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الطعام ال�سحي واالكتئاب.. درا�سة تك�سف ال�سر
ي�ساعد  قد  �سحي  غذائي  نظام  اتباع  اأن  اإىل  جديدة  درا���س��ة  اأ���س��ارت 

البالغني امل�سابني باالكتئاب يف حت�سني حالتهم النف�سية.
لدى  االك��ت��ئ��اب  اأع��را���ض  تراجعت  باأ�سرتاليا،  ع�سوائية  جت��رب��ة  ويف 
اأ�سابيع   3 بعد  17 و35 عاما،  اأعمارهم بني  تراوحت  ون�ساء  رج��ال 
من حتولهم اإىل نظام غذائي �سحي. واأفاد باحثون يف دورية )بلو�ض 
وان( باأن اأولئك الذين وا�سلوا تناول االأغذية ال�سحية ملدة 3 اأ�سهر، 
قادت  التي  فران�سي�ض،  هيذر  وقالت  بالتح�سن.  ال�سعور  يف  ا�ستمروا 
الطريقة  "هذه  �سيدين:  ماكورايفي  البحث وهي من جامعة  فريق 
اأخ��رى، وهي  التكلفة مقارنة بطرق عالجية  اأكرث فاعلية من حيث 
طريقة ميكن لالأفراد اأنف�سهم التحكم فيها". واأ�سافت: "هذا يثري 
احتمالية اأن التغيري يف النظام الغذائي قد يكون مبثابة عالج لتخفيف 
76 �سخ�سا  اأعرا�ض االكتئاب". و�سملت درا�سة فران�سي�ض وزمالئها 
�سجلوا درجات مرتفعة على اثنني من مقايي�ض االكتئاب والقلق، مما 
اأو �سديدة لالكتئاب، كما  ي�سري اإىل معاناتهم من اأعرا�ض متو�سطة 
الغنية  االأطعمة  ا�ستهالك  عن  ا�ستبيان  يف  مرتفعة  درج��ات  �سجلوا 
 3 امل�����س��ارك��ني على جمموعتني مل��دة  ب��ال��ده��ون وال�����س��ك��ر. ومت ت��وزي��ع 
اأ�سابيع، غريت االأوىل اأنظمتها الغذائية، يف حني ا�ستمرت املجموعة 

الثانية يف تناول ما اعتادت عليه من طعام.

خوارزمية ت�ساعد يف عالج ال�سرع
طّور العلماء برنامج ذكاء ا�سطناعي يكت�سف العالمات املبكرة لل�سرع 
التي قد يفوتها حتى االأطباء املتمر�سون. وكان الربنامج قادراً على 
اكت�ساف �ستة من كل 10 مر�سى يعانون من �سكل نادر من احلالة، 

مقارنة بالت�سوير بالرنني املغناطي�سي الذي مل يكت�سف اأياً منها.
ويت�سبب ال�سرع، الذي ي�سيب واحداً من كل 100 بريطاين واأمريكي، 
يف اندفاعات غري من�سبطة من الن�ساط الكهربائي يف املخ توؤدي اإىل 
حدوث نوبات متكررة. واأحد اأ�سباب ال�سرع هو خلل التن�سج الق�سري 
البوؤري املقاوم لالأدوية، وهو �سذوذ دقيق يف الدماغ يت�سبب يف اختالل 
االإ�سارات. وال ميكن عالج هذه احلالة اإال باجلراحة. لكن التغيريات 
اأن اأخ�سائيي االأ�سعة ذوي  التي حتدث يف الدماغ دقيقة للغاية حتى 
بالرنني  الت�سوير  فحو�سات  فح�ض  عند  يفوتهم  اأن  ميكن  اخل��ربة 
خوارزمية  ط��ور  لندن  كوليدج  جامعة  من  فريقاً  لكن  املغناطي�سي. 
ر�سدت 63 يف املائة من حاالت خلل التن�سج الق�سري البوؤري املقاوم 

لالأدوية التي مل يتمكن امل�سعفون من اإيجادها �سابقاً.
وقال الباحثون اإن منوذجهم ميكن اأن يفتح جراحة الدماغ ملزيد من 

االأ�سخا�ض امل�سابني بال�سرع ويوفر لهم فر�سة لل�سفاء.
1000 �سورة بالرنني  اأكرث من  اأح��دث درا�سة، جمع الباحثون  ويف 
امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي م���ن 22 درا����س���ة ح����ول ال�������س���رع، وو����س���ف ف���ري���ق من 
بحاالت  م�سابة  اأو  �سحية  باأنها  امل�سح  عمليات  نتائج  االأ�سعة  خ��رباء 
بتدريب  ق��ام��وا  ث��م  ل��الأدوي��ة،  امل��ق��اوم  ال��ب��وؤري  الق�سري  التن�سج  خلل 
التي حتتوي على ت�سوهات،  امل�سح  اكت�ساف عمليات  اخلوارزمية على 

وت�سمن ذلك اإدخال معلومات عن 300000 موقع يف الدماغ.

معركة قانونية.. هل ي�سبب دواء زانتاك ال�سرطان؟
تدور حالياً رحى معركة ثانية يف احلرب القانونية املت�ساعدة حول ما 
اإذا كان دواء زانتاك لعالج احلمو�سة ي�سبب ال�سرطان، ح�سبما اأفادت 

وكالة بلومربغ لالأنباء.
املنتج  اأن  االأدوي���ة على  اإ���س��رار �سركات  اإن��ه حتى مع  وقالت بلومربج 
اأكرب  اإىل توجيه  نف�سه  الوقت  تتطلع يف  فاإنها  اآمنة،  العامة  ون�سخه 

قدر ممكن من املخاطر القانونية اإىل املناف�سني.
اإ����ض ك��ي��ه ب��ي اإل �سي"  وت��ت��ع��ر���ض ���س��رك��ات االأدوي�����ة ال��ع��م��الق��ة "جي 
اإت�ض  اإم بي  "بوهرينجر اينجالهيم جي  و"�سانويف" و"فايزر اإنك" و 
اإل  بي  "هاليون  بامل�ستهلك  اخلا�سة  ال�سحية  الرعاية  و�سركة   "
�سي" جميعها خلطر قيام هيئة املحلفني االأمريكية مبنح تعوي�سات 
ال�سرطان  اإ�سابات  عن  امل�سوؤولية  حملتهم  اإذا  ال���دوالرات  مبليارات 
كان  ال��ذي  احلمو�سة  م�ساد  يف  امللوثات  عن  ناجمة  اأنها  ت��ردد  التي 

ا�ستخدامه ذائع ال�سيت فيما م�سى.
وت�سري التقديرات اإىل اأن تكلفة هذا التقا�سي ميكن اأن ت�سل ب�سهولة 

اإىل اأكرث من 10 مليارات دوالر يف ال�سنوات املقبلة.
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درا�سة: البطيخ القدمي 
كان مّرا وقاتال

ك�سفت درا�سة جديدة اأن اأول بطيخ اأحمر مزروع منذ حوايل 6000 عام 
كان له طعم مر، م�سرية اإىل اأنه كان ميكن اأن يقتل االإن�سان اإذا اأكله.

اكت�سفوا  العلماء  فاإن  "اإندبندنت" الربيطانية،  وح�سب ما نقلت �سحيفة 
اأن اأ�سالفنا يف �سمال اإفريقيا كانوا يتخل�سون من اللب االأحمر ويتناولون 

البذور فقط.
 Molecular Biology" جملة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة،  ووج��دت 
للبذور  جيني  حتليل  اإج���راء  على  واع��ت��م��دت   "and Evolution

القدمية، اأن البطيخ االأحمر قبل اآالف ال�سنوات كان "مّرا وقاتال".
كيو"  "حدائق  يف  الباحث  اإ�سكوبار،  برييز  اأو�سكار  ق��ال  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
الربيطانية: "مل يكن تناول البطيخ اأمرا غري �سار فح�سب، بل كان باإمكانه 

اأن يوؤدي اإىل وفاتك".
من  يزيد  ال��ذي  املناخ،  تغري  اأن  اإىل  تو�سلت  الدرا�سة  اأن  الباحثون  واأب��رز 
موجات احلر وفر�ض حدوث احلرائق واجلفاف، ميكن اأن تكون له تاأثريات 

�سلبية على املحا�سيل الغذائية.
وذكر اإ�سكوبار: "اإذا متكن الباحثون من اإعادة اإدخال �سمة يف البطيخ، مثل 
مقاومة اجلفاف، فقد ي�ساعد ذلك يف حت�سني قدرة املزارعني على زراعتها 

وبيعها بنجاح".
فالبطيخ  حما�سيلنا..  لتح�سني  م�سدرا  االأم��ر  ه��ذا  يكون  "قد  واأ���س��اف: 
حم�سول مباليني الدوالرات ومهم لالقت�سادات يف جميع اأنحاء العامل".

م�ستوى الكورتيزول يف 
ال�سعر يقي�س االإجهاد

م�ستويات  ق���ي���ا����ض  اإن  ب���اح���ث���ون  ق�����ال 
الكورتيزول يف ال�سعر �سيكون يف القريب 
االإجهاد  مل�����س��ت��وى  ف��ح�����ض  اأداة  ال��ع��اج��ل 
ال�����س��خ�����ض. وتنتج  م��ن��ه  ي���ع���اين  ال�����ذي 
ويزداد  ال��ه��رم��ون،  ه��ذا  الكظرية  ال��غ��دة 
اإنتاجه عندما يعاين االإن�سان من التوتر 

واالإجهاد.
و�سارك يف اأبحاث هذه الدرا�سة باحثون 
اأي�����س��ل��ن��دا وامل��ع��ه��د الوطني  م��ن ج��ام��ع��ة 
�سيتي  ميك�سيكو  يف  ال��ع��ام��ة  للل�سحة 
وُن�سرت  دري�����س��دن،  جامعة  م��ن  وب��اح��ث 
النتائج على موقع جملة "بلو�ض جلوبال 

بابليك".
وق����ام ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ب��ج��م��ع ع��ي��ن��ات من 
يف  و398  املك�سيك  يف  �سخ�ض   881
�سم   3 حتى  ال�سعر  ق�ض  ومت  اأي�سلندا، 
فقط يف كل عينة. والحظ الباحثون اأن 
ال�سعر ينمو مبعّدل �سم واحد كل �سهر، 
عليها  ح�سلوا  عينة  ك��ل  اأن  يعني  مم��ا 
متثل حالة االأ�سهر ال� 3 ال�سابقة لتاريخ 

الق�ض.
واأجاب املتطوعون امل�ساركون يف الدرا�سة 
الذي  ال��ت��وت��ر  م���دى  ع��ن  ا�ستبيان  ع��ل��ى 

�سعروا به خالل االأ�سهر ال� 3 ال�سابقة.

اأف�سل وجبات خفيفة 
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اأن  وج����دت  اجل���دي���دة  ال��ب��ح��ث��ي��ة  "املراجعة  اأن  واأ����س���اف���ت 
التي  ال�سحية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  يتمتع  ال��ب��اب��وجن 
تقلل من خطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سرايني التي 
اإىل الوفاة"،  ت��وؤدي  اأن  اأخطر االأم��را���ض، وميكن  تعد من 
مو�سحة اأن "هذا ال�سراب ميكن اأن يقلل ب�سكل كبري من 
الكولي�سرتول، وي�ساعد على حت�سني م�ستويات اجللوكوز 
واالأن�سولني والدهون يف الدم". واأردفت اأن ذلك مهم جدا 
الأن ارتفاع م�ستويات الكولي�سرتول واجللوكوز هما نذير 
ثالثة  تقييم  �سملت  املراجعة  اأن  مبينة  القلب،  الأمرا�ض 
اأن���واع م��ن ���س��اي االأع�����س��اب، وه��ي ال��ب��اب��وجن و���س��راب الورد 
امل�سارك  جينكينز  جيل  الدكتور  واأف��اد  والنعناع.  ال�ساخن 
يف الدرا�سة باأن "النتائج االإجمالية من مراجعة التجارب 
والقلق،  ال��ن��وم  قلة  يعالج  اأن  ميكن  ال��ب��اب��وجن  اأن  وج���دت 
على  امل��خ  وظ��ائ��ف  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  يح�سن  اأن  ومي��ك��ن 
التهدئة دون  الفوري للبابوجن هو  التاأثري  اأن  الرغم من 

اأي تاأثري على الذاكرة".

هل �شرب �لبابوجن يومًيا ُيعد �آمنًا؟
لكن  لالأغلبية،  اآمنا  ُيعد  يومًيا  البابوجن  �سرب  اإن  نعم، 
البابوجن  ���س��رب  ي��ك��ون  ال  اأن  مُي��ك��ن  ف��ئ��ات حم���ددة  تبقى 

منا�سًبا لها يومًيا، وهذه الفئات متثلت يف ما ياأتي: 
الر�سع، وذلك لعدم وجود درا�سة توؤكد مدى اأمان البابوجن 

لهذه الفئة.
البابوجن،  االأط��ف��ال  ي�سرب  اأن  ُيف�سل  ال  حيث  االأط��ف��ال، 

وخا�سًة يومًيا.

احل��وام��ل وامل��ر���س��ع��ات، وذل��ك ب�سبب ع��دم وج��ود درا�سات 
اأم���ان ���س��رب ال��ب��اب��وجن يومًيا م��ن قبل  كافية ح��ول م��دى 

هاتني الفئتني.
الن�ساء الالتي يتناولّن عالج ل�سرطان الثدي، اأو �سرطان 

املبي�ض.
الرحمي  ال��ب��ط��اين  االن��ت��ب��اذ  م��ن  ُي��ع��ان��نّي  ال��الت��ي  الن�ساء 

.)endometriosis(
فوائد �سرب البابوجن يومًيا

متثلت فوائد �سرب البابوجن يومًيا يف ما ياأتي:
الدم يف  ال�سكر  م�ستويات  خف�ض  يف  امل�ساهمة   .1

البابوجن يومًيا بكميات حم��دودة من قبل  اأن �سرب  ُوج��د 
مر�سى ال�سكرى مُيكن اأن يخف�ض لديهم م�ستويات ال�سكر 
يف الدم، لكن ال يعني ذلك اأن البابوجن بديل عن االأدوية 

اإمنا هو م�ساعد فقط.
العظام �سحة  تعزيز   .2

�سحة ال��ع��ظ��ام ت�����س��وء غ��ال��ًب��ا م��ع ال��ت��ق��دم يف ال��ع��م��ر لكال 
امل�ساوئ،  لتلك  عر�سة  اأكرث  الن�ساء  تبقى  لكن  اجلن�سني، 

وخا�سًة مبا يخت�ض به�سا�سة العظام.
الن�ساء  عند  بها  االإ�سابة  احتمالية  ت��زداد  العظام  ه�سا�سة 
االإ�سرتوجني  هرمون  ب�سبب  وذل��ك  الطمث،  انقطاع  بعد 
اإفرازه بتلك الفرتة، فياأتي  )Estrogen( الذي يزداد 
دور �سرب ال�ساي يومًيا هنا، حيث اأنه يحتوي على تاأثريات 
زيادة  يف  ُي�ساعد  قد  مما  االإ���س��رتوج��ني،  لهرمون  ُم�سادة 

كثافة العظام، وحمايتها من الك�سور واله�سا�سة.
ال�سرطانية االأورام  تثبيط  يف  امل�ساهمة   .3

�سرب  فوائد  اأحد  ال�سرطانية  االأورام  تثبيط  يف  امل�ساهمة 
البابوجن يومًيا املُثبتة علمًيا، حيث ُوجد يف درا�سة اأجريت 
الربو�ستاتا،  و���س��رط��ان  اجل���ل���د،  ���س��رط��ان  م��ر���س��ى  ع��ل��ى 
وال�سرطان الثدي اأن للبابوجن تاأثري جيد يف موت اخلاليا 

ال�سرطانية املُ�سبب لتلك االأمرا�ض.
يجدر الذكر اأن �سرب البابوجن يومًيا لتثبيط منو اخلاليا 
ال�سرطانية ال ُين�سح به مع اأخذ عالجات �سرطان الثدي، 

