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ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة.. خل���ر  ال��ك��وي��ت

اكتشاف هياكل 
عظمية تظهر تقدم 
الطب عند الفراعنة

أعلن الدكتور محمود عفيفي، 
ــاع اآلثــــار املــصــريــة  ــط ــس ق ــي رئ
ــن 12 مــقــبــرة جــديــدة  الــكــشــف ع
مبنطقة جبل السلسلة بأسوان، 
يــرجــع تاريخها لعصر الــدولــة 

احلديثة. 
وقــال عفيفي: »ُعثر داخــل هذه 
املقابر على بقايا هياكل عظمية 
ـــات حــيــوانــي، نستطيع من  ورف
خــال دراستها الكشف عن مدى 
التقدم الطبي والرعاية الصحية 
خال تلك الفترة املبكرة من تاريخ 
مصر، األمر الذي سوف يقودنا إلى 
فهم طبيعة املنطقة وأهمية املوقع 

بشكل كبير«.
كما أشار املختصون إلى أنه من 
خال الدراسات األولية للكم الهائل 
من الرفات والعظام البشرية التي 
عثر عليها داخل هذه املقابر، تبني 
ــراد األصحاء،  وجــود عدد من األف
باإلضافة إلــى وجــود أدلــة تشير 
إلى سوء التغذية أحياًنا وبعض 
اإلصابات املتعلقة بكسور العظام 
ــادة املجهود العضلي،  بسبب زي
كما ترجح بقايا الهياكل العظمية 
وجود بعض السلوكيات املتعلقة 

باملخاطر املهنية وطبيعة العمل.
هذا باإلضافة إلى الكشف عن 
بعض املآوي املنحوتة في الصخر 
ــن األمــاكــن الــتــي كانت  ـــدد م وع

مخصصة لتربية احليوانات. 

1144 مشاركة في دورتها الثالثة جائزة كتارا للرواية العربية تتلقى 

قالت املؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا( 
في قطر إن عدد األعمال املتقدمة جلائزة كتارا 
للرواية العربية في دورتها الثالثة بلغ 1144 

عما.
وتقدم اجلائزة السنوية التي استحدثت في 
2014 في فئات الرواية املنشورة والرواية غير 

املنشورة والدراسات غير املنشورة. وأضيفت 
في الـــدورة الثالثة فئة روايـــات الفتيان غير 

املنشورة.
وقال املشرف العام على جائزة كتارا للرواية 
العربية خالد السيد إن عدد الروايات املنشورة 
املشاركة في الـــدورة الثالثة بلغ 472 روايــة 

نشرت في عام 2016 بزيادة تصل إلى ضعف 
املشاركة في مثيلتيها في الــدورة الثانية التي 
بلغت 234 رواية والــدورة األولى التي بلغت 

236 رواية.
وأضــاف أن عــدد الــروايــات غير املنشورة 
بلغ 550 روايــة إضافة إلــى 38 دراســة غير 
ــو الــعــدد نفسه الـــذي سجل في  منشورة وه
الدورة السابقة. وبلغ عدد املشاركات في فئة 

روايات الفتيان غير املنشورة 84 مشاركة.
وقسم املوقع الرسمي للجائزة مجمل األعمال 
املتقدمة للجائزة إلى أربــع مناطق جغرافية 
فجاءت مصر والسودان في الصدارة برصيد 
403 أعمال تليها باد الشام والعراق برصيد 
315 عما ثم دول املغرب العربي برصيد 245 
عما وأخيرا منطقة اخلليج برصيد 176 عما. 

وُسجلت خمس مشاركات من دول غير عربية.
ونقل املوقع الرسمي للجائزة عن خالد بن 
إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة كتارا قوله 
»هــذا الرقم فــاق التوقعات ويعكس الصورة 
احلقيقية جلائزة كتارا للرواية العربية ويبرز 
حجم التفاعل الكبير للروائيني والنقاد في الوطن 

العربي مع فئات هذه اجلائزة.«

املؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا«
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 في الصـميم
ما الفرق بني أبناء الكويتية من وافــد وأبناء املواطن من غير 
كويتية.. املواطنون متساوون على حد ســواء.. من الواجب منح 
اجلنسية ألبناء الكويتية وتخصيص سكن خاص لها.. الشرع 
والقانون يقران ذلك.. والزواج الشرعي أمر مندوب وهو اختيار 

خاص فلماذا يعتبره البعض شكا من اشكال العقوبة؟.. 
احلق أحق أن يتبع!

