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 في الصـميم
دعوة سمو أمير قطر بتوفير التعليم ملليون فتاة في 
جميع أنحاء العالم بحلول عام 2021 بادرة إنسانية 
جميلة وتلبي حاجة حقيقية... فالتعليم يفوق 
بأهميته جميع اإلحتياجات وهو أساس التنمية... 

»إنقاذ« هؤالء الفتيات يعني إنقاذ أسرهم مستقبالً... 
إلى املزيد من هذه املبادرات!!

alrawdaaaaaaa@      مرمي مبارك
ياليت الكويت تسوي نفس السعوديه تصيد كل البواوقه وتكودهم مبكان 
واحد بس بياخور مو فندق وب��دون تكييف  بس بنكه شرط حدهم اسبوع 

ويردون الفلوس الي الهطوها

Taleb Alrefai    @talrefai1
يوم حزين؛ تنعي الكويت أبنها البار الروائي الكبير إسماعيل فهد إسماعيل. 

وداعاً مؤملاً خالي الغالي.

Farida Al Habib     @FaridaAlHabib1
مساكني الطبيبات واألطباء مهنة إنسانية في بلد اإلنسانية. نلوم حمورابي 
ام القانون الفرنسي ام القانون املصري ام القانون الكويتي؟ اعرف اجلواب؛  

املشّرعني الذين اختارتهم األمة اإلنسانية.

DrBehbehaniAM@    د عبداملطلب بهبهاين
املشكلة ليس إنك تراني غير “مختص” في الدين .. فأنا لم أدعي يوما 
إنني “مختص” بالِدّين .. املشكلة إنك ال يعجبك إنني في الواقع أنقل أفكاري 
في الدين من “مختص” في الدين ولكنه ليس “املختص” الذي على هواك وال 

“فكرك”

العثور على سفينة 
400 عام غرقت قبل 

أعلن علماء آثار برتغاليون اكتشاف 
حطام سفينة يعود تاريخها إلى 400 
عام قبالة لشبونة، والتي وصفت بأنها 

أهم اكتشاف في البالد منذ عقدين.
وقال املجلس البلدي في كاسكايس 
ــن لــشــبــونــة، االثـــنـــن، إن  الــقــريــبــة م
السفينة البرتغالية كانت تستخدم في 
جتــارة التوابل املربحة بن البرتغال 

والهند.
وقال املجلس في بيانه إنه عثر على 
احلطام الشهر املاضي عند مصب نهر 
تاجة على ساحل احمليط األطلسي في 

البرتغال.
ــا عــثــرت احلـــفـــريـــات األولــيــة  كــم
على خــزف يرجع تاريخه إلــى فترة 
اإلمبراطور وانلي الصيني في أواخر 
ـــل القرن  الــقــرن الــســادس عشر وأوائ

السابع عشر.
وجاء هذا االكتشاف خالل مشروع 
ــط فــي اخلــــارج، جلمع  ــرائ لــرســم اخل

قائمة حطام السفن.

أعلنت احلكومة املصرية، امس الثالثاء، أن 
علماء آثار اكتشفوا مبنى أثريا ضخما في بلدة 
ميت رهينة، التي تبعد 20 كيلومترا جنوبي 

العاصمة القاهرة.
ــار أن علماء آثــار كشفوا  ــرت وزارة اآلث وذك
مبنى ملحقا يضم حماما رومانيا ضخما وغرفة 

يتوقع أن تكون مخصصة للطقوس الدينية.

وقــال األمــن العام للمجلس األعلى لآلثار، 
مصطفى وزيري، إن من املتوقع أن يكون املبنى 
جــزءا من مبنى سكني في املنطقة، التي كانت 

مدينة منف، عاصمة مصر في ذلك الوقت.
وأشــارت وسائل إعالم مصرية إلى أن املبنى 
ضخم ومبنى من قوالب الطوب اللنب املدعمة 
ــار اجلــيــريــة، شيدت  ــج بكتل ضخمة مــن األح

أساساته وأســواره اخلارجية والــدرج الداخلي 
له بقوالب الطوب األحمر.كانت مدينة منف، التي 
تأسست قبل نحو 3100 قبل امليالد، موطن للملك 
مينا موحد القطرين.وتبذل مصر قصارى جهدها 
لتنشيط صناعة السياحة احليوية، التي ما زالت 
تعاني من االضطرابات السياسية التي أعقبت 

العلماء عثروا على مبنى أثري ضخم في ميت رهينةثورة 25 يناير 2011.

