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اكتشاف هوية مومياء مصرية غامضة في إسبانيا

كشف علماء اآلثار في إسبانيا
عن هوية مومياء غامضة يعود
تاريخها إل��ى أكثر م��ن 2000
عام ،ويعتقد بأنها تعود لطبيب
عيون الفرعون.
ودرس ع��ل��م��اء اآلث�����ار من
م��ت��ح��ف اآلث�����ار ال��وط��ن��ي في
مدريد ،املومياء منذ عام ،2016
وتوصلوا إلى أنها تعود للكاهن
“نيسباميدو” ،وه���و طبيب
ال��ع��ي��ون الشخصي للفرعون
بطليموس الثاني.
وجلبت املومياء الغامضة
ألول مرة من القاهرة إلى إسبانيا
في عام  ،1925وكان يعتقد في
البداية أنها تعود المرأة.
وكشف التحليل الطبوغرافي
أن امل����وم����ي����اء ف����ي األص����ل
لـ”نيسباميدو” ،وه��و كاهن
عاش في اإلسكندرية بني عامي
 300و 200قبل امليالد.
وكشفت عمليات املسح عن
ل��وح��ات مخزنة ف��ي ضماداته
س��اع��دت ع��ل��ى ك��ش��ف هويته،
حيث ظهرت ثماني لوحات على
أجزاء مختلفة من املومياء ،متثل
مختلف اآللهة ،وكان أبرزها ما
يجسد إله احلكمة لدى الفراعنة
“حتوت” ،الذي تقول األسطورة
املصرية إنه ساعد اإلله حورس،

إله الشمس ،في إعادة عينه إلى
طبيعتها بعد أن أصيبت خالل
معركة مع إله الصحراء ست.
وه���ذا م��ا دف��ع علماء اآلث��ار
إلى استنتاج أن “نيسباميدو”

ك���ان طبيب ال��ع��ي��ون اخل��اص
بالفرعون بطليموس الثاني،
ورمبا أيضا بطليموس الثالث.
وف���ي ت��ق��ري��ر ح���ول نتائج
ال���دراس���ة ،ق��ال علماء اآلث���ار:

عمر خيرت في السعودية إلحياء
حفل مبهرجان شتاء طنطورة

وص��ل امل��وس��ي��ق��ار امل���ص���ري ،ع��م��ر خ��ي��رت ،إل��ى
ال��س��ع��ودي��ة ،إلح��ي��اء حفله املوسيقي ف��ي محافظة
العال ،وذلك ضمن الفعاليات الفنية اجلارية ملهرجان
طنطورة.
وم��ن امل��ت��وق��ع أن ي��ق��دم خ��ي��رت تشكيلة واسعة
ومتميزة من مؤلفاته املوسيقية على مسرح مرايا ،في
حني ينتظره اآلالف من معجبيه هناك.
وك��ان املوسيقار قد أحيا مؤخرا حفال ضخما في
جامعة القاهرة ،أقيم مبناسبة مرور  110أعوام على

تأسيس اجلامعة.
وباإلضافة إلى عمر خيرت ،يشارك في مهرجان
شتاء طنطورة  7فنانيني ومطربني عامليني ،هم :املطرب
السعودي ،محمد عبده ،املطربة اللبنانية ،ماجدة
الرومي ،عازف البيانو ،رينو كابوسون ،عازف البيانو
الصيني ،الجن الجن ،مغني األوب��را الشهير ،أندريا
بوتشيلي ،وكذلك املوسيقار العاملي ياني.
وعالوة على ما سبق ،يضم املهرجان السعودي حفال
غنائيا للراحلة أم كلثوم ،يقدم عبر تقنية الهولوغرام.

“ليس هناك شيء غير عادي في
اللوحات ،فمن الواضح أنه يريد
تسجيل معتقداته واملسؤوليات
ال��ت��ي رفعته إل��ى املستويات
العليا في املجتمع».

وأضافوا أن “حقيقة أنه كان
طبيب الفرعون جتعلنا نعتقد
أن��ه ع��اش ج��زءا من حياته في
اإلسكندرية ،حيث كانت مركز
حكم بطليموس الثاني».

لإلرهابيني على املدينة في عام .2015
وبعد استعادة مدينة تدمر في مارس

تتواصل على مدار العام ،مشيرة إلى أنه
مت إع��داد برنامج خ��اص يتضمن ال��رؤى
واإلب���داع���ات املتخصصة ألب��ن��اء ال��ق��ارة
السمراء إلى أرض طيبة وضيوفها.

الفراشات امللكية على حافة االنقراض!