وقد ُذكر ذلك اأنًفا.
التنف�سي اجلهاز  �سحة  تعزيز   .4

اإن امتالك البابوجن خ�سائ�ض م�سادة لاللتهابات جعلت 
م��ن ���س��رب��ه ي��وم��ًي��ا ق����درة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف ع���الج بع�ض 
اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي، واأبرزها االأمرا�ض الناجتة عن 

التهاب اجلهاز التنف�سي العلوي.
اله�سمي اجلهاز  ا�سطرابات  حدة  تقليل   .5

اأبرز  م��ن  ه��ي  اله�سمي  اجل��ه��از  ا���س��ط��راب��ات  ح��دة  تقليل 
االإ�سابة  وق��ت  يف  �سربه  اأو  يومًيا  البابوجن  �سرب  ف��وائ��د 
على  ال��ب��اب��وجن  يعمل  ق��د  ح��ي��ث  اله�سمي،  ب��اال���س��ط��راب 

تخلي�ض اجلهاز اله�سمي من االآتي:
تكون قرحة  ُيثبط  اأن  مُيكن  البابوجن  �سرب  ان  كما وجد 
املعدة، وذلك ب�سبب احتوائه على مركب األفا - بي�سابولول 

 .)Alpha-bisabolol(
والقلق التوتر  تقليل   .6

يحتوي البابوجن على العديد من املركبات التي لها تاأثري 
اأب����رز هذه  ج��ي��د يف تخفيف ح���دة ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق، وم���ن 

)Apigenin( املركبات االأبيجينني

مدينة غريبة 
تق�سمها حدود 

بني بلدين
ب��ال��ن�����س��ب��ة مل��ع��ظ��م ال���ن���ا����ض، يعد 
اال�ستيقاظ واال�ستحمام واخلروج 
ل�سراء البقالة روتيناً منتظماً يف 
ل�سكان  بالن�سبة  ول��ك��ن  ال�سباح، 
اأم���ر يت�سمن  امل��دي��ن��ة، فهو  ه��ذه 
ع�����ب�����ور ال����ع����دي����د م�����ن احل�������دود 

اجليو�سيا�سية.
باريل هريتوغ هي جيب بلجيكي 
م��ع هولندا،  ع��ل��ى احل����دود  ي��ق��ع 
وال���ذي ي�سم يف ح��د ذات��ه جيوب 
ه��ول��ن��دي��ة اأ���س��غ��ر ت�����س��م��ى باريل 

نا�ساو.
املدينة  ح���ول  ت��ت��ج��ول  ع��ن��دم��ا  و 
كاأي  وك��اأن��ه��ا  �ست�سعر  ال�����س��غ��رية 
نظرت  اإذا  ل��ك��ن  اأخ�����رى،  م��دي��ن��ة 
اإىل االأ�سفل �ستجد االأر�ض مليئة 
 24 اإىل  ت�سري  مربكة  بخطوط 
لكل  االأر����ض  م��ن  �سغرياً  ملحقاً 

بلد.
ويف بع�ض احلاالت، تعرب احلدود 
يعني  املنازل، مما  و�سط  مبا�سرة 
وجبات  طهي  لل�سكان  ميكن  اأن��ه 
الطعام يف بلد ما وتناولها يف بلد 
اآخر. املدينة لديها �سيا�سة "الباب 
االأمامي"، مما يعني اأن بلدك هو 
ال��ب��اب االأمامي  ف��ي��ه  ي��ق��ع  ال����ذي 
جداً  قليل  ع��دد  يف  لكن  ملنزلك. 
م�����ن احل����������االت، ت���ع���رب احل������دود 

مبا�سرة عرب تلك االأبواب.
هريتوغ   - ب������اريل  يف  ي���وج���د  و 
ح���ك���وم���ت���ان  ن����ا�����س����و   - وب�����������اريل 
ومدر�ستان،  وعمدتان  وجمل�سان 
بلغتني  ال���ت���ح���دث  اأي�������س���اً  وي���ت���م 
اعتماداً  والهولندية  الفلمنكية 
على مكان وج��ود قدميك - على 
ال�سكان  م��ع��ظ��م  اأن  م���ن  ال���رغ���م 

تعلموا التحدث بكلتا اللغتني.
ذروة  وخ����الل   ،2020 ع���ام  ويف 
احلكومة  فر�ست  ك��ورون��ا،  اأزم���ة 
من  تتطلب  ق��واع��د  البلجيكية 
اأغطية  ارت��داء  االأ�سخا�ض  جميع 
ال��وج��ه يف االأم��اك��ن ال��ع��ام��ة مثل 
هولندا  ط��ل��ب��ت  ب��ي��ن��م��ا  امل���ت���اج���ر، 
االأق��ن��ع��ة ف��ق��ط يف و���س��ائ��ل النقل 
ال��ع��ام. وم��ع وج��ود بع�ض املتاجر 
مبا�سرة،  احل����دود  ت��ع��ربه��ا  ال��ت��ي 
فقد ترك العديد من ال�سكان يف 

حرية من اأمرهم.

فوائد مذهلة لتناول البابوجن ال�ساخن بانتظام.. تعرف عليها

�شر�ب  تناول  �أن  بريطانية،  طبية  در��شة  ك�شفت 
�حلماية  على  ي�شاعد  بانتظام  �ل�شاخن  �لبابوجن 
يوؤدي  وبالتايل  �خلطرية،  �لأمر��ض  من  كثري  من 
�إىل �إطالة �لعمر. وجاء يف �لدر��شة �لتي قامت بها 
�أن �لطريق  "�للجنة �ل�شت�شارية �لطبية لل�شاي"، 
�لأمر��ض  و�أن  باملخاطر،  �لعمر حمفوف  �إىل طول 

�ملزمنة كامنة يف كل ز�وية، حمذرة من �أن �خلطر 
�لتي  و�ل�شر�يني  �لقلب  �أم��ر����ض  هو  �لأك��ر 

على  للوفاة  �لرئي�شي  �ل�شبب  تعتر 
�شحيفة  بح�شب  �ل��ع��امل،  م�شتوى 

�إك�شر�ض" �لريطانية. "ديلي 
"مع ذلك ميكنك بناء حاجز  �إنه  كما قالت 

�تخاذ  ط��ري��ق  ع��ن  �لقلب  �أم��ر����ض  �شد 
هذه  �أه��م  ومن  �شحية،  غذ�ئية  ق��ر�ر�ت 
�لبابوجن،  ���ش��ر�ب  ت��ن��اول  ه��و  �ل��ق��ر�ر�ت 
�أزهار  من  م�شنوع  �شهري  ع�شبي  �شاي  وهو 

�لبابوجن �لأ�شلية".

قالت درا�سة ر�سدية ا�ستمرت املتابعة فيها 12 عاماً اإنه 
با�ستمرار  احلمراء  اللحوم  تناول  ي��وؤدي  الوقت  مب��رور 
اإىل زيادة خطر االإ�سابة باأمرا�ض ت�سلب ال�سرايني لدى 

من تزيد اأعمارهم عن 65 عاماً.
واأج������ري������ت ال�����درا������س�����ة يف ج���ام���ع���ة ت���اف���ت�������ض ب���والي���ة 
م��ا���س��ات�����س��و���س��ت�����ض، ووج����دت اأن 
ت���ن���اول اأك����رث من 

 1.1 بن�سبة  ول���و  ال��ل��ح��وم احل���م���راء،  م��ن  ي��وم��ي��اً  ح�سة 
القلبي  ال�سرايني  ت�سلب  خطر  ب��زي��ادة  يرتبط  ح�سة، 
التاأثري  نف�ض  ر�سد  يتم  ومل   .22% بن�سبة  الوعائي 

بالن�سبة للحوم البي�ساء.
االإ�سابة  اإىل  ت��وؤدي  التي  املر�سية  العملية  على  وُيطلق 
واأمرا�ض  الدماغية،  وال�سكتة  التاجية،  القلب  باأمرا�ض 
القلبي  ال�سرايني  ت�سلب  مر�ض  الطرفية،  ال�سرايني 

الوعائي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم معرفة االآل��ي��ة ال��ت��ي حت��ّف��ز بها 
اأن الدرا�سة  اإال  اللحوم احلمراء هذه امل�ساكل يف القلب، 

متتاز بحجمها الكبري، وطول فرتة املتابعة.
وتف�سرياً للعالقة بني اللحوم احلمراء واأمرا�ض ت�سلب 
احلمراء  اللحوم  ت��ن��اول  اأن  الباحثون  وج��د  ال�سرايني، 
اجل�سم،  م��ي��ك��روب��ي��وم  يف  م�ستقلبات  اإن���ت���اج  اإىل  ي����وؤدي 
والتي ترتبط بارتفاع خماطر االإ�سابة باأمرا�ض ت�سلب 
ال�سرايني لدى االأ�سخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن 65 

عاماً.
تناول  اأن  وه��و  ال��درا���س��ة،  ر�سدته  اآخ���ر  تف�سري  وي��وج��د 
م�ستويات  ب�سبب  املخاطر  م��ن  ي��زي��د  احل��م��راء  اللحوم 
ال�سكر يف الدم واالأن�سولني، ولي�ض ب�سبب ارتفاع �سغط 

الدم اأو م�ستويات الكولي�سرتول يف الدم.

كل زيادة يف اللحوم احلمراء لكبار ال�سن تهدد القلب
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية رئي�ض �جلمهورية �لإ�شالمية �ملوريتانية وبدعم من�شور بن ز�يد 

نواك�سوط ت�ستعد ال�ستقبال امل�ساركني باملهرجان الدويل االأول للتمور املوريتانية 

برعاية �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

موؤ�س�سات حممد بن خالد اآل نهيان تختتم فعاليات املو�سم ال�سيفي

•• نواك�شوط -الفجر

الرئي�ض  ال�سامية لفخامة  الرعاية  حتت 
ال����غ����زواين، رئي�ض  ال�����س��ي��خ  حم��م��د ول����د 
اجلمهورية االإ�سالمية املوريتانية وبدعم 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير ديوان 
الرئا�سة بدولة االإمارات العربية املتحدة، 
اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  معايل  ومتابعة 
رئي�ض  والتعاي�ض،  الت�سامح  وزير  نهيان، 
الدولية  اأم���ن���اء ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة  جم��ل�����ض 
ت�ستعد  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل 
العا�سمة املوريتانية نواك�سوط ال�ستقبال 
اأكرث من 56 مزارعاً ومنتجاً للتمور من 
ع���دة دول ع��رب��ي��ة ه��ي ج��م��ه��وري��ة م�سر 
اململكة  ال�������س���ودان،  ال��ع��رب��ي��ة، ج��م��ه��وري��ة 
االأردنية الها�سمية، اململكة املغربية، دولة 
واجلمهورية  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
االإ���س��الم��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
املهرجان الدويل االأول للتمور املوريتانية 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جلائزة 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
الزراعة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���زراع���ي 

القدمي  امل��وؤمت��رات  ق�سر  يف  املوريتانية، 
ب��ن��واك�����س��وط خ���الل ال��ف��رتة 26 – 28 

اأغ�سط�ض 2022. 
اآدما بوكار �سوكو  اأكد معايل ال�سيد  وقد 

االإ�سالمية  اجلمهورية  يف  الزراعة  وزير 
ي�سكل  ���س��وف  امل��ه��رج��ان  اأن  امل��وري��ت��ان��ي��ة 
ت��ع��زي��ز ح�سور  ت�����س��اه��م يف  ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة 
التمور املوريتانية على ال�ساحة االقليمية 

والدولية. كما ين�سجم هذا املهرجان مع 
الواحات  وتنمية  اأه��داف م�سروع تطوير 
الزراعة  وزارة  ت��دخ��الت  يج�سد  ال����ذي 
واإنتاج  النخيل  زراع����ة  تنمية  جم���ال  يف 

التمور، حيث يوفر هذا امل�سروع، للمناطق 
القاعدية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ى  ال��واح��ات��ي��ة، 
الدورة  يف  ودجمها  لتنميتها  ال�سرورية 
باالإ�سافة  ه���ذا  ال��وط��ن��ي��ة.  االق��ت�����س��ادي��ة 
اإىل دعم االإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية 
القطاع اخلا�ض وخا�سة جوانب معاجلة 

وت�سويق التمور الوطنية. 
زايد  ال��وه��اب  عبد  ال��دك��ت��ور  ن����وه  ك������ما 
لنخيل  الدولية  خليفة  عام جائزة  اأم��ني 
التمر واالبتكار الزراعي اأن هذا املهرجان 
ال��ك��ب��ري الذي  ج���اء ليعرب ع��ن االه��ت��م��ام 
البلدين  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه 
ال�سقيق�����ني لتطوير قطاع زراعة النخيل 
واإنتاج التم����ور امل������وريتانية، ح������يث �سعت 
االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��ائ��زة ب��ال��ت��ع��اون مع 
وزارة الزراعة املوريتانية وكافة ال�سركاء 
والدولية،  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م�����������ن 
للتم������ور  االأول  الدويل  املهرجان  الإقامة 
اأج�����ود  ع��ر���ض  ب�����هدف  امل�������وريتانية 
والعربية  امل��وري��ت��ان��ي��ة  ال��ت��م��ور  اأ���س��ن��اف 
وت�����������������������وث��ي��ق ال��������������رواب��ط ب���ني امل���زارع���ني 
وم��ن��ت��ج��ي وم�����س��ن��ع��ي ال���ت���م���ور وت���ب���ادل 

اخلربات. 

•• العني - الفجر

اختتمت موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد 
اآل نهيان مبقرها فعاليات املو�سم ال�سيفي 
برعاية  اأق���ي���م  ال�����ذي  ال���ت���ك���رمي  ح��ف��ل  يف 
االإدارة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  م���ن  وت��وج��ي��ه��ات 
اآل  خالد  بن  حممد  بنت  �سما  د.  ال�سيخة 

نهيان.
اخلتامي  احلفل  املوؤ�س�سات   اإدارة  ونظمت 
لي�ساركوا  ؛  االأع�ساء  اأمور  اأولياء  بح�سور 
)خميم  برنامج  باإجناز  �سعادتهم  اأبناءهم 
20 ( وبرنامج ) يا زي��ن �سيفنا  االأج��ي��ال 
18(  وذلك �سمن برامج جمعية حممد بن 
خالد اآل نهيان الأجيال امل�ستقبل وبالتعاون 
حممد  ال�سيخ  مركز  من  العمل  فريق  مع 
بن خالد اآل نهيان الثقايف وبرنامج مدر�سة 
القهوة وال�سنع، اإ�سافة ملجموعة كبرية من 

موؤ�س�سات املجتمع املحلي  .
وقد ت�سمن حفل التكرمي اخلتامي فقرات 
مكتبة  اأع�ساء  م��ن  جمموعة  فيها  ���س��ارك 
اأجيال امل�ستقل، عرب تقدمي ق�سائد �سعرية 
واأوبريت  ال�سعبي  ال��رق�����ض  م��ن  ول��وح��ات 
بتوزيع  احلفل  واختتم   ،  ) واعية  )اأج��ي��ال 
التحفيزية  ال��ه��داي��ا  و  االإجن�����از  ���س��ه��ادات 
كما   ، وال��داع��م��ني  واملتطوعني  لالأع�ساء 
اأولياء االأم��ور عن عظيم �سكرهم  اأع��رب  و 
حممد  بنت  �سما  د.  لل�سيخة  امتنانهم  و 
بتوفري  حر�سها  على  نهيان  اآل  خالد  ب��ن 
م�ساحات اآمنة و مفيدة الأطفالهم؛ لق�ساء 
االإجازة ال�سيفية ما بني الثقافة والرتفيه 
ال��ق��درة على  وال��وع��ي واالإدراك، وام��ت��الك 
ال���ذات وب��ن��اء مهارات  ال��وق��ت وق��ي��ادة  اإدارة 
ثرية  �سياحية  اأماكن  على  والتعرف  فنية، 

