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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
مواقيت

مرضى السكري من النوع األول
أكثر عرضة لكسور العظام!

فجر

الصالة

أشارت دراسة كبيرة إلى أن مرضى السكري من
النوع األول يكونون أكثر عرضة لكسور العظام عند
ارتفاع مستويات السكر في الدم لدرجة خطيرة.
وفحص الباحثون بيانات أكثر م��ن  47ألف
مصاب بالسكري بينهم  3329مريضا بالنوع
األول ،وه��و أق��ل أن��واع السكري شيوعا وحتدث
اإلصابة به ع��ادة في مرحلة الطفولة أو املراهقة
املبكرة عندما يفشل البنكرياس في إفراز اإلنسولني.
وك��ان باقي املشاركني في ال��دراس��ة من املصابني
بالسكري من النوع الثاني املرتبط بالبدانة والتقدم
في العمر وحت��دث اإلصابة به عندما ال يستطيع
اجلسم استخدام أو إف��راز ما يكفي من اإلنسولني
لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.
وخلصت الدراسة إلى أن مخاطر كسر العظام
كانت أكبر ل��دى مرضى النوع األول عندما كان
متوسط مستويات السكر في ال��دم لديهم مرتفعا
على نحو خطير.
وقال الباحث فرانشيسك فورميجا من جامعة
برشلونة ”من املهم ملرضى السكري من النوع األول
التحكم جيدا في مستوى السكر في ال��دم لشتى
األسباب وكذلك من املهم جتنب الكسور“.
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في الصـميم
معروف عن معالي وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح
اجلدية واحلزم في مواجهة املستهترين واملخالفني للقانون
أثناء االحتفاالت باألعياد الوطنية ..وال قصور في الدور
الكبير لرجال الداخلية الوطنيني س��واء من هم مبالبس
عسكرية أو املتخفني مبالبس مدنية في ضبط الشارع ..أثناء
املسيرات العشوائية تكون هناك ممارسات ال أخالقية ورش
مياه فيها مواد حارقة ومؤذية ..مثلما مت إيقاف استيراد الفوم
وجب منع استيراد مسدسات رش املاء!!

بعثات التنقيب تؤكد استيطان اجلزيرة في الفترة العباسية

Retweet

محاوالت جادة لتدوين تاريخ «فيلكا»
تواصل بعثات التنقيب عن اآلث��ار في
(فيلكا) الكويتية جهودها وعملها الدؤوب
في محاولة جادة لتدوين تاريخ اجلزيرة
وم��راح��ل استيطانها باعتبارها موقعاً
أثريا ً ومحط التقاء احلضارات والثقافات.
وساهمت البعثة الكويتية اإليطالية
امل��وج��ودة حالياً ف��ي ج��زي��رة فيلكا في
الكشف عن العديد من ال��دالئ��ل األثرية
خصوصا ً في قرية (القرينية) في اجلزيرة
وأدت تلك املكتشفات األثرية إلى إعادة
كتابة تاريخ املنطقة التي تؤكد استيطانها
في الفترة العباسية.
وتركز البعثة الكويتية اإليطالية في
(فيلكا) في بحثها وتنقيبها عن اآلث��ار
حاليا على قرية (القرينية) بغية التوصل
إلى معلومات حول بداية االستيطان في
تلك القرية.
وقال رئيس البعثة اإليطالية أندريه
دي ميكالي ل��ـ (ك��ون��ا) أم��س إن نتائج
البحث األث���ري ف��ي (القرينية) كشفت
عن أدل��ة مهمة تعود إل��ى بداية العصر
اإلسالمي مما يؤكد استيطان القرية في
تلك الفترة.
وأوضح أن األدلة السابقة واملعروفة

التنقيب عن اآلثار يتواصل في «فيلكا»

ع��ن ت��ل��ك ال��ق��ري��ة ت��ب�ين أن��ه��ا ت��ع��ود إل��ى
العصر اإلسالمي املتأخر مما يدل على أن
موقع القرية يعود إلى فترتني زمنيتني
مختلفتني.
وأضاف أن بعثة التنقيب أصبح لديها
مادة علمية غزيرة عن حجم املستوطنة
في (القرينية) وطبيعة املعيشة فيها كذلك
النشاطات التي كان يزاولها مستوطنو
تلك القرية.
ولفت إلى آخر االكتشافات التي تعود
إل��ى ب��داي��ة العصر اإلس�لام��ي (الفترة
العباسية) في القرنني السابع والثامن
امليالديني إذ كانت االكتشافات عبارة عن
مجموعة من املنازل املبنية من الطوب
واحلجر وحتتوي على حجرات متقاربة
تطل في معظمها على فناء.
وذكر أن تلك املباني احتوت على مخزن
متعدد األغ��راض فيه مستودعات ووجد
كذلك تنور فيه مادة (القار) املعتقد أنها
استخدمت في طالء السفن آنذاك مما يعني
أن هناك ورش��ة إلص�لاح السفن في تلك
املستوطنة ومن املمكن أن يكون امليناء
القدمي لقرية (القصور) التي تبعد عن
(القرينية) مسافة 5ر 1كيلومتر.

