ب�شخ�شية  اال���ش��ت��ع��ان��ة 
ال�شامري. هذا الكاتب يوؤدي دوره املمثل مارتن �شتار الذي ا�شتهر 
بدور غيلفويلد يف م�شل�شل Silicon Valley الذي بثته �شبكة 
بل  الت�شابه،  �شديدي  الدورين  كون  ال�شاأن  هذا  نذكر  اأو.  بي  اإت�ض 
يف  ي�شتخدمها  ك��ان  التي  لتلك  م�شابهة  نظارة  ي�شتخدم  �شتار  اإن 
امل�شل�شل، ويوظف اأ�شلوب الكالم الهادئ وال�شاخر يف الوقت نف�شه.
من  ب��ل  امل�����ش��ورة،  الق�ش�ض  م��ن  مقتب�ض  غ��ري  الفيلم  اأن  ال��الف��ت 
تاأليف براغي اإف. �شوت، �شاحب امل�شرية الفنية املتوا�شعة. ن�شري 
اإىل الكتابة الأننا الأول مرة منذ �شنوات ن�شاهد فيلماً ال ينتمي اإىل 
عوامل مارفل اأو دي �شي، اأي ال ميكن لنا انتظار �شخ�شيات نعرفها، 
اأو ندخل يف حما�شة حماولة اكت�شاف اأي بطل خارق �شرناه يف اجلزء 

الثاين، هذا اإن كان هناك جزء ثان من "ال�شامري".
ما نحاول قوله اإننا اأمام فيلم تقليدي: اخلري �شد ال�شر، مع بع�ض 
دون  م��ن  اخل��ري،  بانت�شار  تنتهي  التي  ال�شخ�شيات  يف  التحوالت 
الفيلم تدور يف  اأح��داث  اأن  اأي�شاً،  اأي تعقيدات. ما يثري االهتمام، 
بالع�شابات،  مليئة  مدينة   .)Granite City( فقرية  مدينة 
مدينة  االأم��ن.  وانعدام  املعي�شة  �شوء  ب�شبب  االنفجار  و�شك  وعلى 
عرفت ال�شالم زمن ال�شامري ثم فقدته بعد اختفائه. اأ�شبه مبكان 

ال ميكن له اأن ي�شتمر من دون وجود بطل خارق. 
واحداً  وبامتان  اأ�شلها  ال�شر من  يعترب  التي  كمدينة غوثام  لي�ض 
م���ن جم��ان��ي��ن��ه��ا، ب���ل م��دي��ن��ة ف��ق��دت اأب��ط��ال��ه��ا ف���ب���داأت ب��االن��ه��ي��ار.
ال�شينمائي  النوع  اإىل حتول يف  ت�شري  اأم��ام عالمة  هنا  رمبا نحن 
اخلا�ض باالأفالم الرجال اخلارقني؛ اإذ يبدو اأن املدن ال بد لها من 
اأبطال، ومن دونهم لي�شت هناك حياة عادية، بل وال ميكن للنظام 
ال�شيا�شي اأن ي�شتمر. فاأهل املدينة التي ي�شكنها ال�شامري ي�شعلون 
ق��ادر على �شبطهم،  وي��ق��ررون نهب كل �شيء. ما من نظام  ث��ورة، 
ف�شله  اأثبت  الذي  ذاك  النظام،  ا�شتثنائي، من خارج  �شخ�ض  �شوى 

ب�شرطته، وقانونه واالأهم، راأ�شماليته.

وقع االختيار على املمثلة ال�شابة �شريا ها�ض ل� لعب دور البطلة اخلارقة 
 Captain America: اجل���دي���د   م��ارف��ل  فيلم  يف  "�شربا"، 
موقع  على  ن�شر  ال��ذى  للتقرير  وفًقا   ،New World Order

."variety"
 Captain America: New World Order ف��ي��ل��م 
اجلديد �شيكون من بطولة اأنتوين ماكي، الذي من املقرر اأن يعيد متثيل 
دوره يف دور �شام ويل�شون، ب� جانب كارل لومبلي، الذي ظهر يف �شل�شلة 
The Falcon and the Winter Soldier، الذى 
 Isaiah دور  يف  دوره  متثيل  يعيد  اأن  ��ا  اأي�����شً امل��ق��رر  م��ن 