داخل اإمارات الدولة 
ع��ل��ى مدار  ال��ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت  وق���د  ه���ذا 
امل��وؤ���س�����س��ات مبدينة  اأ���س��اب��ي��ع ( مب��ق��ر   4  (
العني، وفق االإجراءات االحرتازية لكوفيد 
19 يف بيئة �سليمة اآمنة، تخللها باقة من 
املحا�سرات التوعوية، قدمها خمت�سني من 
موؤ�س�سات الدولة وال�سركاء الفاعلني ، كما 
وترفيهية  ثقافية  برحالت  االأع�ساء  ق��ام 
وا�ستك�سافية داخل مدينة العني وخارجها، 
ا���س��ت��ه��دف��ت امل���ت���اح���ف وامل��ك��ت��ب��ات وامل������زارع 
يف  ال��ب��ارزة  واملوؤ�س�سات  التجارية  وامل��راك��ز 
كل من العني واأبو ظبي، وال�سارقة، ودبي، 

وغريها .
املوؤ�س�سات  يف  ال�����س��ي��ف��ي  امل���و����س���م  ومت���ي���ز 
والتي  التفاعلية  ال���ربام���ج  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
من  مب��ج��م��وع��ة  م����رة  الأول  اإط���الق���ه���ا  مت 
االأن�سطة احلية التي يتفاعل الطفل فيها 

مع البيئة مبا�سرة
اأج����ي����ال  م��ك��ت��ب��ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل�����دي�����ر 
امل�ستقبل قد قدمت برامج منها: الفالحة 
يف  االأليفة  احليوانات  ورع��اي��ة  والت�سجري 
قالب تخ�س�سي فريد القى تفاعال واأقباال 
الربنامج  منت�سبي  ا�ستطاع  حيث  ؛  كبريا 
تدريب عملي على  و يف  التعرف عن قرب 
االهتمام  و  العناية  كيفية  خمت�سني،  ي��د 
ال��ط��رق ال�سحية  ب��احل��ي��وان��ات االأل��ي��ف��ة، و 
لتغذيتها و العناية بها، كما ح�سل اأع�ساء 
ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى ت���دري���ب ع��م��ل��ي م��ت��ق��ن يف 
الزراعة داخل البيوت اخل�سراء، و معرفة 
ال�سوبات  يف  امل����زروع����ة  ال��ن��ب��ات��ات  اأن�������واع 
ال���زراع���ي���ة، وط����رق ال��ت��خ��ل�����ض م��ن االآف����ات 
طرق  و  النباتات  زراع��ة  موا�سم  و  ال�سارة 

العناية بها 

�سابط يف �سرطة دبي ينال درجة 
االأ�ستاذية يف جمال العلوم اجلنائية

•• دبي-الفجر: 

منحت جامعة موردوخ االأ�سرتالية درجة االأ�ستاذية يف جمال علوم اجلنائية 
للمقدم خبري الدكتور را�سد حمدان الغافري مدير املركز الدويل للعلوم 
اجلنائية يف �سرطة دبي، رئي�ض جمل�ض علماء �سرطة دبي، نتيجة حر�سه 
منذ ح�سوله على درجة الدكتوراه يف امل�ساهمة الفعالة يف املجال االأكادميي 
مع عمله كخبري يف جمال االأدلة اجلنائية، اإذ يعترب اأول �سابط ينال درجة 

االأ�ستاذية يف جمال العلوم اجلنائية على م�ستوى املوؤ�س�سات ال�سرطية.
ال�سكر  ال��غ��اف��ري، ع��ن خال�ض  امل��ق��دم خبري الدكتور را���س��د ح��م��دان  وع��رّب 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  اهلل خليفة  عبد  الفريق  معايل  اإىل  والعرفان 
دبي، واهتمام القيادة العامة ل�سرطة دبي بتاأهيل اأفرادها واإتاحة الفر�سة 
م�سلحة  يف  ي�سب  مما  والعملي،  االأكادميي  ال�سعيد  على  للتميز  اأمامهم 
 7 اأكمل وجه. وقد بداأ هذا الرتابط منذ اأكرث من  الوطن وخدمته على 
اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة دول��ة االإمارات  ب��دءاً مبنحه درج��ة  اأع���وام، وذل��ك 
جمال  يف  املاج�ستري  درج���ة  طلبة  بتدري�ض  ي��ق��وم  حيث  امل��ت��ح��دة  العربية 
ُمنح  ث��م  االآن،  وح��ت��ى   2015 ع���ام  م��ن��ذ  اجل��ام��ع��ة  يف  احل��ي��وي��ة  التقنيات 
اأ�ستاذ م�سارك من جامعة بوند االأ�سرتالية، وذلك نظري جهوده يف  درجة 
جمال ن�سر البحوث والدرا�سات واال�سراف على طلبة الدرا�سات العليا يف 
اجلامعة، واأخرياً ُتّوجت هذه اجلهود بدرجة اال�ستاذية من جامعة موردوخ 
االأ�سرتالية والتي قدمها له رئي�ض اجلامعة يف مقر عمله يف القيادة العامة 
ومن�سوراً يف  45 بحثاً حمكماً  الغافري  املقدم  دب��ي.  وبلغ ح�ساد  ل�سرطة 
والتطوير.  البحث  جم��ال  خو�سه  منذ  االآن  حتى  عاملية  علمية  جم��الت 
واأ�سرف على 4 طلبة دكتوراه من خمتلف اجلامعات داخل وخارج الدولة، 
الدكتوراه،  �سهادة  على  وح�سال  ال��درا���س��ة  متطلبات  اثنني  منهم  واأن��ه��ى 
يف  دور  ل��ه  وك���ان  االآن.  حتى  طالبني  على  االإ����س���راف  يف  م�ستمراً  والزال 
االإ�سراف على ر�سائل التخرج لدرجة املاج�ستري ل�7 طلبة من جامعة دولة 
االإمارات العربية املتحدة، واليزال يوا�سل م�سريته يف الرتابط مع املجال 

االأكادميي عرب اأكرث اجلامعات فعالية يف هذا املجال.
ونظراً لكفاءته وفعاليته يف جمال العلوم اجلنائية، متت دعوته وا�ست�سافته 
املحلية  اجلنائية  وامللتقيات  امل��وؤمت��رات  م��ن  العديد  يف  رئي�سي  كمتحدث 
املتحدة  ال��والي��ات  منها  دول  ع��دة  يف  انعقدت  والتي  والعاملية،  واالإقليمية 
ال���دول على  واأ���س��رتال��ي��ا، وح��ر���س��ت بع�ض  امل��ت��ح��دة،  واململكة  االأم��ري��ك��ي��ة، 
احلم�ض  بتطبيقات  اخلا�سة  ال�سيا�سات  اإع��داد  يف  خرباته  من  اال�ستفادة 
املجال اجلنائي منها جمهورية  النووي، وتفعيل فحو�سات متخ�س�سة يف 
�سربيا وكازاخ�ستان. وحقق املقدم الغافري العديد من االإجنازات االأخرى، 
واالإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  نالها  التي  اجل��وائ��ز  ح�سيلة  بلغت  اإذ 
ال��ربام��ج التخ�س�سية  ال��ع��دي��د م��ن  15 ج��ائ��زة، و���س��ارك يف  واخل��ارج��ي��ة 
الدفعة  �سمن  امل��وؤث��رة  القيادات  برنامج  اأهمها  من  ال��دول��ة،  يف  والقيادية 
الثانية  الدفعة  القادة، و�سمن  را�سد الإع��داد  بن  االأوىل من مركز حممد 
يف برنامج خرباء االإمارات كخبري يف جمال البحث والتطوير على م�ستوى 
الدولة، وال يقت�سر ترابطه مع املجال االأكادميي على ذلك فقط، بل ميتد 
القطاع  وهي  قطاعات،   3 بني  الثالثي  الرتابط  تفعيل  على  حر�سه  اإىل 
براءتني  الغافري  و�سجل  اخلا�ض.  والقطاع  االأكادميي  والقطاع  اخلدمي 
الخرتاع الب�سمة الوراثية الذكرية، االأوىل يف عام 2014، والثانية يف عام 
2022، وتعترب هذه الب�سمة االأقوى من نوعها، وت�سنع حالياً ومتوفرة 
جلميع املختربات اجلنائية حول العامل. ويعترب الغافري اخلبري االأكرث 
ن�سراً للبحوث العلمية على م�ستوى املنطقة، وكان قد اأ�س�ض جمعية خرباء 
 International( الب�سمة الوراثية العرب حتت مظلة اجلمعية االأم
االأول يف احل�سول  society of Forensic Genetics( ويعترب 
نوه  جهته،  م��ن  املنطقة.  م�ستوى  على  امل��ج��ال  يف  االأ���س��ت��اذي��ة  درج���ة  على 
جيم�ض تروتر الرئي�ض االأكادميي جلامعة موردوخ يف الدولة بجهود املقدم 
الغافري يف جمال العلوم اجلنائية، موؤكداً اأن �سرطة دبي جهودها وا�سحة 
يف دعم املواهب والكفاءات يف خمتلف اجلوانب، �سواء االأكادميية اأو العملية 
ال�سيما يف عملية البحث والتطوير، بهدف حتقيق الريادة والتميز، م�سرياً 

اإىل حر�ض اجلامعة على التعاون امل�ستمر مع القيادة العامة ل�سرطة دبي.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي    ب�سرطة  والدوريات   املرور  نفذت مديرية 
�سباط  ب��ن��ادي  �سرطة  كلنا  الأع�ساء  توعية  ور���س��ة 
�سرطة العني حول دورهم يف تعزيز الوعي املروري 
للتعامل م��ع خمتلف  وت��اأه��ي��ل��ه��م   ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى 

امل�سكالت املرورية التي تواجه اجلمهور.
املن�سوري  �سعيد  حم�سن  العقيد   الور�سة   وق��دم   
مدير اإدارة مرور الظفرة موؤكدا اأهمية دور اأع�ساء 
الطرقات،  على  ال�سالمة   تعزيز   يف  �سرطة  كلنا 
بقانون  الطريق   وم�ستخدمي  ال�سائقني  وتعريف 

ال�سري واملرور.

 وتطرق اإىل اأكرث   املخالفات املرورية التي تت�سبب يف 
عرقلة حركة ال�سري وطرق التعامل معها، و اأهمية 
واأنواع  ومعانيها  املرورية  االإ�سارات  حول   التوعية 
م�ستخدمي  وم�ساعدة  الهمم  الأ�سحاب  الت�ساريح 
الطرق.    وت�سمنت �سرحاً حول  دور اأع�ساء كلنا 
�سرطة  يف التعاون  مع �سرطة ابوظبي    لالإبالغ  
امل��روري��ة ون�سر التوعية   ل��ق��وان��ني  امل��خ��ال��ف��ني   ع��ن 
ت�ساعدهم يف  م��ه��ارات عملية  واك�سابهم   امل��روري��ة  

اأداء ر�سالتهم بطريقة عملية واأمنية  �سحيحة  .
وح�����س��ر ال��ور���س��ة ال��ع��ق��ي��د م��ط��ر ع��ب��داهلل املهريي  
مدير اإدارة مرور العني وعدد من  �سباط  ال�سرطة 

املجتمعية ، ومتطوعي اأع�ساء كلنا �سرطة .

�سرطة اأبوظبي تناق�س دور »كلنا 
�سرطة«  يف تعزيز الوعي املروري 
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�لياأ�ض، على وجه �خل�شو�ض، �شعوبة يف تغيري  �شن  �لن�شاء يف  جتد 
ل�شنو�ت  �أحيانا   - هرمونية  تغري�ت  من  تعاين  �أج�شامهن  لأن  �لوزن 

عديدة.
�لغذ�ئي،  �لنظام  �أ�شر�ر  كتاب  وموؤلفة  �لتغذية  �أخ�شائية  وناق�شت 
جتريها  �أن  ميكن  �لتي  �لغذ�ئي  �لنظام  يف  �لتغيري�ت  كريك،  فيونا 
�لن�شاء �لالئي يو�جهن �نقطاع �لطمث لإنقا�ض �لوزن، وكيف ميكن 

لليود �أن يح�شن عملية �لتمثيل �لغذ�ئي.

اأ�سبوعني  غ�����س��ون  "يف  ف��ي��ون��ا:  وق���ال���ت 
التغيريات  بع�ض  اإج����راء  مي��ك��ن  ف��ق��ط، 
تناول  يف  ع����ادات����ك  ع���ل���ى  االإي���ج���اب���ي���ة 
الريا�سة واملكمالت  الطعام وممار�سة 
ال�سارة  النتائج  الغذائية وروؤية بع�ض 
للغاية لفقدان الوزن عند اتباع نظام 

غذائي خم�س�ض لك".
اأو�سحت  الياأ�ض،  ب�سن  يتعلق  ما  ويف 
اخلبرية: "هرموناتنا تغري �سلوكها، 
ونظامنا  �سلوكنا،  تغيري  علينا  ل��ذا 
اجل�سم  نقنع  اأن  وعلينا  ال��غ��ذائ��ي. 
ب���اأن ك��ل ���س��يء على م��ا ي���رام، وبينما 
ملواجهة  ال���ده���ون  ت��خ��زي��ن  ي��ف�����س��ل 
لوجه،  وج���ه���ا  ال���ه���رم���وين  اخل������راب 
هناك الكثري الذي ميكننا القيام به 
من الناحية التغذوية الإدارة التوتر 
واإحباط تقلبات املزاج الغازية 
وم��ن��ع زي���ادة 

الوزن".
النظام  ت��غ��ي��ريات يف  ث���الث���ة  ف��ي��ون��ا  و����س���ارك���ت 
اأثناء  ال��غ��ذائ��ي مل��ع��رف��ة ن��ت��ائ��ج ف���ق���دان ال�����وزن 

انقطاع الطمث.

�أطعم �لغدة �لدرقية
للبقاء  "م�ساعدة  اإىل  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  حت��ت��اج 
انقطاع  وب���ع���د  واأث����ن����اء  ق��ب��ل  جيدة"  ب�����س��ح��ة 

الطمث.
�سديق  اأف�����س��ل  ه���و  "اليود  ف��ي��ون��ا:  واأ�����س����ارات 
بت�سجيع  االأم���ر  يتعلق  عندما  ال��درق��ي��ة  للغدة 
عمل هرمونات الغدة الدرقية التي تلعب دورا 
رئي�سيا يف معدل االأي�ض ال�سحي. وهذا بدوره 

ي�سجع على اإنقا�ض الوزن".
ماأكوالت  )اأطباق  وال�سا�سيمي  ال�سو�سي  ويعد 
ال�سو�سي  اأن  كما  لليود.  يابانية( م�سادر جيدة 
ال�سعرات  منخف�سة  ممتازة  خفيفة  وجبة  هو 

احلرارية وخيار غداء �سحي.
واجلنب  احلليب  مثل  االأل��ب��ان،  منتجات  وتعد 

والزبادي والبي�ض، م�سادر لليود اأي�سا.

تناول �ملزيد من �لدهون
قالت فيونا "للحفاظ على الهرمونات �سعيدة، 

فاأنت بحاجة للدهون يف نظامك الغذائي".
عادة  الزيتية  "االأ�سماك  بجعل  فيونا  وتو�سي 

غذائية منتظمة".
اأو  البذور  من  خفيفة  وجبة  تناول  تقرتح  كما 

اإ�سافة زيوت البذور والزبدة اإىل الوجبات.
للدهون  جيدا  م�سدرا  اأي�سا  االأف��وك��ادو  ويعد 
ال��زي��ت��ون وح��ل��ي��ب ال�سويا  ال�����س��ح��ي��ة، وك��ذل��ك 

والتوفو.

ل تفرط يف تناول �حلبوب
ب��ي��ن��م��ا ت���وف���ر احل���ب���وب غ���ري امل���ك���ررة االأل���ي���اف 
والفيتامينات واملعادن، فهي اأي�سا م�سدر غني 

لل�سكر عند تك�سريها بعد اله�سم.
وتقول اخلبرية اإن معظم الن�ساء ال يحتجن 
اإىل الكثري من احلبوب يف اليوم "اإال اإذا كن 

ميار�سن الريا�سة كثريا".
وجبة  يف  بت�سمينها  "قم  ف��ي��ون��ا:  واأ����س���اف���ت 
اأو ا�ستبعدها  اأو الغداء ولكن قللها  االإفطار و/ 

يف امل�ساء".
خاليا  غذائيا  نظاما  تتبع  ام��راأة  الأي  بالن�سبة 
من اخلبز، قالت فيونا اإنه ميكن اعتماد اخلبز 
امل�سنوع من احلبوب املنبثقة )عبارة عن حبوب 

)اأو  االإن��ب��ات  ت��ب��داأ يف  امل��اء حتى  ُتنقع يف  كاملة 
تنمو برعم �سغري(.

