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 في الصـميم
من خــال احصائية رسمية أصدرتها وزارة العدل تبني ان حاالت 
الطاق خال عام 2016 قد بلغت 7223 حالة.. هذه األرقام مخيفة ويجب 
ان تهتم الدولة بدراسة هذه الظاهرة ووضع احللول املناسبة لها.. معظم 
احلاالت تتم ألسباب مادية وعدم حصول الزوجني على الرعاية السكنية 
بوقت مبكر.. نتائج الطاق مدمرة على الزوج والزوجة واألبناء.. احملاكم 
مكتظة بقضايا خافات ما بعد الطاق.. االختيار السليم للزوج والزوجة 

واعطاء مدة كافية للتعارف والتفاهم والتوافق أمران مطلوبان.. 
قرار الزواج من أهم القرارات فلم العجلة؟

PrincessOFlower@  ع�صوله
#فرحو املواطنني جامعات مصر واالردن معترف فيها واجلامعات في دول 

اخلليج مومعترف فيها وتخصصي مافي منه في الكويت وعندي طموح احباااط

abdallhAlhelfi@   عبدالل�ه الهلفي
#الكويت :: املسلسالت الكويتيه والعربيه كافه تريد ان تقول لنا مااا احلالل 

واحلرام ، وهي كلها تريد ان تعلمنا )) االنحالل (( !!!!!

xxxlll111_@ كليفيخ
#فرحو املواطنني ب� ش��راء القروض واملديونيات من البنوك وأع��ادة 
جدولتها على املواطنني بأقساط ُميّسرة ومدة اطول مومشكلة ، خلوا الشعب 

يتنفس شوي !!

kuwaitncc@  التناف�صية – الكويت
اإلصالح اجلوهري لطريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية يتضمن 3 نقاط: 

-1التعليم. -2الفساد. -3حتديات السكان وسوق العمل في الكويت
#الكويت #التنافسية

imthegalff@   # راح نلعب
#لندن اذا أرعبكم كم شخص قتلوا ظلماً  فوق جسر لندن  هناك املاليني في 

سوريا والعراق أُسقطت اجلسور على رؤوسهم وقتلوا من األرهاب احلشدي
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احلمل بعد سرطان الثدي ال 
يزيد مخاطر عودة املرض!

عادة ما تتخلى النساء الاتي عانني من 
سرطان الثدي عن حلم األمومة خشية أن 

يزيد احلمل فرص إصابتهن من جديد.
  لكن دراسة على أكثر من 1200 امرأة 
عرضت يوم السبت على اجتماع للجمعية 
األمريكية لعلم األورام الــســريــري في 
شيكاجو تظهر أن بوسعهن اإلجناب دون 

زيادة احتماالت عودة الورم. 
  وقالت الدكتورة إريكا ماير خبيرة 
ــدى معهد دانـــا فاربر  ســرطــان الــثــدي ل
للسرطان في كلمة باسم اجلمعية »تطمئن 
هذه النتائج الناجيات من سرطان الثدي 
أن اإلجنـــاب بعد تشخيص إصابتهن 
ــا ال يزيد احــتــمــاالت عــودة  بــاملــرض رمب

املرض«.
  وعادة ما تقل احتماالت إجناب النساء 
ــن بسرطان الــثــدي مقارنة  الــاتــي أص
بالناجيات من أنــواع السرطان األخرى 
بسبب املخاوف أن تؤدي الكميات الكبيرة 
من الهرمونات التي ينتجها اجلسم خال 
فترة احلمل إلى منو اخلايا السرطانية 

الكامنة. 

العثور على سمكة بال وجه بعد اختفائها أكثر من مئة عام

اكتشاف دواء لعالج سرطان البروستاتا 
يقلص عدد الوفيات باملرض بدرجة كبيرة 
قال باحثون بريطانيون إن إحــدى أكبر جتــارب عاج سرطان 

البروستاتا أعطت »نتائج قوية«.
 وقد توصلت دراسة إلى أن عقارا لعاج سرطان البروستاتا، 
انتشر بني املرضى، ميكن أن ينقذ املزيد من األرواح لو مت تناوله في 
مراحل مبكرة. وركزت التجربة على عقار أبراتيرون كعاج إضافي 
للمرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا والذين كانوا على 

وشك بدء عاج هرموني طويل األمد.
 ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في مجلة نيوانغاند الطبية 

فإن األبراتيرون يحسن فرص احلياة.
وقــال البروفيسور نيكوالس جيمس، من جامعة برمنغهام، 
والــذي قاد فريق البحث: »هــذه هي أقــوى النتائج التي رأيتها من 
جتربة تتعلق بسرطان البروستاتا، ففيها مت تقليص الوفيات 

بدرجة كبيرة تتجاوز أي جتربة أخرى شهدتها«.