  .Bradley
 Captain America: New World ويعد
Order هو اأحد اأفالم املرحلة اخلام�شة القادمة 
من عامل مارفل ال�شينمائى، ومن املقرر ان يخرج 
املخرج يوليو�ض اأونا الفيلم من ن�ض كتبه املوؤلف 
وكالهما  �شبيلما،  وم��ال��ك��ومل  مو�شون  داالن 
 The Falcon ���ش��ارك��ا يف ك��ت��اب��ة ف��ي��ل��م  

.and the Winter Soldier
وم�����ن امل����ق����رر ط�����رح ف��ي��ل��م ي�����ش��ل فيلم 
 Captain America: New
ال�شينما  دور  ب�   World Order
3 م��اي��و م���ن عام  ح����ول ال���ع���امل يف 

.2024
ا���ش��ت��ودي��وه��ات مارفل،  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
مات  العاملي  للمخرج  تعيينها  ع��ن 
���ش��اك��م��ان، الإخ����راج اجل���زء اجلديد 
 Fantastic Four من فيلمها
ب����دور   2024 يف  ع���ر����ش���ه  امل����ق����رر 

العر�ض ال�شينمائي، بعد اأن قرر املخرج "جون وات�ض" الذي اأخرج اآخر 
جزء من ال�شل�شلة ترك العمل يف �شهر اأبريل املا�شي.

اأفالم  ل�شل�شلة  ال��ق��ادم  العمل  اإخ���راج  على  يعمل  �شاكمان"  "مات  ك��ان 
مارفل  ا�شتديوهات  مع  للعمل  الرتكيز  قرر  ولكنه   "Star Trek"

وترك "باراموانت بيكت�شرز" واأتى بيان من ا�شتوديوهات باراموانت يوم 
اأف��الم حمرتف ونحن  �شاكمان هو �شانع  "مات  املا�شي يقول:  اجلمعة 
ناأ�شف لعدم توافر وقت له ليدير عملنا القادم وممتنون لكل ما قدمه 

ومتطلعني الأعماله القادمة".

�سري� ها�ض بطلة خارقة فى فيلم مارفل �جلديد 
Captain America: New World Order

�سيلف�سرت  �ملمثل  عن  ف  ُنعرِّ كيف  بدقة  نعلم  ل 
�ستالون )1946(. نعم هو روكي بالبو�، و�لقا�سي 

دريد، ور�مبو.
عليه،  كانت  كما  تعد  مل  �ستالون  �سهرة  لكن   
فمحاولة �إعادة �إطالق �سل�سلة روكي حتت ��سم 
Creed، بالتعاون مع �ملمثل مايكل بي. جورد�ن، 
مع  �لأمر  ذ�ت  منها.  �ملتوقعة  �ل�سعبية  تنل  مل 
بالت�ستو�ستريون  �ملح�سوة  �لأك�سن  �أفالم  �سل�سلة 

 .The Expendables
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ما هي ف��ئد �خل�سرو�ت �ملجمدة لل�سحة؟
اخل�شروات  اأن  امل�شتقل،  التغذية  خبري  علييف،  ر���ش��الن  ال��دك��ت��ور  اأع��ل��ن 
ل��ه، حتافظ اخل�شروات  ال��ط��ازج��ة. ووف��ق��ا  اأك��ر ف��ائ��دة م��ن  املجمدة ه��ي 

املجمدة على الفيتامينات والعنا�شر املعدنية املهمة للج�شم فرتة اأطول.
وي�����ش��ري خ��ب��ري ال��ت��غ��ذي��ة، اإىل اأن���ه م��ع م���رور ال��وق��ت ب��ع��د ج��م��ع حم�شول 

اخل�شروات تقل فيها ن�شبة الفيتامينات والعنا�شر املعدنية.
فيتامني  من  باملئة   75 ح��وايل  اأ�شبوع  خ��الل  اخل�شروات  "تفقد  ويقول، 
С. ولكن عند جتميدها بعد �شاعتني من جمع املح�شول، حتافظ على ما 

حتتويه من الفيتامينات والعنا�شر املعدنية دون تغري".
الفيتامينات  من  املجمدة  اخل�شروات  حتتوية  ما  على  للحفاظ  وي�شيف، 

والعنا�شر املعدنية يجب عدم اإعادة جتميدها ثانية.