 ه���ذا ي��ج��ع��ل��ه��ا ت�����س��ب��ح اأك����رث ك��ث��اف��ة م���ن حيث 
فقط  لي�ض  "غنية  وه��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة(  العنا�سر 
الطبيعية،  واالأل���ي���اف  وامل���ع���ادن  بالفيتامينات 
ول��ك��ن��ه��ا اأي�����س��ا م�����س��در ج��ي��د ل��ل��ربوت��ني الذي 

ي�ساعد على منع ارتفاع االإن�سولني".

تعزز فقد�ن �لوزن عند �نقطاع �لطمث

اأف�سل وجبات خفيفة »لتح�سني التمثيل الغذائي«

الطريقة التي مت�سك بها القلم ميكن 
اأن تتنباأ بخطر االإ�سابة مبر�س األزهامير

وم���ن امل��ع��روف اأن م��ر���ض األ��زه��امي��ر، ي��ت��ط��ور ع��ل��ى مدار 
من  يكون  قد  وبالتايل  اأعرا�سه،  ظهور  قبل  عدة  �سنوات 

ال�سعب اكت�سافه.
وم����ع ذل����ك، ت��وج��د ب��ع�����ض االإ�����س����ارات امل��ب��ك��رة يف �سلوك 
اإىل الت�سخي�ض املحتمل  اأن ت�سري  ال�سخ�ض، والتي ميكن 

باألزهامير، الذي يلوح يف االأفق.
حتديده  وق��ع  وال��ذي  للحالة،  املنذر  العار�ض  يكون  وق��د 

حديثا، هو اإذا كان خط اليد متذبذبا بع�ض ال�سيء.
وغالبا ما ي�ستخدم املتخ�س�سون الطبيون اختبارات القلم 

والورق لت�سخي�ض مر�ض األزهامير، ويتطلب من ال�سخ�ض 
ر�سم �سكل مثل جنمة اأو وجه �ساعة من الذاكرة.

اأق���ل، زادت  وكلما ك��ان��ت ق���درة ال��ف��رد على ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك 
احتمالية اإ�سابته باخلرف.

واك��ت�����س��ف ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ت�����س��وك��وب��ا ب��ال��ي��اب��ان االآن 
عالمات اأخرى يف اختبارات القلم والورقة ميكن اأن تظهر 

يف وقت مبكر.
من  متفاوتة  مب�ستويات  �سخ�سا   144 بتجنيد  وق��ام��وا 
باخلرف  امل�سابني  بع�ض  ذل��ك  يف  مبا  املعرفية،  ال��ق��درات 

والبع�ض االآخر يتمتعون ب�سحة جيدة.
وخ�سع كل م�سارك خلم�سة اختبارات ر�سم خمتلفة قا�ض 

فيها الباحثون 22 �سمة من �سمات الر�سم.
وت�سمنت ال�سمات، �سغط القلم وو�سعية القلم وال�سرعة 

وعدد مرات توقف ال�سخ�ض موؤقتا عن الر�سم.
ث��م ق���ارن ال��ب��اح��ث��ون ه���ذه امل��ي��زات وا���س��ت��خ��دم��وا برنامج 
الر�سم  ���س��م��ات  ا���س��ت��خ��دام  ج���ودة  م���دى  مل��ع��رف��ة  كمبيوتر 

لتحديد االأ�سخا�ض الذين لديهم اإدراك طبيعي اأو دونه.
اإدراك����ي خفيف  ي��ع��ان��ون م��ن �سعف  امل��ر���س��ى  وك���ان بع�ض 
فقدان  م��ن  م��ا  �سخ�ض  ي��ع��اين  ع��ن��دم��ا  وه���و   ،)MCI(
لي�ض  ولكن  ال�سيخوخة،  من  قليال  اأ���س��واأ  ب�سكل  ال��ذاك��رة 
ب��ن��ف�����ض خ���ط���ورة اخل�����رف، ال ي���زال���ون ق���ادري���ن ع��ل��ى اأداء 

االأن�سطة اليومية.
يعانون  الذين  االأ�سخا�ض  حتديد  من  الباحثون  ومتكن 
اأ�سلوب  على  بناء  األزهامير  اأو  خفيف  اإدراك���ي  �سعف  من 
اأك��رب يف  تباين  األزهامير  ل��دى مر�ض  ك��ان  الر�سم، حيث 
ناعمة  كانت  اخلطوط  بع�ض  اأن  يعني  ما  القلم،  �سغط 

وقوية، يف حني اأن البع�ض االآخر كان �سعيفا ومتذبذبا.
كما توقفوا لفرتة اأطول وكانت �سرعتهم اأبطاأ.

للك�سف  االختبارات اخلم�سة جمتمعة  دقة  اأن  اإىل  وي�سار 
عن امل�سابني مبر�ض األزهامير، بلغت 75.2%.

وقال الربوفي�سور تيت�سواكي اأراي، كبري موؤلفي الدرا�سة: 
"على الرغم من اأنه من الوا�سح اأن �سمات الر�سم املرتبطة 
للك�سف عن  ا�ستخدامها  املوؤقت ميكن  باحلركة والتوقف 
الفح�ض تظل  اختبارات  اأن معظم  اإال  املعرفية،  االإعاقات 

غري دقيقة ن�سبيا. ت�ساءلنا عما ميكن اأن يحدث اإذا قمنا 
بتحليل هذه ال�سمات اأثناء قيام االأ�سخا�ض مبجموعة من 
من  املكون  الت�سنيف  دق��ة  وكانت  املختلفة.  الر�سم  مهام 
ثالث جمموعات جلميع االختبارات اخلم�سة 75.2%، 
وهو ما يقارب %10 اأف�سل من اأي اختبار من االختبارات 

نف�سها".
وي�سيب مر�ض األزهامير �سخ�سا واحدا من بني كل 14 
اأ�سخا�ض فوق  65 وواح��د من كل �ستة  �سخ�سا فوق �سن 

�سن 80.

وهو لي�ض جزءا طبيعيا من ال�سيخوخة، ويوؤدي اإىل ن�سيان 
ال�سخ�ض اأ�سياء ب�سيطة مثل كيفية عقد رباط احلذاء اأو 
معرفة الوقت، ويف اأ�سواأ االأحوال، �سين�سى املر�سى �سريكهم 

لعقود اأو اأطفالهم، وهو اأمر مدمر ملن حولهم.
ورغم البحوث والدرا�سات حول هذا املر�ض الع�سال منذ 
لعالج  تطوير  على  قادرين  غري  العلماء  ي��زال  ما  عقود، 

الألزهامير،
يكون  عندما  االأع���را����ض  لتخفيف  اأدوي����ة  ت��وج��د  اأن���ه  اإال   

الت�سخي�ض مبكرا قدر االإمكان.

وجدت در��شة �أن �لطريقة �لتي مت�شك بها �لقلم ميكن �أن ت�شري �إىل خطر �لإ�شابة 
مبر�ض �ألزهامير، �ل�شكل �لأكرث �شيوعا للخرف، ويت�شبب يف فقد�ن �ل�شخ�ض لذ�كرته 

ببطء وقدرته على تنفيذ �ملهام �ليومية.
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�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

فوا ليديز لوجن
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3909114 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

كوين لت�سليح ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3006469 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

فيلفيت للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3003228 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

الدارة العمليات الت�سويقية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4101826 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

�سريفي�ض للعالقات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3879938 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

الغ�ساين لالعمال اليدويه
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4205369 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

للوالئم واالفراح
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3822451 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

درهم للتجارة االلكرتونية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2859753 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

تات�سيز لتغليف الهدايا
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3648808 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الك�سرة 

الفاخرة للعود
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3942368 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة واجب منزيل 

العمال الديكور وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :3732720 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة قحطان احمد علي احمد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف عدنان احمد علي احمد النعيمي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إع����������الن
للمقاوالت  :الب�ساطة  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامه  رخ�سة رقم :1178147 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة حممد عبداهلل حمد الكنيبى املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إع����������الن
خلدمات  :بوبوالر  ال�سادة   / باأن  االإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 
اإلينا  تقدموا  قد   CN  1075290-1: رقم  رخ�سة  الطباعة  

بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 ا�سافة احمد يعقوب عامر يو�سف احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إع����������الن
تعلن دائرة التنمية االإقت�سادية باأن / ال�سادة :بلو او�سيان لتجارة معدات النفط والغاز الطبيعي 

ذ.م.م  رخ�سة رقم :CN 1487017 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ف�سل �سيا�ض ارايابورام تايل م�سليار مو�ساكونهى  %12

 تعديل ن�سب ال�سركاء / حممد �سهاب الدين فاالبيل بيديكايل عبدالرحمن تونتهاكا�سى من 49 % اإىل %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منى عبداهلل على عبداهلل الكتبى  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة منري فاالييل ابراهيم  %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة نظام مديالج  %13

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف دالل �سعيد مهري �سعيد القبي�سى
تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو او�سيان لتجارة معدات النفط والغاز الطبيعي ذ.م.م

BLUE OCEAN OIL AND NATURAL GAS EQUIPMENT TRADING L.L.C

اإىل/ بلو او�سيان لتجارة معدات النفط والغاز ذ.م.م
BLUE OCEAN OIL AND GAS EQUIPMENT TRADING L.L.C

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتارة معدات واجهزة القيا�ض و التحكم - باجلملة  4659211
اأو اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:فوؤاد كري�سان و�سركاه لال�ست�سارات والتدقيق ذ.م.م
 G B-GF مكتب  ان  لينك  �سركة  املالك  - وحدة  نهيان  ال  ال�سركة:مع�سكر  عنوان 

حو�ض �سرق 2-19 - ط to - 61 - معك�سر اآل نهيان - ق 2
CN 1990003 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون ، كم�سفي قانوين لل�سركة 
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/12 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250016798
تاريخ التعديل:2022/8/12

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

 قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

�إعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اال�سم التجاري:روينلي خلدمات التاأجري واإدارت العقارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة الرمي - الرمي الطموح 0.1 مبنى �سركة الطموح لال�ستثمارات 

ذ.م.م
CN 4320517 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�شركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
قانوين  كم�سفي   ، قانونيون  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/8/10  لل�سركة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2250018988
تاريخ التعديل:2022/8/13

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

 قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

ون لت�سليح ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2630796 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

رم�سان للمقاوالت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1739535 

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

�لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

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

CN لبيع االقم�سة رخ�سة رقم:3935198 
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�س�ؤون �لتجارية )�أب�ظبي(

فقدان �سهادات اأ�سهم �لعدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

لزر�عة  �لقاب�شة  �لعاملية  �ل�شركة  من  �شادرة  �أ�شهم  �شهاد�ت  ُفقدت 
�لأ�شماك )�أ�شماك( ASMAK(( بال�شماء �لتالية: 

�لريامي  �شيف  مبارك  حممد   -  1
 �شهادة رقم ASMAK17711348 عدد �لأ�شهم 1200 �شهم

�لريامي �شيف  مبارك  حممد  �حمد   -  2
 �شهادة رقم ASMAK17711352 عدد �لأ�شهم 1200 �شهم

�لريامي �شيف  �شعيد  ميا   -  3
 �شهادة رقم ASMAK1711349 عدد �لأ�شهم 1200 �شهم

�لريامي �شيف  مبارك  حممد  موزة   -  4
 �شهادة رقم ASMAK1711351 عدد �لأ�شهم 1200 �شهم

�لريامي �شيف  مبارك  حممد  مرمي   -  5
 �شهادة رقم ASMAK1711350 عدد �لأ�شهم 1200 �شهم

�لريامي �شيف  مبارك  حممد  �منه   -  6
 �شهادة رقم ASMAK1711353 عدد �لأ�شهم 1200 �شهم

�أو �لت�شال  لل�شركة �ملذكورة �عاله    �لرجاء ممن يجدهم ت�شليمها 
على موبايل رقم 0503343033  م�شكور�.



في�شبوك  على  ت���ر�ه  وي��ب  م��وق��ع  ب��زي��ارة  قمت  �إذ� 
تتم  مل  �أن��ه  لحظت  �أن��ك  �ملحتمل  فمن  و�إن�شتجر�م، 
�إعادة توجيهك �إىل �ملت�شفح �لذي تختاره بل مت�شفح 

خم�ش�ض د�خل �لتطبيق.
�ملت�شفحات  �أن هذه  فيليك�ض كر�و�ض  �لباحث  �كت�شف 
ت�شخ �شفرة جافا �شكريبت يف كل موقع ويب متت زيارته، 

مما ي�شمح للميتا �لأم بتتبعك عر مو�قع �لويب.

قفز �لعامل �أندريا في�شر من �شخرة �إىل �شخرة فوق جدول متكون من نهر جامتال �جلليدي يف �لنم�شا، وهو يتملكه �خلوف من �شياع ما ي�شميه "�لبيانات �لعلمية 
�لثمينة" دون رجعة مع ذوبان �جلليد و�لثلج ب�شكل �أ�شرع من �أي وقت م�شى.

ويقول عامل �جلليد: "مل �أكن �أتخيل �أنه �شيذوب ب�شكل كبري مثل هذ� �ل�شيف... �أر�شيفنا من �لأنهار �جلليدية و�ل�شخور يذوب"، بح�شب موقع �شكاي نيوز.

تطبيق  "يقوم  ب��امل��دون��ة:  من�سور  يف  ك��راو���ض  ق���ال 
كل  ب��ه يف  اخل��ا���ض  التتبع  رم���ز  بحقن  اإن�����س��ت��ج��رام 
النقر فوق  ذل��ك عند  وي��ب معرو�ض، مبا يف  موقع 
االإعالنات، ومتكينهم  من  مراقبة جميع تفاعالت 
امل�����س��ت��خ��دم، م��ث��ل ك��ل زر وراب����ط ي��ت��م ال��ن��ق��ر عليه، 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سا�سة،  ولقطات  الن�ض،  وحتديد 
اأي مدخالت منوذج ، مثل كلمات املرور، والعناوين 

واأرقام بطاقات االئتمان ".
في�سبوك  م���ن   iOS اإ�����س����دارات  ع��ل��ى  ب��ح��ث��ه  رك���ز 
اآب����ل ت�سمح  اأ���س��ا���س��ي الأن  اأم����ر  ه���ذا  واإن�����س��ت��ج��رام، 
التطبيق  تتبع  اإلغاء  اأو  باال�سرتاك  للم�ستخدمني 
تتبع  �سفافية  ع��رب  م���رة،  الأول  التطبيق  فتح  عند 
 iOS 14.5 يف  امل��ق��دم��ة   )ATT( التطبيقات 

.Engadget وفقا ملا نقله موقع
"رياًحا  كانت  امليزة  اإن  �سابق  وق��ت  فى  ميتا  وقالت 
معاك�سة الأعمالنا 2022 ... يف حدود 10 مليارات 

دوالر."
متتثل  امل��ح��ق��ون��ة  التتبع  ���س��ف��رة  اأن  ميتا  واأ���س��اف��ت 
قال  ح��ي��ث   ،ATT يف  امل�ستخدمني  لتف�سيالت 
 The Guardian ل�سحيفة  ر�سمي  متحدث 
امل�ستخدم  ب��ي��ان��ات  ب��ت��ج��م��ي��ع  ال�����س��ف��رة  ل��ن��ا  ت�����س��م��ح 
القيا�ض  اأو  ال��دع��اي��ة  الأغ���را����ض  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ق��ب��ل 

امل�ستهدفة". "نحن ال ن�سيف اأي وحدات بك�سل. يتم 
اإدخال رمز حتى نتمكن من جتميع اأحداث التحويل 
من وحدات البك�سل. بالن�سبة لعمليات ال�سراء التي 
تتم من خالل املت�سفح داخل التطبيق، فاإننا ن�سعى 
امل�ستخدم حلفظ معلومات  موافقة  على  للح�سول 

الدفع الأغرا�ض امللء التلقائي."
بال�سرورة  ي�ستخدم  في�سبوك ال  اأن  كراو�ض  الحظ 
احل�سا�سة.  ال��ب��ي��ان��ات  جل��م��ع  �سكريبت  ج��اف��ا  ح��ق��ن 
التطبيقات مت�سفًحا مف�ساًل  اإذا فتحت  ذلك  ومع 
Firefox ، فلن  اأو   Safari للم�ستخدمني مثل 
�سكريبت  جافا  بحقن  للقيام  طريقة  هناك  تكون 
النقي�ض من  اآم����ن. وع��ل��ى  م��وق��ع  اأي  ع��ل��ى  مم��اث��ل 
مت�سفحات  ت�ستخدمه  ال��ذي  االأ���س��ل��وب  ف��اإن  ذل��ك، 
مع  "يعمل  في�سبوك  و  اإن�ستجرام  على  التطبيقات 
اأم ال"،  اإذا كان م�سفًرا  اأي موقع، بغ�ض النظر عما 

على حد قوله.
وفًقا لبحث كراو�ض، ال يعدل وات�ساب مواقع الطرف 
يقرتح  النحو،  ه��ذا  على  مماثلة.  بطريقة  الثالث 
في�سبوك  نف�سه مع  ال�سيء  بفعل   Meta تقوم  اأن 
اأو مت�سفح  اأو جمرد ا�ستخدام �سفاري  واإن�ستجرام، 
للم�ستخدم  االأف�سل  هو  "هذا  الروابط.  لفتح  اآخر 

وال�سيء ال�سحيح الذي ينبغي عمله."

