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مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يوزع 
أكثر من نصف مليون نسخة خالل شهر 

وّزع مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
باملدينة املنورة، خالل شهر ربيع األول املاضي، 
ما مجموعه 564.475 نسخة من القرآن الكرمي 
مبختلف األحجام، والترجمات، والكتب الدينية، 

ملجموعة من اجلهات احلكومية 
وأوضح تقرير صادر من املجمع عن توزيعاته 
خالل شهر ربيع األول، أنه مت توزيع 153.337 
ن��س��خ��ة م��ن امل��ص��ح��ف ال��ش��ري��ف م��ن مختلف 
األحجام، و 52.960 نسخة من األجزاء، و1.520 
نسخة من التسجيالت، و 255.338 نسخة من 
ترجمات معاني القرآن الكرمي مبختلف اللغات 

األجنبية، و101.320 نسخة من الكتب الدينية.
وأض��اف التقرير أن إجمالي ما وزعه املجمع 
م��ن��ذ ب��داي��ة ت��وزي��ع��ه إلص���دارات���ه ف��ي الثالث 
والعشرين م��ن شهر ج��م��ادى األول���ى م��ن عام 
1405ه�، وحتى نهاية شهر ربيع األول 1441ه�، 
وص��ل إل��ى 322.317.606 نسخة من مختلف 

اإلصدارات.

يعد مجمع سمو الشيخ ناصر احملمد 
لاللعاب املائية ال��ذي مت افتتاحه أمس 
اخلميس صرحا رياضيا عامليا على ارض 
الكويت ومفخرة للشباب الرياضيني إذ مت 
تصميم وتزويده بأحدث املواصفات التي 

تتوافق واملعايير الدولية.

يضم املجمع ال��ذي يستضيف بطولة 
العالم لكرة امل��اء للشباب )حت��ت سن 20 
عاما( التي انطلقت ام��س مسبحا اوملبيا 
واثنني اخرين لالحماء للسباحني والعبي 

كرة املاء والغطس وفقا لنوع البطولة.
زود املجمع ال��ذي يوفر ك��ل اخلدمات 

اللوجيستية ال��ت��ي يحتاجها الالعبون 
ف��ي ال��ري��اض��ات امل��ائ��ي��ة ب��ش��اش��ة كبيرة 
الع��الن نتائج املسابقات ومكاتب اداري��ة 
ملنظمي البطوالت ومنصة لكبار الضيوف 
والشخصيات فضال ع��ن م��رك��ز اعالمي 

متميز.  

مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

العثور على عظم لفيل 
املاموث املنقرض في 

ضواحي موسكو!

أفادت قناة »روسيا – 24« بأن علماء اآلثار وجدوا في 
ضواحي موسكو عظما لفيل املاموث املنقرض.

وقد مت تأكيد االكتشاف من قبل علماء املتحجرات في 
أكادميية العلوم الروسية الذين قالوا إن العظم عبارة عن 

شظايا لعمود فقري ألنثى احليوان القدمي.
وحقق االكتشاف األثري املذكور سائق اجلرافة بعد أن 
لفتت أنظاره قطعة من املادة الغريبة وقعت في قادوس 
اجل��راف��ة. وسلم الرجل تلك القطعة األث��ري��ة للمتحف 

التاريخي في مدينة لوبرتسي بضواحي موسكو .
وقالت القناة التلفزيونية إن القطعة األثرية ستحتل 

مكانة جديرة في املتحف بعد انتهاء ترميمه.
وأعلن علماء اآلثار أن االكتشاف يؤكد أن فيلة املاموث 

كانت تقطن في قدمي الزمان منطقة موسكو .

مجمع ناصر احملمد لأللعاب املائية
.. صرح عاملي على أرض الكويت
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 في الصـميم
ما حتاول أن تنشره منظمة إميان عن أن الشذوذ 
واملسمى املثلية أمر جائز في اإلسالم  كذب و وتدليس 
على الشباب.. هذه املنظمات املشبوهة والتي يدعمها 
اليهود حتاول ترويج الفساد بني أبناء املسلمني.. 
هذا املرض املنتشر بني الشباب في العالم الغربي من 
كبائر اآلثام في ديننا وفعل يهتز له عرش الرحمن 
وعقوبته القذف من شاهق حتى املوت.. اللهم اكفنا 