أحد األنواع البحرية التي عثر عليها الباحثون

عثر باحثون على سمكة غريبة با وجــه، خال 
ــدا في أعماق  رحلة استكشافية تستمر شهرا واح

احمليط شرقي أستراليا. 
وقد متكن فريق البحث من اكتشاف أنواع جديدة 
وغريبة من األسماء على عمق 4 كلم )2.5 ميا( حتت 
سطح املاء، قبالة سواحل والية تسمانيا الواقعة على 

بعد 240 كم من الساحل اجلنوبي الشرقي ألستراليا.

ــارا، كبير العلماء على منت الرحلة  وقــال تيم أوه
االستكشافية »The Investigator« التابعة لهيئة 
متاحف فيكتوريا األسترالية، إن فريق البحث املكون 
من 27 عاملا استخدموا الشباك والكاميرات املخصصة 
للتصوير فــي البحار العميقة، وأجــهــزة املوجات 
الصوتية، جلمع السرطانات الصخرية احلمراء 
املشرقة، والعناكب البحرية العمياء، وثعابني البحر 

العميقة وغيرها من الكائنات.وقد عثر على السمكة 
الغريبة خال هذه الرحلة االستكشافية بعد أن كانت 
قد شوهدت آخر مرة العام 1873 في بابوا بغينيا 

اجلديدة.
ــال أوهـــارا لوكالة فــرانــس بــرس إن السمكة  وق
»ال متلك أي عيون وأنفها مرئي بينما يتواجد فمها 

باألسفل«.

خبير مصري يرد على دراسة تثبت أن املصريني احلاليني ليسوا فراعنة
نفى خبير مصري صحة ما ورد في نتائج 
أول حتليل كامل جلينوم سكان مصر القدماء 
التي تؤكد أن جذورهم من باد الشام وتركيا 

بالشرق األوسط. 
وقــالــت الــدراســة التي نشرت فــي دوريــة 
Nature Communications الصادرة عن 
مجلة Nature العلمية البريطانية الشهيرة 
إن سكان مصر القدماء ليسوا أفارقة األصل 

كسكان مصر احلاليني.
ــد خبير اآلثـــار املــصــري، عبد الرحيم  وأك
ريــحــان، أن كافة املعلومات التي جــاءت في 
الدراسة غير صحيحة وأن املصريني أصولهم 
مصرية قدمية وليست شامية أو أفريقية، 
وأوضــح ريحان أن الدراسة التي قامت على 
حتليل كــامــل جلينوم ســكــان مصر القدماء 
اعتمدت على حتليل احلمض النووي لتسعني 
مومياء، عاش أصحابها من 1400 قبل املياد 
وحتى عام 400 بعد املياد، وهي مومياوات 
ناجتة من أعمال حفر في منطقة واحدة تسمى 
أبو صير امللق تابعة ملركز الواسطي في بني 

سويف.

وأضاف ريحان بأن الدراسة البريطانية ما 
هي إال »محاولة التفاف، حتاول فيها الدراسة 
إثبات أن قدماء املصريني جــاءوا من شعوب 
سكنت موقع سوريا واألردن وفلسطني ولبنان 
املعروفة بباد الشام والتي سكنها العبرانيون 

وبني إسرائيل قبل قدومهم إلى مصر آمنني مع 
نبي الله يعقوب عليه السام خال توجههم 
ملقابلة نبي الله يوسف في مصر، وذلك لتأكيد 
مشاركتهم في بناء احلضارة املصرية وأنهم 

أصحاب هذه احلضارة«.

فك الشفرة الوراثية ملومياء فرعونية 

سويسرا تطلق أول وأضخم مصنع لتنقية الغالف اجلوي
أطلقت الشركة السويسرية »Climeworks« أول 
وأكبر مصنع في العالم، لتنقية الغاف اجلوي لألرض 

من ثاني أكسيد الكربون. 
ويعمل املصنع، الــذي يقع بالقرب مــن زيــوريــخ، 
بتقنية DAC أو ما يعرف بـ »التقاط الهواء مباشرة«. 
وتستخدم هذه التقنية مــواد تصفية ليفية مكونة من 
ــواد كيميائية خــاصــة، حيث يتم  اإلسفنج املشبع مب
تنظيف الهواء املار من خال هذا الفلتر من ثاني أكسيد 
الكربون. كما تستخدم تقنية مشابهة في محطة الفضاء 
الدولية والغواصات. ومن املتوقع أن يجمع املصنع 
سنويا قرابة 900 طن من الغاز )البشر يخلفون سنويا 
40 مليار طن من الغازات املسببة لاحتباس احلراري(، 
وهو ما يعادل انبعاثات غازية عن 200 سيارة. ثم من 

أول وأضخم مصنع لتنقية الغاف اجلوي املتوقع أن يتم بيعها للمزارعني.