هل ميكن لتطبيقات في�سبوك واإن�ستجرام تتبع 
امل�ستخدمني عرب املت�سفحات داخل التطبيق؟

نائب مدير معهد  ي�سغل موقع  ال��ذي  في�سر،  اأندريا  اأم�سى  اإذ 
النم�ساوية  االأكادميية  يف  التخ�س�سات  متعدد  اجلبال  اأبحاث 
اأنهار جليدية يف جبال   5 20 عاما يف م�سح  اأكرث من  للعلوم، 

االألب، عرب اأعلى قمم النم�سا بحثا عن اأقدم مناطق اجلليد.
ت�سورات  بناء  اإع���ادة  اإىل  يتطلعون  الذين  للعلماء  وبالن�سبة   
حول مناخ االأر���ض يف املا�سي البعيد، فاإن مثل هذه التكوينات 

اجلليدية هي كب�سولة زمنية فريدة متتد اإىل اآالف ال�سنني.
وحتتوي االأنهار اجلليدية على كنز ال ُيقدر بثمن من البيانات 
وا�ستنادا  في�سر،  يو�سح  كما  من��وه��ا،  وم��ع  الثمينة،  العلمية 
ال��ذي وج��دت فيه، ميكن للعلماء  امل��واد والعمق  اإىل عمر ه��ذه 
ا�ستنتاج تاريخ منو اجلليد يف الفرتات الباردة، اأو عندما ت�سببت 

الظروف االأكرث دفئا يف ذوبانه. لكن واقع احلال اليوم يك�سف 
عن ظاهرة ذوبان �سريع لالأنهار اجلليدية، مبا يف ذلك النهر 

املوجود يف وادي جامتال النائي وال�سيق يف جبال االألب.
 وخالل ال�سنوات ال� 120 املا�سية ارتفعت درجات احل��رارة يف 
اأوروب��ا بنحو درجتني مئويتني، وهو ما يقرب من  اأعلى جبال 
جبال  حلماية  ال��دول��ي��ة  للجنة  وفقا  ال��ع��امل��ي،  املتو�سط  �سعف 

.)CIPRA( االألب
  وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، اأ���س��ب��ح ت��اأث��ر م��ا ي��ق��رب م��ن 4000 نهر 
اأق��وى عالمات االحتبا�ض  االأل��ب واح��دة من  جليدي يف جبال 

احلراري.
 يقول في�سر يف حديث ملجلة الفيزياء االأمريكية اإن نهر جامتال 

اجلليدي يفقد حوايل مرت واحد )3 اأقدام( من �سطحه �سنويا، 
لكنه فقد بالفعل اأكرث من مرت هذا العام، حمذراً من اأن ما ال 
يقل عن �سهرين باقيني من ال�سيف، �سيتعر�ض النهر اجلليدي 

خاللهما بالكامل لل�سم�ض.
 وبراأى في�سر فاإن "هذا العام فظيع احلرارة مقارنة مبتو�سط 
ال�ستة اآالف عام املا�سية، واإذا ا�ستمر هذا احلال، ففي غ�سون 5 

�سنوات، لن يكون نهر جامتال اجلليدي بعد االآن".
 7 ح���وايل  ذوب���ان  م��ن  في�سر  يخ�سى  ال�سيف،  نهاية  وبحلول   
300 ع��ام من  اأو ح��وايل  اأمتار من العمق عن �سطح االأر����ض، 
بها  التي حتتفظ  البيانات  اإىل  نحتاج  ويقول:  املناخ،  اأر�سيفات 
االأنهار اجلليدية لفهم مناخ املا�سي والإن�ساء مناذج ملا ينتظرنا 

يف امل�ستقبل.
وقام في�سر وفريقه بالتنقيب يف كل من نهر جامتال واالأنهار 
عينات  واأخ��ذ  البيانات،  ال�ستخراج  املجاورة  االأخ��رى  اجلليدية 
درجات  ارت��ف��اع  وم��ع  م��رتا،   14 اإىل  ي�سل عمقها  م��ن اجلليد 
احلرارة وازدياد عدم ا�ستقرار االأنهار اجلليدية، ي�سطرون اإىل 

اتخاذ احتياطات اأمان اإ�سافية.
�سكانها  ويبلغ عدد  اإىل جامتال  قرية  اأق��رب  وهي   يف جالتور، 
نادي  يرفع  ال�سياحة،  على  الغالب  يف  يعتمدون  �سخ�سا   870

جبال االألب لوحة "وداعا، النهر اجلليدي".
 جولة واح��دة يف ال��وادي ال��ذي ك��ان مليئا باجلليد يف ي��وم من 
انح�سر  امل��ن��اخ، حيث  تغري  ب��اآث��ار  ال��وع��ي  ب��زي��ادة  كفيلة  االأي����ام 

اجلليد، ووجد العلماء اأنه يف غ�سون 3 �سنوات، انت�سر حوايل 
الطحالب. من  معظمها  النباتات،  من  نوعا   20

 
حزن ب�شبب �لتغري �ملناخ

 وي�سعر ال�سكان املحليون االآخرون، باحلزن ال�سديد ب�سبب اآثار 
ك��ان جده  ال��ذي  لورينز،  ه��وؤالء جوتليب  اأح��د  املناخي،  التغري 
االأكرب اأول مدير لكابينة جامتال التي يبلغ ارتفاعها 2165 

مرتا والتي مت اإن�ساوؤها كمالذ ملت�سلقي اجلبال.
 ويقول الرجل البالغ من العمر 60 عاما باأ�سى وحزن: "ينزف 
قلبي عندما اأفكر يف مدى روعة وقوة النهر اجلليدي وما هو 

عليه اليوم من كومة �سغرية بائ�سة".

علماء: بكترييا زرقاء ميكن اأن تعي�س 
فى ُحبيبات الغبار على �سطح املريخ

اكت�سف علماء االأحياء االأوروبيون اأن البكترييا الزرقاء من اأ�سرة "اأنابينا" 
قيد  اأي�سا على  �ستبقى  للمريخ،  اجل��وي  الغالف  تعي�ض يف  اأن  التي ميكن 

.RT احلياة داخل حبيبات الغبار يف تربة الكوكب االأحمر وفقا ملا نقلته
الف�ساء  تكنولوجيات  ال�سحفي ملركز  املكتب  املا�سي  واأعلن ذلك اخلمي�ض 

. )ZARM( التطبيقية واجلاذبية ال�سغرى
 وبا�سر العلماء يف االآون��ة االأخ��رية، بالتفكري يف كيفية ا�ستيطان الب�سرية 
واإنهم  للحياة،  �ساحلة  تكون  اأن  يحتمل  التي  االأخ��رى  والكواكب  للمريخ 
اإنتاج  كيفية  تعلم  وهما:  م�سكلتني  حل  عليهم  يجب  اأن��ه  االآن  يفرت�سون 

الطاقة، وكذلك االأك�سجني واملاء والغذاء، با�ستخدام املوارد املحلية.
البكترييا  اأن  واح��د  ع��ام  منذ  اأملانيا  الفلكية من  االأح��ي��اء  علماء  واكت�سف   
ال�سوئية الزرقاء من اأ�سرة "اأنابينا" منا�سبة الأداء دور االأ�سا�ض البيولوجي 
يف اأنظمة دعم احلياة على �سطح املريخ، كما اكت�سفوا اأن اإحدى �سالالت هذه 
امليكروبات  PCC 7938، قادرة على النمو يف الغالف اجلوي للمريخ 

ب�سرط وجود كميات قليلة من املاء ال�سائل.
ُحبيبات  داخل  الزرقاء  البكترييا  تلك  �ستت�سرف  الباحثون كيف  در�ض  ثم 
متناهية  العنا�سر  على  حتتوي  التي  املريخ  تربة  يف  حت�سر  التي  الغبار 
ال�سغر، وغالبا ما توجد بداخلها جزيئات املاء، ويف الوقت نف�سه، غالبا ما 
يتعاي�ض غبار املريخ مع املركبات ال�سامة واخلطرية للبكترييا، مبا يف ذلك 

مركبات الكلور.
تاأثريها  كيفية  لتتبع  وذل��ك  امل��ري��خ،  تربة  ظ��روف  مبحاكاة  العلماء  وق��ام 
على �سرعة تكاثر البكترييا املتعلقة ب�ساللة PCC 7938 وغريها من 
امليكروبات التابعة الأ�سرة Anabaena، كما قاموا بفك �سيفرة جينات 

ت�ساعد امليكروبات يف البقاء على قيد احلياة يف ظروف البيئة احلرجة.
 PCC اإىل �ساللة  التي تنتمي  البكترييا  اأن  الدرا�سات الالحقة  واأك��دت   
يف  الغبار  ُحبيبات  وجود  �سرط  مع  والتكاثر  البقاء  على  قادرة   7938
الطبقات القريبة من �سطح املريخ. اأما ميكروبات اأخرى من اأ�سرة "اأنابينا"، 
كانت  امليكروبات  لكن هذه  فلديهما خ�سائ�ض مماثلة،   ،  PCC 7122
اأقل قدرة على ا�ستخراج املوارد من تربة املريخ، واإنها ت�سّكل  اأغ�سية حيوية 

تعرقل ا�ستخدام تلك البكترييا الإنتاج الكتلة احليوية.
مر�سحة   PCC 7938 جتعل  النتائج  ه��ذه  ف���اإن  الباحثني،  وبح�سب   
املريخ  مب�ستعمرات  احلياة  دعم  اأنظمة  يف  االأ�سا�سي  ال��دور  �ستلعب  واع��دة 
امل�ستقبلية، ويخطط العلماء يف امل�ستقل القريب الختبار مدى فعالية هذه 

امليكروبات يف تزويد امل�ستعمرين باملغذيات واالأك�سجني.

كيف يوؤدي ذوبان االأنهار اجلليدية النهيار كنوز علمية ثمينة؟

عل�م وتكن�ل�جيا

25

االثنني   15  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13620  
Monday    15    August    2022   -  Issue No   13620



ثقافة وفن�ن

26

ج����������ون ج�����������ال�����������زورذي.. 
م�سرحى  وك���ات���ب  روائ�����ى 
ح�����س��ل على  اإجن����ل����ي����زي، 
جائزة نوبل فى االأدب عام 
1932، متر اليوم ذكرى 
حيث  ال�155،  م���ي���الده 
�سهر  م��ن  ال�14  ف��ى  ول��د 
وقد   ،1867 عام  يوليو، 
نوبل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سل 
الروائى  “لفنه  ل�����الآداب 
�سكله  ياأخذ  ال��ذى  املتميز 
االأعلى فى “ملحمة اأ�سرة 

فور�سايت”. 
“�ساحب  رواي��������ة  وت����ع����د 
ال������رواي������ة  ه������ى  امللك” 
اأ�سرة  “ملحمة  االأوىل فى 

ج���ال���زورذي،  ج���ون  ك��ت��ب  م��ا  اأ���س��ه��ر  فور�سايت”، 
وم�سل�سالت  اأف����الم  ع���دة  اإىل  امل��ل��ح��م��ة  ل���ت  وحت���وَّ
اإذاعية وتلفزيونية ناجحة، وُتعد من روائع االأدب 

االإجنليزى ومن كال�سيكياته االأكرث �سعبية.
الطبقة  عائالت  اإح��دى  هى  “فور�سايت”  عائلة 
ك��ث��رًيا من  ك��ان��ت متتلك  ال��ت��ى  العليا  امل��ت��و���س��ط��ة 
التا�سع  القرن  اأواخ��ر  فى  بريطانيا  فى  العقارات 
ع�سر. ت�سطرب حياة “�سومز فور�سايت” وزوجته 
املهند�ض  اإىل  “�سومز”  يعهد  حينما  “اآيرين” 
اإذ  املدينة،  خ��ارج  له  بيت  ببناء  “بوزيني”  ال�ساب 
تطلب  “اآيرين”.  باجلميلة  “بوزيني”  يتعلق 
فتتطور  زوج��ه��ا،  ويرف�ض  االنف�سال  “اآيرين” 
االأحداث، وتخرج عن �سيطرة اأبطالها بطريقة مل 
يت�سورها. جون جالزورذى )1867- اأحد  يكن 
اإجنليزي،  و�ساعر  م�سرح  وكاتب  روائ��ى   )1933

اإجنليزية  ع���ائ���ل���ة  ���س��ل��ي��ل 
عريقة، در�ض القانون لكنه 
وقرر  حم���ام���ًي���ا،  ي��ع��م��ل  مل 
العامل  ح�����ول  ي�����س��اف��ر  اأن 
متابًعا عمل عائلته املرتبط 
رحالته  اأث����ن����اء  ب��ال�����س��ف��ن. 
تعرف على الكاتب جوزيف 
ال�سداقة  ودام�����ت  ك���ون���راد 

بينهما مدة طويلة. 
 م�����ن ب�����ني اأع������م������ال ج����ون 
م�سرحية  ج��������ال��������زورذى 
الف�سي”  “ال�سندوق 
لندن  ف����ى  ُع���ر����س���ت  ال���ت���ى 
وم�سرحية   ،1906 ع����ام 
ُعر�ست  ال���ت���ى  “عدالة” 
اإط������ار  ف�����ى   ،1910 ع������ام 
ال�سجون  داخ���ل  املعي�سة  ظ���روف  لتح�سني  حملة 

الربيطانية.
وهو  فور�سايت”،  اأ���س��رة  “ملحمة  اأعماله  اأ�سهر   
ن م��ن ���س��ت ع�����س��رة رواي�����ة. ومت  ع��م��ل �سخم م��ك��وَّ
م�سل�سل  اإىل  امللك”  “�ساحب  رواي�����ة  حت��وي��ل 
اأعاد االهتمام مرة   ،1967 تلفزيونى �سهري عام 

اأخرى اإىل جون جالزورذى واأعماله.
 وت���رج���م ه����ذه ال����رواي����ة ال���ت���ى ����س���درت ع���ن دار 
ال�سوبا�سى  مفيد  حممد  املرتجم  للن�سر،  الكرمة 
ومرتجم  ون��اق��د  اأدي���ب  وه��و   )1972-1899(
م�����س��ري، ت��خ��رج ف��ى كلية احل��ق��وق ع��ام 1926، 
تاريخ  ف��ى  ���س��اع��ات احل����رج  “اأملع  م��وؤل��ف��ات��ه:  م��ن 
التاريخ”،  ع��رب  ال��ث��ورى  و”االأدب  االإن�سانية”، 
اأعمااًل  ت��رج��م  كما  االأبي�ض”.  “اخليط  ورواي����ة 

لتوما�ض هاردى وتورجينيف ورا�سني و�سارتر.