شرورهم !!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

DrmouniraQ8@ منره اجلا�صم

اللي كشف الفساد وأثبت لكم وجوده واللي دافع عن احلق مت عقابه فكيف 
تطلبون من البقية الباقية أن تؤمن بكم وبأقوالكم وانتم تطلبون من قائل احلق 

وفاعله أن يعتذر! اي ظلم هذا؟

Caesar100 @Caesar1002

1يجب اع��ادة النظر وعمل ابقريد للنظام االداري وامل��ال��ي بالنسبة 
للمشاريع التي تطور التنميه بالدوله ،2 تقليص عدد اجلهات التي تدقق علي 
مشاريع الوزارات في العقود املباشرة والغير مباشرة ، 3سرعة اتخاذ القرار 

باملوافقة فيما يتعلق باملشاريع التي تدققها اجلهات الرقابية ،

legend @Nawaf_AlShuaib

هل تعلم  .. ان في سيارات متشي بشوارع الكويت تفوق قيمتها فوق 
100000دينار كويتي ،، سيارة واحدة ..

ROLEXQ8@ حمقق النزهة

هواش واسطات وتدخل أعضاء ، علشان في دورة ملوظفني احد الوزارات 
للمغرب ، وبعد تغيير مكان الدورة من املغرب الى دولة أفريقية فقيره ، كلهم 

كنسلو الدورة .

NasserAlsaad12@ نا�رشال�صعداملنيفي 

صحيح اكو مسؤول كويتي راح في مهمة رسمية للبحرين عن طريق 
استرالية ، واستراح بالروحة وبالرجعة في سنغافورة اسبوع ؟؟  ديرة 

بطيخ ؟

Mraamy@ مرمي في�صل اللوغاين

جاور من يشبهك وحاور من يحترمك وشاور من يحبك واياك وصحبة 
اللئيم فان الفضل معه عقيم واتخذ من الطيبني خالن يجازوك االحسان 
باالحسان  اجبروا اخلواطر وراع��وا املشاعر وانتقوا  كلماتكم وتلطفوا 
بافعالكم وتذكروا العشرة والتؤملوا احدا وقولوا للناس حسنا .وعيشوا 

انقياء. فهذا نهج االنبياء

_moltov80@ مولوتوف

والله حتى لو تعزم خدامتك على مطعم وتقعد معاك بنفس الطاوله  راح 
يطلع لك مسودن ويجرخك بصوره ويكتب متزوج هنديه

Dr_Malduwaihees@ د.حممد الدويهي�س

فهل يترك املواطن الصالح أعماله ويتفرغ فقط لعملية اإلبالغ عن قضايا 
الفساد؟!! أرجو أن ال يحمل املواطنني املخلصني والصاحلني أكثر من طاقاتهم.

»دجن« النحل يكافح ارتفاع 
ضغط الدم وأمراض اللثة

كشفت دراسة علمية حديثة أن غسول الفم  املصنوع من 
مادة يستخدمها النحل ملقاومة عوامل البيئة، ميكن أن تساعد  

في مكافحة ارتفاع ضغط الدم وأمراض اللثة.
ووفقاً لصحيفة  »ديلي ميل« البريطانية، أوضح الباحثون 
أن املكون الرئيسي لهذه املادة يعرف باسم »دجن«، وهو مادة 
شمعية ينتجها النحل إلغالق خالياها ضد املطر واملتسللني 

من اخلارج ، ومنذ فترة طويلة 
يستخدم في الطب لصفاته املطهرة الطبيعية.

 وتشير األبحاث التي أجرتها جامعة /بليموث / حالياً 
إلى أن »دجن«  ميكنه خفض ضغط ال��دم، ويقوم بذلك عن 
طريق تشجيع نشاط وحجم البكتيريا امل��وج��ودة بشكل 
طبيعي في الفم ، والتي حتول النترات في الغذاء  إلى نتريت، 

وهو مركب يوسع األوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.
وقال الدكتور »راؤول بيسكوس« ، الذى يختبر غسول 
الفم على 50  متطوعاً في هذه اجلامعة : »نعلم أن تكوين 
البكتيريا عن طريق الفم  ونشاطها مهم ج��داً في احلفاظ 
على ضغط الدم عند املستويات الطبيعية«. ويدرس الفريق 
أيًضا ما إذا كان غسول الفم الذي يحتوي على  البروبوليس 
ميكن أن يساعد في مكافحة أمراض اللثة، بعد أن أوضحت  

األبحاث السابقة أنه ميكن ذلك.
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