ّ @mai_almudhaf
مي بدر عبدالـله امل�ضف
غلط الناس تثق باخلدم ثقه عميه ،،اهم بالنهايه يساعدونا مو يربون عيالنا
بالوي نسمع من اخلدم و مشاكلهم يعني وحده قاطه عيالها بديرتها بتهتم بعيالج
اهي فقط مساعده انتي االم

 @H_alsadounهيا ال�سعدون
البلد يعاني من ثالثة أوبئة 1- .وباء الفساد في مؤسسات الدولة 2- .وباء
القبيضني ومن يسهل لهم في املجلس 3- .وباء الناخبني الذين ينتخبون هؤالء
النواب فانتخبوا النائب النزيه في التكميلية الشهر املقبل.

 @Ahooy_Karamل�ي�ل��ى ك��رم
العاملة املنزلية اللي يايه مع العايلة اللي قاعده قبالي باملطعم ال تختلف عن
بناتهم بتاتًا ..نفس اللبس  ..نفس الشيلة  ..نفس اجلنطة الكروس واول وحده
يسألونها شنو حتب تاكل ..حبيييييت حبييييت حبييييت هالعايلة ارفع القبعة
احترامًا واجاللاً لهم

Jasmin Noir @kw_noir
توني ادري ان البرملان اللبناني فيه  128نائب احنا  50نائب وغاصني فيهم
ومبتلشني!! كان الله في عون الشعب اللبناني!

@Alwasatkuwait

مشاركة واسعة في «كرنفال كويت
رايدرز» ومسيرة «رايد في حب الكويت»

جانب من مسيرة رايد في حب الكويت

شهدت الكويت حدثني لراكبي ومحبي الدراجات
النارية (كرنفال كويت راي��درز) السنوي التاسع
بتظيم فريق كويت راي��درز ومسيرة رايد في حب
الكويت السادس بتنظيم من فريق كويت دراغون
للدراجات النارية استمرت ثالثة أيام.
وقال منظم الكرنفال وعضو فريق كويت رايدرز
مشعل النجادي لـ (كونا) أم��س إن الكرنفال في
نسخته احلالية والذي انطلق من السادس وحتى
ال��ت��اس��ع م��ن الشهر اجل���اري يعتبر األك��ب��ر على
مستوى الشرق األوسط لتنوع الدارجات النارية
املتنافسة حيث يضم اكثر من  100دراج��ة للفوز
في جوائز مسابقة الـ (شو) ونيل املركز األول الذي
سيمثل العرب في (.)euro bike week
وأضاف النجادي أن هناك طاقم حتكيم دولي من
أملانيا ولهم خبرات سابقة في التحكيم بثاني أكبر
كرنفال في العالم (  .)euro bike weekوأوضح
أنه من باب احلياد اختير هذا الطاقم االجنبي ملا لهم
من خبرات سابقة في هذه املسابقات حيث سيختار
احلكام شخصا واحدا وهو األول في مسابقة اجلمال

ليمثل العرب.
من جانبه قال منظم رايد في حب الكويت وعضو
فريق كويت دراج��ون عيسى األستاد إن املسيرة
شهدت مشاركة خليجية وعربية واسعة ألكثر من
 2000دراج حتت اسم رايد في حب الكويت وشعار
(الكويت أوال وأخيرا) ابتدا ًء من أبراج الكويت وعلى
امتداد شارع اخلليج العربي.
وأض���اف األس��ت��اد أن امل��س��ي��رة ت��زام��ن��ت مع
االحتفالت الوطنية للبالد وحاضنة للعديد من
عشاق الدراجات النارية من الكويت وخارج الكويت
مع فريق كويت دراجون.
وأش��ار عضوا الفريقني إلى أنه مت اجلمع بني
احلدثني بهدف رفع اسم الكويت في مجال الدرجات
النارية ودع��م محبيها ليتنافسوا في الفعاليات
والكرنفاالت العاملية.
يذكر أن الكرنفال تضمن مسابقات تنافسية
ومسيرة بالدراجات النارية ومسابقات ترويحية
ب�ين سائقي ال��دراج��ات وال��ف��رق وك��ذل��ك فعاليات
متنوعة للجمهور وجوائز.
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