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 في الصـميم
كأن األشغال لم تستفد من كارثة األمطار السابقة 
والتي تبني أن سببها تعطل مكائن الشفط على طريق 
الفحيحيل... نصف ساعة من األمطار كشف سوء 
الصيانة وتسبب في أضرار باملمتلكات... معظم دول 
العالم تسقط عليها أمطار غزيرة من دون أضرار... 
إذا ما تعرفون حتلون املشكلة استعينوا بخبرات 

أجنبية.. موعيب!!

roooowy@     اأروى الوقيان
نواب مجلس األمة اذا لهم نيه يحاسبون وزارة األشغال على موضوع 
املطر ليش يكتبون لهم تغريدة؟ ما عاد في كتب رسمية، بينكم؟ استخدم 

أدواتك اللي مكفولة لك بحكم منصبك،و خل تويتر لعامة الشعب تتحلطم فيه!

AseelAmin@    اأ�صيل اأمني
العنف في الكويت يتصاعد و ما من جهات مسؤولة تهتم وتبحث عن 
األسباب والعالج. بس جد حلد يسأل هالسؤال ألنه شأن شخصي جًدا 

وحضرة املجتمع املتطفل ما يخصك.

bogaili@      حمود حممد البغيلي
اخلليج كله في سفينة واحدة في محيط متالطم األمواج ... اجلميل واملفرح 
أن أهل اخلليج بحارة ونواخذة وسيعبرون احمليط ويحافظون على سفينتهم 

بتكاتفهم ووحدتهم بإذن الله..

Um A7mad      @Mar25marUm
إذا أردت أن تعطي فانتبه الختيار نيتك كما أنك تنتبه الختيار ورقة النقود.. 
توجد نوايا كثيرة للصدقة.. اختر أنت النوع الراقي منها.. وهي أن تتصدق 

ألنك محتاج للمغفرة وليس فقط ألن الفقير محتاج للصدقة.

بيع »كتاب املوتى« املصري 
1.3 مليون يورو مببلغ 

أعلن دار مونتي كارلو للمزادات العاملية، 
عن بيع كتاب املوتى الفرعوني النادر مببلغ 

1.35 مليون يورو.
ومت بيع الكتاب في مــزاد علني، عرض 
خالله للبيع أيضا عــدد مــن املخطوطات 
والوثائق الــنــادرة، جاء من بينها “كتاب 
املوتى” والـــذي يــعــود لعصر املصريني 
القدماء، ويضم مائتي بردية، بحسب موقع 

.”hellomonaco“
ويبلغ طول الكتاب 17.40 متر، ويرجع 
تاريخ الكتاب بالتحديد للفترة ما بني 594 
—588 ق. م،  ومتت كتابته بخط هيراطي 
باستخدام احلبر األســـود، مــع استخدام 
احلبر األحمر في كتابة عناوين وأجــزاء 
مهمة.ويحتوي كتاب املــوتــى على 200 
وصفة سحرية، وضعها املصريون القدماء 
في مقابرهم من أجل مساعدة املتوفى على 
املرور من مخاطر العالم السفلي والوصول 
ــرى، كما أن الكتاب يضم  إلــى احلياة األخ
نحو 227 صورة قصيرة مرسومة ومطلية 

باللونني األسود واألحمر.

توثق االكتشافات األثرية أن سوريا هي األرض البكر 
التي شهدت والدة أولى مدن وممالك البشر التي صممت 

وأنشأت بالكامل قبل أن ُتسكن.
وتبرهن اللقى والدراسات اآلثارية احلديثة أن سورية 
شهدت نشوء املدنيات واألفكار والدالئل املدنية األولى 
للبشر. مبا في ذلك احملــاوالت األولى للتدوين واحلساب 
والــرســم على أقــدم حائط مبني من قبل اإلنــســان، وفقا 

لالكتشافات األثرية في موقع اجلرف األحمر وموقع تل 
جعدة املغارة، واملؤرخة باأللف العاشر واأللف التاسع 
قبل امليالد.وأصبح للمدنية مبفهومها اخلــاص دور هام 
تلعبه في احلياة السياسية مع استخدام الكتابة املسمارية 
الرافدية وااليبالئية واألوجاريتية في التدوين، فابتكار 
نظام متطور للكتابة يعني تدوين أولــى املعلومات عن 
النظام اإلداري في العالم القدمي.ويقول املؤرخ الدكتور 

محمود السيد، قارئ النقوش املسمارية والهيروغليفية 
واألبجدية القدمية في املديرية العامة لآلثار واملتاحف: 
“إن سوريا هي مهد أفضل النماذج في العالم للمواقع 
األثرية التي تطور فيها نظام بناء املدن في عصر الوركاء، 
ففي سوريا اكتشفت في موقع تل حموكار على احلدود 
السورية العراقية قرب جبل سنجار أقدم مدينة أثرية في 

بقايا املدينة السوريةالعالم، تؤرخ بأكثر من 3500 سنة قبل امليالد.