�لتدخني �ل�سلبي يزيد من خماطر 
�لإ�سابة بالتهاب �ملفا�سل �لرومات�يدي

RMD Open ب��وج��ود ارت��ب��اط بني  اأف���ادت درا���ش��ة ج��دي��دة ن�شرت يف 
بالتهاب  االإ�شابة  خطر  بزيادة  اأوالبلوغ  الطفولة  اأثناء  ال�شلبي  التدخني 
املفا�شل الروماتويدي )RA(. وقامت جمموعة من الباحثني من جامعة 
التعر�ض  بني  العالقة  بفح�ض  فيلجويف  مدينة  يف   Paris-Saclay
يف  ال��روم��ات��وي��دي  املفا�شل  بالتهاب  االإ���ش��اب��ة  وخ��ط��ر  ال�شلبي  للتدخني 
جمموعة فرن�شية حمتملة من الن�شاء االأ�شحاء، ومت ا�شتخدام اال�شتبيانات 
املبلغ عنها ذاتيا لتقييم التعر�ض للتدخني ال�شلبي. حدد الباحثون 698 
79806 ام���راأة،  ح��ال��ة ح��ادث��ة م��ن ال��ت��ه��اب املفا�شل ال��روم��ات��وي��دي ب��ني 
ال�شلبي  الن�شاء للتدخني  املئة من  13.5 و53.6 يف  ب�شكل عام، تعر�شت 
يف  ال�شلبي  التدخني  ارت��ب��ط  ال��ت��وايل.  على  وال��ب��ل��وغ،  الطفولة  مرحلة  يف 
ال��ط��ف��ول��ة وال��ب��ل��وغ مب��خ��اط��ر ال��ت��ه��اب امل��ف��ا���ش��ل ال��روم��ات��وي��دي، يف جميع 
1.24 و1.19 على التوايل(. ومل يكن املدخنون  النماذج )ن�شب اخلطر 
لديهم  البلوغ  اأو  الطفولة  مرحلة  يف  ال�شلبي  للتدخني  تعر�شوا  ال��ذي��ن 
مثل  ال��روم��ات��وي��دي  املفا�شل  بالتهاب  لالإ�شابة  مماثلة  مطلقة  خماطر 
تلك التي يتعر�ض لها املدخنون من اأي وقت م�شى دون التعر�ض للتدخني 
لوحظ  ال�شنة(  يف  �شخ�ض   100000 على  و47.2   47.6( ال�شلبي 
 53.7( ال�شلبي  للتدخني  تعر�شوا  الذين  للمدخنني  مطلق  خطر  اأعلى 
التدخني  "ارتبط  املوؤلفون:  وكتب  ال�شنة(.  يف  �شخ�ض  على100،000 
ال�شلبي اأثناء الطفولة و/ اأو البلوغ بزيادة خطر االإ�شابة بالتهاب املفا�شل 
املوؤلفني يجب  وبح�شب  املدخنات.  الن�شاء غري  الروماتويدي، خا�شة بني 
اأن ي��ك��ون ه��ذا التعر�ض حم���دودا ق��در االإم��ك��ان ملنع ظ��ه��ور امل��ر���ض. وقال 
النقطة،  للتحقيق يف هذه  درا�شتنا م�شممة  تكن  لو مل  "حتى  الباحثون: 
ميكن اأن تنطبق هذه الر�شالة ب�شكل خا�ض على االأفراد املعر�شني خلطر 
اأقارب مر�شى  املثال،  الروماتويدي، على �شبيل  املفا�شل  بالتهاب  االإ�شابة 
التهاب املفا�شل الروماتويدي". والتهاب املفا�شل الروماتويدي هو مر�ض 
التهابي مزمن ميكن اأن يوؤثر على مناطق اأخرى غري املفا�شل. فقد يدمر 
هذا املر�ض جمموعة وا�شعة من اأجهزة اجل�شم، مبا يف ذلك اجللد والعينان 

والرئتان والقلب واالأوعية الدموية.

�أوروبا؟ �أنهار  �أطول  • ما 
- الدانوب.

�جلرب؟ علم  �أ�س�ض  �لذي  • من 
- اخلوارزمي.

�لذ�كرة؟ يف  حيو�ن  �أقوى  هو  • ما 
- اجلمل.

�لتلفيزيون؟ عرفت  بلد  �أول  هي  • ما 
- الواليات املتحدة.

