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الصدفة تكشف 
»قرية أثرية« في أميركا

عثر عمال كانوا يقومون بحفريات من أجل إنشاء 
»دوار« عند تقاطع شارع نورث كينج وشارع هاتفيلد 
فــي بلدة نورثهامبتون فــي ماساشوستس، على 
رؤوس رماح وأدوات حجرية حادة يعود تاريخها 

إلى ما قبل 10000 عام تقريبا.
ووفقا لعلماء اآلثــار واملؤرخني، فإن هذه الفترة 
الزمنية ال يعرف عنها إال القليل بحسب ما ذكرت 

صحيفة »ديلي هامبشاير غازيت« األميركية.
وبعد اكتشاف القطع األثرية، استأجرت املدينة 

شركة تنقيب عن اآلثار، للقيام بحفر شامل في املوقع.
ــال فترة احلفر التي استمرت عامني، جنح  وخ
علماء اآلثار في العديد من االكتشافات الواعدة، مثل 
العثور على أدوات حجرية ورؤوس رماح وسكاكني 

وتوت عليق وبذور بلوط.
ويعتقد العلماء أن القدماء استخدموا هذا املوقع 
األثري »القرية« بصورة مؤقتة لفترات قصيرة، لكنه 
يوفر وسيلة لفهم تلك الفترة الزمنية، كما يقدم دالئل 
على التحول الذي شهدته أميركا الشمالية بعد نهاية 
العصر اجلليدي األخير، وفق قول عالم اآلثار ديفيد 

ليزلي.

»تــويــتــر« تــكــافــح الــســلــوك 
»السام« لدى مستخدميها

قررت شبكة التواصل االجتماعي »تويتر« اختبار 
خيارات جتريبية جديدة على مستخدميها في تفاعلهم 
على املنشورات، بهدف احلــد من »السلوك السام« 

والتقليل من التعليقات السلبي
ووفقا ملوقع BuzzFeed News ، فإن القواعد 
اجلــديــدة ستطبق خــال األسبوعني املقبلني، حيث 
ستقوم على جعل املستخدمني يعلقون على تغريدات 
املستخدمني اآلخرين، والرد على التعليقات بطريقة 

أكثر »تقييدا«، وعدم االكتفاء فقط بإعادة تغريدها.
وأشار املوقع إلى أن القرار بهذا الشأن مت اتخاذه 
في نهاية شهر أكتوبر، خال اجتماع للموظفني في مقر 

الشركة في سان فرانسيسكو.
وسيوفر التغيير األول للمستخدمني استخدام 
الرموز التعبيرية إلعــادة تغريد منشور مستخدم 
آخر، بحيث يعبر الناس عن آرائهم من خالها، وعدم 
االكتفاء فقط بإعادة النشر دون أي رد فعل من جانبهم. 
ويرتبط التغيير الثاني أيضا بالرموز التعبيرية، 
ولكن عند كتابة التعليقات على التغريدات، وفي حالة 
اختيار الرموز املعبرة عن املشاعر السلبية، سيسأل 
»تويتر« املستخدم عن سبب عدم رضى املستخدم عن 

املنشور.

حيلة هندية للنجاة من كارثة
جلأ موظفون في مكاتب حكومية هندية 
إلــى حيلة غريبة فــي محاولة للنجاة من 
كارثة محدقة بهم في املكاتب التي يعملون 

فيها.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز ففي مشهد 
ال يخلو من الطرافة، فقد ارتدى موظفون في 
إحدى املؤسسات احلكومية الهندية خوذات 
سائقي الدراجات النارية داخل املكاتب ملنع 
إصابات الرأس، بعد أن علموا أن السقف آيل 

للسقوط في أي حلظة.
وأظــهــرت صــور موظفي قسم الكهرباء 
في مدينة باندا بوالية أوتار براديش، وهم 
يعملون في مكتبهم، والقت اهتمام الكثيرين 
عبر اإلنترنت، ألنهم كانوا يعملون وهم 
يرتدون خوذات الدراجات النارية الكبيرة، 

وميارسون عملهم اليومي داخل املكاتب.
وقد اجتاحت صورهم، التي بثتها وكالة 
ــاء الهندية عبر اإلنــتــرنــت، وسائل  ــب األن
التواصل االجتماعي، وإنهم ليسوا من عشاق 
الدراجات النارية الضخمة، لكنهم يرتدونها 
فقط خشية انهيار سقف املبنى املتهالك الذي 

يعملون فيه. موظفون هنود يرتدون خوذات سائقي الدراجات النارية

في ظاهرة نادرة احلدوث.. 
رصد عبور »عطارد« 

أمام قرص الشمس
قال املــؤرخ والفلكي 
الكويتي عادل السعدون 
ـــد ظــاهــرة  ـــه مت رص إن
عبور كوكب عطارد أمام 
ـــرص الــشــمــس أمــس  ق
ــني وهـــي ظــاهــرة  ــن االث
نــادرة حتدث كل 13 أو 

14 مرة في كل قرن.
وأوضح السعدون لـ 
)كونا( أن كوكب عطارد 
بــدأ بالعبور الساعة 
35ر3 دقيقة من عصر 

األمس 11 نوفمبر 2019 مبا يسمى االتصال األول وبعد ذلك 
بدقيقة ونصف دخل كليا عند حافة الشمس اليسرى جنوب 