»حموكار« السورية أول مدن التاريخ بنظام تكييف وشبكة طرقية!
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الصني تكتشف كهفا عمالقا
 يتسع لهرمني

عثر فريق من املستكشفني على كهف ضخم خفي، يقع في نهاية حفرة 
عمالقة، في مقاطعة قوانغشي الصينية.

وبلغ حجم الكهف، الــذي مت اكتشافه في وقــت سابق من أكتوبر 
اجلاري، نحو 6.7 مليون متر مكعب، وهو حجم يكفي “لوضع هرمني 

ضخمني” داخله، على سبيل املثال.
وللوصول إلى الكهف “اخلفي”، قام فريق من املستكشفني الصينيني 
والبريطانيني بالنزول داخل جوف “نونغلي”، الذي يبلغ طوله 200 

متر، باستخدام حبل واحد فقط، حسب ما ذكر موقع “ديلي ميل”.
وحتــدث مثل هــذه الثغرات الكبيرة بسبب التفاعل بني املــاء حتت 

األرض وتآكل التربة، وهي عملية تؤدي إلى انهيار التربة والصخور.

ناسا ترصد شكال هندسيا غريبا جلبل جليدي
أسفرت دراسة وكالة الفضاء 
األمريكية املستمرة منذ عقود 
للجليد القطبي، عــن التقاط 
بعض الصور الرائعة على مر 

السنني.
 ”ICE“ والــتــقــطــت مــهــمــة
التابعة لوكالة نــاســا، كجزء 
 Operation“ مــن مــشــروع
IceBridge”، صور جزء من 
جبل جليدي منفصل عن اجلرف 
اجلليدي “الرسن سي”، بدا 
مستطيال متاما وكأنه قّطع عمدا 

باستخدام منشار عمالق.
ــال مع اجلبال  وكما هو احل
اجلليدية العادية، فــإن 10% 
فــقــط مــن كتلته كــانــت مرئية 
ــورة، على الــرغــم من  ــص فــي ال
أن الكتلة حتت السطح ستبدو 

مشابهة ملا هو مرئي أعاله.
ويقول العلماء إنه عند تصور 
اجلــبــال اجلــلــيــديــة، منيل إلى 
التفكير بأنها أجــزاء كبيرة من 
اجلليد مع أبراج وقباب مدببة، 

حيث ميتد اجلـــزء األكــبــر إلى 
األسفل حتت سطح املــاء، ولكن 
هذا ليس سوى أحد نوعني من 
اجلبال اجلليدية املصنفة حسب 
non-“ الشكل، والتي تسمى

.”tabular icebergs
وعلى النقيض، فــإن الشكل 
املــســتــطــيــل لــلــجــبــل اجلــلــيــدي 
ـــده، يــوحــي بأنه  الـــذي مت رص

ينتمي إلــى النوع الثاني وهو 
“tabular icebergs”، وهو 
ــن ألــــواح كــبــيــرة من  ــارة ع ــب ع
اجلليد ذات جــوانــب عمودية 
تقريبا وقمة مسطحة، وغالبا 
ما تتشكل عن طريق “الوالدة” 
أو االنشقاق عن جرف جليدي 
أكبر بكثير، ما يعطيها أشكاال 

هندسية مميزة.

احدى الصور التي نشرتها ناسا 

بعد منع احلقائب املدرسية.. الكتب 
في »املايكروويف«

احتج طالب بريطاني على قرار مدرسته مبنع 
حمل حقائب الظهر داخــل الفصول الــدراســيــة، 
بأطرف طريقة ممكنة، في قضية أثارت جدال مؤخرا 

بني أوساط التعليم.
وأصــدرت املدرسة مؤخرا قــرارا مينع التالميذ 
من حمل حقيبة الظهر أثناء االنتقال بني فصول 
الــدراســة، تفاديا للضرر الصحي الــذي ينجم عن 

حمل وزن ثقيل على الظهر في سن مبكرة.
وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل”، فإن 
املدرسة التي تقع في منطقة لينكولنشاير اتخذت 
القرار غير املسبوق بعدما قال عدد من التالميذ إنهم 
أصيبوا بأذى صحي في أجسامهم، من جراء حمل 

احلقائب الثقيلة.
ولقي القرار انتقادات واسعة، كما أطلقت عريضة 
غاضبة حصدت مئات التوقيعات في غضون أيام، 
واحتج أحــد التالميذ عبر وضــع كتبه في جهاز 

“مايكروويف”.
ــقــرار، ميكن للتالميذ أن يجلبوا  ومبــوجــب ال
حقائب ظهر إلى املدرسة لكنهم مطالبون بحمل 

الكتب في أياديهم، أثناء االنتقال من فصل إلى آخر.
ويقول رافضو القرار إن هذا املنع قد ينعكس 
سلبا على التالميذ كما أنــه قد يــؤدي إلــى تراجع 
الدرجات التي يحصلون عليها ألنه يضطرهم إلى 

حمل احلد األدنى.


