
اكتشف باحثون يدرسون أنقاض مدينة 
Çatalhöyük، ال��واق��ع��ة وس��ط تركيا 
احلديثة، أدلة على أن السكان ركبوا ذات 

يوم أسنانا بشرية كمجوهرات للزينة.
وعثرت مجموعة من علماء اآلث��ار على 
3 أس��ن��ان بشرية محفوظة ج��ي��دا، أثناء 
التنقيب في موقع Neolithic، وهو أحد 

مواقع التراث العاملي لليونسكو.
ويعود تاريخ األس��ن��ان املكتشفة إلى 
ع��ام 6500 قبل امل��ي��اد، وأظ��ه��رت اثنتان 
منها عامات على إع��ادة تشكيلها بشكل 
مخروطي وإحداث ثقب فيها، الستخدامها 

كحلي.
ويعتقد فريق البحث أن األسنان تعود 

إلى بالغني في منتصف العمر، حيث جرى 
اقتاعها بعد امل��وت، وفقا لتقارير مجلة 

“فوربس”.
وق��ال سكوت دي ه���ادوو، الباحث في 
جامعة كوبنهاغن: “تشير هذه االختيارات 
املادية، ون��درة تنفيذها عموما، إلى قيمة 

رمزية أعمق”.
ويقول العلماء إن ه��ذه هي أول حالة 
موثقة ألس��ن��ان إن��س��ان، يجري تعديلها 
لتحويلها إل���ى م��ج��وه��رات ومقتنيات 

زخرفية.
وف��ي ح��ني أظ��ه��رت األب��ح��اث السابقة 
اس��ت��خ��دام أس��ن��ان احل��ي��وان��ات كأجسام 
زخرفية، ف��إن األسنان البالغة قد يكون 

ل��ه��ا أه��م��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة خ��اص��ة ب��ني سكان 
.Çatalhöyük

وف�����ي ال���������ذروة، ب���ل���غ ع�����دد س��ك��ان 
Çatalhöyük زه��اء 8 آالف ف��رد، ممن 
عاشوا في ظروف “استثنائية” ومارسوا 
نشاطات غريبة نوعا م��ا، وفقا لكارك 
سبنسر الرسن، عالم األنثروبولوجيا من 

جامعة والية أوهايو.
وعندما بدأ املناخ في التغير مع ارتفاع 
درجات احلرارة في املنطقة، على مدار عدة 
مئات من السنني، بدأت املدينة تفقد أعدادا 
من سكانها بسبب قلة احملاصيل واملوارد 
النادرة، قبل أن يتم التخلي عنها في عام 

5950 قبل املياد.”

في تركيا .. »مجوهرات«
من أسنان بشرية!

مصر.. افتتاح مقبرتني 
فرعونيتني بالهرم

افتتحت وزارة اآلثار املصرية مقبرتي إيدو 
وق��ار باجلبانة الشرقية مبنطقة آث��ار الهرم 

للزيارة بعد االنتهاء من أعمال الترميم بهما.
ي��أت��ي ذل��ك بالتزامن م��ع إغ���اق مقبرتي 
“سشم نفر الرابع” و”خوفو خف إف” للبدء 
في أعمال الترميم بهما، حيث تتبع وزارة 
اآلث���ار سياسة عملية فتفتح بعض املقابر 

للزيارة مقابل إغاق أخرى للترميم.
وأوضح مدير عام منطقة آثار الهرم، أشرف 
محيي ال��دي��ن، أن أعمال الترميم في مقبرة 
ق��ار شملت تنظيف املقبرة بالكامل تنظيفا 
ميكانيكيا، وتدعيم سقفها عند املدخل، وملء 
الفجوات املوجودة باجلزء العلوي من جدران 

الصالة الرئيسية.
وت��ق��ع ه���ذه امل��ق��ب��رة ش���رق ال��ه��رم األك��ب��ر 
باجلبانة الشرقية، وهي مقبرة منحوتة في 

الصخر، يعود تاريخها لألسرة السادسة من 
الدولة القدمية، لعهد امللك بيبي األول، ومن 
ألقاب صاحب املقبرة املشرف على مدينتي 
خوفو ومنكاورع الهرميتني، مفتش الكهنة 
املطهرين لهرم خفرع واملشرف على هرم بيبي 

