
أعييليينييت مييجييمييوعيية ميين الييبيياحييثيين من 
جامعتي غرناطة وإشبيلية اإلسبانيتن 
واملييدرسيية متعددة التقنيات فييي مدينة 
لييييوزان الييسييويييسييرييية عيين توصلها إلييى 
اكتشافات جديدة في قصر احلمراء مبدينة 

غرناطة.
وصعد هييؤالء الباحثون مييجييدداً إلى 
تلة احلمراء مبقاربة جديدة ملقرنصات 
قصر بني األحمر النصرين، املعلم األثري 
اإلسالمي الشهير املطل على حي البيازين 
منذ قرون احلقبة األندلسية اإلسالمية من 

تاريخ إسبانيا.
وعيياد الباحثون مبنهجية جديدة إلى 
مقرنصات أروقة ساحة األسود الشهيرة، 
اعتمدت في مرحلة أولى على دراسة أهم 
الصور والرسومات املتوفرة عنها من القرن 
17 إلى القرن 20. وعلى ضوئها، مت وضع 
رسييوم نظرية لها بالكمبيوتر، وفقا ملا 
اكُتشف من قواعد هندسية في املقرنصات 
محل الدراسة. وفي مرحلة ثالثة وأخيرة، 
مت مسح املقرنصات املعنية مسحا ثالثي 
األبعاد لفحصها بدقة للوقوف على حالتها 

الراهنة وحتديد التحوالت التي طرأت 
عليها عبر القرون املاضية.

وكييلييلييت جييهييود الييبيياحييثيين باكتشاف 
عناصر تقنية جديدة لم تكن معروفة في 
السابق، نالت اهتمام الدوائر اجلامعية 
واإلعالمية في إسبانيا. ششمن بينها عدم 
تطابق املقرنصات جميعها، عكس ما كان 
متعارفا عليه لدى اخلبراء، وتباين القطع 
التي تدخل في تشكيلها، باإلضافة إلى 
اكتشاف تشوهات هندسية طالت التصميم 

األصلي النصري األندلسي.
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دراسة أمريكية: الزجنبيل 
يحد من السرطان

كشفت دراسة نشرت في املكتبة الوطنية األمريكية 
للطب، املعاهد الوطنية للصحة، جرى التحقيق في 

تأثير الزجنبيل على مستويات الدهون.
وأشارت الدراسة إلى أن »45 مريضاً في مجموعة 
العالج و40 مريضاً في مجموعة الييدواء الوهمي، 
شاركوا في هذه الدراسة. كان هناك انخفاض كبير في 
الدهون الثالثية، والكوليسترول، والبروتن الدهني 
منخفض الكثافة )LDL(، والبروتن الدهني منخفض 
الكثافة للغاية، ومستويات قبل الييدراسيية وبعدها 

بشكل منفصل في كل مجموعة«. 
وأوضييحييت أن متوسط التغيرات في مستويات 
الييدهييون الثالثية والييكييوليييييسييتييرول فييي مجموعة 
الزجنبيل، كييان أعلى بكثير ميين مجموعة الييدواء 
 LDL الوهمي. أما متوسط االنخفاض في مستوى
وزيييادة مستوى البروتن الدهني عالي الكثافة في 
مجموعة الزجنبيل، فكان أعلى من مجموعة الدواء 

الوهمي«.
وميكن أيضاً رؤية فوائد الزجنبيل لطول العمر، في 
قدرته املثبتة على توفير احلماية ضد أشكال مختلفة 

من السرطان.
وتنسب األبحاث اخلصائص املضادة للسرطان 
إلى gingerol-6، وهي مادة توجد بكميات كبيرة في 

الزجنبيل اخلام.
وفييي دراسييية أجييريييت على 30 فيييرداً، قلل تناول 
غرامن من مستخلص الزجنبيل يومياً، بشكل ملحوظ 

جزيئات اإلشارات املؤيدة لاللتهابات في القولون.
واشتهر الزجنبيل في الغرب بخصائصه املضادة 
للغثيان، ورمبا كان يستخدم ألطول فترة ممكنة ألي 

