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 في الصـميم
انتشار غير مسبوق للمخدرات واخل��م��ور وأب��رز  
مصادرها إيران والعراق.. املواطنون واملقيمون لديهم 
م��اءة مالية ولذلك يستغلهم مروجو تلك املؤثرات.. 
معظم من ينشر هذه السموم لهم مآرب في دول التعاون 
ويسعون إلفساد الشباب ويستخدمون العائدات في 
ترويج أفكارهم املتطرفة مثل مصانع احلبوب املخدرة 

في لبنان والتابعة حلزب الشيطان..
األمر يحتاج رقابة وحزم في تطبيق القانون!!

_al_messila@ امل�صيلة

الشارع السياسي اليوم هو شارع خدمات و ليس شارع طرح و فكر لذلك 
فقد الشارع السياسي هيبته بعد أن إمتأل باملناديب .

kuwait-weather @kuwaitweather
استانسوا بهاالجواء الباردة هاليومني او الثالث ايام هذي .... قبل ال ترجع 
درجات احلرارة باالرتفاع من جديد وتعود احلرارة بعدها بقوة .... فهذه اخر اجواء 

معتدلة وباردة راح تؤثر على البالد من االن وحتى نهاية الصيف واحلر والله اعلم

Mstahlekq8@ امل�صتهلك الكويتي

السوق ُحر وال يوجد قانون مينع ارتفاع االسعار إال ارتفاعا مصطنعاً 
وماهو املصطنع ؟ هو اشاعة اخبار غير صحيحة او تخزين السلعة بهدف 
زيادة الطلب عليها ورفع سعرها وللعلم املستهلك هو من يحدد االسعار كيف 

عن طريق املقاطعة او شراء البدائل

FahadNayef @BuNayef99
املغردين الرياضيني مصدومني. ويضحكون على اسعاف العب بكامري... چنه 
اول مره..؟ قبل كان القانون ماتنلعب املباراة اال بوجود اسعاف وشرطه .. وكانوا 
يسعفون الالعبني بكامري... احلني ملا انلغى القانون ... وين املفاجإه باملوضوع؟؟؟
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إحدى أكبر املقابر اإلسالمية
 في العالم تستعد الستقبال زوارها

يستعد القائمون على مقبرة امليدان 
السلجوقي ف��ي منطقة آه��ات بوالية 
بتليس التركية، إح���دى أك��ب��ر املقابر 
اإلسامية في العالم، لتهيئتها وإعادة 
تعشيبها، حتى تكون متاحة الستقبال 

الزوار.
وت��ع��ت��ب��ر والي����ة بتليس ال��واق��ع��ة 
جنوب شرق تركيا، حاضنة للعديد من 

احلضارات التاريخية املمتدة من عهد 
دولة أورارتو )-810 730 قبل املياد(، 

إلى عهد الدولة العثمانية.
وتعد منطقة آه��ات م��ن الوجهات 
السياحية التي يقصدها ال��زوار، نظرا 
لكثرة اآلث��ار امل��وج��ودة فيها، ولكونها 

بوابة األتراك إلى تراب األناضول.
ويتوافد سنويا، آالف ال���زوار إلى 

مقبرة امليدان السلجوقي، لرؤية أحجار 
القبور بأطوالها املختلفة.

ويوجد على أحجار املقابر املوجودة 
في »امليدان السلجوقي«، أنواع مختلفة 
من النقوش والكتابات وفنون احلفر، 
حيث ستبدأ قريبا أعمال هندسة املقبرة 
وتعشيبها، ب��ه��دف ج��ذب امل��زي��د من 

الزوار.
مقبرة امليدان السلوجوقي

الوطنية املكتبة  مدخل 

إسامية مخطوطات 

تستقطب املكتبة الوطنية اللبنانية زوارها في مقرها اجلديد 
ذي البناء التراثي في قلب العاصمة بيروت مكتنزة 300 ألف 
كتاب يعود بعضها إلى القرن ال�17 ونحو 3000 مخطوطة 

يعود أقدمها إلى القرن ال10 امليادي.
وتشكل املكتبة صرحا ثقافيا ميتاز بناؤه باعتباره أحد أبرز 
املباني التراثية في بيروت وهو ميثل منوذجا لفن العمارة 
العثمانية في أواخ��ر الثمانينيات من القرن ال� 19 ميتد على 
مساحة اكثر من 12 ألف متر مربع وتقوم بحفظ اإلرث الثقافي 
واإلن��ت��اج الوطني على اختاف أنواعه من مسرح وسينما 
ورسم ونحت وموسيقى وشعر وأدب وغيره كما تضم قاعة 

للقراءة وقاعات مخصصة للباحثني.
وت��أس��س��ت املكتبة الوطنية ع��ام 1921 وق��د تعرضت 
محتوياتها في زمن احلرب للضياع والنهب وأغلقت وتنقلت 
في عدة أماكن قبل أن تستقر مبقرها اجلديد بعدما قرر مجلس 
الوزراء اللبناني في 1999 جعل مبنى كلية احلقوق والعلوم 

السياسية في اجلامعة اللبنانية في بيروت املقر اجلديد لها.

امللك سرجون الثاني

عائلة الشرهان
لوفاة

عبدالله عبداحملسن الشرهان

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

متكن علماء جامعة بولونيا اإليطالية 
م��ن ف��ك شيفرة ال��ن��ص ال���ذي عثر عليه 
مؤخرا، واملكرس للملك األشوري سرغون 
الثاني، الذي حكم أعوام 722-705 قبل 

املياد.
ويفيد موقع »EurekAlert« بأن 
النص الذي يعود تاريخه إلى عام 713 
قبل املياد، يصف انتصارات حاكم مدينة 
كركميش الواقعة على نهر الفرات بالقرب 
من احلدود السورية-التركية، ويوضح 

خططه بشأن بناء عاصمة جديدة.
وعثر في عام 2015 على ثاثة أجزاء 
طينية أسطوانية خ��ال عمليات حفر 
جرت في أنقاض مدينة كركميش، ومتكن 
اخل��ب��راء م��ن ف��ك ش��ف��رة 38 س��ط��را غير 
مكتملة، مكتوبة باللغة األكادية. واتضح 
من ذلك أن احلديث يدور حول خيانة امللك 
احلثي بيريسي في املدينة، الذي تسبب 
بغزو سرغون للمدينة وط��رده حلاكمها 
وضم قواته إلى جيشه. واكتشف اخلبراء 

أن سرغون أعاد بناء نظام الري في املدينة 
وأنشأ احل��دائ��ق، ما يشير إل��ى أن��ه أراد 
حتويل املدينة إلى عاصمة جديدة. ولكن 
بسبب وفاته خ��ال احلملة على مدينة 
تابال الواقعة حاليا ضمن حدود تركيا، لم 

يتحقق هدفه.
كما لم يهتم ورث��ة سرغون باملدينة 
ما تسبب بسقوطها. وف��ي نهاية القرن 
السابع قبل املياد، دمرت مدينة كركميش 

متاما على يد اجليش البابلي.

واملخطوطات الكتب  آالف  مئات  يكتنز  ثقافي  صرح  اللبنانية«..  الوطنية  »املكتبة 

الفرات ضفاف  على  مفقودة  قدمية  مدينة  مصير  عن  الكشف 


