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القديري عائلة 
لوفاة

بدر قدير سعد القديري

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته
ويسكنه  فسيح جناته

 13 نيوزيلندا: 
قمرًا صناعيًا صغيرًا 

لدراسة الفضاء
أطلقت شركة روكيت الب للدفع الصاروخي 
املدعومة من مستثمرين في وادي السليكون 
مجموعة تضم 13 مسبارا صغيرا من نيوزيلندا 

لدراسة الفضاء.
وانطلق الصاروخ إلكترون مساء أمس األحد 
)بالتوقيت احمللي( من منصة اإلطالق اخلاصة 
الوحيدة في العالم بشبه جزيرة ماهيا حامال 
أقمارا صناعية لألبحاث مكعبة الشكل طول 

أضالع الواحد منها عشرة سنتيمترات.
ويطلق على األقــمــار الصناعية الصغيرة 
اسم )كيوب ساتس( وستجمع بيانات بشأن 
ــة اإلشــعــاعــيــة أو بشأن  ــزم ظــواهــر مثل األح
احلركة الذاتية في الفضاء لصالح مجموعة 
جامعات في الواليات املتحدة وإدارة الطيران 
والفضاء )ناسا( األمريكية. وحتمل مهمة ناسا 
اسم )إيالنا19-( أو إطالق األقمار الصناعية 

املتناهية الصغر ألغراض تعليمية.

جّسد مواطن سعودي معنى التضحية واألبــوة، ففدى 
نفسه إلنقاذ ابنته وحفيدته البالغتني من العمر 14 عاماً من 

الغرق، إثر تواجد العائلة في أحد شاليهات منطقة جازان.
وأصيب املواطن السعودي أحمد علي جبران شراحيلي 
بنوبة قلبية بعد عملية اإلنقاذ، فدخل في دوامــة مرضية 

توفي على إثرها أول أمس السبت.
وروى ابن عمه محمد شراحيلي لـ«العربية.نت« تفاصيل 
احلادثة قائالً: »أحمد شيخ عريفة قبيلة احلريصي، خرج 
في نزهة مع أسرته قرب أحد شاليهات جازان يوم اخلميس 

املاضي. وبعد البحث عن استراحة مناسبة، جلس وهو 
يراقب أبناءه وبناته أثناء ممارستهن السباحة. بعدها 
فوجئ بتعرض ابنته وحفيدته للغرق في املسبح العميق، 
وبينما كانتا حتــاوالن اخلــروج والنجاة من الغرق، نزل 

أحمد إلى املسبح إلنقاذهما، وجنح«.
وأكمل محمد: »بعد خروجه من املسبح وبعد إجهاد 
عملية اإلنــقــاذ، تأثر قلبه كونه كــان يعاني من مشاكل 
مرضية في القلب. وبسبب تعرضه لإلجهاد أثناء عملية 
اإلنقاذ، شعر أحمد باالختناق وضيق في التنفس وألم في 

الصدر. على الفور مت نقله للمستشفى، حينها توقف قلبه 
عدة مــرات، وتأثر الدماغ ومت إجــراء عملية إنعاش قلب 
رئوي، ومت نقله إلى مستشفى آخر حتت الرعاية الفائقة 

إلى أن توفي يوم أمس«.
وأضـــاف: »اخلطب جلل، ولــم يكن متوقعاً ما حدث، 
نحن صــابــرون ومحتسبون األجــر، واحلمد لله أسرته 
صابرة ومؤمنة بقضاء الله«. من جهته، قال جنله منصور 
ــدي ُعــرف بعمل اخلير  شراحيلي لـ«العربية.نت«: »وال

وحب الناس له.

ممثلة  يد  »ثمن«  دوالر  مليون    2.7
التصوير!  أثناء  فقدتها  بديلة 

ارتكب مصور سينمائي خطأ بعدم رفعه الكاميرا املتحركة 
في الوقت املناسب، ما أدى الصطدامها بوجه سائقة دراجة نارية 

»ممثلة بديلة«، أثناء أدائها حلركة خطرة.
وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن املمثلة البديلة، أوليفيا جاكسون، 
التي تلقت إصــابــات بالغة أثــنــاء تصويرها لفيلم »شــر مقيم« 
)Resident Evil(، حصلت على مليون جنيه إسترليني )2.7 

مليون دوالر( كتعويض لها.
وقامت جاكسون مبناورات خطيرة في أفالم مشهورة كـ »حرب 
النجوم« و«حراس املجرة« و«ماد ماكس«، لكن حياتها املهنية دمرت 

متاما بعد هذه اإلصابات البليغة.

حّذرت دراسة دولية حديثة، من أن زيادة 
مستويات اإلجــهــاد والضغوط أثناء العمل 
ــة بسرطان  ــاب ــادة خطر اإلص ــزي مرتبطة ب
القولون واملستقيم واملـــريء والــرئــة بشكل 
مــلــحــوظ. الــدراســة قــادهــا بــاحــثــون بكلية 
الصحة العامة في جامعة هواتشونغ للعلوم 
والتكنولوجيا في الصني، ونشروا نتائجها 
 International( في العدد األخير من دورية

Journal of Cancer( العلمية. وأوضح 
الباحثون أن دراسات وبائية وجدت عالقة بني 
ضغط العمل وخطر اإلصابة بالسرطان، ولكن 
ظلت تلك العالقة غير واضحة، وما إذا كان 
اإلجهاد بالعمل ميكن أن يزيد من خطر االصابة 

بالسرطان.
 أم أن هناك عــوامــل أخــرى مثل التدخني 

والنشاط البدني تلعب دورا في ذلك.

