
حصل نوع جديد من القطط على االعتراف 
العلمي الرسمي وج��رى إدراج���ه في قوائم 
احليوانات، بعد اكتشافه في جزيرة كورسيكا 
اإليطالية والتأكد من أن��ه يختلف فعال عن 

باقي فصائل القطط املعروفة.
وبحسب صحيفة »م��ت��رو« البريطانية، 
فإن هذا النوع اجلديد من القطط ميتاز بحجم 
أكبر، مقارنة بالقطط األخرى، كما أن له أذنني 

أكثر عرضا.
ويصل ط��ول القط ال��واح��د ف��ي اجلزيرة 
اإليطالية إل��ى 90 سنتمترا، أي من ال��رأس 
وحتى آخر الذيل، ومتتاز بشوارب قصيرة 

وأسنان متينة.
وم���ن ال��ع��الم��ات ال��ت��ي مت��ي��ز ه���ذا القط 
الكورسيكي الفريد، وجود بقع ملونة شبيهة 

باخلامت على منطقة أعلى القدم.
وقال املسؤول في املكتب الوطني للصيد 
واحلياة البرية بيير بينديتي، إن هذا القط 
كان معروفا في املنطقة لكن لم يجر حتديده 
علميا. وعزا الباحث عدم معرفة الكثيرين بهذا 

القط، إلى كونه حيوانا مييل إلى التخفي، كما 
أنه ينشط بشكل أكبر خالل فترة الليل.

وأض��اف أن هذه املميزات في الشكل، هو 
الذي دفع إلى إطالق اسم »القط الثعلب« على 

احليوان. ويوجد 16 قطا فقط من هذا النوع 
في جزيرة كورسيكا التي تقع إل��ى الغرب 
من إيطاليا، وتبذل هيئات البيئة جهودا في 

الوقت احلالي من أجل احلفاظ على بقائها.
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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
دخول الكويت رسمياً قائمة أعلى درجات احلرارة القياسية 

ليس أمراً مفرحاً ميكن السكوت عليه..
 العذر بأن تغيرات املناخ وارتفاع احل��رارة عاملياً وترك 

الوضع من دون معاجلة..  
يجب على احلكومة وضع خطة قومية والتشدد في تطبيقها 

خلفض احلرارة والتخفيف من آثارها الصحية والبيئية.. 
خرسانة وح��دي��د وإسفلت م��ن دون زي���ادة للمساحات 

اخلضراء يجعل السكن بالكويت كارثة!!
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عاملان يقيسان طول »القط الثعلب«

صورة مزعومة لكتاب مقدس 
قدمي حتظى بانتشار واسع 

على مواقع التواصل

حظيت صورة مزعومة لكتاب مقدس قدمي عثر عليه في 
قاع محيط، بانتشار واسع على مواقع التواصل االجتماعي 
مؤخرا، إال أن احتفاظ مطبوعة ورقية بحالتها اجليدة رغم 
وجودها في عمق سحيق حتت املاء، أثار الشكوك بشأن 

مصداقية األمر.
وحققت الصورة عشرات اآلالف من املشاركات على 
صفحات »فيسبوك« تضم ماليني األعضاء، مع تعليقات 

على غرار »إنها معجزة«.
ودفع ذلك وكالة »فرانس برس« إلى التحقق من األمر، 
حتى ثبت أن الصورة ليست لقرآن أو إجنيل على اإلطالق، 

بل لعمل فني من إنتاج كاثرين ماكيفر.
وأوضحت الفنانة األميركية في مدونة سابقة لها تعود 
إلى عام 2014، أنها صنعت هذا العمل باستخدام بلورات 

ألصقتها على قاموس أملاني إجنليزي.
وقالت ماكيفر ل�«فرانس برس«، إنها صنعت »الكتاب 
املتبلور« قبل 5 سنوات، وأن عملها ليس له أي ُبعد ديني 
على اإلط��الق. وأضافت: »الكتاب ليس كتابا مقدسا. إنه 
قاموس أملاني إنكليزي مغلف باجللد اشتريته من متجر. 
أعتقد أنه من املضحك أن يحاول أحد نقل ص��ورة كتابي 

كمعجزة دينية«.
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مصلخ اجلهرا سعر الذبح دينار تسعيرة التجاره وياخذ على الذبح دينارين 
ويعطيك على كل ذبيحه وصلني وحاط اعالن يوهم الناس بسعر الذبح دينارين 
بس كاتب باالعالن قيمة التقطيع يعنى حتايل على الناس اشكره هذا غير انه ياخذ 

على مندوبني املطاعم 500 دينار بالشهر بحجة انتو تاخذون زباين من املصلخ

SaudAlasfoor@ �صعود الع�صفور

 ..5G شركات اإلتصاالت اتفقت وأعلنت سعر موحد ومرتفع خلدمات الـ
وهيئة اإلتصاالت أصدرت بيان تهدد وتتوعد إذا ما عدلت الشركات اسعارها 
وانهت االتفاق على السعر بينها.  من برأيك سينتصر في نهاية األمر؟ الشركات 

أم احلكومة؟

docshayji@ عبداللـه ال�صايجي

زيارة مهمة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد إلى بغداد 
-هي الثانية لسموه- تتزامن مع التصعيد في منطقة اخلليج العربي بني إدارة 
ترامب و إيران-ومع مساعي الوساطة والتهدئة-وبعد حتفظ العراق على بيان 

القمة العربية في مكة- ما يؤكد دور وعمق نظرة الكويت االستراتيجية

Mukhled1@ خملد عبدالعزيز املخلد

نبي الكويت خضراء  قيمة 10 مليون شتلة سدر  ) حجم صغير(  هي مابني 
مليونني ونص الى ٣ مليون دينار كويتي فقط    مساهمه من احلكومه واجلمعيات 
وافــراد       تصكر في جمع املبلغ في ساعه!!  علما سدر الكويتي يتطلب عناية  ٦ 

اشهر  الى سنة  صب ماي وامش  ...

العلم يعترف رسميًا بـ »القط الثعلب«
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»غوبكلي تبه«.. تضم أقدم مجموعة من املباني الصخرية شمال ما بني النهرين

الكتاب كان قاموسا مغلفا بالبلورات

غوبكلي تبه  هي منطقة أثرية تأسر األنظار والقلوب، 
وتضم أقدم مجموعة من املباني الصخرية في منطقة شمال 
ما بني النهرين، مستعرضة تاريخا ممتدا إلى ما قبل 12 ألف 

عام. 
بداية اكتشاف »غوبكلي تبه« كانت على يد مزارع تركي 

عثر على هيكل أثري عند حراثته ألرضه، ليقوم بتسليمه إلى 
السلطات املعنية في الوالية، وبتحقق األخيرة من الهيكل، 

تبنينّ أنه يعود إلى ما قبل 12 ألف عام. 
إث��ر ذل���ك، وحت��دي��دا ف��ي 1963، كلفت مديرية الثقافة 
والسياحة في شانلي أورفة، باحثني من جامعتي إسطنبول 

التركية وشيكاغو األمريكية، للتنقيب عن اآلثار في املنطقة. 
وعام 1995، مت اكتشاف العديد من اآلثار باملنطقة، بينها 
مسالت حجرية على شكل »T« تعود للعصر احلجري 
احلديث، يبلغ طولها ما بني 3 إلى 6 أمتار، ووزنها بني 40 

و60 طنا، وعليها رسوم وأشكال حيوانية ومتاثيل بشرية. 


