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ح����دث خ��ط��أ مب���ا ب��ث��ت��ه ال����وك����االت في 
2018 ع��ن عثور فريق علماء، سعودي- 
ف��رن��س��ي، على 12 نقشا بالصخر جلمال 
وحمير برية باحلجم الطبيعي في صحراء 
“منطقة اجلوف” املجاورة بالشمال األوسط 
السعودي للحدود م��ع األردن، فقد ذك��روا 
وقتها أن ت��اري��خ منحوتات املنطقة التي 
رجحوا أنها كانت مكانا للعبادة، وأن االبل 
املنحوتة كانت كرموز للقوافل، يعود إلى 

2000 عام تقريبا.

إال أن أب��ح��اث��ا ج��دي��دة ع��ل��ى منحوتات 
“موقع اجلمال” كما يسمونه، تؤكد أنها 
تعود ال��ى 8000 ع��ام على األق���ل، وفقا ملا 
أمل��ت ب��ه “العربية.نت” م��ن ال���وارد حاليا 
 Journal of ف��ي ال��ع��دد األخ��ي��ر م��ن نشرة
 Archaeological Science Reports
الشهرية، وفيها أن التاريخ اخلطأ حدث 
بسبب التشابه مع منحوتات مدينة “البتراء” 
األردن��ي��ة، وتاريخها 2000 ع��ام، فيما جند 
بالفيديو املعروض أدناه مزيدا من املعلومات 

وال��ص��ور عن املوقع ال��ذي ب��دأ يثير فضول 
الباحثني.، بسبب دقة في عمل النحت الذي مت 

في عصور ما قبل التاريخ.
الدراسات واألبحاث قام بها الفريق املكون 
من علماء “املركز الوطني للبحث العلمي” 
 Max Planck بفرنسا، ونظراء لهم من معهد
Institute في أملانيا، إضافة إلى “املركز 
الوطني للبحث العلمي” بفرنسا، كما علماء 
آث��ار من “جامعة امللك سعود” ممن أمعنوا 

درسا في 21 نقشا جلمال وخيول وحمير.

الرسومات التي عثر عليها

أحفورة احلوت رباعي 
األرجل املكتشفة تعود 
لساللة  »غير معروفة«

أعلن علماء مصريون اكتشاف أحفورة حل��وت رباعي 
األرج��ل قبل أكثر من عقد في الصحراء الغربية، موضحني 
أنها تعود إلى ساللة غير معروفة من احليتان. وأوضح 
هشام سالم، عالم حفريات وعضو في الفريق الذي اكتشف 
األح��ف��ورة، أن احل��وت شبه املائي، وال��ذي أطلق عليه هذا 
االس��م عاش في البر والبحر على حد س��واء، وك��ان يتمتع 
مبالمح تدل على أنه صياد بارع. ويعتقد أن احلوت، هو أحد 
أس��الف احل��وت احلديث، ال��ذي عاش قبل 43 مليون سنة. 
وعثر فريق من دعاة حماية البيئة املصريني على األحفورة 
ألول مرة عام 2008 في منطقة كانت بحرا في عصور ما قبل 
التاريخ، لكن الباحثني نشروا نتائجهم فقط لتأكيد وجود 
نوع جديد من احليتان، الشهر املاضي. وأشار سالم إلى أن 
فريقه لم يبدأ بفحص األحفورة حتى عام 2017 ألنه أراد 
جتميع أفضل علماء احلفريات املصريني، وأكثرهم موهبة 
من أجل إجراء الدراسة. وأضاف: “هذه هي املرة األولى في 
تاريخ علم احلفريات الفقارية املصرية التي يقود فيها فريق 
مصري عملية توثيق جنس ونوع جديد من احليتان رباعية 
األرجل”. وتسلط األحفورة الضوء على تطور احليتان من 
ثدييات برية آكلة لألعشاب إلى أنواع آكلة للحوم تعيش في 

البحار واحمليطات.

السعودية.. قبائل نحتت الصخور
8000 عام  بدقة فنية قبل 

10 صفر 1443 ه�/17 سبتمبر 2021 - السنة  اخلامسة عشر - العدد  E 3947اجلييمييعيية

 في الصـميم
أكدت الكويت ضرورة تسوية جميع املسائل العالقة بشأن البرنامج 
النووي اإليراني ، جاء ذلك خالل كلمة املستشار عبدالله العبيدي  نائب 
مندوب الكويت في املنظمات الدولية في فيينا ، كما أكد القلق بسبب 
مماطلة النظام اإليراني في تطبيق القرارات األممية اخلاصة باحلد من 
قدرة إيران للحصول على السالح النووي ، ووفق تقارير املختصني بعد 
اكتشاف بعض اآلثار النووية في ثالثة مواقع، وتعنت النظام في الكشف 
عن تفصيالت أكثر، يدخله في دائرة الشك ويعقد تنفيذ قرار مجلس األمن 
، هذه األساليب مكشوفة، واملنشأت العسكرية اإليرانية مرصودة عبر 
األقمار الصناعية، فالبرنامج ليس إبرة في كومة قش! ، »املنخل ال يغطي 

الشمس«.
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roooowy@ اأروى الوقيان

احلياة وايد أقصر من إنك تضيعها بدون ما حتقق جزء من أحالمك، 
و أقصر من إنك تضيعها و إنت زعالن من أحد، و أقصر من إنك تقعد و 

تتفرج على حياة غيرك بدون ما تسوي شي بحياتك.

