
عرثت بعثة �آثار �إ�سبانية يف م�رص على مومياء 
د�خ��ل تابوت خ�سبي ملون يعود �إىل �لفرتة بني 
عام��ي 1075 و664 قب��ل �ملي��اد، وذل��ك يف 

�أعمال تنقيب جنوب م�رص.
�لبعث��ة  �إن  �مل�رصي��ة  �لآث��ار  وز�رة  وقال��ت 
�لغرب��ي ملدين��ة  �ل��ر  �لعامل��ة يف  �لإ�سباني��ة 
�لأق���رص جنوب م�رص عرثت عل��ى مومياء "يف 
حال��ة جيدة ج��د�ً" د�خل مق��رة فرعونية تعود 
قب��ل  و664   1075 عام��ي  ب��ني  �لف��رتة  �إىل 

�ملياد. 
ووفق��ًا لبيان �ل��وز�رة، فقد ُعرث عل��ى �ملومياء 
ملفوفة بالكتان �ملخلوط باجلب�س، �أو ما يطلق 
علي��ه "�لكرتوناج"، د�خ��ل تابوت خ�سبي ملون 
ومدفونة بالقرب من معبد يعود �إىل فرتة �مللك 

�ملحارب "حتتم�س �لثالث". 
كم��ا قالت �ل��وز�رة �إن �ملقرة قد تعود ل�سخ�س 
م��ن �لنباء يدع��ى )�آمون رع ن��ف( حامل لقب 

"خادم �مللك". 
وقال��ت م��رمي �سيك��و �ألفاري��ز، رئي�س��ة �لفري��ق 

�لأثري �لإ�سباين، �إن �ملومياء مزينة "بكثري من 
�لنقو�س �مللونة �لتي جت�س��د رموز�ً دينية تعود 
�إىل م���رص �لقدمي��ة، مثل �لآله��ة "نفت�س" وهي 
تن���رص جناحيها �إىل جانب �أبن��اء �لإله حور�س 

�لأربعة". 
وت�س��ري �لأدل��ة �ملبدئي��ة للتحني��ط يف م���رص 
�لقدمي��ة �إىل �أن ممار�سة طق�س لف جثث �ملوتى 
للحف��اظ عليه��ا بع��د �لوف��اة يع��ود �إىل ف��رتة 

4500 قبل �ملياد. 
هذ� وتزخر مدينة �لأق�رص، �لو�قعة على �سفتي 
نهر �لنيل، بالكثري من �ملعابد و�ملقابر �ملبنية 
يف ع�س��ور �لفر�عنة. كما تعت��ر �ملدينة موقعًا 
رئي�سي��ًا لقط��اع �ل�سياحة يف م�رص �ل��ذي تاأثر 
نتيجة حالة �نعد�م �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�لعنف 
منذ ثورة عام 2011 �لتي �أ�سفرت عن �لإطاحة 

بنظام حكم �لرئي�س �لأ�سبق ح�سني مبارك.

11 جورنال بوك Thu. 24 Nov. 2016 issue no 230
الخميس 24 تشرين الثاني 2016 العدد 230

   تو�س��ل علماء �إىل �إنتاج �أمع��اء ت�سبه �أمعاء �لإن�سان، مكونة 
م��ن خاي��ا جذعي��ة جنيني��ة، يف تق��دم علم��ي يتي��ح در��سة 
�لأمر����س يف �جلهاز �له�سمي و�ختب��ار عاجات جديدة لها، 

ورمبا زرع هذه �لأع�ساء يف �مل�ستقبل.
وهذه �لمعاء �ل�سغرية �لتي �سممها �لباحثون مزودة بجهاز 
ع�سب��ي خا�س بها، خافًا ملا كانت عليه �لأجيال �لأوىل من 

�لأن�سجة �له�سمية �مل�سممة يف �ملختر�ت.
ون���رصت نتائج هذه �لأعمال �لتي قام بها باحثون �أمريكيون 
يف م�ست�سف��ى �سين�سينات��ي لاأطفال وباحث��ون فرن�سيون يف 