�سدرت حديًثا عن املركز القومي للرتجمة  )يف م�سر( 
من  العربية  الطبعة  �سامي،  كرمة  ال��دك��ت��ورة  برئا�سة 
 1967-1900 م�����س��ر  يف  كتاب”االأنرثوبولوجيا 
الثقافة، الوظيفة، االإ�سالح” من تاأليف نيكوال�ض �ض 

هوبكنز ومن ترجمة فريال غزول.
ال��ك��ت��اب رواد االأن��رثوب��ول��وج��ي��ا يف م�سر يف  ي��ق��دم ه��ذا 
االأعوام)1967- خ��الل  وحت��دي��ًدا  الع�سرين  ال��ق��رن 

اأ���س��ه��م��وا ب��درا���س��ات��ه��م امل��ي��دان��ي��ة و  1900 ( وال���ذي���ن 
تاريخ  ك��ت��اب��ة ف�سل مم��ي��ز يف  االأك��ادمي��ي��ة يف  اأع��م��ال��ه��م 
النيل؛  ووادي  م�سر  على  مركزين  االجتماعية  العلوم 
يف  واالإ���س��الح��ي  والوظيفي  الثقايف  املنظور  موظفني 
ومراجعهم  جن�سياتهم  اختالف  الدرا�سات.وعلى  تلك 
امل�����س��ري��ة كما  ال��ث��ق��اف��ة  اإ����س���اءة  ���س��ارك��وا يف  ومناهجهم 
ال�����س��ح��راء ويف  امل����دن يف  و  ال��ق��رى  ال��ن��ا���ض يف  يعي�سها 
ال���واح���ات ب��ع��الق��ات��ه��ا امل��رك��ب��ة؛ ح��ي��ث ت��ت�����س��اب��ك القيم 
التقليدية بالتعليم احلديث و تتداخل عالقات القرابة 
بالبنية االقت�سادية وتتقاطع االأبعاد االأخالقية باملكانة 
االجتماعية.تتناول هذه الدرا�سة بدايات االأنرثبولوجيا 
يف م�����س��ر و ت��ط��وره��ا ع��ل��ى ي���د اأن��رثوب��ول��وج��ي��ني مثل 
اإيفانز  اإدوارد  و  فينكلر  ه��ان�����ض  و  ب��الك��م��ان  وي��ن��ف��رد 
–بريت�سارد واّرثر هوكارت وعلي عي�سى وحممد جالل 
وهرني عريوط وعبا�ض عمار ثم ا�ستكمال امل�سرية على 
ي��د ح��ام��د ع��م��ار و اأح��م��د اأب���و زي��د وج���اك ب��ريك وليلي 

احلمام�سي و�سيد عوي�ض وغريهم.
الفكري  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ب���ا����س���ت�������س���راف  ال���ك���ت���اب  وي��خ��ت��ت��م 
العربية  االأق��ط��ار  جت��رب��ة  و  م�سر  يف  لالأنرثبولوجيا 

االأخرى يف جمال االنرثبولوجيا االجتماعية.
ن��ي��ك��وال���ض ه��وب��ك��ن��ز..در���ض االأن��رثب��ول��وج��ي��ا يف جامعة 
اأ���س��ت��اذا يف جامعة  وع��م��ل  �سيكاغو  ج��ام��ع��ة  و  ه���ارف���ارد 
املتحدة  ال���والي���ات  ب��رن�����س��ت��ون يف  و ج��ام��ع��ة  ن��ي��وي��ورك 
االأمريكية ،كما عمل اأ�ستاذا ورئي�ض ق�سم االنرثبولوجيا 
واالجتماع و عيدا لكلية االإن�سانيات و العلوم االجتماعية 

يف اجلامعة االأمريكية بالقاهرة وله العديد من الكتب 
و ال��درا���س��ات يف اأن��رثب��ول��وج��ي��ا ال��ع��امل ال��ع��رب��ي و غرب 
اأفريقيا و�سبه القارة الهندية باالجنليزية و الفرن�سية ، 

كما ترجم وحرر عدًدا كبرًيا من الكتب.
مرتجمة الكتاب فريال غزول، در�ست االأدب االإجنليزي 
املتحدة  ال����والي����ات  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ب��ج��ام��ع��ة  امل���ق���ارن  و 
و  االجنليزي  االأدب  ق�سم  يف  اأ�ستاذة  ،تعمل  االأمريكية 

املقارن يف اجلامعة االأمريكية.
لها العديد من الكتب والدرا�سات بالعربية واالجنليزية 
العراقية  امل��راأة  اأدب  و  وليلة  ليلة  األ��ف  عن  والفرن�سية 
املقارن  الو�سيط  واالأدب  الكولونيايل  بعد  م��ا  والنقد 
،وقامت برتجمة اأعمال �سعرية عديدة ،حازت على عدد 
من اجلوائز،نذكر منها : ديوان »رباعية الفرح »ملحمد 
عفيفي مطر و رواية »رامة و التنني« الدوارد اخلراط.

�سدور »االأنرثوبولوجيا يف م�سر 
1900-1967« لنيكوال�س �س هوبكنز

جون جالزورذي.. »�ساحب امللك« 
الرواية االأوىل فى ملحمة »اأ�سرة فور�سايت«

ت�سرد نقو�ض املعبد اجلنائزي مبدينة هابو 
باالأق�سر حكاية رم�سي�ض الثالث، مع �سعوب 
قامت  ال��ت��ى  ال�سعوب  تلك   ، ال��غ��زاة  البحر 
ب��ت��دم��ري احل�����س��ارات ال��ق��دمي��ة، وك����ان من 
اجتياحهم  بعد  اأن تقف �سدها،  قدر م�سر 
كافة احل�سارات، وقد  اأغارت �سعوب البحر 
الغزاة  على املدن والبلدات ال�ساحلية املطلة 
عامي  ب��ني  املتو�سط  االأب��ي�����ض  البحر  على 
وكانوا من  امل��ي��الد،   قبل   1178-1276
الع�سر  على  للق�ساء  الرئي�سية  االأ���س��ب��اب 

الربونزي.
يقول نق�ض هابو “ تاآمرت البلدان االأجنبية 
اأرا�ٍض  اختفت  الب�سر،  مل��ح  ويف  ج��زره��ا،  يف 
بلد على  اأي  ي��ق��َو  اال���س��ت��ب��اك��ات. مل  يف ظ��ل 
مقاومة اأ�سلحتهم، فقد ا�ستاأ�سلوا اأجزاء من 
حاتي وكودي وكركيمي�ض واأرزاوا والعا�سية 
اأمورو  يف  مع�سكًرا  واأق��ام��وا  واح����دة،  دف��ع��ة 
اأنها  لو  كما  وجعلوها  �سكانها  على  وق�سوا 
كانوا متوجهني �سوب  مل توجد من قبل. 
واللهيب.  ال��ن��ار  تنتظرهم  ح��ني  يف  م�سر 
وكان احتادهم نتاج اأقاليم بيلي�ست وتيكري 
و�سيكلي�ض ودنن و�سي�ض. وكلما ظهروا على 
اأو حازوا �سرًبا من االأر�ض، ازدادوا  منطقة 
ثقة ول�سان حالهم يقول: �ستنجح خططنا.

وي��ق��ول ال��دك��ت��ور واخل��ب��ري االأث����ري حممد 
الغزو  اإن   « االأه����رام  ل������«ب��واب��ة  راأف���ت عبا�ض 
قا�سيا  در�سا  كان  اآ�سيا  من  القادم  الرببرى 
ودولتهم  ح�سارتهم  اأن  امل�سريني  ل��ي��درك 
اإال من خالل  وج��ود  لها  يكون  لن  واأمتهم 
حلماية  ال��الزم��ة  الع�سكرية  ال��ق��وة  ت��واف��ر 
اأم��ن��ه��م وم��ن��ج��زات��ه��م احل�����س��اري��ة ف��ق��د كان 
لهزمية امل�سريني احلربية اأمام الهك�سو�ض 
امل�سرية،  ال�سخ�سية  فى  عميق  نف�سى  اأث��ر 
فجاء التحول الكبري واحلا�سم فى �سخ�سية 
ال��ذى حت��ول من �سخ�ض  القدمي،  امل�سرى 
م�����س��امل م��ن�����س��غ��ل ب��اال���س��ت��ق��رار وال����زراع����ة 
جندى  اإىل  النيل  �سفاف  على  والت�سييد 
ا�ستطاع  وال���ق���وة،  ال��ب��اأ���ض  ���س��دي��د  حم����ارب 
والقتالية  الع�سكرية  و�سطوته  قوته  فر�ض 

على �سائر �سعوب واأمم العامل القدمي.
فى  بالتحديد   الثالث،   رم�سي�ض  عهد  فى 
الثالث   رم�سي�ض  ح��ك��م  م��ن  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ام 
1177 قبل امليالد، ظهرت  �سعوب البحر،   
ويختلف املوؤرخون عن جن�سيتهم، فاملوؤرخون 

يختلفون فى  املكان الذي جاءت منه �سعوب 
و�سردينيا،  ���س��ق��ل��ي��ة،  ك����ان  رمب����ا  ال���ب���ح���ر، 
واإي��ط��ال��ي��ا، ح�����س��ب اإح����دى ال��ف��ر���س��ي��ات، اأو 
اأو  االأن��ا���س��ول،  اأو غ��رب  اإيجه  رمب��ا منطقة 
من املحتمل حتى اأن يكونوا قد ج��اءوا من 
املتو�سط.،  وهم جمموعة  اأو �سرق  قرب�ض 
بينهم،  فيما  احت���دوا  خمتلفة  ثقافات  م��ن 
وحني ظهروا قاموا مبهاجمة مركز قاد�ض 
اإىل تدمريه،  اأدى  التجاري  فى �سوريا، ما 
وكانوا يتنقلون   من موقع اإىل اآخر، اآخذين 
مرورهم  اأث��ن��اء  واملمالك  البالد  اجتياح  يف 
فاإنهم  امل�����س��ري��ة،  الن�سو�ض  وح�����س��ب  ب��ه��ا. 
اال�ستمرار  قبل  �سوريا  يف  مع�سكًرا  اأق��ام��وا 
ن  تت�سمَّ التي  كنعان  �ساحل منطقة  بحذاء 
اأج�������زاًء م���ن ���س��وري��ا احل���ال���ي���ة، ول���ب���ن���ان، و 
فل�سطني،. وحاولوا ثانية غزو م�سر. وقد 
�سريعة على طول  بغارات  ن�ساطاتهم  ب��داأوا 
ال�ساحل كما فعلوا يف زمن رم�سي�ض الثاين،  

قبل اأن ي�سعوا الدلتا �سوب اأعينهم.
ب�����س��وري��ا، مت العثور  اأوغ���اري���ت  ف��ى م��دي��ن��ة 
من  ر�سالة  عليه  منقو�ض  طيني،  ل��وح  على 
تقول  حيث  قرب�ض  ملك  اإىل  �سوريا  ملك 
العدو،  �سفن  و�سلت  االآن  اأب��ي   “ الر�سالة 
اأن��ه��م ي�����س��رم��ون ال��ن��ار ف��ى م���دين، ويوؤكد 
اأوغ���اري���ت مت ت��دم��ريه��ا بني  اأن  االأث���ري���ون 
عامى 1190- 1192 قبل امليالد،   وقد 
الوقت  ذل���ك  يف  ال��ع��ظ��م��ى  ال��ق��وى  �سقطت 

م��ن ح�����س��ارات ال��ع��امل ال��ق��دمي، واح���دًة تلو 
املذابح،  الناجني من  االأخ��رى.، وفر بع�ض 
ع اآخرون يف خرائب مدنهم التي كانت  وجتمَّ
الغزاة،  اإىل  ان�سموا  اآخ��ري��ن  اإن  ب��ل  اآم��ن��ة، 
االأثرية  النقو�ض  وتظهر  اأعدادهم،  وا  فكرثَّ
فى هابو باأنهم  اأقاموا مع�سكرهم يف مكان 
واحد يف عمورو، والتي قتلوا �سعبها، وكان 
ة  حال اأر�سها كحال اأر�ٍض َخِربة مل يكن ثمَّ
وجوٌد لب�سٍر عليها من قبل. كانوا اآخذين يف 
م �سوب م�سر، بينما كانت الناُر ُمعدًة  التقدُّ
الثالث  رم�سي�ض  نقو�ض  ظهرت   وق��د  لهم، 
اأن����ه مل ي��ك��ن ب��و���س��ع اأي بلد  مب��ع��ب��د ه��اب��و، 
وكانت  الب�سرية،  اجلماعات  ه��ذه  جمابهة 

املقاومة غري جمدية.
الثالث،  النقو�ض على ل�سان رم�سي�ض  تقول 
االأر���ض جمتمعني مًعا،  اأه��ل  يا  اإيلَّ  ا�سغوا 
اب  وُحجَّ امل��ل��ك،  واأب��ن��اء  احلا�سية،  رج���ال  ي��ا 
الق�سر، وكل �سكان م�سر، وطوائف اجلنود، 
التفاتكم  االأر���ض وجهوا  �ساب يف هذه  وكل 
لكم   اإم���دادي  طريقة  لتعرفوا  اأق���وايل  اإىل 
اآم��ون، خالق  وال��دي اجلليل  ولتعرفوا قوة 
البتار هو �سيفي  اإن �سيفه العظيم  جمايل. 
اأر�����ض طريحة  ك��ل  ليجعل  م����دًدا  ب��و���س��ف��ه 
حتت اإخم�ض قدمي. واإنه كتب يل الن�سر، 
حدودي  على  يتعدى  ف��رد  ك��ل  معي.  وي��ده 
ُيذبح يف قب�ستيفى كتابه ال�سهري عام انهيار 
2014، ربط  “ ال�سادر فى عام  احل�سارة 

امل��وؤرخ وع��امل االآث��ار االأمريكى  اإري��ك كلني 
���س��ق��وط غالبية  ال���ت���اري���خ وب����ني  ب���ني ه����ذا 
القدمي  االأدن����ى  ال�����س��رق  ح�����س��ارات منطقة 
للمنطقة،  ال��ب��ح��ر  ���س��ع��وب  غ�����زوات  ب�����س��ب��ب 
ويقول الدكتور حممد راأفت عبا�ض، اإن هذا 
العام كان العام الثامن من عهد ملك م�سر 
ا�ستطاع  وال���ذى  الثالث،  رم�سي�ض  البا�سل 
فى  البحر  �سعوب  جلحافل  فيه  الت�سدى 
�سمال  برية فى  اأحدهما  معركتني كربتني 
�سيناء اأو فى بالد كنعان، واالأخ��رى بحرية 
على م�سبات  ال�سمالية  �سواحل م�سر  عند 
فى  بحرية  معركة  اأول  وكانت  النيل،  نهر 
اأن  التاريخ ومن ثم فاإن هذا العام ي�ستحق 
يكون عام اإنقاذ احل�سارة من تلك الغزوات 
وي�ستحق جي�ض  املخيفة   املدمرة  الرببرية 
الواقى  ال�����درع  ي��ك��ون  اأن  ال��ق��دمي��ة  م�����س��ر 
القدمي  االأدنى  ال�سرق  واحلامى حل�سارات 

باأ�سرها ولي�ض للح�سارة امل�سرية فح�سب
وي�سيف  حممد راأفت عبا�ض، باأنه اأ�سقطت 
غزوها  ط��ري��ق  ف��ى  البحر  �سعوب  جحافل 
العديد من املمالك والدول واالإمرباطوريات 
الكربى، وكان منها االإمرباطورية احليثية 
�سمال  فى  اأوجاريت  ومملكة  االأنا�سول  فى 
ي�ستهدف  املدمر  الزحف  هذا  وكان  �سوريا، 
اأر�ض  وادى النيل اخل�سيب وبالد كنعان ) 
التخلف  ليفر�ض   ) ال��ت��اري��خ��ي��ة  فل�سطني 
املنطقة،  على  ال��غ��اب  و�سريعة  وال��ربب��ري��ة 

