
VQlJC9F3iBKyzBc @  ممدوح دهام العنزي

#كلمه-لنواب-االمه مالفائده من استجوابات تعرقل التشريعات التي 
ينتظرها الشعب أو مبعني اخر تفشلون بالتشريع وتتجهون للرقابه حلفظ 
ماء الوجه يااعضاء مصاحلنا وقفت نبي تشريعات تفيد املواطن واتركوا 

االستجوابات عنكم

fha__11 @       فهد العرادي

#وش_تعرف_عن_الكويتيني ليس غريبه على شعب الكويتي تتكلم عنهم بل 
هم الكرم . والشهامه . والغيره . وابطال . والعطاء . التضحيه الجل االخره .... 

️️ وهذا ورث االجداد فالنسل الكرمي يبقى كرمي ... #فهد_العرادي

abohla30@    ح�سني احلمدان

انا مواطن كويتي لو رحت الفلبني وصارتلي مشكله تقدرون تاخذوني 
وت��ردون��ي الكويت غصب ع��ن السلطات الفلبيينيه ؟؟ س��ؤال��ي ل��وزارة 

#اخلارجية #الفلبني

farahh78@  فرح �سادق

أينما جتد كسر للقانون أو تسيب أو فوضى .. ابحث عن التاجر واملتنفذ 
لتعلم السبب️️ #الفلبني

  

عثر علماء آثار على ضريح كبير يعود 
إلى أحد األباطرة الرومان، في أطالل مدينة 
فيميناتسيوم الرومانية القدمية بالقرب من 

بلدة كوستاالتس شرق صربيا.
وي��رج��ح ع��ل��م��اء اآلث����ار أن ال��ض��ري��ح 
يعود لإلمبراطور ال��روم��ان��ي، ماركوس 
أوري���ل���ي���وس، ب��ح��س��ب وك��ال��ة ت��ان��ي��وج 

الصربية.
ووجد الباحثون متثاال من الرخام لرأس 

متوج بالغار، ميثل السلطة الرومانية )رمز 
السلطة(، بالقرب من مجموعة من القبور 

الغنية التي تعود للعصر الروماني.
وق��ال مشرف البعثة األث��ري��ة، ميومير 
كوراتش: »يرجع تاريخ هذا الضريح للقرن 
الثالث امليالدي، ومن املؤكد أنه املالذ األخير 
لشخص ذي درجة مرموقة جدا في املجتمع«.
يذكر أن ماركوس أوريليوس كاروس هو 
إمبراطور روماني حكم بني عامي )282-

283 للميالد(، وك��ان عضوا ف��ي مجلس 
الشيوخ ثم عني آم��را من قبل اإلمبراطور 
ب��روب��وس. وأعلن ك��اروس إم��ب��راط��ورا من 
قبل اجلنود بعد مقتل بروبوس. ويقال إن 
م��ارك��وس ه��و ال��ذي لقب نفسه بالقيصر. 
وعزى املؤرخون وفاته إلى أسباب مختلفة 
لكن االحتمال األق��رب، هو أن��ه قتل من قبل 
اجلنود الذين لم يرغبوا بالتقدم في حملته 

ضد بالد فارس.
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 في الصـميم
نحن مع احلملة ضد »الفاصيخشنات« حيث 
تستغل املشهورات على شبكة التواصل االجتماعي 
انتشارهن لبث التبرج وال��ف��ج��ور.. بعض تلك 
»الفاصيخشنات« تعدت على الثوابت الدينية 

وعلى قيم املجتمع من أجل الشهرة.. قاطعوهن!!

السعودية حتنط 
اجلميلة »خزامة«

ق��ام أط��ب��اء بيطريون وخ��ب��راء حتنيط في 
السعودية، بتحنيط الناقة السعودية الشهيرة 
»خ��زام��ة«، لتخليد جمالها، بعد نحو شهرين 
على نفوقها.وُوصفت خ��زام��ة بأنها األجمل 
بني اإلب��ل، وجت��اوز سعرها قبل نفوقها ال��� 8 
ماليني دوالر.وأظ��ه��ر مقطع فيديو م��ت��داول، 
الناقة محنطة بالكامل، في بادرة غير مسبوقة 
بالسعودية التي ال ي��زال الكثير من أبنائها 
يربون اإلبل ويتفاخرون بامتالكها، في تقليد 

متوارث منذ آالف السنني.
ومت حتنيط ال��ن��اق��ة مب���ب���ادرة م��ن ن��ادي 
اإلبل وإدارة مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل، 
وهما هيئتان حكوميتان تلقيان دعما رسميا 
سخيا ومتزايدا في اهتمامهما باإلبل كموروث 
اجتماعي، وتنظيم م��ه��رج��ان س��ن��وي لإلبل 

يتجاوز زواره النصف مليون شخص.
ونفقت خزامة في فبراير املاضي بعد تعسر 
والدتها، بحسب ما قال مالكها، مبارك بن ناصر 
بن قريع، بالرغم من محاوالت األطباء حينها 
إنقاذها، دون جدوى.وحققت خزامة قبل نفوقها 
امل��رك��ز األول لسنوات متتالية ف��ي كثير من 
املسابقات واملنافسات اخلاصة بفئة الفرديات 