األول.
أما بالنسبة ملقبرة إيدو، فأشار محيي الدين 
إلى أنها خضعت للتنظيف امليكانيكي ومتت 
تقوية بعض األجزاء في السقف، كما مت تدعيم 
وتقوية األجزاء الضعيفة لقوالب الطوب اللنب 

بالصالة اخلارجية للمقبرة.
وتقع هذه املقبرة بجانب نظيرتها السابقة، 
وت��ع��ود ل��ذات ال��ت��اري��خ، وصاحبها ه��و ابن 
ق��ار وم��ن وظائفه الكاهن بهرم بيبي األول 
واملشرف على الكتبة ومفتش الكهنة املطهرين 

لهرمي خوفو وخفرع

وجدت دراسة جديدة أن الصيام الدوري 
قد ميد في عمر املرضى، الذين يعانون من 

مشكات في القلب.
وي��ن��ط��وي امل��ف��ه��وم امل���ع���روف باسم 
“الصيام املتقطع”، على وق��ف تناول 
الطعام أو الشراب لغالبية اليوم، إن لم 

يكن طوال اليوم.
ووج��د الباحثون أن امل��رض��ى، الذين 
خضعوا لعملية قسطرة لعاج مشكلة في 
القلب واألوعية الدموية، ومارسوا الصيام 
املتقطع، عاشوا فترة أطول مقارنة بأولئك 

الذين لم يصوموا.
وت���وص���ل ف��ري��ق ال��ب��ح��ث م���ن معهد 
Intermountain Healthcare للقلب، 
في والية أوتا األمريكية، إلى أن املرضى 
الذين مارسوا الصيام املتقطع، كانوا أقل 

عرضة لتشخيص اإلصابة بقصور القلب.
وأج���رى ال��ف��ري��ق أب��ح��اث��ا سابقة على 
م��رض��ى ال��س��ك��ري، ووج����د أن م��ع��دالت 
اإلصابة بأمراض القلب التاجية، كانت أقل 

لدى أولئك الذين مارسوا الصيام املتقطع.
وتشير النتائج إل��ى أن آث��ار األم��راض 
املزمنة، التي تتطور على مدى عقود، تخف 

من خال الصيام.

وقال الباحث الرئيس الدكتور بنجامني 
هورن، مدير علم األوبئة الوراثية القلبية 
واجلينية في املعهد: “إننا جنري أبحاثا 
على الصيام لفترة طويلة باستخدام نهج 
مماثل. أردن��ا أن ن��رى ما إذا ك��ان الصيام 
هو السمة احملددة املسؤولة عن انخفاض 

معدالت الوفيات”
وفي الدراسة، أجرى الباحثون مقابات 
م��ع أك��ث��ر م��ن 2000 م��ري��ض خضعوا 

لقسطرة القلب، بني عامي 2013 و2015.
وسأل الباحثون املرضى عما إذا كانوا 
ميارسون الصيام املتقطع بانتظام أم ال، ثم 

تابعوا حاالتهم.
ووجد الباحثون أن الصائمني املنتظمني 
لديهم م��ع��دالت ب��ق��اء أع��ل��ى، وك��ان��وا أقل 
عرضة لإلصابة بقصور ف��ي القلب من 

أولئك الذين لم يصوموا.
وقالوا إن الصيام قد يعزز عدد خايا 
الدم احلمراء لدى املريض، بينما يخفض 
الصوديوم، وكاهما يقلل من خطر اإلصابة 

بتدهور صحة القلب.
وقال الدكتور هورن: “يستغرق الصيام 
زه��اء 12 ساعة لتفعيل اآلل��ي��ة ه��ذه في 
اجلسم. لذا فإن الصيام ملدة 24 ساعة مرة 
واحدة في الشهر يدرب اجلسم على تفعيل 

هذه اآللية”.
وبالنسبة للدراسات املستقبلية، يخطط 
الفريق للنظر في اآلثار اجلسدية للصيام، 
على مستويات الكوليسترول املرتفعة، 

والتأثيرات النفسية على الشهية.
ومع ذلك، الحظ الباحثون أن مجموعات 
معينة- مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ن��س��اء احل��وام��ل 
واألطفال الصغار وكبار السن- وأولئك 
ال��ذي��ن خضعوا لعمليات زرع األعضاء 
والذين يتناولون عقاقير لألمراض املزمنة، 

يجب أال يصوموا.