باملر�ساد،  لهم  كانت  وجي�سها  م�سر  ولكن 
ومت اإنقاذ ح�سارة ال�سرق االأدنى واالن�سانية 
باأنه  م�سيفا  امل��خ��ي��ف،  ال��دم��ار  م��ن  جمعاء 
ال��ع��ظ��ي��م رم�سي�ض  امل���ح���ارب  ال��ف��رع��ون  ق���ام 
الن�سر  اإىل  امل�سرى  اجلي�ض  بقيادة  الثالث 
كبريتني  معركتني  فى  الغزاة  مواجهة  فى 
اإحداهما برية واالأخرى بحرية، وقد اأطلق 
على املعركة الربية ا�سم معركة جاهى وهى 
املنطقة الواقعة على �ساحل لبنان اجلنوبى 
االإمرباطورية  ح���دود  ن��ق��اط  اأق�����س��ى  ع��ن��د 
البحرية  امل��ع��رك��ة  اأم���ا  ال�سرقية،  امل�سرية 
والتى اأطلق عليها معركة الدلتا فقد كانت 
التاريخ القدمي،  املعارك البحرية فى  اأوىل 
وق���د وق��ع��ت ع��ن��د ���س��واح��ل ال��دل��ت��ا امل�سرية 
القوات  ومتكنت  النيل  نهر  م�سبات  عند 
على  االنت�سار  من  فيها  امل�سرية  البحرية 
االأ�سرى  مئات  و�سقط  البحر  �سعوب  �سفن 
من االأعداء فى اأيدى جند م�سر البوا�سل. 
التاريخية  امل��ع��ارك  ه��ذه  تفا�سيل  �سجلت 
هابو  مدينة  معبد  ج���دران  على  احلا�سمة 

بالرب الغربى بطيبة بتفا�سيل كاملة
ال�����ذى احتفى  ال���ث���ال���ث  وي���ق���ول رم�����س��ي�����ض 
ب��ن�����س��ره “ ه���زم���ُت اأول����ئ����ك ال���ذي���ن غ���زوا 
الدانونا  ذب��ح��ُت  لقد  ب��الده��م.  ح���دودي يف 
وا�ستحال  اجل���زر،  يف  يعي�سون”   “الذين 
و�سار  رم���������اًدا.  وال��ف��ل�����س��ت��ي��ون  ال��ت��ج��ي��ك��ر 
البحر،  ���س��ك��ان  وال��وي�����س��ي�����ض،  ال�������س���اردان���ا 
اأُِخ��ذوا اأ�سرى دفعًة  وك��اأْن ال وج��ود لهم؛ اإذ 
واحدة، وُجِلبوا اأ�سرى اإىل م�سر، مثل رمل 
ال�����س��اط��ئ. وو���س��ع��ُت��ه��م يف ح�����س��ون مكبَّلني 
باأمري. وكانت طوائفهم عديدة تبلغ مئات 
يف  �سرائب،  كلهم  عليهم  ففر�سُت  االآالف. 
امللب�ض واحلبوب من املخازن و�سون احلبوب 
لالآثار  االأعلى  املجل�ض  اأن  ا”.اجلدير  �سنويًّ
اأي��ام، من ترميم مق�سورة  انتهى منذ عدة 
الذهب مبعبد هابو بالرب الغربي مبحافظة 
االأق�سر.، واأكد د. م�سطفي وزيري االأمني 
اأعمال  اأن  ل��الآث��ار  االأع��ل��ى  للمجل�ض  ال��ع��ام 
من  خال�سة  م�سرية  ب��اأي��اد  مت��ت  الرتميم 
مرممي املجل�ض االأعلى لالآثار، حيث �سملت 
التلف  ومظاهر  وال�سناج  االت�ساخات  اإزال��ة 
اأح��دث��ت��ه��ا ع��وام��ل ال��ت��ع��ري��ة الناجتة  ال��ت��ى 
عن مرور الزمن، وظهور االأل��وان االأ�سلية 

للمق�سورة.

لوحة ت�سكيلية
يف ب��داي��ة ت��خ��رج��ي م��ن اجل��ام��ع��ة، ك��ن��ت م��ن حم��ب��ي ق����راءة اللوحة 
لوحة  كل  �سفرتها،  فخلف  فك  كيفية  معرفة  وحماولة  الت�سكيلية 
لغز وحل وفل�سفة، قد ٌيف�سرها املتفرج بتف�سري الر�سام ال�سحيح وقد 
ي�ستطيع فك  الفنان، وقد ال  بتف�سري  خمتلف عن مق�سد  ٌيف�سرها 

�سفرتها �سوى الر�سام نف�سه، 
اختالف  ال��ف��ن��ون  فطبيعة 

 االأذواق.  
ل���وح���ة  ن������ق������راأ  ك����ي����ف  اإذاً 
انظر  م��ا،  لر�سام  ت�سكيلية 
و�ساهد  بتعمق  اللوحة  اإىل 
تفا�سيل اللوحة من تعابري 
اإىل  منهك  اإىل  ج�سد  وج��ه 
والرتكيز  مرتاكمة،  غيوم 
اأن تاأخذ  يف التفا�سيل، اإىل 
عن  وعمية  فاح�سة  نظره 
ثم  املُ���راد  قراءتها،  اللوحة 
اإن كان الر�سام معروفاً مثل 
يف  ال��ق��راءة  فعليك  بيكا�سو 

واإن كان  التكعيبية،  املدر�سة 
ف�ساأله عن  الزمن احل��ايل  يعر�ض  لوحاته يف معر�ض ما يف  ر�ساماً 
املدر�سة الفنية التي جلاأ للر�سم بها، وال تتاأثر ب�سرحه للوحة  لتولد 
ه��ي من  ه��ل  اللوحة  �ساهد  ث��م  اللوحة،  ل��ق��راءة  اخل��ا���ض  تف�سريك 
اأم الثابتة، املتحركة  اأي اللوحة حتكي ق�سة مثل  االأعمال املتحركة 
)غرق �سفينة ميدوزا( للفنان الفرن�سي تيودور جرييكو، واإن كانت 
ثابتة اأي  لوحة اأ�سبه بال�سورة الفوتوغرافية مثل املوناليزا ،للفنان 
امل�سمون  واب��ح��ث  عن  ال�سكل  ي��خ��دع��ك  ال  ث��م  داف��ن�����س��ي،  ل��ي��ون��اردو 
الفكري للوحة، فال يوجد تاأويل �سحيح وتاأويل خاطئ، فقد ُتفاجئ 
الر�سام بتاأويل مل يخطر  على باله، وعلى الفنان الت�سكيلي اأن ير�سم 
الت�سكيلية، وال يعتمد على  جمالية  باملدار�ض  بفكر وفل�سفة ودراية 
اأنك  انتباهي  �سد  للتاأويل. مما  القابل  الفكر  واإمن��ا  فقط،  اللوحة 
عندما ت�ساهد بع�ض اللوحات الت�سكيلية ت�سعر باأنك ًت�ساهد �سورة 
يف عر�ض  م�سرحي، وكاأنك جال�ض يف �سالة العر�ض ولي�ض يف معر�ض 
فنون ت�سكيلية مثل لوحة )غرق �سفينة  ميدوزا(، فما عالقة امل�سرح 
يولد  بها  والتمعن  الت�سكيلية  ال��ل��وح��ات  الت�سكيلي:  قراءة  بالفن 
على  خ�سبة  للديكور  وت��وازن  امل�سرحي  للمنظر  اإيقاع  املخرج  ل��دى 
جمالية  املخرج  ل��دى  تولد  اللوحة  األ��وان  اأن  اإىل  باالإ�سافة  امل�سرح 
واإبداع االإ�ساءة على خ�سبة  امل�سرح، وال�سيطرة على الكتل الب�سرية 
بتوازن  االإخ���الل  دون  الديكور  وب��ني  بينهم  والعالقة  )املجاميع( 
 خ�سبة امل�سرح. فامل�سرح اأبو الفنون فعلى الفنان امل�سرحي اأن يقطف 
من كل ب�ستان زهرة، فعليه اأن  يقطف زهرة املو�سيقى وزهرة الفنون 
ال�سعبية وزهرة الفنون الت�سكيلية وزهرة الرواية وال�سينما وغريها 
من  ب�ساتني الثقافة والفنون لي�ستطيع توظيف هذه العنا�سر على 

خ�سبة امل�سرح. 
�شعيد �لزعابي

بعد ترميمات هابو.. اأ�سعار تروي ن�سال م�سر 
حلماية ح�سارات العامل القدمي من الدمار
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تعر�شا ملتاعب من مالحقة �مل�شورين لهما يف �شهر �لع�شل

بن اأفليك وجينيفر لوبيز يودعان 
العزوبية بعد ق�سة حب طويلة

خائًفا  بن  "كان   ، ال�ساد�سة  لل�سفحة  م�سدر  ذك��ر  كما 
ق��ل��ي��اًل يف ب��اري�����ض. ك���ان ه���ذا م�ستوى ج��دي��ًدا مت��اًم��ا ، 
بالزوجني  اللحاق  تقريًبا." مت  ديانا  االأم��رية  م�ستوى 
يف كل مكان من نزهات املدينة اإىل نزهات الع�ساء اأثناء 
وبالنظر  لهما.  ال�سور  والتقاط  باري�ض  يف  وجودهما 
باهتمام  حم��اط��ني  دائ��ًم��ا  وجينيفر  ب��ن  ك��ان  كيف  اإىل 
اإعالمي مفرط ، يبدو اأن اهتمام امل�سورين يف باري�ض 

كان زائدا عن احلد، مما اأزعج اأفليك.
اأوائل  البداية يف  ارتبطا يف  ال��ل��ذان   ، بن وجنيفر  ق��ام 
ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن، وكانا  ال��ع��ق��د االأول م��ن 
ال�سغط  بعد  زفافهما  حفل  باإلغاء   ، ا  اأي�سً خمطوبني 

الناجم عن االهتمام االإعالمي غري امل�سبوق بهما.
 يف بيان �سدر يف اليوم ال�سابق للزواج االأ�سلي ، قاال: 
قررنا   ، بزفافنا  املفرط  االإعالمي  االهتمام  "ب�سبب 
تاأجيل املوعد". مل يحدث التاأجيل مطلًقا، ويف النهاية 

انف�سل الزوجان .
بعد  املا�سي  ال��ع��ام  الرومان�سية  عالقتهما  اإح��ي��اء  بعد 
ف���راق دام 18 ع��اًم��ا ، اجتمع ال��زوج��ان م��رة اأخ���رى يف 
اأوائل عام 2022 واأعلنا عن حفل زفافهما العائلي من 

ال�ض فيجا�ض ال�سهر املا�سي. 
عقد الزوجان قرانهما يف كني�سة �سغرية يف فيجا�ض، واأعلنت 
لوبيز عن خرب زواجها ال�سري يف ر�سالتها االإخبارية تاركة 

املعجبني متفاجئني باخلرب.

�شهادة زو�ج
بعد  ل��وب��ي��ز،  اأف��ل��ي��ك وجينيفر  ب��ن  زواج  ���س��ه��ادة  اإ���س��دار  مت 
امل��ا���س��ي، بكني�سة  ي��ول��ي��و   17 ف���ى  ال���زوج���ني  ح��ف��ل زف����اف 
لوبيز  اأن  الوثيقة  وك�سفت  فيجا�ض،  ال�ض  يف  وايت"،  "ليتل 
العمر  من  البالغ  اأفليك  وبن  عاًما،   53 العمر  من  البالغة 
49 عاًما، زوجهما الق�ض رايان وولف، ب�ساهد يدعى كينو�سا 
ا االأ�سماء الكاملة للنجمني، وهما  اأي�سً بوث، وت�سرد الوثيقة 
جينيفر لني لوبيز، وبنجامني جيزا اأفليك، كما ت�سري اإىل اأن 
لي�سبح  لزوجها،  االأخ��ري  اال�سم  على  للح�سول  ت�سعى  لوبيز 
ن�سرته  م��ا  ح�سب  وذل���ك  اأف��ل��ي��ك،  جينيفر  ال��ق��ان��وين  ا�سمها 

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
قالت،  حيث  للمعجبني،  ر�سالتها  فى  اخل��رب  لوبيز  وك�سفت 
وات�سح  لطيف..  احل��ب  جميل..  احل��ب  ذل��ك..  فعلنا  "لقد 
املغنية  وقالت  ال�سرب"،  من  عاما  ع�سرون  �سبور..  احل��ب  اأن 
فيجا�ض،  ال���ض  اإىل  زوج��ه��ا  م��ع  �سافرت  اإن��ه��ا  العاملية،  واملمثلة 
اأزواج  اأربعة  مع  زف��اف  رخ�سة  على  للح�سول  ووقفا يف طابور 
اآخرين، واأ�سافت: "اأبقي لفرتة طويلة مبا فيه الكفاية، ورمبا 
يف  فيجا�ض  ال���ض  يف  جولة  يف  حياتك  يف  حلظة  اأف�سل  �ستجد 
ع��ربه مع  ال��ذي مت��ر  احل��ب  نفق  12:30 �سباًحا يف  ال�ساعة 

اأطفالك وال�سخ�ض الذي �ستعي�ض معه".

بن �أفليك يبيع ق�شره مقابل 30 مليون دولر 
يبداأ حياة جديدة  اأن  اأفليك، يريد  بن  العاملى  النجم  اأن  يبدو 
قرر  لذلك  لوبيز،  جينيفر  العاملية  النجمة  زوجته  مع  متاًما 
بقيمة  بالي�سايد" للبيع  "با�سيفيك  فى  الفاخر  ق�سره  عر�ض 

.hola موقع  ن�سر  ح�سبما  دوالر،  مليون   30
تاأتى تلك اخلطوة بعدما تراجع الثنائى عن فكرة �سراء منزل 
الذى  لو"،  "جى  مب��ن��زل  للعي�ض  واالن��ت��ق��ال  ج��دي��د،  زوج��ي��ة 
حالياً  خ�سوعه  نتيجة  ولكن   ،2016 ال��ع��ام  منذ  ا�ستاأجرته 
لبع�ض التعديالت واالإ�سالحات، قررا ا�ستئجار ق�سر امللياردير 

ال�سهري جيم�ض باركر، خطيب ماريا كارى 
 60 تكلفته  ت��ب��ل��غ  وال����ذى  ال�����س��اب��ق، 

مليون دوالر.
االإ�سالحات  عملية  اإن  وُي��ق��ال 

واإع�����������������ادة ه����ي����ك����ل����ة ال����ع����ق����ار 
ما  ك��ام��اًل،  ع��ام��اً  �ست�ستغرق 
ف����ى عقار  ب���ق���اءه���م���ا  ي��ع��ن��ى 
انتهاء  حلني  باركر  جيم�ض 
اأفليك،  ب��ن  وك���ان  العملية، 
ا�سرتى الق�سر عام 2018 

م���ل���ي���ون   19 ب���ق���ي���م���ة 
دوالر،  األ������ف  و200 

عن  انف�ساله  عقب 
ال�سابقة  زوج��ت��ه 
العاملية  امل��م��ث��ل��ة 
جارنر،  جينيفر 
بالقرب  ليعي�ض 
م��������ن اأب������ن������ائ������ه، 
وي�����ق�����ع ال����ع����ق����ار 
من  ب������ال������ق������رب 
"ريفريا"  ن���ادى 
ويتميز  الفاخر، 
ب�������اإط�������الل�������ت�������ه 
على  امل�����ب�����ه�����رة 
اجل�����������������ب�����������������ال 

املحيطة.
اأن  وي����������ب����������دو 
فى  "اأفليك" 
ح�����اج�����ة ك���ب���رية 
فى  امل��������ال  اإىل 
احلايل،  الوقت 
وجينيفر  ف��ه��و 

يعتزمان على اإقامة حفل زفاف �سخم، بح�سب ما ن�سره موقع 
اأن جينيفر لوبيز بداأت  TMZ، كما ك�سفت م�سادر �سحفية 
اأفليك  منزل  ق�سدت  اإذ  الزفاف،  بحفل  اخلا�سة  التح�سريات 
برفقة مدير اأعمالها بهدف و�سع خمطط خا�ض لهذا احلفل 
ال�����س��خ��م ال�����ذى م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
ثالثة  اأو  ي���وم���ني  ي�����س��ت��غ��رق 
اأي�سا  ه��ن��اك  و�سيكون  اأي����ام، 
�سانت  ج����زي����رة  ف����ى  ح���ف���ل 
بعد  تقع على  التى  �سيمون 
عن  دق���ي���ق���ة   50 ح�������واىل 
مكان احلفل وت�سم �سواطئ 
ومنارة  �سحية  ومنتجعات 

خالبة، ح�سب التقرير.