Najdialsubaie_1@ جندي ال�صبيعي

مالحقة مخالفي اإلقامة في صبحان و الفحيحيل بعد حملة صباحية 
لالمن العام بقيادة اللواء الزعبي . شكر الله سعيكم خل الكويت تنظف 

والفال ملزوري اجلنسية الكويتيييييية

drmkulaib@ د. حممد كليب الهدية

االحتياطات معناها أخذ أشد األمور وتعقيدها للحرص على شيء آخر 
وهذا موجود في الفقه وفي غالب جوانب الدنيا

Rawanotions@ روان ال�رشيف الكندري

الله يحب املتواضعني.. لكن اكتشفت الناس حتب الي يتكبر ويتفلسف 
عليهم

tayseerrashedan@ تي�صر الر�صيدان

احملترمني جامعة الكويت هل الطلبه غير املطعمني سيدرسون بجانب 
أبناءنا املطعمني أال تعتقدون أنكم أستعجلتم بقرار الدراسة احلضوري 
والزال الكثيرين لم يطعموا والزال خطر كورونا قريبا علما بأن دراسة 

اجلامعه حضوريا أو أون الين يجب أن تكون أختياريا

MubarakAljeri@ مبارك اجِلِري

الدكتوراه ليست مؤشرا كافيا على النضج الفكري . ولن تكون …

kuwaityhakkem@ الفيل�صوف

متكني الشباب يأتي باملقام األول بإميان الدولة بعقولهم ومهاراتهم 
وتهيئة املناخ املناسب لهم ،، مما يؤدي بالضرورة استثمار طاقاتهم 
وابداعاتهم وليس من خالل تعيني شاب عمره ٢٩ سنه في ادارة هرمة 

عاجزة عن اتخاذ القرار ،،، هذا اسمه تخلف في عصر الرقمنة

Ahmad_tv@ اأحمد العنزي

انا مع ان يرفض اي شخص التطعيم  حتت بند انها حريته الشخصية  
لكن ايضا ض��د ك��ل شخص يبرر رفضه بسبب معلومات مغلوطة 
ودراسات ومعلومات منقوصة يفتي بها وهو غير متخصص  واإلعالم 
امامه مسؤلية مهنية بعدم نشر مثل هذه املعلومات من أي شخص بهدف 

االنتشار وزيادة املشاهدات !

إرسل كلمة  »اشتراك«

بسبب  مهددة  تاريخية  أشجار 
كاليفورنيا في  احلرائق 

تهدد حرائق الغابات منتزهات سيكويا وكينغز 
كانيون الوطنية، في وسط كاليفورنيا، والتي حتتوي 
على بعض أقدم وأكبر األشجار في العالم، وفقا لصحيفة 

“نيويورك تاميز” األميركية.
واشتعلت حرائق فاقمتها الرياح األسبوع املاضي 
بسبب البرق، ويعمل مسؤولو املنتزهات على احتواء 
انتشارها، لكن من الصعب إخمادها، ويرجع ذلك جزئيا 
إلى أن احلرائق تقع في منطقة شديدة االنحدار وغابات 
كثيفة وال ميكن الوصول إليها من األرض. وفي املجموع، 
تنتشر احلرائق عبر أكثر من 1000 فدان، مع صعوبة في 
احتوائها. وخالل العام املاضي، تسببت حرائق الغابات 
في حرق ماليني الفدادين في جميع أنحاء كاليفورنيا 
والواليات الغربية األخرى، وأتت على مئات من أشجار 
السيكويا العمالقة، وأشجار “ريد وودس”، وعلى أكثر 

من مليون شجرة جوشوا.
ويذكر أن أشجار السيكويا العمالقة، التي ميكن أن 
يصل عمرها إلى 3400 ع��ام، وأن يبلغ ارتفاعها أكثر 
من 300 ق��دم، ميكنها التعامل إلى حد ما مع احلرائق 
الدورية، إذ تساعد قشرتها على حمايتها وعزلها عن 
احلرارة. وفي الوقت نفسه، تنظف احلرائق التربة حول 
أشجار السيكويا، مما يجعلها في حالة ممتازة لنمو بذور 
السيكويا. وحترق النيران أيضا األشجار التي تتنافس 
على ض��وء الشمس ال���ذي يحتاجه شجر السيكويا 

الصغير للنمو.
لكن شدة احلرائق املتزايدة في السنوات األخيرة، 
بسبب االحتباس احلراري املتسارع، شكلت تهديدا كبيرا 
ألشجار السيكويا. ففي حريق “كاسل” العام املاضي، 
م��ات ما بني 7000 و11000 من السيكويا في جميع 

أنحاء “سييرا نيفادا”.

الــنــظــارات  مـــن  زوجــــن  عـــرض 
الدوالرات مبالين  للبيع 

من املتوقع أن يحقق زوجان من النظارات، يعودان 
للقرن السابع عشر، ماليني الدوالرات خالل عملية بيع 

في مزاد علني، ستقام الشهر املقبل.
ويعتقد أن النظارتني املرصعتني باجلواهر، واللتني 
تتميزان بعدسات مصنوعة من املاس والزمرد بدال من 
الزجاج، كانتا في األصل ملكا ألفراد العائلة املالكة في 

إمبراطورية املغول، التي حكمت شبه القارة الهندية.
ومن املقرر، أن تعرض كل من النظارتني للجمهور 
ألول م��رة على اإلط���الق ف��ي هونغ ك��ون��غ، ومدينة 
نيويورك األمريكية، والعاصمة البريطانية لندن، قبل 

موعد البيع املقرر في أكتوبر املقبل.

حرائق فاقمتها الرياح األسبوع املاضي
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