24 ساعة مرة واحدة شهريًا »يطيل« عمر مرضى القلب! الصيام 

alwasat.com.kw

حتذير طبي من مخاطر »مقلقة« لـ»فراش الريش«
حني يخلد الناس إلى النوم، ال يولون اهتماما 
كبيرا في العادة للمكونات املوجودة داخل الوسادة 
أو الغطاء، لكن هذا األمر قد تكون له عواقب صحية 
خطيرة. وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” 
البريطانية، عن خبراء في الصحة، ف��إن الفراش 
املصنوع من الريش قد يصيب النائم بالتهاب خطير 

في الرئة، والسبب في ذلك، هو أن النائم يستنشق 
ع��ددا كبيرا م��ن جزيئات الغبار التي تستوطن 
الفراش. وتؤدي هذه العادة إلى حساسية مفرطة في 
الرئة، وتظهر أعراض مزعجة من قبيل التعرق ليا، 

والسعال اجلاف، إلى جانب صعوبة في التنفس.
وفي حال لم يقلع الشخص النائم عن هذا الفراش، 

فإن الرئة قد تصاب بضرر ال ميكن التخلص منه، 
حتى وإن خضعت لعاج طبي.

وأورد تقرير منشور ف��ي مجلة »BMJ«، أن 
األطباء يسألون املرضى في الغالب حول ما إذا كانوا 
يربون حيوانات داخل البيت، لكنهم قد ال ينتبهوا 

إلى مسألة الريش املوجود في الوسادة أو الغطاء.
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موسيقي يعزف على البيانو
أثناء إجراء جراحة في دماغه

أج��رى أط��ب��اء إيطاليون عملية جراحية 
متطورة لدماغ موسيقي عاشق للجاز أمتعهم 

بعزفه على البيانو أثناء إجرائهم العملية له.
وتساعد التقنية املطورة، التي يطلق عليها 
اس��م “جراحة الدماغ الواعي”، األطباء في 
ع��اج أورام ال��دم��اغ ون��وب��ات ال��ص��رع دون 
اإلض���رار باملناطق املسؤولة عن ال��رؤي��ة أو 

الكام أو احلركة، عن طريق اخلطأ.
وي��ظ��ل امل��رض��ى واع���ني أث��ن��اء العملية، 
ومي��ك��ن��ه��م ال����رد ع��ل��ى األس��ئ��ل��ة، م��ا يسمح 
للجراحني مبعرفة أن��ه��م يعاجلون اجل��زء 

الصحيح من الدماغ.
ومت��ّك��ن م��ري��ض م���درس للموسيقى، في 
مستشفى “موريزيو بوفاليني” في تشيزينا، 
وسط إيطاليا، من عزف العديد من األحلان 

على البيانو أثناء عملية إزالة ورم سرطاني 
م��ن دم��اغ��ه. وق���ال رئ��ي��س ق��س��م األع��ص��اب 
في امل��رك��ز، الدكتور لويجينو توساتو، إن 
اجل��راح��ة امل��ع��ق��دة و”االستثنائية” كانت 
ناجحة. وأوض��ح أن الطريقة املختارة هي 
أفضل خيار إلنقاذ حياة املريض، مع ضمان 
احلفاظ على “مهاراته الفنية واملوسيقية”، 
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه. جت���در اإلش����ارة إل���ى أن 
العمليات العصبية التي يخضع لها املرضى 
وهم مستيقظون، أصبحت أكثر شعبية في 
أنحاء مختلفة من العالم. وفي العام املاضي، 
عزف موسيقي اجلاز اجلنوب إفريقي، موسى 
مانزيني، على الغيتار أثناء إج��راء جراحة 
في دماغه. واختار البقاء مستيقظا من أجل 

احلفاظ على حركات أصابعه.