معهد "�ن�رصم"، 
�ن �لأمعاء جزء من �جلهاز �له�سمي مطوي د�خل �جل�سم بحيث 
�أن��ه لو فتح ميكن �أن يغطي م�ساحة ملعب��ي كرة قدم. وتنت�رص 
�أمر����س كثرية �سببها �ل�سطر�بات يف �لأمعاء، ويوؤدي �خللل 
يف عمله��ا �ىل تقل�س��ات يف �لع�سات �له�سمي��ة ت�سبب �آلمًا 
و�إ�سه��اًل �و �إم�ساك��ًا، ويف بع���س �حلالت �ل�سدي��دة ميكن �أن 

ي�ساب �ل�سخ�س بان�سد�د معوي يتطلب عملية جر�حية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

�لطفل �لعر�قي.
د �سالح �ل�سحن

مل يك��ن يف برنامج �حلياة �ليومية �ي موؤ�رص لاهتمام بالطفل 
م��ن �لناحي��ة �لرتبوي��ة و�لثقافي��ة و�ل�سحي��ة و�لرتفيهية على 
�مل�ستوى �حلكومي و�خلا�س..با�ستثناء دور �ملد�ر�س �حلكومية 
و�لهلية يف �لتعلي��م وبع�س �ملوؤ�س�سات �لطبية..ذلك ما يك�سف 
حج��م ماأ�ساة �ل�سورة �لتي يتجلى بها �لطفل �لعر�قي وحرمانه 
�لكثري م��ن حقوق �لرتبية و�لثقاف��ة و�لت�سلية ��سافة �ىل حتمل 
�أهل��ه كاه��ل تاأم��ني �ملاب���س و�لغ��ذ�ء �خلا���س ب��ه و�للعاب 

وم�ستلزمات �لطفل �ل�رصورية.
ومم��ا يج��ب �ل�س��ارة �لي��ه هن��ا �ن دور �ملوؤ�س�س��ات �لثقافي��ة 
و�لرتفيهي��ة للطف��ل يك��اد يكون �سئي��ا مب�ست��وى �لطموح..مع 
كرثة �ملوؤ�س�سات �لتي تهتم وتتباكى على دعم �لعام و�لثقافة 
و�لفن��ون وباأغر����س جلية..فق��د غاب��ت �لر�م��ج �لتلفزيوني��ة 
�لرتفيهي��ة و�لتعليمي��ة و�لرتبوي��ة م��ن �لقن��و�ت �لتلفزيوني��ة 
�حلكومي��ة و�لقنو�ت �خلا�سة..ومل تعد �غلب �لقنو�ت �ملحلية �ن 
ت�س��ع يف دورتها �لر�جمي��ة �ي برنامج م�سمم للطفل �لعر�قي 
ويحمل م�ستويات عليا يف �لعد�د و�لخر�ج �ي �سكا وم�سمونا 
وبتجاه��ل و��س��ح ولأ�سب��اب ل عاقة له��ا بالظ��روف �لمنية 
�و �جل��دوى �لنتاجي��ة  �ل�سعب��ة ول بامل�ست��وى �لقت�س��ادي 
للقناة..وكذل��ك �ختف��ت درج��ة �لهتم��ام بالطف��ل �لعر�قي يف 
�ل�سيا�س��ة  يف  تتاأل��ق  ور�ح��ت  �ملحلي��ة  و�ملج��ات  �ل�سح��ف 
و�ل�سوؤون �حلزبي��ة و�لنتخابية و�خلدمية و�لعمل على جتميلها 
وترغيبه��ا مبو��سيع فنية و�سياحية وم��ا يحمله �لنرتنيت من 

�خبار �لثارة و�لت�سويق حتى م�رصح �لطفل مل يعد متوهجا.
نع��م با�ستثن��اء �لطف��ل �لعر�ق��ي ل نع��رف م��ن ور�ء جتاه��ل 
�لهتم��ام بالطفل..وحتى منظمات �ملجتم��ع �ملدين مل ت�رصف 
�جلهد �لكب��ري و�لمكانيات �لعالية لاهتمام بالطفل من جميع 

