
أع��اد علماء اكتشاف مدينة قدمية من 
إمبراطورية Khmer، كانت مخبأة منذ 
قرون بسبب تضاريس الغابة اخلصبة في 

كمبوديا احلديثة.
“ماهيندرابارفاتا«  وك����ان����ت 
)Mahendraparvata(، التي يطلق 
عليها أحيانا “مدينة كمبوديا املفقودة”، 
عاصمة قدمية إلمبراطورية Khmer، وهي 
نظام هندوسي بوذي في جنوب شرق آسيا 
استمر من القرن التاسع إلى القرن اخلامس 

عشر من احلقبة املشتركة.
وعرف علماء اآلثار واملؤرخون عن وجود 
“ماهيندرابارفاتا” لعقود من الزمان، ولكن 
األدل��ة األثرية الباقية على قيد احلياة من 

هذه املدينة، أثبتت أنها ضئيلة حتى اآلن.
وفي ورقة بحثية جديدة، جمعت نتائج 
حملة دراسة طموحة وطويلة، نشر فريق 
دول��ي ما يقولون إن��ه التحديد األكثر دقة 
لعاصمة حقبة-أنكور املبكرة، وذلك بفضل 
امل��س��ح ال��ض��وئ��ي ب��ال��ل��ي��زر احمل��م��ول ج��وا 

.)Lidar(
وب��ال��ت��زام��ن م��ع دراس����ة استقصائية 
أرض��ي��ة، ق��ام فريق البحث بتعيني شبكة 
حضرية موسعة يقولون إنها تعود إلى 

 Phnom القرن التاسع، وتقع في هضبة
Kulen، إل��ى الشمال الشرقي من مدينة 
أنكور )العاصمة السائدة إلمبراطورية 

Khmer، كما سجلها التاريخ .
وكتب الباحثون، بقيادة املعد األول 
وع��ال��م اآلث���ار ج��ان بابتيست شيفانس 
م��ن مؤسسة اآلث���ار والتنمية ف��ي اململكة 
املتحدة، ف��ي ورقتهم البحثية: “حظيت 
منطقة Phnom Kulen اجلبلية حتى اآلن 
باهتمام ضئيل للغاية. وتكاد تكون مفقودة 
بالكامل من اخل��رائ��ط األث��ري��ة، باستثناء 
مجموعة من النقاط تشير إلى بقايا بعض 

املعابد املبنية من الطوب«.
وفي إطار اجلهود البحثية التي بدأت في 
عام 2012 واستمرت حتى عام 2017، بدأ 
الفريق سلسلة من الرحالت االستطالعية 
فوق املنطقة، مع رسم خريطة شاملة آلالف 
املعالم األثرية املكتشفة حديثا، والتي جنت 

سابقا على األرض.
وبفضل املسح اجل���وي، متكن الفريق 
م��ن رؤي��ة طبقات الغطاء النباتي، التي 
تخفي “ماهيندرابارفاتا” ع��ن األن��ظ��ار، 
ليكتشف شبكة حضرية معقدة من ميزات 
املدينة املصممة في منط يشبه شبكة من 

احمل��اور اخلطية، ومتتد حتى 50 كم مربع 
في املجمل.

وي��وض��ح ال��ب��اح��ث��ون أن “العديد من 

العناصر األخرى في املشهد البشري املنشأ، 
ترتبط بهذه الشبكة األوسع، مما يشير إلى 

وضع خطة حضرية شاملة«.

وعلى الرغم من التصميم الدقيق والتطور 
للمدينة املفقودة، إال أنها لم ت��دم طويال. 
ففي السنوات الالحقة، نقلت إمبراطورية 

Khmer مركز عملياتها إل��ى العاصمة 
اجلديدة، أنكور، رمبا بسبب ظروف أفضل 

لنمو املزروعات في بيئة أقل مشقة.