أقمار »العمالق األزرق« ترقص 
لتجنب االصطدام ببعضها

يعرف نبتون بأنه أبعد كوكب عن األرض في نظامنا الشمسي، 
حيث يبعد عنا أكثر من 2.7 مليون ميل، ما يعني أنه أحد أقل العوالم 

استكشافا من قبل العلماء.
وكشف الكوكب األزرق العماق عن مدارات غريبة يحملها اثنني من 

أقماره، لم يسبق لها مثيل في النظام الشمسي أو حتى خارجه.
ووجد فريق من العلماء في وكالة الفضاء األمريكية ناسا، أن اثنني 

من أقمار نبتون “يجب عليها “الرقص” لتجنب االصطدام ببعضهما.
وت��دور األق��م��ار املعروفة باسم “نياد” )Naiad( و”ثاالس” 
)Thalass( على بعد 1150 ميا فقط عن بعضها )1850 كيلومترا(، 
ولكن لها م��دارات منسقة متاما، ما يعني أن��ه عند م��رور أي منهما 
باآلخر، ستفصل بينهما مسافة 2200 ميل تقريبا )3450 كيلومترا( 

باتباع ما يسميه علماء ناسا “رقصة التجنب”.
وف��ي ه��ذا الرقص الكوني، يحوم “نياد” ح��ول “نبتون” كل 7 
ساعات، في حني يأخذ “ثاالس” املسار اخلارجي ليستغرق 7.5 

ساعات حتى يدور حول العماق األزرق.
ويتبع م��دار “نياد” منطا متعرجا غريبا، لم تره ناسا من قبل، 
وميكن رؤية هذا القمر وهو مير أسفل وأعلى “ثاالس” خال مداره 

املائل بنحو 5 درجات مقارنة بجاره “ثاالس”.
وأوضحت عاملة الفيزياء، مارينا بروزوفيتش، من مختبر الدفع 
النفاث التابع لوكالة ناسا، والتي قادت الدراسة: “نشير إلى هذا 
النمط املتكرر بأنه رنني )ظاهرة فيزيائية مييل من خالها النظام 
الفيزيائي إلى االهتزاز بأقصى شدة(. هناك العديد من األنواع املختلفة 
من الرقصات التي ميكن أن تتبعها الكواكب واألقمار والكويكبات، لكن 

هذا لم يسبق له مثيل من قبل”.
وينتمي كل من “نياد” و”ثاالس” إلى 14 قمرا تدور حول نبتون، 
أبعدها قمر “نيزو” )Neso(، الذي ميلك مدارا بيضاوي الشكل، على 
بعد 46 مليون ميل تقريبا من نبتون، حيث يستغرق إكمال دورانه 

حول الكوكب 27 عاما.
ويعتقد العلماء أن أقمار “نياد” و”ثاالس” حصا على مداراتهما 

.)Triton( ”الغريبة بفضل قمر نبتون العماق “تريتون

سنابشات تتخذ إجراء جديدًا 
لـ»مكافحة التضليل«

ب����دأت س��ن��اب��ش��ات ات��خ��اذ 
إجراء جديد من أجل “مكافحة 
التضليل” على شبكتها، ال سيما 
ف��ي ظ��ل االستغال السياسي 
لوسائل التواصل االجتماعي 

بأكثر من دولة في العالم.
وت��دق��ق شبكة سنابشات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي اإلع��ان��ات 
السياسية املنشورة عبرها، 
للتأكد من ع��دم انطوائها على 
كذب أو تضليل، وفق ما أكدت 
م��ج��م��وع��ة “سناب” امل��ال��ك��ة 

للخدمة، االثنني.
 وبالتالي فإن هذه اخلدمة 
احملببة لدى املراهقني لم تعتمد 

استراتيجية فيسبوك التي 
ت��س��م��ح ب��أك��ث��ري��ة اإلع��ان��ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ح��ت��ى ف���ي ح��ال 
انطوائها على ك��ذب، وال تلك 
املعتمدة من تويتر التي تعتزم 
حظر ه��ذه اإلع��ان��ات بالكامل 

تقريبا.
وق����ال رئ��ي��س س��ن��اب��ش��ات 
ومديرها العام إيفان شبيغل، 
في مقالة نشرتها “سي أن بي 
سي”: “ندقق بكل اإلعانات 

