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 في الصـميم
دعــوة اململكة العربية السعودية املجتمع الدولي 
إلى التكاتف ملواجهة اإلرهــاب الفارسي وردع أدواته 
في املنطقة دعوة محقة... هذا النظام ال يدعم احلركات 
اإلرهابية التي تتبنى نفس املذهب وإمنا يدعم احلركات 
السنية املتطرفة أيــضــاً... آواهــم بعد سقوط نظام 
 طالبان ويستخدمهم في حتقيق أغراضه التوسعية... 

قتل الثعبان بضرب الرأس!!

farahh78@     فرح،عبداحلميد،�صادق
النائب اللي ما يبي احد ينتقده ويظن نفسه امام معصوم من اخلطأ 

..يقعد في بيتهم رجاًء .. وال يتهم غيره بالتكسب  

Mariam Al-Qabandi    @marayem84
العام الدراسي 2018 / 2019 باختصار: -1 ماكو مكيفات ،  -2 
ماكو كتب ، -3 ماكو معلمني ، -4 نص الطلبة حاجزين على الوطنية 

وما رجعوا الكويت ، ليش مداومني من شهر أغسطس؟؟

s3adt_alwazera@     معايل،الوزيرة
أن تنتقد الفساد أو أي تقصير او قرار حكومي مجحف هذا حقك 
الطبيعي ومن منطلق مواطنتك على شرط يكون النقد بدون افتراء 
وتأليف قصص وبعدها يتم نفيها وقتها تكون سويت العكس متاماً 

وغطيت على الفساد والفاسد احلقيقي بإختراع فساد وفاسد مضلل

»عاش هنا«.. حتتفي 
برموز مصر

ــارب رمــوز مصرية  شــارك أبناء وأحفاد وأق
راحــلــة، فــي مــجــاالت الفكر والــفــن والسياسة 
ــن، فــي تــدشــن مــشــروع لــوضــع الفتات  ــدي وال
تعريفية بأسماء هؤالء األعالم على املنازل التي 
عاشوا بها حتت شعار )عاش هنا(، بهدف رسم 
مسارات جغرافية للحياة الثقافية في مصر.وقال 
محمد أبو سعدة، رئيس اجلهاز القومي للتنسيق 
احلــضــاري واملــســؤول عن املــشــروع، في كلمة 
بهذه املناسبة “إن ذخيرة مصر األساسية تتمثل 
في رموزها من املفكرين والسياسين واألدبــاء 
والفنانن وحماة الوطن من جيشنا العظيم، 
وقــد ارتأينا أن هــذه الرموز تستحق أن تكون 
حاضرة في أذهاننا، وأن تشكل قدوة لشبابنا 
وهــم يتطلعون إلــى املستقبل، مــن هنا جــاءت 
فكرة مشروع عاش هنا”.وأضاف: “استهدفت 
املرحلة األولى من املشروع إجناز 200 شخصية 
مصرية عاشت في محافظتي القاهرة واجليزة، 
مت تركيب ما يزيد عن 100 لوحة، وجاري العمل 
على تركيب بقية اللوحات، ولن يتوقف حلمنا 
عند هــذا احلــد، بل سنستمر في املشروع حتى 

نوثق أكبر عدد من الرموز التي نعتز بها”.

كشفت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب 
األثري عن مواقع يعود تاريخها إلى 100 ألف عام 
تقريبا في عدد من اجلبال جنوبي الرياض، وحتديدا 
في محافظة اخلرج، بحسب وكالة األنباء السعودية 

)واس(.
وشمل املسح امليداني للبعثة اجلبال احمليطة 
باخلرج واجلبال املطلة على وادي نساح، وجزء من 

اجلبال املطلة على وادي ماوان، وعن فرزان وبلدة 
الشديدة.

ووجــدت البعثة املشتركة مواقع تعود للعصر 
احلجري القدمي في محافظة اخلرج يعود تاريخها 
إلى 100 ألف عام تقريبا، وهي املــرة األولــى التي 
تكتشف فيها مواقع من فترة العصر احلجري القدمي 

في احملافظة.

كما مت اكتشاف مواقع تعود إلى العصر احلجري 
القدمي األعلى.