سجل علماء األحياء من والية كاليفورنيا انخفاضا
خطيرا في عدد أفراد فصيلة الفراشات امللكية ،حيث
تناقصت أعدادها بنحو عشرة مرات منذ عام .2017
وذك��رت صحيفة ديلي ميل ،أن��ه وفقا لتقديرات
جمعية « ،»Xercesمت تسجيل أقل من  30ألف فراشة
من الفراشات امللكية في إحصائية أجريت مؤخرا ،وهذا
ع��دد يقل بـ  86%عن تعدادها في اإلحصائية التي
أجريت في نفس الوقت من عام .2017
كما يقدم العلماء مثاال آخر من بيانات عام ،1981

حيث بلغ تعداد هذا النوع من الفراشات أكثر من مليون
فراشة.
ويؤكد التقرير اإلحصائي األخير ،على أنه ال يوجود
أي دليل على ه��ج��رات متأخرة للفراشات امللكية،
وهذا ما يدل على املستوى املرتفع واملتسارع لنفوق
وانقراض هذه الفراشات.
وتعد الفراشات امللكية من أشهر أن��واع الفراشات
اجلميلة في أمريكا الشمالية ،والتي يتهافت السياح
على التقاط الصور معها.

ح���ددت مجموعة علماء من
ك��ل��ي��ة ل���ن���دن اجل��ام��ع��ي��ة في
بريطانيا العوامل االجتماعية
التي تؤثر في طول العمر وعملية
الشيخوخة.
وتفيد مجلة Proceedings
of the National Academy
 ،of Sciencesب��أن العلماء
توصلوا إل��ى أن أربعة لقاءات
مع األصدقاء واألقارب احملبوبني
في الشهر ،تؤثر إيجابيا في طول
العمر وتبطئ الشيخوخة.
وتابع الباحثون خالل أربع
سنوات حياة  7304أشخاص
م���ن اجل��ن��س�ين ،أع��م��اره��م 50
س��ن��ة وأك��ث��ر .وات��ض��ح ل��ه��م أن
صحة كبار السن الذين كانوا
يهتمون بالتواصل مع األصدقاء
واألق�������ارب ،ك��ان��ت أف��ض��ل من
اآلخ��ري��ن بكثير .وق��د تبني أن
أكثر من  73%من الناس الذين
يتمتعون بحالة صحية جيدة،
يلتقون أق��ارب��ه��م وأص��دق��اءه��م
مرة واحدة على األقل أسبوعيا،
ومي��ارس��ون التمارين البدنية
ويزورون املتاحف أو املسارح أو
بيوت العبادة ،أو أنهم أعضاء في
منظمات اجتماعية.
كما يعتقد الباحثون ،أن الذين
يعيشون حياة نشطة وه��م في
مرحلة الشيخوخة ،يشعرون
بأهميتها وفعاليتها ،لذلك فإن
صحتهم ال ت��ت��ده��ور وجتلب
احلياة لهم املزيد من السعادة.

 ،2016نُقل التمثال إلى جانب آثار أخرى
حفظت في صناديق.
إل��ى دمشق ،حيث ُ

وعندما ب��دأت أع��م��ال الترميم ف��ي العام
امل��اض��ي ،كانت ع��ب��ارة ع��ن ح��ط��ام ،وفقا
ليوسف.
وأوضح يوسف الذي يعمل على ترميم
التمثال ملدة شهرين ،قائال“ :فُقد الوجه
واليدان بالكامل ،وكذلك أجزاء من الرداء
مع وجود أجزاء شديدة الهشاشة».
وجتدر اإلشارة إلى أن ،منتجب يوسف،
هو واحد من  12عالم آثار يعملون في مهمة
الترميم الشاقة ،والتي بدأت مع نقل القطع
األثرية املتضررة إلى دمشق.
وبهذا الصدد ،قال مأمون عبد الكرمي،
امل��دي��ر السابق للمديرية العامة لآلثار
السورية ،إن��ه في بعض احل��االت ،جرى
نقل اآلث���ار امل��دم��رة ف��ي صناديق ذخيرة
فارغة قدمها اجليش السوري في تدمر.
كما يزيد ع��دم وج��ود توثيق ل�لآث��ار من
صعوبة عملية الترميم.

أول نادٍ للسينما األفريقية في صعيد مصر
تفتتح وزير الثقافة املصرية الدكتورة
إيناس عبد ال��دامي واملستشار مصطفى
أل��ه��م محافظ األق��ص��ر وال��ن��ج��م محمود
حميدة الرئيس الشرفى للدورة الثامنة من
مهرجان األقصر للسينما األفريقية يرافقهم
الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة ن��ادى السينما األفريقية
بقصر ثقافة األقصر ،وذلك فى السادسة
م��س��اء اخل��م��ي��س  17ي��ن��اي��ر بحضور
السيناريست سيد فؤاد رئيس املهرجان
واملخرجة عزة احلسينى مدير املهرجان
وقالت وزير الثقافة املصرية إن افتتاح
ن��ا ٍد للسينما األفريقية فى اجلنوب يأتى
ضمن ال��ت��وج��ه��ات ال��رام��ي��ة إل��ى حتقيق
العدالة الثقافية فى مختلف رب��وع مصر
وخطوة تهدف لتحويل مهرجان األقصر
للسينما األفريقية إل��ى فعالية دولية
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كيف يساعد التواصل في إطالة العمر؟