بالعامل؟ خليج  �أكرب  • ما 
- خليج املك�شيك.

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�شب  • اأن م�شامري احلديد ال ت�شلح يف تثبيت خ�شب البلوط وذلك ب�شبب 
والتي تت�شبب يف �شداأ امل�شامري.

الركاب. عظمة  باإ�شم  وتعرف  االأذن،  يف  توجد  االإن�شان  ج�شم  يف  عظمة  • اأ�شغر 
.): االآن  َهرُهور  قّطي  يفعل  كما  النوم.  يف  حياتها  من   66% تق�شي  القطط  اأن  تعلم  • هل 

�شنوياً. يف  الواحد  لل�شخ�ض  كيلوغرام   10 يعادل  مبا  ال�شوكوالته  معظم  ي�شتهلك  ال�شوي�شري  • ال�شعب 
وزوجته. زوج  بني  جدال  اأي  حلدوث  االأول  ال�شبب  هو  • املال 

للكالب. �شامة  تعترب  املكادمييا  اأو  اجلندل  مك�شرات  اأن  تعلم  • هل 
البقر. اأنواع  من  لنوع  ا�شم  هي  بل  ا�شتفهام  اأداة  فقط  لي�شت  االإجنليزية  يف  )ملاذا(  كلمة  • اأن 

اأ�شجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�شمى بالك�شالن وهو حيوان يقيم يف 
حتى ال يظهر منه �شوى راأ�شه.

البنف�شجية. فوق  واالأ�شعة  احلمراء  حتت  باالأ�شعة  يرى  اأن  ميكنه  الذهبي  ال�شمك  اأن  تعلم  • هل 
درجة   54،000 او  م��ئ��وي��ة  درج���ة   30،000 اإىل  ي�شل  ف��اإن��ه  ي�����ش��رب  ح��ني  ال���ربق  اأن  تعلم  ه��ل   •

فهرنهايت.
النجوم  ترى  و�شوف  النهار  و�شح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.
• هل تعلم اأن التم�شاح االأمريكي و التم�شاح االإفريقي وفر�ض البحر تق�شي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�شو�شاً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�شند روؤو�شها اإىل ظهور زمالئها.
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فو�ئد �لليمون

اأو�شح الدكتور اأحمد اخلطيب، اأخ�شائي التغذية العالجية وعالج ال�شمنة 
من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  الليمون  اأن  ال��ق��اه��رة،  جامعة  وال��ن��ح��اف��ة، 
C  وحام�ض الفوليك والبتا�شيوم، وغريها من االأمالح املفيدة  فيتامني 

لل�شحة والوقاية من االأمرا�ض.
وعن فوائد الليمون قال الدكتور اأحمد، يفيد تناول الليمون كم�شروب دافئ 
اأو اإ�شافة ع�شري الليمون لوجبات مثل طبق ال�شلطة وال�شوربة وغريها يف 

وقاية اجل�شم من االإ�شابة بالعديد من االأمرا�ض، وتقوية مناعة اجل�شم.
يجعل  م��ا  لل�شخ�ض  الع�شبي  اجل��ه��از  تهدئة  يف  الليمون  ت��ن��اول  وي�شاهم 
تناوله مفيدا لالأ�شخا�ض الذين يعانون من القلق والتوتر واال�شطرابات 

الع�شبية واالنفعال، كمهدئ طبيعي للجهاز الع�شبي.

كان لدى احدى االأ�شر �شبي طيب القلب وحلو الكالم وح�شن الوجه لكنه كذاب كان الكذب كاأمنا ولد معه لذا 
كانت هذه ال�شفه غري احلميدة �شيئا موؤملا وقا�شيا على ابيه وامه ودائما كانت ن�شيحتهم له ال تكذب فيق�شم 
انه لن يكذب ثم ين�شى ما اق�شم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذا كانت حياته ت�شري على الكذب فقط حتى 
جاء يوم من ايام اخلريف خرجت االم مع ولدها حمدان ليلتقطوا بع�ض اخل�شر من احلقل ال�شغري الذي 
ميلكونه فراأى حمدان جمموعة كبرية من الطيور حتلق يف ال�شماء مل يكن راآها قبال ف�شاأل امه ما هذه الطيور 
ياامي فكرت االم ب�شرعه وهي تنظر اليها وقالت هذه الطيور احلقيقة دائما تنزل لقريتنا كل عام تبقى ب�شع 
ا�شابيع ثم ترحل ولكن ال ترحل كلها بل يبقى احدها وهو طائر احلقيقة يختفي ويظهر وقتما ي�شاء وبدون ان 
ن�شعر به ويقال انه احيانا ينقلب اإىل �شفدع واحيانا اإىل ع�شفور وديع وال نعرفه و�شط كل هذا وعندما ي�شمع 
احدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائرا كبريا ليق�شى على الكذاب مبنقاره الذي ي�شق الراأ�ض ويخرج الل�شان 
من مكانها ليمزقها جزاء كذبها وهكذا �شرتى ان كل الذين يعرفونه ال يكذبون حتى ال يتعر�شون لعقابه فما 