بيعت لوحة للرسام النيجيرى بن إنوونوو، 
املعروف خصوصا برسمه “موناليزا األفريقية”، 
مقابل أكثر من مليون جنيه استرلينى فى مزاد 
بلندن، بعدما أدركت العائلة املالكة للعمل أهميته 

بفضل عملية بحث بسيطة عبر محرك “جوجل«.
هذه اللوحة التي حتمل اسم “كريستني” ومتثل 
شابة سمراء ترتدى فستانا وقبعة باللون األصفر، 
بيعت مقابل 1.1 مليون جنيه استرلينى، ما يوازي 

سبعة أضعاف السعر املتوقع.
وحسب موقع الرؤية السعودى، أجن��زت هذه 
اللوحة فى الجوس سنة 1971 على يد من يعتبر 
ع��راب احل��داث��ة النيجيرية، وبقيت لنحو خمسة 
عقود ملكا لعائلة املرأة التى استلهم منها العمل من 
دون إظهارها للخارج. ولم تكن العائلة تدرك أهمية 
اللوحة والفنان إلى أن أجرت عملية بحث قادتها إلى 

منصة مجانية لتقييم األعمال الفنية.
وقالت مسئولة الفن األفريقى احلديث واملعاصر 
ل��دى “سوذبيز” هانا أوليرى فى تصريحات إن 
“جنمة امل��زاد هي لوحة البورتريه اخل��ال��دة لنب 
إن��وون��وو عن صديقته كريستني، وه��و عمل يبدو 
أنه أّثر فى املزايدين بالقدر عينه لتأثيره علينا، لقد 
أذهلنا ببساطة بجماله«. وبعد ثالث سنوات من 
رسم لوحة “كريستني”، أجنز الفنان النيجيرى 
لوحة بورتريه لألميرة إيفى أديتوتو أدمييليوى 
املسماة “توتو”. هذه اللوحة التى لقبت “موناليزا 
األفريقية” بيعت العام املاضى مقابل 1.2 مليون 
جنيه استرليني )نحو 1،5 مليون دوالر(، وهو رقم 

قياسي للفنان الذى توفى سنة 1994.

» ماهيندرابارفاتا« ... 
مدينة مفقودة حتت غابة كمبودية

كشف فائدة القهوة في مكافحة 
مرض السكري  

»املوناليزا األفريقية« تباع بنحو
مليون استرليني فى مزاد بلندن

اكتشف علماء جامعة إيلينوي في أوربانا 
شامبني بالواليات املتحدة، أن قشور القهوة 
وقشور بذورها، حتتوي على مركبات الفينول 
املفيدة في مكافحة السمنة والنوع الثاني من 

مرض السكري.
ويفيد م��وق��ع MedicalXpress، بأن 
الباحثني استعرضوا، كيف انخفضت عملية 
االل��ت��ه��اب��ات عند معاجلة اخل��الي��ا الدهنية 
ل��ل��ف��ئ��ران مبستخلص ق��ش��ور ال��ق��ه��وة، فقد 
ق��ام اثنان من مركبات الفينول غير السامة 
للجسم – حمض البروتوكتيك وحمض الغال 
– بتحسني حساسية األن��س��ول��ني وعملية 

امتصاص الغلوكوز.
وتساهم اخلاليا الضامة واخلاليا الشحمية 
ف��ي اإلج��ه��اد التأكسدي واض��ط��راب عملية 
امتصاص الغلوكوز، عند وجود االلتهابات 

املرتبطة بالسمنة، ما يفاقم احلالة أكثر. وزرع 
الباحثون كال النوعني من اخلاليا معا لتتبع 
كيف تتفاعل مع بعضها. وعولج نبيت اخلاليا 

مبستخلصني وخمس مركبات الفينول.
ات���ض���ح م���ن ه����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة أن حمض 
البروتوكتيك وحمض الغال مينعان تراكم 
ال��ده��ون البيضاء في اخلاليا الشحمية عن 
طريق حتفيز عملية حتلل الدهون، وتتشكل 
ف��ي نفس ال��وق��ت خاليا األنسجة الشحمية 
البنية، التي تنتج احل��رارة من خ��الل حرق 
ال��ده��ون. وم��ع من��و اخل��الي��ا الشحمية تبدأ 
اخلاليا البلعمية في إفراز عوامل االلتهابات 
وتخفيض ع���دد امل��ي��ت��اك��ون��درا ف��ي اخل��الي��ا 
الدهنية، ما مينع حتلل الدهون. من جانبها 
توقف مركبات الفينول تأثير خاليا املناعة في 

اخلاليا الدهنية.