ترميم آثار تدمر في املتحف الوطني بدمشق
يعمل ع��ال��م اآلث���ار ،منتجب يوسف،
في املتحف الوطني بالعاصمة السورية
دمشق ،على ترميم متثال حجري قدمي من
تدمر يجسد النصف العلوي المرأة.
ويعد هذا التمثال واحدا من مئات القطع
األث��ري��ة ،التي يرممها فريق العمل ،بعد
أن حلقت بها األض��رار على أيدي مسلحي
تنظيم “داعش” اإلرهابي.
ودُم������رت ال��ت��م��اث��ي��ل وامل��ن��ح��وت��ات،
ال��ت��ي ي��ع��ود ت��اري��خ��ه��ا إل���ى ق����رون ،من
قبل اإلرهابيني الذين سيطروا مرتني على
املدينة القدمية في وس��ط سوريا ،خالل
احلرب التي تدخل عامها التاسع في مارس
املقبل
وتعرّض متثال «حسناء تدمر» ،الذي
يرجع تاريخه لنحو  1800ع��ام وميثل
ام���رأة ثرية تزينت باحللي واجل��واه��ر،
ت��ع��رض ل�لأض��رار خ�لال ال��ه��ج��وم األول
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وي��ع��د ال���ن���ادى ه���و األول للسينما
األفريقية بجنوب مصر بعد إنشاء نادى
السينما ف��ى سينما الهناجر بالقاهرة
ومب��رك��ز احل��ري��ة ل�لإب��داع باإلسكندرية

وسيقام النادى فى السبت الثالث من كل
شهر بقصر ثقافة األقصر ،وذلك بالتعاون
مع هيئة قصور الثقافة برئاسة الدكتور
أحمد عواض وصندوق التنمية الثقافية
برئاسة د.فتحى عبد الوهاب.
وي��ع��رض ف��ى ح��ف��ل االف��ت��ت��اح الفيلم
الروائى الطويل “كتيكى” من غانا للمخرج
بيتر سيدوفيا ،وتدور أحداث الفيلم حول
ال��زوج��ان “بوى” و”أتسوى” ال��ل��ذان
يعيشان فى مدينة “بونا” ،ويعقدان العزم
على استقبال مولودهما األول فى مدينتهما
األم “أكيتى” ،يفوتهما القطار الذى يعتبر
وسيلة النقل الوحيدة من الضواحى إلى
املدينة ،نتيجة للعجلة ،يتخذان ق��رارًا
خاطئًا فيجدان أنفسهما فى ال��ع��راء .هل
سيلحق الزوجان مبوعد ال��والدة أم أنهما
سيخاطران بفقد اجلنني واألم.

ملاذا نرى الطعام املغري في كل مكان
عند محاولة إنقاص الوزن؟

توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور
ومالحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في كل
مكان ،عند محاولة جتنبه إلنقاص الوزن.
وكشفت دراسة جديدة أن التفكير في الطعام بأي
شكل من أألشكال حتى بشكل سلبي ،ميكن أن يجعلك
أكثر عرضة لإلفراط في تناول الطعام.
ويجد الناس صعوبة في تذكر أو التفكير في أشياء
أخرى ،عند تشتيت انتباههم عن طريق صور الطعام،
حيث يشعرون بأنهم محاطون بحلقة ال تقاوم من
األطعمة اللذيذة.
وطلب الباحثون من  90متطوعا تذكر صورة طعام،
مثل البيتزا ،ثم حتديد موضع دائرة على الشاشة ،في
حني ظهور شكل آخر في محاولة إللهائهم.
وبالنسبة لبعض ال��ت��ج��ارب ،وض��ع��ت ص��ورة
لألطعمة املخزنة في الذاكرة ،إلى جانب الدائرة .وفي
ح��االت أخ��رى ،وُ ضعت إلى جانب الشكل املستخدم
لتشتيت االنتباه.
وعانى نحو نصف املتطوعني من السمنة ،في حني
متتع البعض اآلخر بوزن صحي .ثم تكررت التجربة

عن طريق مطالبة املشاركني بتذكر صورة ملكون غير
غذائي ،مثل مفتاح البراغي.
ووجد الباحثون ،بقيادة الدكتورة سوزان هيغز،
أن جميع املشاركني وج��دوا صعوبة في حتديد مكان
الدائرة أثناء املهمة ،باستخدام صور الطعام .وازدادت
املهمة صعوبة عند وض��ع ص��ورة الغذاء إل��ى جانب
صورة التشتيت.
وأظ��ه��رت النتائج املنشورة ف��ي املجلة الدولية
للبدانة ،أن التأثير كان أكبر بالنسبة للمشاركني ذوي
الوزن الزائد .ومت تقييم جميع املشاركني بعد عام من
الدراسة ،التي أجرتها جمعية علم النفس البريطانية.
وتبني أن أولئك الذين ناضلوا إلجناز املهمة ،كانوا
أكثر عرضة لزيادة مؤشر كتلة اجلسم لديهم.
وقالت هيغز“ :نقترح أن التفكير في الطعام يزيد
من احتمال اإلف��راط في تناوله” .وأوضحت أن ذلك
يرجع إلى أن “الشخص أكثر استجابة لوجود الطعام
في البيئة احمليطة».
ونصحت بالقول إن “حل األلغاز أو ممارسة األلعاب
قد يساعد في صرف االنتباه عن الطعام».

