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 في الصـميم
ال نعرف إلى أين سيقودنا املجلس احلالي؟!.. سباق محموم الستجواب 
سمو الرئيس واستعجال في تعديل القوانني وتوتير لألجواء السياسية.. 
ما هكذا تدار األمــور.. حتقيق األهــداف السياسية يحتاج إلى »ركــادة«.. 
يعرف األعضاء املصعدون أن غالبية املجلس ال تتفق معهم وبامكانهم 
إفشال االستجوابات بطرق دستورية.. اذن ملاذا اجللبة ومن املستفيد؟.. 

نحن بحاجة للعنب.. الناطور اقوى منكم.. فهمتوا!

KhalifaMN@ خليفة من�صور البذال

االعياد الوطنيه نفس االشخاص اللي ينضمون االحتفاالت من 8 سنوات 
ونفس االستايل ما تغير شي فتصير االحتفاالت ممله

aalalaian@   عبدالـله العلّيان
يتغنون بالوطنية، واألعالم واألغاني الوطنية بكل مكان، وبعدها ياخذ يومني 

مرضية وهو ما فيه شي ويسافر لندن راح واستجمام مبناسبة األعياد الوطنية.
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الهند تعتزم إطالق قطار فائق السرعة حتت املاء

ذكرت التقارير أن عمليات بناء أول قطار 
»فائق السرعة« في ممر للسكك احلديدية حتت 
ــاء، بني مومباي وأحمد أبــاد غربي الهند،  امل

ستبدأ عام 2018. 
وستساعد عمليات احلفر فــي التأكد من 
ــاء، حيث  ظــروف التربة والصخور حتت امل
سيجري االختبارات على عمق 70 مترا، كجزء 
من عمليات الفحص للجغرافيا التقنية واملادية 
املرتبطة باملشروع، وفقا ملا قاله مسؤول رفيع 

املستوى في وزارة السكك احلديدية.
وتقدر تكلفة املشروع بنحو 14.5 مليار 

دوالر، حيث حصلت الهند على %80 من 
ـــن طـــريـــق قــرض  ــــروع، ع ــــش ــف امل ــي ــال ــك ت
قــدمــتــه الــيــابــان الــتــي تــديــر حــركــة القطار 

»Shinkansen » بني طوكيو وأوسكا.
ويذكر أن رئيس الــوزراء الهندي، نارندرا 
مودي، الذي زار اليابان العام املاضي، سافر 
عبر القطار »الطلقة« )Shinkansen(، مع 

رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.
وتهدف الهند إلى تخفيض مدة السفر بني 
مومباي وأحمد آباد، من 7 ساعات، إلى حوالي 

الساعتني.

قطار فائق السرعة 

»األقصر« تفتتح أول مركز الستنساخ 
مقابر ملوك وملكات الفراعنة

شهدت مدينة األقصر األثرية املصرية، يوم 
اجلمعة املاضي، افتتاح أول مركز الستنساخ 

مقابر ملوك وملكات الفراعنة.
ومت افتتاح املركز مبنزل املــرمم األثــري 
اإليطالي ستوبلير، بالقرب من منطقة وادي 
امللوك الغنية مبقابر ملوك الفراعنة غربي 
املدينة، من قبل وزيــر اآلثــار املصري، خالد 
العناني، بحضور محافظ األقصر محمد بدر، 
والسفير السويسري بالقاهرة، ماركوس 

اليتنر.
وأقيم املشروع بتعاون مصري - إسباني 
ــب املــصــريــني  ــدري ــري، بــهــدف ت ــس ــوي - س
على استخدامات تكنولوجيا املسح ثالثي 
األبعاد والتصوير الفوتوغرافي املركب التي 
تستخدم في استنساخ املقابر الفرعونية، 
على غرار مشروع استنساخ مقبرة الفرعون 
الذهبي امللك توت عنخ آمــون، والــذي نفذته 

مؤسسة »فاكتيوم آرت اإلسبانية«.
ومن املقرر أن يقوم املركز بتنفيذ مشروعني 
الستنساخ مقبرة امللك سيتي األول في منطقة 

وادي املــلــوك، ومقبرة امللكة نفرتاري في 
منطقة وادي امللكات، لتمكني السياح من زيارة 
املقبرتني اللتني تتعرضان للغلق بشكل دائم 
نتيجة وجــود مخاطر على نقوشها في حال 

فتح نسختها األصلية للزيارة.

وقال مصدر مصري مطلع لوكالة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( إنه جرى ترميم منزل املرمم 
اإليطالي الشهير، ستوبلير، الذي قام ببنائه 
املعماري املصري الشهير حسن فتحي عام 
1950، والــذي كان مقرا ملدير قسم الترميم 

مبصلحة اآلثار املصرية آنذاك، ليصبح مركزا 
لتدريب الفريق املصري من األثريني واملرممني 
الذين سيشاركون مع فريق إسباني في عملية 
استنساخ مقابر ملوك ونبالء الفراعنة خالل 

السنوات املقبلة.