خط االستواء الشمسي مبا يسمى االتصال الثاني.
وأضاف أن عطارد شوهد يسير كنقطة سوداء صغيرة 
تشبه الشامة على وجه اإلنسان ومع مرور الوقت بدأ يتجه 
شمال خط االستواء الشمسي مشيرا إلى أنه في الكويت تبدأ 
الشمس في الغروب في الساعة 55ر4 بينما عطارد ما زال 
في حالة العبور الذي انتهى في الساعة 04ر9 مساء بتوقيت 

الكويت بعد بلوغه االتصال الرابع.
وذكر أن عبور عطارد الذي شوهد في الكويت استغرق 
ساعة وعشرين دقيقة، أما في العالم فبلغ خمس ساعات 

ونصف.
وبني السعدون أن آخر رصد لعطارد كان في عام 2016 

الفتا إلى أن العبور القادم سيكون في نوفمبر عام 2032.
وأشــار إلى أن »طول سنة كوكب عطارد تبلغ 88 يوما 
لذلك في السنة األرضية الواحدة يكون على استقامة واحدة 
ــع مـــرات«. موضحا أنــه »ال تتم  مع األرض والشمس أرب
مشاهدته يعبر أمام الشمس ألن مداره مائل حول الشمس 
بـ 2.1 درجة فيكون إما مرتفعا أو منخفضا عن املستوى مع 

األرض«.

اإلسالمي  الفن  متحف  برلني.. 
أثرية   حتفة  ألف   93 يعرض 

 في الصـميم
ــوج الــهــادر من شباب الــعــراق حطم الكثير  امل
ــاوز كل الــوعــود التي يطرحها  من الــســدود وجت
السياسيون.. الرئيس العراقي يعلن عن إجراءات 
ملكافحة الفساد وإيجاد وظائف للعاطلني.. األمم 
املتحدة تطرح مبادرة للخروج من األزمــة.. يبدو 
أن الثوار كفروا بكل احللول عدا التغيير الشامل 

إلقامة دولة دميقراطية عربية حرة!!
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ـــي« في  ـــام ــن اإلس ــف يــعــد »مــتــحــف ال
برلني أكبر متحف من نوعه في أوروبــا 
واألمريكتني ويعرض في قلب العاصمة 
األملانية أكثر من 93 ألف قطعة أثرية من 

احلضارة اإلسامية.
وانطاقا من عراقة املقتنيات وأهميتها 

ـــت منظمة األمم املــتــحــدة للتربية  أدرج
والعلم والثقافة )يونسكو( في عام 1999 
املتحف الــذي مت تأسيسه مــا بــني عامي 

1910 و1930 على الئحة التراث العاملي.
ويروي املتحف على طابقني فصوال من 
مامح الفن اإلسامي وتاريخ احلضارة 

اإلسامية ويجتذب سنويا مئات آالف 
السياح.

ويعرض املتحف الــذي يشكل أحد أهم 
وأكبر ما يعرف بـ )متحف برغامون( آثار 
حضارات تعود إلى أربعة آالف عام قبل 

املياد.

  

@Alwasatkuwait

Retweet

dralghanim@ د.عبداللـه الغامن
شر البلية ما يضحك يخرج يطالب باصالح احلكومة ومحاربة الفساد فيها 
وهو غير قادر على إصالح اجلمعية التعاونية التي في منطقتهم رغم سوء مستوى 
اإلدارة بل ورمبا يدافع عن فشل مجلس اإلدارة ألن ولد عمه أو قريبه أو صديقه 

أحد أعضاء اجلمعية. ثم يحلمون بإصالح البرملان إنها أضغاث أحالم العاجزين

Fawzi150@ فوزى الهزاع
سمعنا و رأينا احد النساء البدون تطالوا على الشعب الكويتي و عمموا ان 
الشعب رم��ى جناسيه و ه��رب وان البدون هم من حمى الكويت وداف��ع عنها 
اترضون يا من تفزعون لهم هل اصبحت بالدنا رخيصه لنرمي هويتنا ونهرب 
كاجلبناء املقاومه و الشهداء خير دليل على ذلك فال جنامل على حساب بلدنا 

اصحوا

dr_khadigah@ د.خديجة اأ�صكناين 
نحترم اختالف البعض حول  اعتصام ساحة االرادة ولن نقبل تقسيم املجتمع 
الكويتي.. اال ان بعض املنتقدين من نواب االمة اختالفهم ال يحترم النهم سبب 
خروج االمة لالعتصام!! الشاهد: بدل ان تبحث عن سرير ملريض وتعتبره خدمة 

واجناز كان املفروض عليك محاسبة الوزير!! ولكن محاسبة الناخب هي االسهل!

Dr_T2zem@  د. تاأزمي
إذا سمو األمير الله يحفظه ذكر في احد خطاباته السامية : أعينوني وأحسنوا 
االختيار وحضرتك باالنتخابات جتي بارده مبرده وتشرب عصير كي دي دي 
ماجنا من طاولة مرشح فاسد وتختاره ميثلك شلون تبي العالم تتحمل اختيارك .. 

ياعزيزي الفساد في عقلك الباطن مو في شخص غيرك وال في مكان آخر !!

األردن من  إحضارها  مت  التي  الثامن  القرن  من  املشتى  بوابة 

عادل السعدون
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