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 في الصـميم
مشروع املركز املالي والتجاري في املرقاب فاشل قبل البدء فيه.. موقع 
املركز سيتسبب بأزمة مرورية خانقة.. بناء املركز عن طريق الديوان 
األميري مخالف للدستور وفيه شبهة عموالت ألنه خارج عن املنافسة 
الطبيعية للشركات.. نقل املشروع بني الدائري السادس والسابع يجعله 
أكثر نفعاً.. املنطقة ميتة جتاريا والدليل مجمع األوقــاف.. تنظم األرض 

وتباع للشركات العقارية وايد أبرك!

Abofar7an1@   ابو فرحان

التوجد حرب على االرهاب هي غزوات استعماريه جديده تغطت مبصطلح مكافحة 
االرهاب لتنمح عمالؤها اخلونه غطاء وعصى يؤدبون فيها اخلارجني عن طاعتهم

M5TAS@  خمت�س

قلتها سابقاً وأكررها ،،، احلقيقة أن بعض النواب الشباب أثبتوا أنهم صادقني في 
العمل لإلصالح ،،، ولقاءاتهم الدورية مع ناخبيهم خير دليل ،،،
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املصابون بالنوع الثاني 
من السكري يحتاجون 

للمزيد من احلركة
يقول باحثون في استراليا إن املصابني 
بالنوع الثاني من السكري الذين يجلسون 
طـــوال يومهم دون ممــارســة أي نشاط 
يتكون لديهم مزيج أكثر خطرا من الدهون 
فــي الـــدم مــقــارنــة مــع مــن يتحركون أو 

ميارسون مترينات دورية يوميا.
وقالت الدكتورة ميجان إس. جريس 
كبيرة الباحثني فــي الــدراســة مــن معهد 
بيكر للقلب والسكري وجامعة موناش في 
ملبورن »أوضحنا من قبل أن قطع فترات 
اجلــلــوس الطويلة بنشاط خفيف بعد 
الوجبات يقلل من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب والــســكــري مثل ارتــفــاع معدالت 

السكر في الدم وارتفاع الضغط.«
ــت أبــحــاث سابقة أيــضــا أن  ــح وأوض
املــرضــى املــصــابــني بــالــنــوع الــثــانــي من 
السكري لديهم معدالت متقلبة من الدهون 
في الــدم تساهم في اإلصابة بالتهابات 
ومــقــاومــة اإلنــســولــني وأن ممــارســة 

التمرينات قد حتسن من تلك املعدالت.
وقالت جريس عبر البريد اإللكتروني 
ــاه مثيرا لالهتمام فــي هذه  ــدن »مــا وج
الــدراســة أن قطع فترات اجللوس يقلل 
ــون فــي مجرى  ــده أيــضــا مــن مــعــدالت ال
الدم املرتبطة بالنوع الثاني من السكري 
ــا أن  ــن ــت ــاتــه.. أظــهــرت دراس ومــضــاعــف
التمرينات اخلفيفة أو املشي لها نفس 

الفوائد في تقليل نسبة الدهون في الدم«.
وفحص الباحثون في الدراسة معدالت 
الدهون في الــدم لدى 21 بالغا أوزانهم 
تزيد عــن املــعــدل املثالي أو يعانون من 
الــبــدانــة ومــصــابــني بــالــنــوع الــثــانــي من 

السكري.

ــراك من جامعة الشرق األوســط   توصل علماء أت
التقنية إلى اكتشاف جزيء كيميائي جديد يستخدم 
في تشخيص أمراض األنسجة وعلى رأسها السرطان، 
وكــذلــك يستخدم اجلـــزيء فــي مــجــاالت الصناعات 
النسيجية والغذائية واإللكترونية والدوائية بعد 

تطويره.

ــم البريكسترولني  ــد أطــلــق العلماء عليه اس وق
وهي مــادة بديلة ملــادة الهيماتوكسيلني ويستخرج 
ــزيء املكتشف من زهــرة شقائق النعمان، التي  اجل
تنبت في املناطق املعتدلة حراريا، بينما يستخرج 
الهيماتوكسيلني من شجرة تنبت في الغابات املطرية 

وتوجد حاليا في جزر الكاريبي واملكسيك فقط.

وأكد البروفسور الدكتور غورار بوداك الذي ترأس 
الفريق، أن املــادة اجلديدة ستحدث نقلة نوعية في 
عدة قطاعات من احلياة، لفاعليتها في املجال العلمي 
واالقتصادي والبيئي.. مضيفا أن تأثيرها البيئي 
سيكون كبيرا نظرا حلدها من الطلب العاملي على مادة 

الهيماتوكسيلني.

علماء أتراك يكتشفون مادة بديلة لتشخيص السرطان 