 Joker كان اجلزء الثاين من فيلم
واح��دة من اأك��رث االأف���الم التي طال 
ال�سوء  ت��ل��ق��ى  وال�������ذي  ان���ت���ظ���اره���ا 
ت�سويره  لينطلق  م��وؤخ��را،  االأخ�سر 
 Joker: Folie à ع��ن��وان   حت��ت 

.  Deux
للفيلم  فينيك�ض  خ���واك���ني  ي��ع��د  مل 
"اجلوكر"  فليك  اآرث���ر  دور  يف  فقط 
اأدائ��ه الرائع احلائز على جائزة  بعد 
اأي�سا،  اإل��ي��ه  ان�سم  ولكن  االأو���س��ك��ار، 
�ستلعب  ال��ت��ي  ج��اج��ا،  ل��ي��دي  الفنانة 
ذلك،  على  ع��الوة  كوين  ه��اريل  دور 
يقال اإن زازي بيتز جتري مفاو�سات 
�سويف  دور  يف  دوره���ا  متثيل  الإع����ادة 
دوم����ون����د وال���ع���م���ل م���ن اإخ�������راج تود 

فيليب�ض.
وفًقا ل� Variety ، �ستح�سل ليدي 
ج��اج��ا ع��ل��ى اأج����ر ���س��خ��م ق����دره 10 
للم�ساركة  اأم��ري��ك��ي،  دوالر  م��الي��ني 
يف اجل���زء ال��ث��اين م��ن اجل��وك��ر، كما 
اأن خ��واك��ني واملخرج  م��ن قبل  ع��رف 
 20 على  �سيح�سالن  فيليب�ض  ت��ود 
مليون دوالر اأمريكي عن م�ساركتهما 

بالعمل.

ومن املثري لالهتمام، اأن اأجر خواكني 
فينيك�ض قد زاد ب�سكل كبري عن راتبه 
مليون   4.5 البالغ  االأول  اجل��زء  يف 
الفيلم  اأ�سبح  ال��ذي  اأمريكي،  دوالر 
االإط��الق من فئة  ربًحا على  االأعلى 
R مع اإجمايل �سباك التذاكر العاملي 

املذهل 1.07 مليار دوالر اأمريكي.
والعمل الذي �سدر يف عام 2019 هو 
 R ا اأول فيلم حائز على ت�سنيف اأي�سً
ين�سم اإىل نادي �سباك التذاكر الذي 

تبلغ تكلفته مليار دوالر!
 Joker: Folie à Deux  
مو�سيقيا، مع ح�سول  فيلما  �سيكون 
�سيكات  ع��ل��ى  وامل���خ���رج���ني  امل��م��ث��ل��ني 
اإن����ت����اج  ت��ك��ل��ف��ة  ج����ان����ب  اإىل  ك����ب����رية 
ُيعتقد   ، ت�سل�سالت مو�سيقية معقدة 
 Joker: ل����  االإن����ت����اج  م��ي��زان��ي��ة  اأن 
تقريًبا  تبلغ   Folie à Deux
150 مليون دوالر اأمريكي ، مقابل 
ميزانية Joker البالغة 70 مليون 

دوالر اأمريكي.
 Joker: اإط���الق فيلم امل��ق��رر  وم��ن 
الواليات  يف   Folie à Deux

املتحدة يف 4 اأكتوبر 2024.

ليدي جاجا ت�سارك يف Joker 2 مقابل 10 ماليني 
دوالر.. وخواكني فينيك�س ي�ساعف اأجره خم�س مرات

عقد بن �أفليك وجينيفر لوبيز قر�نهما هذ� �لعام 
رومان�شي  ع�شل  �شهر  لق�شاء  �لزوجان  و�نطلق 
يف باري�ض، وبينما كان �ملعجبون �شعد�ء باإلقاء 
وقًتا  يق�شيان  �للذين  �لعرو�شني  على  نظرة 
"�ل�شفحة  ملوقع  وفًقا   ، باري�ض  يف  رومان�شًيا 
�شعيًد�  �أفليك  بن  يكن  مل   ، �ل�شاد�شة" 
جًد� بالهتمام �لإعالمي �لذي تلقاه.
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عادة غذائية �سائعة 
ترتبط باملوت املبكر

وفقا لعلماء اأمريكيني، االأ�سخا�ض الذين ي�سيفون امللح اإىل طعامهم اأثناء 
االأكل، هم اأكرث عر�سة للموت املبكر اأكرث من االآخرين.

وت�سري جملة European Heart Journal، اإىل اأن العلماء اأجروا 
درا�سة �سارك فيها 500 األف �سخ�ض، وات�سح لهم اأن ملح الطعام يزيد من 
خطر االإ�سابة بال�سرطان وارتفاع م�ستوى �سغط الدم واجللطة الدماغية. 
وميكن تقييم تاأثري كمية ملح الطعام التي ي�ستهلكها ال�سخ�ض عن طريق 
الأن  لل�سخ�ض،  الغذائية  ال��ع��ادات  اأحيانا  يعك�ض  ال  اأن��ه  مع  ال��ب��ول،  حتليل 

الكثري من املواد الغذائية حتتوي يف االأ�سا�ض على ن�سبة عالية من امللح.
كلية  ت�سي من  لو  الربوفي�سور  برئا�سة  ق��رر فريق علمي  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن 
ال�سحة العامة وطب املناطق احلارة يف جامعة تولني يف نيو اأورلينز بوالية 

لويزيانا، حتديد تاأثري اإ�سافة امللح اإىل الطعام اأثناء االأكل، يف ال�سحة.
الغربي  الغذائي  النظام  الطعام يف  اإىل  امل�ساف  امللح  "ي�سكل  ت�سي،  ويقول 
6-20 باملئة من اإجمايل كمية امللح امل�ستهلكة. وهذا يعطينا فر�سة فريدة 

لتقييم العالقة بني تناول ال�سوديوم وخطر الوفاة".
ودر�ض الباحثون وحللوا بيانات ت�سمل 501379 �ساركوا يف درا�سة البنك 
احليوي الربيطاين خالل اأعوام 2006-2010، �سئلوا جميعا عن عدد 
الباحثون  اأهمل  االأك��ل.  اأثناء  الطعام  اإىل  امللح  فيها  ي�سيفون  التي  امل��رات 
باالعتبار  واأخ���ذوا  ال�����س��وؤال،  ه��ذا  ع��ن  يجيبوا  ال��ذي��ن مل  امل�ساركني  جميع 
اأن توؤثر  التي ميكن  العوامل  الذي يعتمد على  العام،  البول  نتائج حتليل 
على النتائج، مثل العمر واجلن�ض والعرق وموؤ�سر كتلة اجل�سم والتدخني 
الطبية.  واحل��ال��ة  الغذائي  والنظام  ال��ب��دين  والن�ساط  الكحول  وتعاطي 
وتابع الباحثون امل�ساركني يف الدرا�سة ملدة ت�سع �سنوات يف املتو�سط. وحددوا 

الوفاة املبكرة التي حتدث قبل �سن 75 عاًما.
اأثناء  الطعام  اإىل  امللح  اإ�سافة  ع��ادة  لديهم  ال��ذي��ن  اأن  النتائج،  واأظ��ه��رت 
االأكل هم اأكرث عر�سة للموت املبكر بن�سبة 28 باملئة مقارنة بالذين لي�ض 
لديهم هذه العادة اأو نادرا ما يفعلون ذلك. كما ات�سح للباحثني اأن الذين 
ي�سيفون امللح يف عمر 50 عاما ينخف�ض متو�سط عمرهم املتوقع مبقدار 

للرجال. عام  و2.28  للن�ساء  عام   1.5
ويقول الربوفي�سور ت�سي، "اأعتقد ان درا�ستنا هي االأوىل يف تقييم العالقة 
اأثناء االأكل واملوت املبكر. وهذا يثبت لنا من  اإ�سافة امللح اإىل الطعام  بني 

جديد �سرورة تغيري ال�سلوك الغذائي".

؟  حديث  علم  �ملثلثات  ح�شاب  علم  • هل 
ال .. اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ستخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء االهرامات ال�سهرية وقد 
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�سعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ساب  املوؤ�س�سني  اوائل  ومن  بذاته  م�ستقاًل 

البتاين ون�سر الدين الطو�سي 
؟ �حل�شاب  يف  �شفر  �ول  �شاحب  • من 

مو�سى  ب��ن  حممد  امل�سلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�سفر يف احل�ساب وكان اكت�سافه هذا 
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة االأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  �لكرتوين  حا�شوب  �ول  كان  •  متى 

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  املفرغه  بال�سمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�سيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�سغل حيزاً كبرياً 

. خلية  بليون   32 نحو  االإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 
بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  االإن�سان  ج�سم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�سف لرت اإىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً و �ستاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �سبب  الأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  االأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�سمى  ت�سمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�سم  يف  البول  احتبا�ض  اأن  تعلم  • هل 

الت�سمم البوليني(. 
نق�سي  اأننا  اأي  يومياً  �ساعات   8  :  7 ما بني  البالغ  االإن�سان  النوم ترتاوح عند  �ساعات  اأن عدد  تعلم  • هل 

اأكرث من ثلث العمر يف النوم فاالإن�سان الذي عا�ض �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام. 
ال�سعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�سليم  الراأ�ض  �سعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�ض  �سعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�سعر االأحمر عموماً  ال�سعر االأ�سود و  اأكرث من  ال�سعر االأ�سقر  .. و  اأكرث  كان 

�سعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة اأعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �سد�ض كمية الدم التي ي�سخها القلب و خم�ض االأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم 

.. رغم اأن املخ ال يزن اأكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله. 

ال�شيخ ال�شجاع 
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�لفلفل �لأ�شود 
ي���ح���ت���وي ال��ف��ل��ف��ل االأ������س�����ود ع���ل���ى 8 
يومًيا  ت��ن��اول��ه  جتعل  �سحية  ف��وائ��د 
اإنه  ح��ي��ث  للج�سم،  ح��ي��وي��ة  ���س��رورة 
الفتاكة.  االأم��را���ض  بع�ض  م��ن  يقي 
�سحيفة  ن�����س��رت��ه��ا  درا�����س����ة  وق���ال���ت 

فقدان  اإىل  ي��وؤدي  االأ�سود  الفلفل  تناول  اإن  الربيطانية،  "االإندبندنت" 
دوره  ع��ن  احل��راري��ة، ف�ساًل  ال�سعرات  ح��رق  م��ع��دالت  يرفع  ال���وزن، حيث 
يف  ال�سار  الكولي�سرتول  ن�سبة  بتخفيف  القلب،  �سحة  على  احل��ف��اظ  يف 
الفلفل  ويحمل  ال�سرطانية.  اخلاليا  مكافحته  اإىل  باالإ�سافة  ال�سرايني، 
 ،C ا فوائد كثرية ملر�سى �سغط الدم، بغناه بفيتاميناتA و  اأي�سً االأ�سود 
كما ي�ساعد على تعزيز قوة الدماغ، لتميزه مبادة "بييريين" املعروفة باأنها 
ناقل ع�سبي مهدئ، يعمل على تقليل ن�سبة االإ�سابة بالزهامير. وبالن�سبة 
اأنواع خمتلفة من م�سادات  لفوائده للب�سرة، يحتوي الفلفل االأ�سود على 
االأك�سدة التي ت�ساعد يف تقليل التجاعيد التي تظهر على اجللد، ومكافحة 
يجعل مظهر  الب�سرة، مبا  على  املظلمة  والبقع  الدقيقة  ظهور اخلطوط 
املداومني على تناوله يبدو اأكرث �سباًبا. ونف�سًيا يدعم الفلفل االأ�سود عالج 
االكتئاب، حيث ك�سفت االأبحاث الطبية، اأن غناه ب� "البيبريين" يوؤثر على 
وتتح�سن  ن�ساًطا  اأكرث  االإن�سان  يجعل  مما  الدماغ،  يف  الع�سبية  الناقالت 
حت�سني  على  االأ�سود  الفلفل  تناول  ي�ساعد  كما  املعرفية.  الوظائف  لديه 
عمليات اله�سم وتخفيف االإم�ساك؛ لغناه باملعادن واحتواء خماطر االآثار 

اجلانبية لتناول الدواء وحماربة نزالت الربد.

اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض اال�ستيالء عليها فار�سلوا بع�ض رجالهم ليتج�س�سوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�ض �سالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�سونهم .. 
فقام اجلوا�سي�ض بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�سلوا يف ذلك فلم ي�ستطيعوا الت�سلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�ستطاعوا ان يقب�سوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �ساأله عن كل 
مايريد فلم يجبه الولد وال االبن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�سجينني ولكن 
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك. فقال له الرجل: �ساأنطق 

ولكن يل طلب واحد فقط.
 فقال القائد: ماهو، قال الرجل: اقتل ولدي اوال وبعد ذلك �ساأقول لكم كل �سيء. فا�ستعجب القائد من ذلك 

الطلب وقال له: اقتل ابنك؟ فقال: نعم، فلتقتل ابني اوال حتى اليذهب بعد ذلك اإىل املدينة وي�سي بي.
 فغ�سب القائد وقال: ايها اجلبان كيف تكون ابا، كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل؟

 ف�سحك ال�سيخ وق��ال: وكيف ت�سدق اين �ساأقول لك كل �سيء؟.. طلبت قتل ابني حتى ال يتعذب من بعدي 
ويخاف وينطق مبا لدينا، فقال القائد: هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �سيئا؟ فقال الرجل: لو قطعت من 
ج�سدي قطعا وانا حي لن ابوح لك ب�سيء، فغ�سب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�سها.. ان وطنيته 
احرقتني واذلتني.. هيا �سيطول ح�سارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم.. وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده 

بعيدا ومل يفكر بالعودة مرة اخرى.

�لأيرلندي ر�يان هندر�شون ي�شتعد لنهائي بارك �لرجال للدر�جات �لهو�ئية �حلرة يف بطولة �أوروبا للدر�جات يف ميونيخ.  )� ف ب(

اأعلنت الطبيبة الرو�سية اأولغا برييفالوفا، اأنه اإذا مل ينظف مكيف 
االإ�سابة مبر�ض  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  دوري���ة، فيمكن  ب�سورة  ال��ه��واء 

خطري.
هناك  اأن  اإىل  "�سبوتنيك"،  رادي���و  م��ع  مقابلة  يف  الطبيبة،  وت�سري 
اأي  ال��ه��واء.  تكييف  اأج��ه��زة  مر�سحات  يف  تتكاثر  خ��ط��رية  بكترييا 
لتكاثر  مثاليا  مكانا  ت�سبح  اأن  ميكن  القدمية  ال��ه��واء  مكيفات  اأن 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  املكيفات  ه��ذه  وا�ستخدام  املر�سية.  البكترييا 
مر�ض  ي�سبه  ال��ذي  املعدي،  الفيلق(  )حمى  الفيالقة  ب��داء  االإ�سابة 
التهابا  ي�سبب  واأحيانا  التنف�سي،  العليا من اجلهاز  االأج��زاء  التهاب 
ال�سيف  الذين طوال فرتة  االأ�سخا�ض  "يعتقد  رئويا حادا. وتقول، 

ب�سبب  وي�����س��ع��ل��ون،  يعط�سون  اأن��ه��م  مكيفة،  م��ك��ات��ب  يف  ي��ت��واج��دون 
ولكن  "اأوميكرون".  متحور  حتى  اأو  دوالبية  بفريو�سات  اإ�سابتهم 
يف الواقع اإن البيئة داخل مر�سحات مكيف الهواء هي رطبة ودافئة، 
مالئمة جدا لتكاثر بكترييا Legionella. اأي اأن املكيفات التي 
ال تنظف بني فرتة واأخرى تطلق هواء م�سبعا بهذه البكترييا. ومبا 
لذلك  اآخ���ر،  اإىل  �سخ�ض  م��ن  يختلف  املناعة  منظومة  م�ستوى  اأن 

يالحظ انت�سار داء الفيالقة �سيفا".
وت�سيف، اأف�سل طريقة للوقاية من هذا الداء، هي تنظيف مر�سحات 
املكيفات يف  ي�سمل حتى  دائما. وهذا  ب�سورة منتظمة  الهواء  مكيف 

ال�سيارات.

بكترييا خطرية تتكاثر يف مكيفات الهواء