ولــلــوصــول إلــى نتائج الـــدراســـة، راقــب 
الباحثون 281 ألفا و290 شخصا يعيشون 

في أمريكا الشمالية وأوروبا.
ــب الباحثون مستويات اإلجــهــاد في  وراق
العمل لدى املشاركني، باإلضافة إلى عوامل 
أخـــرى قــد تسبب اإلصــابــة بالسرطان مثل 
التدخني وشــرب الكحول والبدانة والنشاط 

البدني.

4400 عام  في مصر القدمية  اكتشاف مقبرة عمرها 

سعودي يفتدي ابنته وحفيدته بحياته
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 في الصـميم
ما انكشف مع بدء محادثات السالم بني احلكومة 
الشرعية وميليشيات احلوثي من اعتقالهم آالف 
األبرياء واستخدامهم دروعاً بشرية.. هذا السلوك ال 
يقوم به الكفار.. تلك امليليشيات وميليشيات حزب 
الشيطان تتلقى األوامر من الرؤوس العفنة في طهران 

وهؤالء جل اهتمامهم هو قتل العرب.. 
شر متلبس بالدين!!

Hana hayat @Nina0kuwait
ط��ردوا اي فاسد من مجالسكم  الفاسد نكرة وخليه يعرف قيمته احلقيقية من 

الشعب وقتها ماراح يفيدونه الذباب االلكتروني ماله

Dalal Alghaith @dalaljalghaith
حسبي الله ونعم الوكيل كل فاسد كويتي باق وحط معاه شلة  بواوقه مستشارين

Dr. Ahmad B. AlAli @ahmadbalali
لو فرضنا ان كل الوافدين خرجوا من الكويت بني ليلة وضحاها .. هل سينصلح 
احل��ال ؟ هل سيتوقف تاجر االسفلت عن الغش ؟ هل سيقف الفساد ؟ هل تنتهي 
احملسوبية والواسطة ؟ هل ستقف السرقات ؟ االجابة قطعا ال .. اذا ال تأكلوا طعم 

يسوق له لصرف انظاركم عن اخللل احلقيقي

fatma_alhayyan@ فاطمة احليان
كل شي جميل في حفل وردة ) مركز جابر ( تنظيم و اختيار مطربني و أغاني ماعدا 
الناس اللي تسولف وقت العرض ماني عارفة ليش الهذرة الزايدة اللي مالها اول وال 

تالي

أحمد علي جبران شراحيلي

زيادة ضغوط العمل ترفع خطر اإلصابة بالسرطان 

قالت وزارة اآلثــار املصرية 
أول أمـــس الــســبــت إن بعثة 
تنقيب تــابــعــة لــهــا اكتشفت 
مقبرة لــم متــس مــن قبل ألحد 
كبار موظفي القصور امللكية 
تعود إلى 4400 عام في منطقة 

سقارة مبحافظة اجليزة.
واملقبرة املكتشفة لشخص 
اسمه واح تي، عاش في عصر 
ــــرة اخلــامــســة بــالــدولــة  األس
القدمية، ومــن ألقابه ”كاهن 
التطهير امللكي“ و“مفتش 

القصر االلهي“.
وتبلغ مساحة املقبرة عشرة 
أمتار طوال وثالثة أمتار عرضا 
مع ارتــفــاع نحو ثالثة أمتار، 
وهــي منشأة على مستويني، 
األول يضم 24 متثاال واملستوى 
الثاني يضم 31 متثاال، وهي 
محفورة في اجلــدران بأحجام 
مختلفة لصاحب املقبرة مع 

زوجته وأمه.
ــــار خالد  وقــــال وزيــــر اآلث
العناني فــي مــؤمتــر صحفي 
في سقارة إن املقبرة املكتشفة 
”ألحد كبار املوظفني، عاش أيام 
امللك نفر اير كا رع، ثالث ملوك 
األسرة اخلامسة، أي منتصف 
القرن اخلامس والعشرين قبل 

امليالد“.

ــاف ”عمر هــذه املقبرة  وأض
أكثر من 4400 سنة، ما مييزها 
ــال النحت  ــم هــو ألــوانــهــا وأع
فيها. هي من أروع االكتشافات 

األثرية في الفترة األخيرة“.
وحكمت األســـرة اخلامسة 
مصر بني عامي 2494 و2345 
ــرة  قبل املــيــالد. وتشكل األس
اخلامسة مع الثالثة والرابعة 

والــســادســة الــدولــة املصرية 
القدمية.

وقال مصطفى وزيري األمني 
العام للمجلس األعلى لآلثار 
إن البعثة األثرية عثرت على 
املقبرة في حالة جيدة جدا، وال 

يزال العمل مستمرا بها.
وأضـــاف: ”املقبرة جميلة 
ــوص  ــص ــن جــــــدا، مـــنـــاظـــر ال

املــوجــودة بها متثل لنا حياة 
يـــومـــيـــة، تـــتـــنـــاول صــنــاعــة 
الــتــمــاثــيــل، الــســيــرة الــذاتــيــة 
ــة بــصــاحــب املــقــبــرة،  ــاص اخل
حــفــالت موسيقية بــهــا آلتي 
الناي والهارب، صناعة األواني 
الــفــخــاريــة، تــقــدمي الــقــرابــني، 
ذبح األضاحي.. بها كل سمات 

وخصائص الدولة القدمية“.

 اكتشاف مقبرة جديدة في منطقة سقارة