صمم باحثون ج��ه��ازا جديدا 
ميكن وضعه على جبني النائم 
لعالج الشخير من خالل االهتزاز 
عندما يتحرك املستخدم وينام 

على ظهره.
واب��ُت��ك��ر اجل��ه��از ال���ذي يعمل 
بالبطارية، ملساعدة األفراد الذين 
يعانون من توقف التنفس أثناء 
ال��ن��وم )OSA(، حيث ترتخي 
األن��س��ج��ة ال��رخ��وة ف��ي احل��ل��ق، 
ما ي��ؤدي إل��ى سد مجرى الهواء 
جزئيا والتسبب ف��ي الشخير 
وتوقف التنفس، ال��ذي ميكن أن 
يسد تدفق الهواء مل��دة 10 ثوان 
أو أكثر، ما يسبب األرق والتعب 

أثناء النهار.
وت��ش��ي��ر ال���ت���ق���دي���رات إل��ى 
أن ح���االت الشخير ت���زداد لدى 
األش��خ��اص، ال��ذي ينامون على 
ظ��ه��وره��م. ل���ذا، يتوقف اجلهاز 
املبتكر عن االهتزاز عندما يتنبه 

ال��ن��ائ��م ويغير وضعية النوم 
ليستلقي على جنبه.

ويبلغ قياس اجلهاز اجلديد 
نحو  4 سم مربع ويزن زهاء 14 
غراما )وزن البطارية الصغيرة(. 

ويتضمن مقياس تسارع - وهو 
ال��ن��وع نفسه م��ن التكنولوجيا 
امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال���س���ي���ارات 
الك��ت��ش��اف األع���ط���ال وإط����الق 
األكياس الهوائية، وفي الهواتف 

احمل��م��ول��ة الك��ت��ش��اف تغييرات 
احلركة.

وي��ع��م��ل ال��ت��س��ارع امل��وج��ود 
بالطريقة نفسها، حيث يكتشف ما 
إذا كان املستخدم ينام على جنبه 

أو ظهره. ويحتوي اجلهاز أيضا 
على أداة تبدأ باالهتزاز بأربعة 
مستويات متزايدة الشدة، عندما 
ينتقل النائم إلى وضعية النوم 

على الظهر ألكثر من 30 ثانية.
وأدت نتائج جتربة اجلهاز، 
ال��ت��ي أج���راه���ا ال��ب��اح��ث��ون في 
مستشفى جامعة Araba في 
إس��ب��ان��ي��ا، إل���ى ان��خ��ف��اض حالة 
انقطاع النفس بنسبة %31 في 
األس��ب��وع األول. وع���الوة على 
ذلك، وجدت الدراسة أن املرضى 
أعجبوا بفكرة أن اجلهاز خفيف 
ال��وزن وسهل االستخدام، وفقا 

ملجلة “طب اجلهاز التنفسي«.
وي��ت��م��ث��ل ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س 
لإلصابة ب� OSA، في السمنة 
ألن الدهون الزائدة حول الرقبة 
ميكن أن تزيد من الضغط على 
األنسجة الرخوة في الرقبة والفم 

واحلنجرة

ابتكار »منبه« يوضع على جبني النائم لوقف الشخير

alwasat.com.kw

24 ساعة 7 ماليني متابع في  جينيفر أنستون حتصل على 
انضمت النجمة العاملية جينيفر أنستون، 
رسميا إلى إنستجرام ، حيث دشنت حسابا رسميا 
لها، وفى أقل من 24 ساعة وصل عدد متابعيها 
على إنستجرام إلى 7 ماليني منذ إطالق حسابها 
رسميا، ون��ش��رت جينيفر لوبيز، أول ص��ورة 
على حسابها، ص��ورة جتمعها بأبطال مسلسل 

»Friends«، وق��د حصدت ال��ص��ور أكثر م��ن 9 
مليون اليك .

وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال املسلسل 
الذى عرض قبل 25 عاما وهو املسلسل الذى يحمل 
العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من املتابعني 

فى تسعينيات القرن املاضى.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة 
من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال 
محفوًرا فى عقول الكثيرين، وضم أبطاالً كثيرين 
أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا 
ك���ودرو وديفيد شومير وم��ات ل��وب��الن وماثيو 

بيرى.
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أعلنت وكالة “ناسا” عن موعد املهمة 
التي ستخرج فيها رائدتان تابعتان لها 
إلى الفضاء املفتوح، لتكون هذه املهمة 

هي األولى من نوعها في التاريخ.
وق��ال بيان ص��ادر عن الوكالة “إن 
موعد خروج رائدتي الفضاء، كريستينا 
ك���وك، وجيسيكا م��ائ��ي��ر، م��ن احملطة 
الفضائية الدولية إلى الفضاء املفتوح قد 

تغير من 21 إلى 17 أكتوبر اجلاري«.
وتشير البيانات ال��واردة على موقع 
“ناسا” اإللكتروني إلى أن املهمة التي 

ستخرج فيها ال��رائ��دت��ان إل��ى الفضاء 
املفتوح ستخصص الستبدال وح��دة 
شحن وتفريغ البطاريات التابعة لنظام 
الطاقة املوجود في القسم األمريكي من 

احملطة الفضائية الدولية.
روس��ي��ا ت��رس��ل روب��وت��ات م��ن نوع 

جديد إلى القمر
وكانت “ناسا” قد خططت في وقت 
سابق إلرسال رائدتي الفضاء، كريستينا 
كوك، وآن ماكلني، في مهمة إلى الفضاء 
املفتوح لتكونا أول رائدتني تخرجان معا 

في مثل تلك املهمات، وك��ان املخطط أن 
تخرجا من احملطة في مارس الفائت، لكن 
العملية ألغيت حينها بسبب عدم توفر 

بزة فضائية مناسبة ملاكلني.
ويوجد على منت احملطة الفضائية 
الدولية حاليا عدة رواد هم: الروسيان، 
أل��ك��س��ن��در س��ك��ف��ورت��س��وف، وأول��ي��غ 
س��ك��ري��ب��وت��ش��ك��ا، ورواد “ناسا”، 
كريستينا ك���وك، وجيسيكا مائير، 
وأن�����درو م���ورغ���ان، ورائ����د ال��ف��ض��اء 

اإليطالي، لوكا بارميتانو.

للمرة األولى .. امرأتان معًا إلى الفضاء املفتوح

تبحث ش��رك��ة ل��ل��روب��وت��ات ع��ن وجه 
إنساني الستخدامه بروبوتاتها اجلديدة، 
وستدفع ملقدم الطلب الناجح 100000 
جنيه إسترلينى، إذ تبحث عن وجه “لطيف 
وودود”، وال��ذى سيتم استخدامها لكبار 

السن.

ووف��ق��ا مل��وق��ع “ميرور” البريطانى، 
طلبت شركة الروبوتات من إحدى املواقع 
ال��ع��ون ملساعدتها ف��ى العثور على هذا 
الشخص، وقال متحدث باسم املوقع: “فى 
ه��ذه املرحلة، ال ُيسمح لنا مبشاركة أى 
تفاصيل أخرى حول املشروع، لكننا نأمل 

أن يتصل شخص لديه الوجه الصحيح، 
إنها فرصة مرة واحدة فى العمر للشخص 
املناسب؛ دعونا نأمل أن نتمكن من العثور 

عليهم. »
وأضاف: “نحن نعلم أن هذا طلب فريد 
للغاية، وم��ن احملتمل أن يكون تسجيل 

ال��ت��راخ��ي��ص ع��ل��ى وج��ه��ك ق����راًرا كبيًرا 
للغاية.«

م��ن امل��ق��رر أن تدخل ال��روب��وت��ات حيز 
اإلن��ت��اج ال��ع��ام املقبل وس��ت��ك��ون متاحة 
بسهولة للجمهور، مت انتقاد الطلب بشدة 

على موقع تويتر.

100 ألف استرلينى شركة تبحث عن شخص مبالمح روبوت مقابل 
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