
اكتشف فريق من علماء احلفريات في 
معهد علم اإلنسان القدمي من األكادميية 
الصينية للعلوم، ن��وع��ا ج��دي��دا من 
السحالي في معدة ديناصور متحجرة 

في الصني.
وقال الباحثون إن الكائن املكتشف 
ال يشبه أي نوع ُع��رف في السابق في 
ال��ع��ص��ر ال��ط��ب��اش��ي��ري، ومي��ث��ل نوعا 

جديدا.
ومتيزت السحلية بامتالكها أسنانا 
مختلفة عن تلك املعروفة في مجموعة 
احلفريات: Jehol Biota، التي يعود 
تاريخها إلى 130 مليون عام، في شمال 

شرق الصني.
وأوضح الباحثون أن األمر قد يرتبط 
باتباع النوع اجلديد لنظام غذائي فريد 

من نوعه.
ويعد هذا االكتشاف احلالة الرابعة 
املوثقة ل� Microraptor، وهو نوع 
م��ن ال��دي��ن��اص��ورات التي حتافظ على 

محتويات املعدة.
وحت���دد ال��دراس��ة ال��ت��ي ُن��ش��رت في 
 Current( مجلة علم األحياء احلالي
Biology(، أن السحلية مكتملة متاما 
تقريبا، م��ا ي��دل على أن الديناصور 

ابتلعها كاملة دون مضغ.
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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
حتويالت الدائري السابع أصبحت طريقاً للموت.. العديد 
من احلوادث تقع يومياًَ وحتصد أرواح الناس من دون أدنى 

مراجعة من هيئة الطرق..
 مر ما يقارب عشر سنوات واملواطنني واملقيمني يعانون من 
إصالح الطرق ومعظم املشاريع تتجاوز املدة الزمنية املقررة 

من دون مراعاة ملصالح الناس والزحمة القاتلة.. 
من بيده القرار واحلل؟

سامحونا!!
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لص يقوم بسرقة رجل 
على كرسي متحرك!

ل��م يكن اللص امل��اك��ر ي��درك أن كاميرا املراقبة 
ستسجل »جرميته« النكراء بسرقة رجل عجوز مقعد 

على كرسي متحرك في قلب منزله.
الغريب في األمر أن اللص االنتهازي لم يتوان عن 
سرقة مال العجوز املقعد، وبطريقة خبيثة، بينما 
كان يشاهد التلفزيون، فيما كانت املفاجأة في القيمة 

اإلجمالية للمبلغ الذي »جنح في سرقته«.
فبينما كان دينيس بيرتش، البالغ من العمر 88 
عاما، في منزله مبدينة ليدز، دخل اللص االنتهازي 
عليه وتقرب منه بطريقة ودية، فيما كان يبحث عن 
أي ش��يء يسرقه، بحسب ما ذك��رت صحيفة مترو 

البريطانية.
وأث��ن��اء وج���وده ف��ي امل��ن��زل، راح اللص يحاول 
تشتيت انتباه الرجل العجوز، ثم انتهز الفرصة وأخذ 

محفظة بيرتش، وبحث فيها وأخذ ما فيها.
بيد أن املفاجأة متثلت في أن ما سرقه اللص كان 
مجرد ورقة مالية واحدة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية 

)نحو 6.5 دوالر(.
وقال ابن بيرتش بالتبني، بول دالي، إن والده لم 
يدرك حدوث أي شيء له، موضحا أنه ترك باب املنزل 

مفتوحا بسبب اجلو احلار.
ولم تكتشف السرقة إال بعد أن اتصل  الشخص 
املعني برعاية بيرتش بدالي في أعقاب مشاهدة 
اللقطات التي سجلتها كاميرا املراقبة للشخص 

مجهول الهوية وهو يدخل إلى املنزل.  
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Badriya_Alsabah@ بدريه ال�صباح

أمتنى على الوكيل املساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون 
بتشكيل جلان أكثر و ذلك ملراجعة أعمال وحسابات كافة اجلمعيات 
بديرتنا ألنة حتى وقت توزيع األرباح يوجد تفاوت كبير بني اجلمعيات 

من غير محاسب لهم ...مع الشكر .

Dr_HananAl_Said@ د _حنان ال�صعيد

محد عفس الديره اال جت��ار االق��ام��ات اعتقد هم خونه فاسدين 
!! يا تاجر االقامه انت ترضى تدخل بيتك على اهلك ناس مؤذيه 
اوغير سويه وتقعد مع عيالك ؟ كيف ترضى تدخلهم ديرتك وطنك 

يزاحمونك في كل شي !! قبحكم الله ياعبدة الدينار !!