وٌعثر في املوقع على كسر من أوان فخارية عادية 
وأخرى مزججة باللون األخضر الغامق واألخضر 
العشبي، ومجموعة من كسر األساور املصنوعة من 
عجينة الزجاج واملطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى 

100 ألف عاممثل األصفر واألحمر واألزرق.  املوقع األثري السعودي يعود إلى 

100 ألف عام السعودية.. اكتشاف مواقع يعود تاريخها إلى 
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عائلة املسلم
لوفاة

فيصل أحمد املسلم

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

دبي.. متحف الغموض 
يفتح أبوابه للزوار

فتح متحف الغموض أبوابه أمام الزوار في إمارة دبي بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وهو الفرع التاسع في العالم واألكبر من نوعه، ويضم 
مجموعة من معروضات اخلدع البصرية، تتيح للزوار فرصة خوض 

جتربة فريدة و االستمتاع بها.
وحققت سلسلة فروع املتحف منوا سريعا منذ افتتاح أول صاالته في 
العاصمة الكرواتية عام 2015، لتتبعها سريعا افتتاح 6 متاحف أخرى.
ويحتضن املتحف أكثر من 80 معروضاً بعدة أشكال وأحجام يختلف 
تأثيرها بن البصري واحلسي.ومن أبرز املعروضات في فرع دبي، 
“نفق الدّوامة”، وهو عبارة عن أسطوانة دّوارة تخدع َمن مير عبرها، 

مثيرًة الوهم بأن األرضية غير ثابتة؛ وغرفة حتّدي اجلاذبية املائلة.

أرقام مخيفة عن موت األطفال

1500 عام  العثور على كنز عمره 
في الدمنارك

أفاد تقرير لوكاالت تابعة لألمم 
ــأن ما  ــس الــثــالثــاء، ب املــتــحــدة، ام
يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا 
قبل بلوغ سن اخلامسة عشر، أي 
بواقع طفل كل خمس ثوان. وذلك 
بسبب عدم توفر املياه والصرف 
الــصــحــي والــتــغــذيــة والــرعــايــة 

الصحية األساسية.
ــح التقرير أن الغالبية  وأوض
العظمى مــن هــذه الــوفــيــات، 5.4 
مليون حالة، حدثت في السنوات 
ــن الــعــمــر، إذ  ــــى م اخلــمــس األول
ــوالدة نحو نصف  ميثل حديثو ال

الوفيات.ونقلت رويترز عن لورنس 
تشاندي وهــو خبير لــدى منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )يونيسف(: 
“بحلول بسيطة مثل األدوية واملياه 
النظيفة والكهرباء والتطعيمات” 
ميكن تقليص هذا العدد كثيرا. لكن 
56 مليون طفل ممن تقل أعمارهم 
عــن خمس ســنــوات، ونصفهم من 
ــــوالدة، سيموتون في  حديثي ال
الفترة من اآلن حتى عام 2030، إذا 
لم يكن هناك حترك عاجل.ووقعت 

نصف وفيات األطفال ممن هم أقل 
من خمس سنوات في عام 2017، 
في دول أفريقيا جنوبي الصحراء، 
حيث توفي طفل بن كل 13 طفال 
قبل عيد مــيــالده اخلــامــس عشر. 
وجــاء في تقرير يونيسف أن هذا 
املعدل في الدول ذات الدخل املرتفع 

بلغ واحدا بن كل 185 طفال.
واشــتــركــت “يونيسف” مع 
منظمة الصحة العاملية والبنك 

الدولي في وضع التقرير.

وجـــاء فــي التقرير أن معظم 
األطــفــال الذين تقل أعمارهم عن 
خمس سنوات ميوتون ألسباب 
ميكن الــوقــايــة منها، أو عالجها 
مثل مضاعفات الوالدة، وااللتهاب 
الــرئــوي، واإلســهــال وتسمم الدم 
ــدى حديثي الـــوالدة واملــالريــا. ل
واإلصـــابـــات هــي السبب األكثر 
شيوعا للوفاة بن األطفال بن سن 
اخلامسة والرابعة عشر خاصة 

الغرق وحوادث السير.

5 ثوان  _ أفادت الدراسة أن هناك طفل ميوت كل 

نشر موقع “اليف ليك” املعني مبقاطع الفيديو 
ــادرة واملــمــيــزة، مقطع فيديو، يظهر حلظة  ــن ال
العثور على كنز ذهبي عمره أكثر من 1500 عام 

في الدمنارك.
وجاء العثور على الكنز؛ بعدما مت العثور على 
32 قطعة ذهبية نــادرة، من الذهب الصافي فى 
 ،”Horsens Fjord“ جزيرة بالقرب من مدينة
حيث تضمن “الذهب، اخلــرز، املعلقات، اإلبــر، 
القطع الذهبية الصغيرة التي استخدمت كعملة 

خالل العصر احلديدي”.

وكشف عن القطع األولى من الكنز عالم اآلثار 
تيريز ريفسجارد في ربيع عام 2017، حتى جنح 

العلماء فى العثور على باقي الكنز.
ـــن، رئــيــس قسم األبــحــاث في  وقـــال مـــادز راف
متاحف فيجيل، إن الذهب يعود إلى ما قبل فترة 
الفايكينج، ومن املرجح أن يكون مدفوًنا منذ عام 
500.وأضاف رئيس قسم االبحاث ان بعض احللي 
بها تصميمات وأمناط لم يسبق رؤيتها من قبل، من 
حيث احلرفية، فهي فريدة متاما، وهو الدليل على 

مستوى عال من املهارة.