مبا فيها السياسية«.
 وأض��اف املدير الشاب: “ما 
نحاول فعله هو إيجاد موقع 
ل��إلع��ان��ات ال��س��ي��اس��ي��ة على 

منصتنا، خ��ص��وص��ا لكوننا 
نطال ع��ددا كبيرا من الشباب 
واألش����خ����اص ال���ذي���ن ب��ات��وا 

مخولني االقتراع حديثا«.
 وتابع: “نريد أن يتمكنوا 
م���ن االن���خ���راط ف���ي ال��ن��ق��اش 
ال��س��ي��اس��ي، لكننا ل��ن نسمح 
بأمور مثل التضليل في هذه 

اإلعانات«.
 وحت����ظ����ر س���ن���اب���ش���ات 
اإلعانات السياسية املضللة أو 
الكاذبة، كما لديها فريق مكلف 
التدقيق في الرسائل املدفوعة 
للتأكد من أنها ال تخترق قوانني 

الشبكة االجتماعية.

146 ثغرة أمنية خطيرة في    
تطبيقات الهواتف الرخيصة

 Kryptowire كشفت شركة
ل��ألب��ح��اث األم��ن��ي��ة ع��ن خلية 
ج���دي���دة م���ن األن��ش��ط��ة ال��ت��ي 
يحتمل أن تكون ضارة من خال 
التطبيقات املثبتة مسبقا على 

هواتف أندرويد الرخيصة.
ووج�������دت ال���ش���رك���ة ف��ي 
األب��ح��اث التي متولها وزارة 
األم����ن ال��داخ��ل��ي األم��ري��ك��ي��ة، 
تطبيقات تسجل األص���وات 
س��را وت��ق��وم بتغيير إع���دادات 
الهواتف دون إذن املستخدم 
وح��ت��ى أن��ه��ا مت��ن��ح أذون����ات 
جديدة دون موافقة املستخدم. 
واعتادت Kryptowire على 
إص��دار تفاصيل عن تهديدات 
األم��ان املنتشرة بشكل سنوي 
تقريبا، ويعد التقرير الصادر 
م��ؤخ��را أح��دث��ه��ا، وال���ذي عثر 
على 146 نقطة ضعف جديدة 
ف��ي ال��ه��وات��ف ال��ت��ي ينتجها 
29 ُمصنعا، باستخدام أداة 
ج��دي��دة تقوم مبسح البرامج 
املثبتة مسبقا بحثا عن نقاط 
الضعف دون احلاجة إلى جهاز 
الهاتف الفعلي. وعندما سئل 

عما ميكن أن يضع ح��دا لهذا 
النظام الضار للبرامج التي يتم 
إنتاجها بثمن بخس واخلطيرة 
ف��ي كثير م��ن األح��ي��ان، أش��ار 
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لشركة 
Kryptowire، أجنيلوس 
ستافرو، إلى ضرورة مساءلة 
غ��وغ��ل ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د لهذه 

املنتجات.
وأضاف ستافرو في رسالة 
بالبريد اإلل��ك��ت��رون��ي: “يجب 
ع��ل��ى امل��ش��رع��ني وواض���ع���ي 
السياسات مطالبة الشركات 
باملسؤولية عن تعريض أمن 
امل��س��ت��خ��دم��ني وم��ع��ل��وم��ات��ه��م 

الشخصية للخطر”.
وف���ي رده����ا، ق��ال��ت غ��وغ��ل: 
“نحن نقدر عمل مجتمع البحث 
ال���ذي يتعاون معنا إلص��اح 
مشاكل مثل هذه والكشف عنها 

بطريقة مسؤولة.
وتشكل التطبيقات املثبتة 
مسبقا تهديدا كبيرا لألمان، 
حيث تتمتع عادة بحرية أكبر 
في العمل على هاتف املستخدم 
م��ق��ارن��ة ب��أن��واع التطبيقات 
األخرى، وقد يكون من الصعب 
على املستخدم إزالتها، ما يعني 
أن هذه املشكلة ال ميكن حلها في 

الوقت احلالي.