SAlShamali@ �صعاد ال�صمايل

إنتبهوا إخوانا املقيمني بصورة غير قانونية ال تندفعوا وراء من 
يحرضونكم  الى اإلعتصامات واملظاهرات ألن في النهاية ستكونون 
أنتم الضحية وهم سيختفون إما بالهروب خارج البالد أو بحماية 
من يدفعون لهم لتحريضكم وخير مثال لكم ما حدث لشبابنا الذين 

شاركوا في مظاهرات الربيع العربي في الكويت 

ديناصور! معدة  في  سابقًا«  رؤيته  تسبق  »لم  كائن  اكتشاف 

أن��ه��ى ف��ن��ان س���وري ال��ع��م��ل ع��ل��ى لوحة 
فسيفسائية، ُتخلد ذك��رى إفشال احملاولة 
االنقالبية التي ج��رت ف��ي تركيا، ليلة 15 
يوليو عام 2016. ويوافق يوم »الدميقراطية 
والوحدة الوطنية« في تركيا، أمس اإلثنني، 
15 يوليو ، الذكرى الثالثة إلفشال احملاولة 

االنقالبية التي جرت في 2016. 
وعمل عبد الستار سطوف، على اللوحة في 

ورشته بوالية هطاي جنوبي البالد، طوال 
7 أشهر، رفقة 6 آخرين. ويبلغ طول اللوحة 
مترا و75 سنتيمترا، وعرضها مترا ونصف 
املتر، وتضم مشاهد مؤثرة ألح��داث مختلفة 
تلك الليلة. وفي حديث لألناضول، قال الفنان 
السوري، إنه قدم إلى تركيا في العام 2012 
هربا من احلرب، وإنه لن ينسى املساعدة التي 

حصل عليها من الشعب التركي.

وأضاف أنه قرر العمل على هذه اللوحة، 
لتخليد جن��اح الشعب التركي ف��ي إفشال 
محاولة االنقالب، والتعبير عن مشاعر احلب 

والشكر لتركيا قيادًة وشعبا.
وحتيي تركيا ، في عموم والياتها ومدنها، 
الذكرى السنوية الثالثة إلفشال احملاولة 
االنقالبية، التي راح ضحيتها 251 شهيدا 

وأصيب خاللها أكثر من ألفني آخرين.  

عمل عليها في ورشته بوالية هطاي 

»النسب املفاجئ« قد يكلف خوليو 
314 مليون دوالر إيغيليسياس 

 دعوى قضائية، من راقصة باليه برتغالية سابقة بعد 
أن قضى القاضي بأنه والد ابنها، بأكثر من 300 مليون 

دوالر.
وحاولت الراقصة ماريا إديت سانتوس، على مدى 30 
عاما، إثبات أن خوليو إيغليسياس، البالغ من العمر حاليا 
75 عاما، هو األب البيولوجي البنها خافيير ثمرة عالقة 

قصيرة مع املغني الالتيني في عام 1975.
رف��ض إيغليسياس، ال��ذي قيل أن��ه ك��ان أق��ام عالقات 
جنسية مع أكثر من 3000 امرأة، إعطاء عينة من احلمض 
ال��ن��ووي اخل��اص ب��ه، غير أن القاضي ق��ال إن خافيير 
سانشيز سانتوس، البالغ من العمر 43 عاما، يحمل 
»تشابها جسديا واضحا« مع املغني اإلسباني، وفقا ملا 
ذكره موقع فوكس نيوز اإلخباري. وقال محامي ماريا 
األحد إن العائلة تخطط اآلن ملقاضاة إيغليسياس بقيمة 
314 مليون دوالر، مضيفا »سنطالب بتعويضات أخالقية 
ونفسية وروحية من خوليو إيغليسياس. سنطلب أيضا 
تعويضا، ألن خافيير عانى كثيرا«. وحتدث محامي ماريا 
عن معاناة خافيير أثناء طفولته وقال »هل ميكنكم تخيل 
كيف عانى )خافيير( من دون دعم من األب؟ هل ميكن أن 
تتخيل األطفال الذين يسألونه ’أين والدك؟ ملاذا ال يتواجد 
أبدا؟‘» من جهتها قالت ماريا، التي تخلت عن حياتها 
املهنية في الباليه عندما حملت بابنها خافيير »إن خوليو 
لم يقابل ابنه أبدا. أي نوع من الرجل يفعل ذلك؟ لقد عانينا 

كثيرا وواجهنا الكثير من املشكالت.

خولي إيغليساس رفض منح حمضه النووي للمحكمة

فنان سوري ُيخلد ذكرى »يوم الدميقراطية 
والوحدة الوطنية« بلوحة فسيفسائية
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