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مساع مصرية لوقف بيع قطعة أثرية لـ «تون عنخ آمون» في لندن
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في الصـميم
ما حذرت منه جماعة اخلط األخضر البيئية من تلوث
الهواء في الكويت ووصوله إلى الفئة الرابعة وأنه غير
صحي ألفراد املجتمع يستوجب معاجلة عاجلة ..ارتفاع
اجلسيمات الدقيقة وهي ملوثات مسرطنة أصغر من
حجم الغبار ..هيئة البيئة لم حتذر الناس وهي مسؤولة
قانونياً عن الضرر ..هيئات ومؤسسات ومسميات ال
تقوم بواجبها..
لك الله يا بلد!

مومياء امللك توت عنخ آمون

طالبت مصر بوقف اج����راءات بيع رأس
متثال منسوب إلى امللك توت عنخ آم��ون مع
التحفظ عليه واسترداده بعدما أعلنت إحدى
أكبر دور امل��زادات في لندن طرحها للبيع في
يوليو القادم.
وقالت وزارتا اخلارجية واآلثار في بيان إن
السفارة املصرية في لندن خاطبت السلطات

البريطانية بشأن القطعة األثرية التي أدرجتها
دار كريستيز في مزاد مقرر له الرابع من يوليو
للمطالبة بوقف البيع وتقدمي مستندات ملكية
هذه القطعة األثرية.
والقطعة عبارة عن رأس متثال من حجر
الكوارتزيت لإلله آمون منحوت مبالمح امللك
الشاب ت��وت عنخ آم��ون من األس��رة الثامنة

عشرة وال��ذي حكم مصر بني  1333و1323
قبل امليالد.
وم��ن املعتقد وف��ق��ا للمنشور على موقع
كريستيز على اإلنترنت أن الرأس البالغ طوله
 28.5سنتيمتر جزء من متثال للفرعون الشاب
وهو في وضع اجللوس.
ورغم السنوات القليلة التي قضاها في حكم

مصر يكتسب ت��وت عنخ آم��ون شهرة عاملية
بسبب مقبرته التي اكتشفت كاملة في وادي
امللوك عام  1922وضمت كنوزا ذهبية كبيرة.
وهذه أول مرة يظهر فيها رأس التمثال منذ
 1985إذ تشير البيانات املصاحبة للقطعة
مبوقع كريستيز إلى أنها كانت ضمن مجموعة
مقتنيات خاصة لشخص أملاني.

غابات الـ»لونغوز» التركية
تثير إعجاب زوارها بجمالها الساحر
تثير غابات الـ»لونغوز»
ف���ي والي����ة «ق��رق��ل��رإي��ل��ي»
شمال غربي تركيا ،إعجاب
الكثير من السياح احملليني
واألج���ان���ب ،بفضل جمالها
الطبيعي الساحر .وتتميز
غابات السهول الفيضية في
الوالية بأنها من أكبر غابات

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

الـ»لونغور» في تركيا وهي
مم���ي���زة ع���ن م��ث��ي�لات��ه��ا في
أوروبا .وتضم الغابات ،التي
تغلب عليها أش��ج��ار ال��زان
وال��ب��ل��وط ،أرب���ع بحيرات
ومسارات للركض ،ومناظر
ط��ب��ي��ع��ي��ة ،وم��ج��م��وع��ة من
احليوانات.

«ف����ط����ر س�����ح�����ري» ي��ع��ال��ج
«مرض العصر احلديث»

Retweet
 @dalaa_almoufti2دلع املفتي 2
طالعة من بيتي املكيف ،ركبت سيارتي املكيفة وأنا أتأفف من شدة
احلرارة ،وإذ بي أرى هذا املنظر ،عمال يعملون حتت الشمس احلارقة
في حرارة ( ٤٧في الظل) .فقدت عقلي ،فتحت شباكي ورحت أصرخ
وأهددهم أني سأتصل بالشرطة( .عامل دهان توفى أمس في الكويت
بسبب احلرارة).

 @AlFahadQ8د.م�شاري الفهد
انقطع التيار الكهربائي في منطقة الساملية لليوم الثاني على
التوالي ،ليستمر مسلسل االنقطاعات الكهربائية مع ارتفاع درجات
احلرارة خالل األيام احلالية ،ما أدى إلى حالة من االستياء والتذمر
لدى الكثير من املواطنني.