اأق�شى عقابه.
تركته االم وذهبت بعيدا لترتكه وافكاره قليال حتى تعرف ماذا �شيفعل لكنه جرى وراءها وبقى �شامتا ثم �شاألها 

وهل تعرفني �شكل طائر احلقيقة بينهم فقالت ال واخذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طوال الطريق.
جهزت االم الغذاء لياأكل لكنه مل ياأكل وقال ل�شت بجائع ف�شرخت االم وقالت ال تكذب فاأ�شرع وجل�ض للطعام 
لكنه مل يكن ي�شتطع ان ياأكل ب�شهية بل ب�شع لقيمات وقام ذاهبا لغرفته وعلى بابها �شاأل امه: ماما متى يذهب 
اإىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�شم اخلريف واحيانا يبقى ملو�شم اخر اهلل اعلم .. �شهور مرت  طائر احلقيقة 
وحمدان ال يكذب خوفا من طائر احلقيقة بعد ذلك اعتاد قول ال�شدق دون اأن ي�شعر وعندما اأخربته امه يوما 

اأنها �شمعت ان طائر احلقيقة رحل قال ب�شعادة ال يهم فاأنا ال اأخاف منه اأنا ال اأكذب ابداً.

التحكم  اأن  على  املتحدة،  الواليات  من  علماء  يوؤكد 
مب�����ش��ت��وى ال��ك��ول��ي�����ش��رتول واالإق�����الع ع��ن التدخني 

يخف�شان من خطر االإ�شابة باجللطة الدماغية.
 American Heart جم����ل����ة  وت���������ش����ري 
تك�شا�ض  جامعة  علماء  اأن  اإىل   ،Association
يف هيو�شنت، اأجروا درا�شة علمية �شارك فيها 11.5 
األف متطوع، ترتاوح اأعمارهم ما بني 45-64 عاما، 

هذه  اتبعوا  الذين  االأ�شخا�ض  اأن  نتائجها  اأظهرت 
خطر  ع��ن��ده��م  انخف�ض  ال�شحية  ال�شبع  ال���ع���ادات 
 43-30 ب��ن�����ش��ب��ة  االإ����ش���اب���ة ب��اجل��ل��ط��ة ال��دم��اغ��ي��ة 

باملئة.
ال�شحية  ال��ت��غ��ذي��ة  اأن  ع��ل��ى  ال���ب���اح���ث���ون،  وي����وؤك����د 
وممار�شة التمارين الريا�شية واالإقالع عن التدخني 
اأن تقلل كثريا من املخاطر  وتخفي�ض الوزن ميكن 

الوراثية. ومن العوامل االأخرى التي توؤثر يف خطر 
حدوث جلطة دماغية احلفاظ على م�شتوى �شغط 
الدم الطبيعي، والتحكم يف م�شتوى الكولي�شرتول، 

وخف�ض م�شتوى ال�شكر يف الدم.
ووفقا للباحثني، �شاعد اتباع هذه القواعد الب�شيطة 
جلطة  دون  م��ن  املتوقع  العمر  متو�شط  زي���ادة  على 

دماغية مدة �شت �شنوات تقريبا.

�سبع عاد�ت ب�سيطة تقلل من خطر �لإ�سابة 
باجللطة �لدماغية

عار�سة �أزياء تقدم �إبد�ًعا من جمموعة �إنها حقيقية للم�سمم ت�سيو وينينغ خالل �أ�سبوع �ملو�سة �ل�سيني يف بكني. � ف ب