عالج نباتي في العالم.
واسييتييخييدم الصينيون الزجنبيل لييعييدة قييرون 

لألغراض الطبية.
وإلى جانب استخدامه الشائع لعالج اضطرابات 
اجلييهيياز الهضمي، ُعييثيير على الزجنبيل الحييتييواء 

الغيرانيول، والذي قد يكون مكافحا قويا للسرطان.
كما أنييه ميتلك خصائص مييضييادة لاللتهابات 
تساعد في تخفيف األلم ومنع جتلط الدم ومنع ظهور 
الصداع النصفي. ومنذ العصور القدمية، كان األطباء 
الصينيون يستهلكون شيياي الزجنبيل بانتظام 

للحفاظ على حيويتهم وتعزيز طول العمر.
كما أن الزجنبيل مليء مبضادات األكسدة، وهي 
مركبات متنع اإلجهاد وتلف احلمض النووي جلسمك.
وتابع املوقع الصحي: »قييد تساعد جسمك على 
محاربة األميييراض املزمنة مثل ارتييفيياع ضغط الدم 
وأمراض القلب وأمراض الرئة، باإلضافة إلى تعزيز 

الشيخوخة الصحية.

اكتشافات علمية جديدة في قصر احلمراء بـ »غرناطة«

 في الصـميم
بالرغم من سلوك النظام الفارسي املارق في التعامل مع 
القرارات الدولية اخلاصة، بتجريده من السالح النووي، إال 
أن هذا النظام الذي يتالعب على القرارات الدولية، مصمم 

علي احلصول على السالح النووي..
الدول العربية هي اخلاسر األكبر من حصولهم على هذا 
النوع من األسلحة، ألنهم يدعون  أنهم  مظلومن عقائدياً 

ويكرهون العرب..
السماح إليييران باحلصول على السالح النووي سوف 
يدفع دول اخلليج للحصول على نفس السالح للدفاع عن 

نفسها..  فچچ!
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Dr_Khadijah_Q8@ د. خديجة القالف

يعزى ع��دم بلوغ منو االنتاجية االقتصادية في دول��ة الكويت 
املستويات املرجوة لعدة أمور أهمها ماهو متعلق بالنموذج االقتصادي 
املعتمد على النفط باالضافة الختالل سياسات التشغيل والتعليم 
والتدريب والبحث العلمي. #اصالحات وطن #انتخابات مجلس األمة 

2020 #صباح اخلير

Hatem_alyafai@ حامت اليافعي

بعض األدب���اء من أصحاب القصائد اجلزلة وال��رواي��ة األدبية 
وال��ق��راءات النقدية يتسم طرحهم ف��ي ال��ش��أن ال��ع��ام بقصور في 
الوعي،فتنصدم من سطحية أفكارهم وسذاجة آرؤهم،بحيث تغلب 
عليهم استخدام لغة التعميم واألحكام املطلقة،وال يتورع عن توظيف 

إمياءات التهكم واالستهزاء على كل من يختلف معهم في نقاشاتهم!

Drmoha_alajmi@ د.حممد العجمي

مجاالت العمل للخريجني  ونسب القبول في التخصصات بحاجة 
إلعادة النظر لتحقيق التوجيه املهني احلقيقي ملخرجات تعليم تتناغم 
مع سوق العمل.. أحد أبنائنا املتفوقني اليوم وتعليق مختلف  إشارة 

بسبابة اليد لألسفل #نتائج الثانوية العامة

Omfahad_1960@ عالية عبداللـه الدليمي

اشتراط الطالق شرطا أساسيا ملنح األم الكويتية املتزوجة بغير 
كويتي حق جتنيس أوالدها ليحصلوا على معاملة كويتي حتى بلوغ 
سن الرشد أو منحهم معاملة كويتي مدى احلياة مادة ٣ من قانون 
املعاقني ٢٠١٠/٨ أمر غير جائز شرعا وفيه تقويض للمادة ٧ من 