�جلو�نب .
ما عد� بع�س �ملحاولت �ليجابية �لقليلة �لتي مل ت�سد �حلاجة..
فالطف��ل �لعر�ق��ي بحاجة �ىل تاأمني ك��ل م�ستلزمات �حلياة من 
�لغ��ذ�ء و�ل�سح��ة و�ملاب���س وو�سائ��ل �لرتفيه و�جه��زة �لتعليم 
و�لرتبية �حلديثة و �ل�سحيحة ومبا يو�كب �لع�رص ويحافظ على 

�لقيم و�ملفاهيم �لرتبوية و�لخاقية �ل�سليمة.
وله��ذ� نطالب بدعم كل �ملوؤ�س�سات �خلا�سة بالطفل وتاأمني كل 
م�ستلزمات نهو�سه��ا وتطورها ورفع م�ستوى �د�ء �خت�سا�سها 
علمي��ا ومعرفي��ا وثقافي��ا وفني��ا وريا�سي��ا وروحي��ا ونف�سيا 
وغريه��ا وبالق��در �ل��ذي ي�سعى لتطوي��ر قدر�ت �لطف��ل ورعاية 
مو�هب��ه وتنميتها مع تاأمني كل و�سائل �حلياة ومتطلباتها يف 

�لعي�س بعز ورفعة وباأجو�ء تربوية د�فئة .
�لطف��ل �لعر�ق��ي ثم��رة يانعة علين��ا �ن ن�سقيها مب��اء �لهتمام 

و�لرعاية.

اجمل تعليق على الفيسبوك
لكل �سيء يف �حلياة نقطة .

ثم �سطر جديد 

النظام الغذائي
 المتنوع يحميك من نقص الحديد

وفاة  شاعر 
الغربة  مالرو

لماذا القاضي
 الهندي يكسر قلمه عند الحكم 

   �أو�سح �ملعهد �لأملاين لأبحاث �لتغذية �أن �أعر��س نق�س �حلديد تتمثل يف 
�لإجه��اد و�لتعب و�لدو�ر وت�ساق��ط �ل�سعر. غري �أن �تباع نظام غذ�ئي متو�زن 

ومتنوع ميكن �أن يجنب �ملرء �لتعر�س لنق�س �حلديد يف �لدم.
ون�س��ح خر�ء �ملعه��د �لأملاين بتن��اول �لأطعمة �لغنية باحلدي��د، حيث تعد 
�للح��وم و�لبقوليات م��ن �أف�سل م�سادر �حلديد. وم��ن �لأف�سل �أن يتم �جلمع 
ب��ني م�سادر �حلدي��د و�لأطعمة �لتي حتتوي على فيتام��ني "ج" مثل ع�سري 

�لليمون �أو �ل�سلطة مع �رص�ئح �للحم.
و�أو�س��ى �ملعهد �لأملاين بتن��اول �لقهوة و�ل�ساي �لأ�سود بعد فرتة من تناول 
�لأطعم��ة �ملحتوية على �حلديد، عاوة على �أن هناك بع�س �لأدوية حُتد من 
�مت�سا���س �حلديد يف �لدم مثل �لأ�سري��ن �أو �لأدوية �مل�سادة للحمو�سة �أو 

مركبات �لكال�سيوم و�ملاغن�سيوم. 
�أ�سباب و�أعر��س

و�أ�س��ار �خل��ر�ء �لأملان �إىل �أن��ه قد ل تظهر �أي��ة �أعر��س لنق���س �حلديد، �إل 
�أن �لأعر����س �لتقليدية تتمث��ل يف �لإجهاد و�لتعب و�سي��ق �لتنف�س، �لدو�ر، 
وقل��ة �لرتكيز. ومن �سم��ن �لأعر��س �ملميزة لنق�س �حلدي��د �سحوب �لب�رصة 

و��سطر�بات منو �لأظافر، وت�ساقط �ل�سعر.