Mariam Shuaib @mariam_shuaib6
وزير الداخليه -اداره املرور ماذا نسمي هذا👇فضيحه جاءني للتو
عاخلاص 1-مخالفتني بنفس التوقيت الفرق بينهم دقيقتني واحده
بالغزالي وواحده بالسامليه (صاروخ مو سياره)لنفس الرقم املدني
ونفس السياره الطامه الكبرى ان املخالفه سيّده المتلك سياره
بحياتها وكم مثلها ياترى

 @q8vip36خلك ذيب
قربت االنتخابات االيام اجلايه بتشوفون مسرحيات ومسلسالت
واف�لام وبطوالت اقسم بالله العظيم لن اصوت الي عضو في هذا
املجلس وال فينا خير اذا رجع واحد منهم للمجلس مره ثانيه انتها
النقاش…

بخالص العزاء واملواساة من

عائلة الدخيل
لوفاة

رقية دخيل الرشيد الدخيل
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

@Alwasatkuwait

الفطر الذي عثر عليه

كشفت دراسة جديدة أنه ميكن اعتماد «فطر سحري»
ملعاجلة االكتئاب بدال من األدوية الدارجة حاليا.
وق��ال الدكتور روب��ن كارهارت هاريس ،رئيس مركز
بحوث التخدير في إمبيريال كوليدج لندن ،إن��ه سيتم
استبدال عالجات االكتئاب احلالية بـ»الفطر السحري» في
غضون  5سنوات.
وي��زع��م الباحثون أن فطر سيلوسيبني ال��ذي جرت
دراسته على مدى سنوات عدة ،ميكنه أن يخفف أعراض
االكتئاب دون «إضعاف» املشاعر مثل ما تقوم به مضادات
االكتئاب .وحتتوي مضادات االكتئاب على قائمة من اآلثار
اجلانبية غير املرغوب فيها التي قد تتسبب في اإلدمان أو
خطر التعرض جلرعة زائدة ،لذلك حاول الباحثون إيجاد
عقار أكثر أمانا لالستخدام منذ فترة طويلة.
وتعد هذه الدراسة واحدة من أولى التجارب البريطانية
التي تقارن فطر سيلوسيبني مبضادات االكتئاب.
وفي التجربة احلالية ،يتلقى حوالي  60مشاركا ممن
يعانون من االكتئاب املتوسط إل��ى الشديد ،ع�لاج فطر
سيلوسيبني إلى جانب اخلضوع جللسة عالج مع أخصائي
علم نفس سريري.
وسيتم أيضا اختيار املشاركني عشوائيا لتلقي الدواء
البديل أو دواء  escitalopramلعالج االكتئاب والقلق،
مع عدم معرفة الباحثني أو املرضى من الذي تعاطى أيا من
العقارين في كل مجموعة.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

هاتف  - 25748901 :داخلي  -315 :فاك�س 25749612 :

E-mail: editorial@alwasat.com.kw

�إدارة الإعالن

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

جتربة يابانية «بشرية
 حيوانية» تثير جد ًال كبيراً!يحاول علماء يابانيون زراعة األعضاء البشرية في الفئران على أمل نقلها
بعد ذلك إلى مرضى املستشفيات في جتربة مثيرة للجدل دانها خبراء رعاية
احليوانات.
وتهدف التجربة العلمية إلى حل مشكلة الرعاية الصحية الرئيسية :قلة
األعضاء البشرية املخصصة لعمليات الزرع الطبية.
وفي حال متكن العلماء من إنتاج األعضاء داخل احليوانات ثم حصادها،
فإن ذلك يزيل احلاجة إلى املتبرعني باألعضاء البشرية ،ويخلق بشكل فعال
كمية غير محدودة من األعضاء.
وفي حديثه مع  ،Asahiقال هيروميتسو ناكوتشي ،األستاذ في جامعة
طوكيو والباحث في املشروع« :لن يجري إنشاء األعضاء البشرية على الفور.
ولكن إذا نُفذت الطريقة املتبكرة ،فستكون قادرة على إنقاذ حياة الكثير من
الناس .نريد أن نتابع جتربتنا بحذر شديد».
وحاليا ،ينتظر الباحثون موافقة جلنة األخالقيات على طلب التجربة ،قبل
احلصول على الضوء األخضر من احلكومة اليابانية.
أوال ،يقوم الباحثون بإنشاء بويضات مخصبة من الفئران ،مع معاجلة
«جينات البويضات» بحيث ال يكون لدى الفئران واجل��رذان القدرة على
تكوين البنكرياس اخلاص بها.
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