الدستور باب مقومات املجتمع الذي يحفظ كيان األسرة

Dr_Zaid_EDU@ د/ زيد الزيد

علميا— نسبة النجاح ال تعطي مؤشراً دقيقاً يعكس جودة منظومة 
التعليم. منظور تعليمي— نسبة النجاح احلالية هي طبيعية، بل هي 
تلقائيا يجب أن تكون كذلك، خاصة وأن النجاح يبدأ من ٥٠٪ فأعلى. 
ولكن ال��ذي يعطي مؤشراً دقيقاً يبني ج��ودة العملية التعليمية هي 

مخرجات التعلم والتي يجب قياسها سنويا.

mo7ammadalyahya@ حممد اليحيا

#خطر_فكر_النسويات اخلطر ليس في فكر النسويات فهو فكر 
ضعيف متهالك ومكشوف. معظم بناتنا ولله الفضل يعرفن خطورة 
ذلك الفكر الذي يهدف لهدم األسرة من خالل التشكيك في الثوابت 
والقيم، اخلطر يكمن في أن النسويات وداعميهم ينشرون فكرهم 

اخلبيث في بالدنا بحرية تامة وسط دعم مبطن وظاهر من اإلعالم!

Dr_salshamali@ �صالح ال�صمايل

نسب النجاح هذه السنة ستضر الطلبة أكثرر مما ستفيدهم. الطالب 
اللي يايب ٩٥ ٪ مثال ويدخل طب أو هندسة راح ينصدم إن مستواه ما 
يأهله ملثل هذه التخصصات فراح يعاني وقد يضطر لالنسحاب بعد أن 

ضاعت سنوات من عمره.

قصر احلمراء في مدينة غرناطة 
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الزجنبيل

مصر تكتشف آثارًا جديدة 
قرب أهرامات اجليزة تضم 

14 تابوتًا مغلقًا
أعلنت وزارة السياحة واآلثييار املصرية عن كشف أثري 
لي14 تابوتاً مغلقاً مبنطقة سقارة القريبة من أهرامات اجليزة 
في غرب القاهرة. وقال بيان الوزارة: استمراراً ألعمال حفائر 
البعثة األثرية املصرية مبنطقة آثار سقارة استطاعت البعثة 
منذ يومن الكشف عن بئر آخر به 14 تابوتاً، ليصل عدد 
التوابيت املكتشفة إلى 27 تابوتاً مغلقاً. وأوضح البيان أن 
جهود البعثة املصرية كان قد أسفر»األسبوع املاضي الكشف 
عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ 
أكثر من 2500 عاماً. ووفقاً للبيان، لم يتم حتى اآلن حتديد 
هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها اإلجمالي 
فمن املرجح أن يتم العثور على املزيد منها. وسيتم عقد مؤمتر 
صحافي مبنطقة آثار سقارة لإلعالن عن تفاصيل الكشف فور 

االنتهاء من أعمال احلفر التي ال تزال مستمرة.

شركة هندية تطور جلودًا لألزياء 
من بقايا مياه جوز الهند

طييورت شركة ناشئة مقرها الهند باسم »مصنوع 
من امليياالي« جلداً عضوياً بديالً مصنوعاً من السليلوز 
البكتيري املوجود في بقايا مياه جوز الهند مناسب لصنع 

احلقائب واألزياء التي تبدو وكأنها من اجللد الطبيعي.
وأمضى كل من املصممة السلوفاكية والباحثة في املواد 
زوزانا غومبوسوا ومصمم املنتجات واملهندس امليكانيكي 
ساسميث سوليالن، حسب صحيفة »البيان« اإلماراتية، 
قبل حتقيق اليينييجيياح فييي مشروعهما خمس سنوات 
أمضياها في جتربة ما يزيد على 150 تركيبة.وقاما 
البتكار املييادة، بتعقيم مياه جوز الهند وزرعها في بيئة 
جرثومية حاضنة، على أن ُتترك لتختمر مدة أسبوعن. 
وتصبح املادة الهالمية التي تتكون على الطبقة اخلارجية 

سليولوز جرثومي يشكل املادة اخلام.
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