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العثور على خنفساء عاشت 
99 مليون سنة قبل 

عثر علماء على خنفساء محفوظة في كهرمان 
)amber(، وتعود إلى 99 مليون سنة.

واالكــتــشــاف أجـــراه باحثون فــي متحف فيلد 
فــي شيكاغو، ونــشــر فــي مجلة »كريتاكيوس 

ريسيرتش«.
ويبلغ طول اخلنفساء 0.536 ملليمتر، وحتتوي 
على أطراف ريشية على جناحيها بحيث ميكن أن 

تطفو مثل الطائرة الشراعية.
وبدون الكهرمان الذي حفظ اخلنفساء فمن غير 
احملتمل أن يكتشف العلماء هذا املخلوق املنقرض 

منذ زمن طويل.
وقــال شوهي ياماموتو مــن متحف فيلد في 
نشرة صحفية إن هذه اخلنفساء الصغيرة عاشت 
خالل العصر الطباشيري وشاهدت ديناصورات 

حقيقية.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
غادرنا شهر الطاعة واإلميان والقرآن.. 
ما أجمل أيامه وصيامه وقيامه.. نسأل 
الله أن يستمر املسلمون بعده في نشاطهم 
ــذا ديــدنــهــم..  فــي الــعــبــادة وأن يــكــون ه
ونسأله أن يعيده علينا وعلى أمتنا وهي 
تنعم باالستقرار واألمــان والتالحم وأن 

تعود األمة إلى طريق التنمية واالزدهار.

Saleh Yaseen @salehalyaseen
لم تعد الغربة تبريرا كافيا لتعثر الطلبة في اخلارج الن هذا اجليل هو 

االكثر انفتاحا على العالم.

Voulnet@ م. حممد الدوب
وأخ��ي��راً البنك املركزي الكويتي يصحو من سباته العميق وينتبه 
على قيام احملالت واجلمعيات التعاونية وغيرها من احملالت بعملية ال
double swipe وهو مسح الشريط املغناطيسي للبطاقة البنكية، و 
مينعها اخيرا، حيث أنها عملية حتمل الكثير من املخاطر األمنية، اآلن نريد 

وسيلة للتبليغ عمن يصر عليها .

أعلن مستشفى املواساة اجلديد عن زيارة 
استشاري جراحة التجميل الدكتور أحمد 
الدنف إلى الكفاءات الطبية بعيادات جراحة 

التجميل باملستشفى.
وقد عبر االدكتور أحمد الدنف احلاصل 
على دكــتــواره جراحة التجميل ودكتواره 
جراحة جتميل الوجه والفكني من فرنسا 
عبرعن سعادته بالزيارات املستمرة لدى 

مستشفى املواساة.
ــدنــف باإلمكانيات  وأشــــاد الــدكــتــور ال
املتوفرة باملستشفى والتجهيزات مؤكداً أنها 
على أعلى مستوى وبأحدث ما توصلت إليه 
تكنولوجيا األجهزة الطبية، وأن هذا بدوره 
يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله ويلبي 

كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.
وميتلك الدكتور الدنف خبرة كبيرة  في 

شد البطن والزند واألرداف وشفط وحقن 
الدهون والفيلر والبوتوكس وجتميل الوجه 
والرقبة واجلفون ورفــع وتصغير وتكبير 
الصدر فضالً عن جتميل األنف بدون جرح 
او عالمات خارجية وجتميل الشفة األرنبية 
واألذن البارزة وجتميل عظام الوجه وضمور 

أو بروز الفك والذقن
من جانبها رحبت مديرة تطوير األعمال 

والتسويق في مستشفى املواساة اجلديد 
علياء السيد بالدكتور أحمد الدنف، مؤكدة 
أنه من الكفاءات العلمية واألكادميية املميزة 
في مجال جراحة التجميل وأن زيارتة  إلى 
مستشفى املــواســاة اجلديد يأتي انطالقاً 
من حرص اإلدارة على استقطاب الكفاءات 
الطبية واخلــبــرات املــمــيــزة فــي مختلف 

التخصصات الطبية.

2018 5 يوليو  23 يونيو حتى  من 

استشاري جراحة التجميل أحمد الدنف يزور »املواساة اجلديد« 

عائلة البدر
لوفاة

حمد عبدالعزيز محمد البدر
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ويسكنه  فسيح جناته

انتهى مزاد أقيم في فرنسا، ببيع إناء زهور صيني 
من القرن الثامن عشر عثر عليه بـ 19 مليون دوالر، 

وهو سعر يفوق بكثير ما كان متوقعا.
وجــاء السعر أعلى 20 مــرة من املبلغ الــذي قدره 
منظمو املزاد في دار »سوذبيز« للمزادات، حني رجحوا 

أن تباع مبا بني 500 ألف و700 ألف يورو. 

وأمضت املزهرية جزءا من عمرها ملقاة في مخزن 
علوي مع أشياء أخــرى كانت جــزءا من ميراث أسرة 

فرنسية عثرت عليها وأوصلتها ملنظمي املزاد.
وقــال أوليفيه فامليه خبير الفنون اآلسيوية في 
سوذبيز إن » )البائعة( استقلت القطار ثم املترو 
ودخلت من باب دار »سوذبيز« على قدميها ثم إلى 

مكتبي حاملة املزهرية في علبة أحذية محمية بأوراق 
صحف«.

ــاف »عندما وضعت الصندوق على مكتبي  وأض
وفتحناه أذهلنا جمال القطعة«.

ووصفت املزهرية التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا 
ــر واألزرق واألصــفــر  ــض ــونــة بـــدرجـــات األخ واملــل

والقرمزي، )وصفت( بأنها أفضل قطع اخلزف التي 
صنعت إلمبراطور من أسرة تشينغ.

ــة رســـم لــغــزالــة وطــيــور  ــري ــزه ــد عــلــى امل ــوج وي
وحيوانات أخرى في غابة ومزينة بالذهب عند حافتها 
وحتمل عالمة اإلمبراطور تشيان لونغ الــذي حكم 

الصني من 1736 إلى 1796.

بيع كنز صيني في علبة أحذية مباليني الدوالرات

عائلتي املسلم واملطوع
لوفاة

عزيزة عبدالوهاب خليفة املسلم
أرملة / سليمان عبدالعزيز املطوع
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