ملزايني اإلبل، 

العثور على ضريح أكثر أباطرة الرومان جدال في التاريخ 

يشارك فريق كويتي في مهرجان بيرك الدولي 
للطائرات الورقية وال��ذي يقام على مدى يومني في 
مدينة بيرك شمالي فرنسا ويعتبر املهرجان األكبر في 

اوروبا لهذه الهواية.
وقال رئيس فريق )الفارسي( للطائرات الورقية 
عبدالرحمن الفارسي ف��ي تصريح لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( ان هذه املشاركة تهدف في املقام االول 
الى تقدمي معلومات ثقافية ورياضية وسياحية عن 
الكويت واب��راز العمل التطوعي الريادي ال��ذي مييز 
الكويت.واضاف الفارسي ان املشاركة تهدف كذلك الى 

ابراز املبادرات الهادفة والبناءة التي يسهم فيها أبناء 
الكويت من اجل رسم صور مضيئة للبالد.

وذك��ر ان فريقه ي��ش��ارك بهذا املهرجان منذ عام 
2006 حيث ترك انطباعات جيدة في نفوس الزوار 

عن الكويت.
واعرب عن الشكر ملركز العمل التطوعي ورئيسته 
الشيخة أمثال االحمد اجلابر الصباح وكافة املسؤولني 
في الدولة لتشجيعهم الدائم لفريقه وباقي الفرق 

للطائرات الورقية التي تزداد شعبيتها باستمرار.
من جهته اع��رب سفير دول��ة الكويت في باريس 

سامي السليمان عن الفخر واالعتزاز مبشاركة الفريق 
الكويتي في املهرجان.واكد السليمان في تصريح 
مماثل ل� )كونا( ان مشاركة الفريق الكويتي هذه هي 
الوحيدة من بني دول املنطقة التي ك��ان لها تقديرا 
وامتنانا من قبل مسؤولي هذه البلدة التي تستقطب 

أعدادا متزايدة من السياح.
وقال انه التقى على هامش املهرجان بعمدة مدينة 
بيرك برونو كوزا واملسؤولني في مجلس املدينة الذين 
عبروا عن شكرهم ملشاركة الفريق الكويتي بهذا احلدث 

السياحي املهم.

فريق كويتي يشارك بأكبر مهرجان للطائرات الورقية في فرنسا

الطائرة الورقية التي يشارك بها الفريق الكويتي

 28 بنك يحول إلحدى الشركات 
مليار يورو باخلطأ

بعد أزم���ات متعددة عاشها مصرف »دويتشه بنك« في 
السنوات األخيرة، عاد اسمه ليطفو من جديد، بعدما حول عن 
طريق اخلطأ مبلغا هائال من املال إلى مؤسسة أخرى مدرجة في 

البورصة، وأثار عدة تساؤالت عن كيفية وقوع هذا اخلطأ.
»املصائب ال تأتي ف��رادى«. قد يكون هذا حال أكبر بنك في 
أملانيا »دويتشه بنك«، ال��ذي يتعرض منذ فترة طويلة إلى 
مجموعة من األحداث املُتكررة وضعته حتت األض��واء، خاصة 

وأنه ُيعتبر مقصدا للعديد من املدخرين األملان.
ويبدو أن أوجه قصور »دويتشه بنك« ال تقتصر فقط على 
اجلانب اإلداري، الذي نال قسطا وافرا من االنتقادات وتسبب 
في جملة من التغييرات كان آخرها اإلطاحة بالرئيس التنفيذي 
السابق للبنك، جون كريان، بل أيضا على العاملني داخل أروقة 

هذه املؤسسة املالية.
ورغم تعيني رئيس تنفيذي جديد، هو كريستان سوينغ، على 
رأس »دويتشه بنك« من أجل وضع حد خلسائر البنك املالية 
وتفادي أخرى، اقترف العاملون في البنك خطأ كبيرا كاد ُيكلفه 

خسارة مبليارات اليورو.
وفي هذا الصدد، ذكر موقع »دير شبيغل« أن »دويتشه بنك« 
 Eurex« ح��ّول عن طريق اخلطأ 28 مليار ي��ورو إل��ى شركة
Clearing House« املُدرجة في البورصة، فيما أكد البنك 
األمل��ان��ي صحة اخل��ب��ر، بعدما ن��ش��ره ف��ي وق��ت س��اب��ق موقع 

»بلومبرغ« املتخصص في عالم املال واألعمال.
أما عن املبلغ امُلول إلى الشركة والبالغ 28 مليار يورو، فقد 
كان أكبر بكثير من املبلغ الذي كان يجب حتويله، إذ وقع هذا 
اخلطأ الكبير قبل أسبوع من عيد الفصح، الذي ُيوافق الثامن 

والعشرين والتاسع والعشرين من مارس من كل سنة.

مقر دويتشه بنك

متثال لالمبراطور ماركوس أوريليوس