ف��ى مثل ه��ذ� �ليوم ع��ام1976 توفى �ندرية مال��رو �ساعر 
�لغرب��ة و �لن�س��ال وموؤل��ف رو�يات �لغ��ز�ة ق��در �لن�سان و 

�حلرية و �لمل.
�حتل��ت �ل�س��ني �ل�سعبي��ة مقع��د باده��ا فى جمل���س �لمن 
كع�سو د�ئ��م �ل�سني، ب�سفتها ع�سو� د�ئما فى جمل�س �لأمن 
�ل��دويل، ظلت تنف��ذ �لق��ر�ر�ت �ملعنية �ل�س��ادرة من جمل�س 

�لأمن �لدويل ب�سورة جدية وم�سوؤولة. وبا �إ�ستثناء .
فى مثل هذ� �ليوم 1974

ب��د�أت �لقمة �لمريكي��ة �ل�سوفيتية ب��ني �لرئي�سني �لمريكى 
جري�ل��د ف��ورد و �لرو�س��ى وليوني��د بريجيني��ف �عمالها فى 
مين��اء فاديف�ستوك على �ملحيط �لهادى لبحث ق�سايا �حلد 

من �ل�سلحة �ل�سرت�تيجية.
فى مثل هذ� �سنة1961

�عل��ن �لرئي���س �مل���رصي جم��ال عب��د �لنا���رص تاأمي��م ك��ل 
ممتلك��ات �لجانب ومين��ع دخول �لفرن�سي��ني �ىل م�رص بعد 

�عتقال �ربعة منهم بتهمة �لتج�س�س و�لتاآمر عليه.

من��ذ عهد �حلك��م �لريطاين، �تبع �لعديد م��ن �لق�ساة �لهندي��ني هذه �لعادة 
�لغريب��ة يف ك�رص �لقلم بعد نط��ق حكم �لإعد�م على �ملته��م، و�أ�سبحت هذه 
�لع��ادة تنت���رص يف بع�س �لباد �لأخرى. لكن ه��ل تعلم ملاذ� يفعل �لقا�سي 

ذلك؟
�لعدي��د من �لأ�سباب ف���رصت قيام �لقا�سي بك�رص �سن قلم��ه عند نطقه حكم 

�لإعد�م على متهم ما، هذه �لأ�سباب هي:
ك���رص �سن �لقلم عبارة ع��ن عمل رمزي. حيث �أن �لقلم بيد �لقا�سي يرمز �إىل 
حياة �ملتهم خلف �لق�سبان، وبك�رص �سن �لقلم فهذ� يعني �أن �ملتهم �سُتوؤخذ 
من��ه روحه، وحي��ث �أن �ل�سن ل مُيك��ن �إ�ساحه جمدد�، كذل��ك حياة �ملتهم 

�لتي لن تعود له بعد �إعد�مه.
�لقا�سي يك�رص قلمه

�لبع���س �لآخ��ر يعت��ر �أن قي��ام �لقا�سي بك�رص �س��ن �لقلم بع��د نطقه بحكم 
�لإع��د�م عل��ى متهم ما مبثاب��ة تخلي�س نف�سه من ذنب �إنه��اء حياة �ملتهم. 
فحي��ث �أن ه��ذ� �لقلم هو م��ا ��سُتعمل يف تدوين �أمر �لإع��د�م بحق �ل�سخ�س، 
فقد �أ�سبح ملوثا بدماء �ملتهم، على حد �لعتقاد، لذلك يك�رص �لقا�سي �لقلم 

لا�ستغناء عنه وعدم ��ستعماله مرة �أخرى.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

ط��ورت �رصكة �أملاني��ة جهاز�ً جدي��د�ً ي�ساعد يف 
�حلد م��ن �ل�سخري. قدمت �ل�رصك��ة �لتي تتخذ من 
مدين��ة �أومل جنوب��ي �أملاني��ا مق��ر�ً له��ا �جله��از 
خ��ال م�ساركته��ا معر���س �لتقني��ات �لطبي��ة 

يف دو�سل��دورف. وت���رصح ممثل��ة �ل�رصكة 
�لت��ي ط��ورت ه��ذه �لتقني��ة �آنك��ه 

غرو�سهابل، �لطريقة �لتي 
يعمل بها ه��ذه �جلهاز 
�سماع��ة  ي�سب��ه  �ل��ذي 
"بو��سطة غ�ساء  �لأذن 
و�ل�سجي��ج  �جله��از 
يتع��رف �جله��از على 
�إ�سارة  �ل�سخري وير�سل 

�إىل  ونب�س��ًا  �سغ��رية 
�لأذن". 