منطقة وادي امللوك باألقصر

الشرطة تقتل ثورًا 
بعد مطاردة محمومة 

في شوارع نيويورك
دخــلــت شــرطــة مدينة نــيــويــورك في 
مطاردة جامحة لثور بعد فراره من مجزر 
يوم الثالثاء املاضي لكن الثور نفق بعد أن 

انتهى به املطاف في فناء منزل.
ــور التقطت مــن طائرة  ــرت ص ــه وأظ
هليكوبتر تابعة لقناة تلفزيونية إخبارية 
خالل املطاردة محاولة فاشلة تلو األخرى 

لإلمساك بالثور في حي كوينز.
ــال الشرطة دون جــدوى  وحـــاول رج
ــة لتضييق  ــدوري ــارات ال اســتــخــدام ســي
اخلناق على الثور الهائج وفي مرحلة من 
املراحل اندفع بعيدا عن جتمع من املارة 

ليركض صوب آخرين.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات لكن 
اللقطات املــصــورة التي بثت حية على 
اإلنترنت جعلت من الثور الشجاع جنما 
لــوســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لفترة 
قصيرة وأصبح حي كوينز ملدة وجيزة 

املوضوع الرئيسي على تويتر.
وغـــرد بــريــان أبــل مــراســل تلفزيون 
كانساس سيتي على تويتر قائال »إدارة 
شرطة مدينة نيويورك ضد الثور. الثور 

يواصل الفوز.«

علماء يطورون عالجا 
ملرضى »التصلب 

املتعدد« خلمس سنوات 
توصل باحثون إلــى عــالج مت اختباره 
على عينات من مرضى »التصلب املتعدد« 
خلمس سنوات على األقــل، لكنه ينطوي 
على درجـــة مــخــاطــرة عــالــيــة.  ويتضمن 
العالج اجلديد تناول املريض كمية من عالج 
السرطان تعمل على تعطيل اجلهاز املناعي 
ثم إعــادة تشغيله اعتمادا على زرع خاليا 
جذعية.  وقال األطباء إن بعض املرضى بهذا 
الداء فقط ميكن إخضاعهم للعالج اجلديد، 
خــاصــة وأنـــه ينطوي على درجـــة عالية 
مــن املــخــاطــرة.  وأخــضــع الباحثون 281 
مريضا بالتصلب املتعدد للطريقة العالجية 
اجلديدة، ُشفي حوالي نصفهم، لكن ثمانية 

ماتوا بعد فترة وجيزة.
 والتصلب املتعدد ليس مرضا قاتال، 
لكن ال شفاء منه ويسبب هذا املرض هجوم 
اجلهاز املناعي على الطبقة املغلفة لألعصاب 
فــي املــخ والنخاع الشوكي، مــا قــد يسبب 

مشكالت في الرؤية، واملشي، والتوازن.
 وتستهدف الطريقة العالجية اجلديدة 
اإلبطاء من الوتيرة التي يسير عليها املرض 

أو وقف تقدمه متاما.
 وجمع باحثون في كلية الطب امللكية 
في لندن بيانات من 25 مركزا في 13 دولة 
ــارب عالجية للتصلب املتعدد  ــرت جت أج
بزرع اخلاليا اجلذعية.  وتكمن فكرة العالج 
اجلديد في إعادة ضبط اجلهاز املناعي ملنعه 
من مهاجمة اجلسم، لكن ذلك يتطلب تناول 
أدوية حتتوي على مواد سامة لقتل اخلاليا 
املوجودة في نخاع املريض، وهو اخليار 
الذي ال يفضله األطباء والذي ينطوي على 

مخاطرة كبيرة.

متكن فريق طبي بقسم جراحات السمنة في مدينة 
امللك عبدالله الطبية مبكة املكرمة، من إجراء عملية تكميم 
ناجحة ملريض يزن 265 كيلو جراماً مبعدل كتله تفوق 
90 كجم / م2 في واحــدة من العمليات الصعبة نظراً 
للوزن الزائد. وكــان املريض قد راجــع عيادة جراحات 
السمنة وبعد الفحص والتقييم األولــي مت وضعه علي 
برنامج خاص لهذه األوزان واملعدالت العالية حيث مت 
وضــع بالون مبنظار اجلهاز الهضمي مبساعدة قسم 
صحة الكبد ومناظير اجلهاز الهضمي التداخلية، وكذلك 

مت تصميم برنامج غذائي خاص مبساعدة قسم التغذية 
العالجية ملثل هذه احلاالت من السمنة املفرطة وأُجريت 
الفحوصات الــالزمــة للمريض مبساعدة أقسام القلب 

واجلهاز التنفسي والتخدير.
وقرر الفريق اجلراحي إجراء عملية تكميم للمريض 
حيث متت العملية بأحدث التقنيات اجلراحية باستخدام 
الدباسة االلكترونية، واستغرقت العملية قرابة الساعة 
تكللت ولله احلمد بنجاح وخــرج املريض للمنزل بعد 

يومني في صحة جيدة.

وأوضح رئيس قسم جراحات السمنة في مدينة امللك 
عبدالله الطبية الدكتور علي املنتشري، أن القسم متيز 
في إجراء العمليات اجلراحية لألوزان ومعدالت الكتلة 
العالية وعمليات مراجعة معقدة حيث مت استحداث 
برنامج خاص لهذه احلاالت بالتعاون مع قسمي صحة 
الكبد ومناظير اجلهاز الهضمي والتغذية العالجية، حيث 
يتم وضع بالون ذكي للمريض يستمر من 6-12 شهرا مع 
برنامج غذائي خاص ويتبعها جراحة السمنة بعد حتقيق 

نزول الوزن املطلوب.

265 كيلو جرامًا في مكة املكرمة جناح عملية تكميم ملريض يزن 