مصر.. كشف أثري »ضخم« جنوبي القاهرة
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عائلة الصباح
لوفاة

الشيخة أشواق خالد دعيج الصباح

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
ويسكنها فسيح جناته

»بهارات زومبي« ترعب بريطانيا
في محاولة جديدة لاللتفاف على القانون، قام منتجو مخدرات 
في بريطانيا بإنتاج سائل جديد من “التوابل” يطلق عليه اسم 
“زومبي”، وبيعه على أنه ماريغوانا أصلية بطريقة سائلة ال تسبب 
أي أضــرار، إال أن “االبتكار” اجلديد تسبب في نقل الكثيرين إلى 
املستشفيات.وذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية أنه تنشط في 
بريطانيا حاليا جتارة سائل “التوابل”، وهو عبارة مادة صناعية 
غير قانونية يطلق عليها اســم “زومبي”، يرفض مــوردوهــا إلى 

اململكة املتحدة الكشف عن مكوناتها.
وادعى موردو هذه املادة أنها “براءة اختراع محسنة للنكهة”، 

قائلن إنها عبارة عن سائل إلكتروني غير ضار.
إال أن االختبارات املعملية التي أجراها باحثون على هذا السائل 
تؤكد أنه يحتوي على نوع من القنب الصناعي الذي مت حظره في 

البالد منذ عام 2016.

الصني.. العنوسة تؤرق النساء 
و»العريس مدفوع األجر«

عواصف ترابية ضخمة ترفع آمال 
احلياة على قمر زحل

ـــرأة في  بعد أن تــتــجــاوز امل
الصن عمر 24 عاما دون زواج، 
ــن شبح  ــة الــقــلــق م ــل ــدأ رح ــب ت
“العنوسة”، في مجتمع يضع 
ضغوطا نفسية على العازبات 

بأكبر بالد العالم تعدادا.
صحيفة “واشنطن بوست” 
األميركية سلطت الضوء على 
القضية االجتماعية التي تشغل 
ــن الـ1.3  بـــال قــطــاع كــبــيــر م
مليار شــخــص، يعيشون في 
البلد اآلسيوي الضخم، لكنها 
استعرضت أيــضــا حــال يبدو 

متاحا ملعظم النساء.
“درمي” صاحبة الـ28 عاما 
التي تعيش فــي هوبي شرقي 
الصن، إن والدتها يكاد يصيبها 
اجلنون ألنها بلغت هــذه السن 
دون أن يكون لها صديق كخطوة 
أولى على طريق الــزواج، لكنها 

تعتبر أن طــرق االرتــبــاط اآلن 
باتت مختلفة.

وتوضح: “أبي وأمي تعارفا 
فــي قريتنا، كــانــت عائلتاهما 
صديقتن، كان زمنا آخر وهما ال 

يفهمان هذا األمر”.
ــش فــي  ــي ــع كـــانـــت درمي ت

شنغهاي لعدة أعـــوام، وكحال 
ــاء فـــي املــــدن الصينية  ــس ــن ال
الــكــبــيــرة، تلقت تعليما جيدا 
ــى عــمــل بــراتــب  ــت عــل وحــصــل
مــنــاســب ، لــكــن رحــلــة البحث 
عن شريك احلياة تبدو مليئة 

بالصعاب. 

الصينيات لدى  الزواج  سن  متوسط  عاما   24

رصدت املركبة الفضائية كاسيني خالل مهمة 
استكشاف زحل وأقماره بن عامي 2004 و2017، 
عواصف ترابية ضخمة على سطح القمر تيتان، 

ألول مرة.
وجتعل هذه البيانات قمر زحل “تيتان”، اجلسم 
الثالث في املجموعة الشمسية الــذي يالحظ فيه 

حدوث عواصف ترابية، عقب األرض واملريخ.
ويساعد هــذا االكتشاف الــذي نشر في مجلة 
“Nature Geoscience”، العلماء على فهم 

أفضل لبيئة “رائعة وديناميكية” ألكبر أقمار 
زحل.

ويقول سيباستيان رودريغيز، عالم الفلك في 
جامعة باريس ديديرو بفرنسا، واملعد الرئيسي 
لــلــدراســة: “تيتان قمر نشط للغاية، ونعلم 
أن هــذا يتعلق بالفعل باجليولوجيا والـــدورة 
الهيدروكربونية الغريبة، وميكننا اآلن إضافة 
تشابه آخــر مــع األرض واملــريــخ: دورة الغبار 

النشطة”.