Doctor_q8@ د. براك القالف
حني يكون تأييد الظلم ليس عن جهل أو عدم فهم بل عن قيم معطوبة ال ترى فيه 

إثما فعندها ال تفيد احلجج العقلية واألدلة احلسية ويصبح النقاش مضيعة للوقت

ABN_ALMURGAB@  اإبن املرقاب
روسيا متدد عسكريا .. بعد سوريا .. ليبيا تستعني بها عسكريا .. !!! حسبي 

الله علی ) الصبارة أوباما (  وسياسته الغبيه في الوطن العربي..فرقاه عيد

 Mobility ابتكر خبراء من كوريا اجلنوبية منظومة
Vision لكي ال يصرف اإلنسان فائضا من القوى واجلهود 
على االنتقال من مكان إلى آخر في مستقبله الوضاء. وتعتبر 
هذه الفكرة ظريفة لدرجة أن داخل السيارة يصبح جزءا من 
املساحة السكنية للمنزل وبالتالي يستفيد هذا األخير من 
منظومة ملتيميديا للسيارة ومنظومتها اخلاصة بتثبيت 

درجة حرارة الهواء.
وبطبيعة احلال حتتاج هذه السيارة املــزودة مبنظومة 
قيادة ذاتية إلى منزل »ذكــي« سيكون جــزءا من منظومة 
Mobility Vision. وتركن هذه السيارة في مكان معني 
في املنزل بــدال من ركنها في كــراج بحيث يصبح داخلها 
جزءا من األجــزاء الداخلية للمنزل. وبعد إجراء التوصيل 

الكهربائي ميكن للسيارة أن تؤمن الكهرباء للمنزل إضافة 
إلى أدائها وظيفة مكيف الهواء.

وميكن لصاحب املنزل أن يرتاح وهو جالس في غرفة 
السيارة ويشاهد التلفزيون أو يستمع إلى املوسيقى. أما إذا 
احتاج إلى الذهاب إلى مكان ما فيمكنه أن يحدد موقع املكان 

املطلوب ملنظومة القيادة الذاتية بواسطة هاتفه الذكي.

خبراء كوريون يدمجون منزال وسيارة
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أكـــدت دراســـة حديثة أن انخفاض 
مستويات فيتامني »د« يرتبط به الصداع 
املتكرر مشيرة إلى أن الرجال هم األكثر 

عرضة لإلصابة بالصداع. 
وأثبتت الدراسة احلديثة وجود عاقة 
قوية بني نقص الفيتامني »د« والصداع، 
حيث أظهرت أّن نقص هذا الفيتامني قد 
يــؤدي إلــى اإلصابة بالصداع النصفي 

باإلضافة إلى األورام السرطانية.
ــام املشرفون على هــذه الــدراســة  وق
بتحليل بيانات حــوالــي ألفني و600 
رجل فنلندي تتراوح أعمارهم بني 42 
و60 عاما، باالعتماد على عينات من الدم 

وإجاباتهم على مجموعة من األسئلة.
وتــوصــل الباحثون إلــى أن حوالي 
%70 من الرجال لديهم نقص حاد في 
الفيتامني »د«، وأشار الباحثون إلى أن 
انخفاض مستويات هذا الفيتامني يشكل 
مصدر قلق في فنلندا ودول الشمال، ألن 
ــدول لديها مستويات قليلة من  هــذه ال

التعرض ألشعة الشمس التي يحتاجها 
اجلسم.

ــدت الــدراســة أن الــرجــال الذين  ووج

يعانون مــن الــصــداع املتكرر وحتــدث 
ـــدة فــي األســبــوع على  ــرة واح لديهم م
األقل، لديهم 15.3 نانوغرام/ مل )38.3 

نانومول/ ليتر( من فيتامني »د«، مقارنة 
بنسبة 17.6 نــانــوغــرام/ مــل )43.9 
نانومول / ليتر( لدى الذين ال يعانون 

من الصداع املتكرر.
أما الرجال الذين يبلغون مستويات 
منخفضة مــن الفيتامني »د« ولديهم 
معدالت أقــل من 11.6 نــانــوغــرام/ مل 
)28.9 نــانــومــول / ليتر(، فهم أكثر 
عرضة للصداع املتكرر مقارنة بأولئك 
الذين لديهم مستويات عالية، أي أكثر 
من 22 نانوغرام/ مل )55 نانومول/ 

ليتر(.
ــح الباحثون أن أولئك الذين  وأوض
يعانون من الصداع املتكرر، هم األقل 
قضاء للوقت في اخلارج، وهو ما يؤدي 
إلى تعرضهم أقل ألشعة الشمس، كما أن 
األعراض التي يسببها نقص الفيتامينات 
من مشاكل النوم واضطرابات اجلهاز 
العصبي وارتــفــاع ضغط الــدم تــؤدي 
بالضرورة إلــى آالم الــرأس والصداع 

بأشكاله.
وبحسب الدراسة يلعب الفيتامني »د« 
دورا هاما في حتفيز املستقبات احلسية 
للخايا املناعية في جسم اإلنسان والتي 
تقوم بدورها مبنع منو وانتشار اخلايا 

السرطانية ومسببات الصداع النصفي.

نقص فيتامني »د« يرتبط بالصداع بقوة خاصة عند الرجال

الرجال األكثر عرضة لإلصابة بالصداع