�أن  �خلب��رية  وت�سي��ف 
�له��دف من ه��ذه �لإ�سارة 

لي�س �إيق��اظ �ل�سخ�س �لذي 
ي�سخر من �لنوم، و�إمنا دفعه 

�إىل تغي��ري و�سعي��ة نوم��ه." فم��ن خ��ال تغيري 
�لو�سعية يتوقف �ل�سخري". 

وميك��ن فح���س فعالية ه��ذ� �جلهاز من 
خال تطبيق ميكن حتميله على 
�لهاتف �لذكي، حيث يقوم هذ� 
�لتطبي��ق بتحليل ع��ر ر�سوم 

بيانية. 
فيبل��غ  �جله��از  �سع��ر  �أم��ا 
ي��ورو، و�سيت��م عر�سه   150
يف �لأ�س��و�ق �بت��د�ء م��ن ع��ام 
2017.  و�إىل جانب هذ� �جلهاز 
متخ�س�س��ة  �رصك��ات  ط��ورت 
يف  �لطبي��ة  �لأجه��زة  يف 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�أقنع��ة  �أي�س��ًا  و�سنغاف��ورة 
تنف���س ثاثي��ة �لأبعاد، متنع 
�ل�سخ��ري وحتمي م��ن �لنقطاع 
خ��ال  �لتنف���س  يف  �ملفاج��ئ 

�لنوم.

باحثون يبتكرون أمعاء تقنية جديدة تخلصك من كابوس الشخير
تشبه أمعاء اإلنسان

العثور على مومياء فرعونية جديدة جنوب مصر

�أفقيًا 
1 متعب����د �عت����زل �لنا�����س o عال �صوت����ه �أو عال �ل�صوت 

من حوله o �نه�س
و�لهد�ية. �لنور  مركز   o عن  �د�فع   2

�أجاز.  o �لنخل  ثمر   o )�أذنيه(  �أغلق   3
 o )معكو�ص����ة(  م����ا  كف����اءة يف جم����ال  ل�صاح����ب  ��ص����م   4

جمموعة متقدمة من �خليل �أو �لنا�س �أو نحوها
�لقرمو�صطي. �أدو�ره  �برز   o كالذباب  �صوتا  �أ�صدر   5

حب  o )معكو�صة(  متحلل   6
o جمموعة �لبيوت و�لدور و�أهلها �لتي  7 �صجل ملفات 

متثل �لوطن.
ل����ه عدد م����ن �لأف����الم منها حني  8 خم����رج مث����ر للج����دل 

مي�صرة
�صديدة. برغبة  �صرب   o هبوط  مظلة   9

�لقدماء. �مل�صريني  �آثار  من   o يدرين   10

عاموديًا
طا�س. ما  طا�س  م�صل�صل  يف  �صعودي  كوميدي  ممثل   1

��صه����ر   o 2 ممث����ل م�ص����ري ر�ح����ل ل يك����ذب ولكن����ه يتجم����ل. 
�لفر�عنة و�كرب بناء

o نق����ل �ملعلومات �إىل �حلا�ص����وب عرب �أجهزة  3 م����ادة مميت����ة 
يدوية.

4 فيل����م ج�صد فيه حممود عبد �لعزيز �صخ�صية �ل�صيخ ح�صني 
كفيف �لنظر. o 3 حروف من ها�صم

�لأ�صياء. ناقلو   5
)معكو�صة(. تر�صد   o حجمه  تقل�س   6

ما لأ�صئلة  ��صتجابتي   o �جلنون  �أ�صابه   7
�لظل خفيفة  كوميدية  م�صرية  ممثلة   8

تعقيد�. و�أقل   o �ب�صط  �ملائلة  �لأ�صطح  بها  تغطى  قطع   9
�لفاتنات متثيل ماري منيب وميمي  10 خم����رج فلم �حلمو�ت 

�صكيب يف 1953


