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موكب « البطاريق» ميتع زوار حديقة العني
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في الصـميم
حلت أمس الذكرى الثالثني النطالق عاصفة
الصحراء التي شنتها أميركا واحللفاء لتحرير
الكويت م��ن ال��ع��دوان الصدامي الغاشم ،هذه
الذكرى ما زال��ت في أذه��ان من عاصروها ،وال
يتذكرها معظم أبناؤنا الذين لم يولدوا إال بعدها
أو كانوا ص��غ��ارا ً وقتها ،يجب أن تكون عبرة
للحاكم واحملكوم ،نسأل الله أال يعيد ساعة السوء
ويجعلنا منعمني باحلرية على مر الزمن.

بلدة ترونيا اإليطالية

أعلنت بلدة ترونيا اإليطالية بيع عدد من منازلها بسعر
يورو واحد ،بهدف جذب السكان للمنطقة القدمية وسط
مدينة صقلية.
وبحسب عمدة البلدة سيباستيانو فابيو فينيسيا ،فإن
الهدف هو إعادة إحياء املركز التاريخي للبلدة ،إذ ستقدم
البلدية للمشترين أيضاً مساعدات مالية لتجديد هذه
املنازل.
وق���ال ال��ع��م��دة إن��ه كلف ف��ري��ق خ��ب��راء م��ن اإلس��ك��ان
والقانونيني متعددي اللغات ملساعدات السكان اجلدد
وتسهيل البيع دون بيروقراطية ومعامالت ورقية.
مشيرا ً إلى أن املساكن املعروضة للبيع تبلغ  130منزالً،
وستبدأ التجديدات فور استالم املشتري ،على أن تكتمل
خالل  3سنوات من الشراء.
يذكر أن بلدة ترونيا ليست األول��ى ،إذ سبق عرض
بلدات مماثلة مثل موسوميلي وزنغولي .وفقاً ملوقع
 CNNاألمريكي.

موكب البطاريق في حديقة احليوان بـ “العني

أطلقت حديقة احل��ي��وان��ات ف��ي “العني”
باإلمارات العربية املتحدة ،جتربتها املجانية
اجل��دي��دة “موكب البطاريق” ف��ي مغامرة
يستمتع فيها الزوار مبشاهدة البطاريق وهي
تتمشى جماعات وف��رادى أم��ام احلضور في
ساحة عرض الطيور ألول مرة.
وقال مياس أحمد القرقز مدير قسم رعاية
احليوانات في حديقة احليوانات بالعني :إن
البطاريق من الطيور التي تتميز بلطافتها
وج��م��ال حركاتها ومشيتها ،لذلك ستكون
هذه التجربة مليئة باملتعة واملرح والسعادة

ل��ل��زوار ،وه��ي امل���رة األول���ى ال��ت��ي سيشاهد
ال��زوار بطاريق هامبولت خ��ارج معرضها،
امنا ستتمشى طليقة على العشب بكل بهجة
وح��ري��ة .وأض����اف :ن��ح��رص على تعريف
املجتمع بهذا النوع من الطيور عن قرب من
خالل قصص مربي احليوانات واملشرفني على
رعايتها ،مع االجابة على جميع استفسارات
ال���زوار وتساؤالتهم التي تتعلق ببطاريق
هامبولت وع���روض تقدميية تغطي جميع
جوانب حياتها وسلوكها وتدعم رسالتنا في
صون الطبيعة واحلفاظ على احلياة البرية”.

وميكن للزوار من جميع الفئات واألعمار
االستمتاع مبوكب البطاريق يوميا ابتدا ًء
من  15يناير في الساعة الرابعة والنصف
مسا ًء دون احلاجة حلجز مسبق ،امنا يكفي
احل��ض��ور ف��ي ال��وق��ت احمل��دد بساحة عرض
الطيور لالستمتاع بالتجربة والتقاط الصور
التذكارية ،وذلك ضمن االجراءات االحترازية
للوقاية من فايروس كوفيد ،-19وإرشادات
االمن والسالمة املتبعة في حديقة احليوانات
بالعني لضمان جتربة آمنة وممتعة جلميع
الزوار.

إرسل كلمة «اشتراك»

«الكرنب» غذاء خارق
في فصل الشتاء

Retweet
 @azizgroup777عبدالعزيز املطريي
مطالبنا كشعب مخلص لوطنه بسيطة  :نبي حكومة تسمع لنا وحتل
مشاكلنا  .ال حكومة ضدنا لدرجة اننا نحس انها عدوتنا وتكرهنا وفي
أي فرصة ال تفوت استفزازنا !!! اذا مطالبنا غير مشروعة علمونا
ميكن نكون غلطانني .

 @talghanimطالل فهد ثنيان الغامن
أك��دت اجلمعية األملانية للتغذية أهمية تناول
الكرنب في فصل الشتاء ،ووصفته بالغذاء اخلارق.
وقالت اجلمعية األملانية :إن الكرنب يحتوي على
كمية من الفيتامينات ،املعادن ،األلياف ،ومضادات
األك��س��دة .وأك���دت اجلمعية األملانية غنى الكرنب
بفيتامني  Cال��ذي يقوي املناعة ،وفيتامني  Eاملفيد
ملقاومة الشيخوخة ،باإلضافة لفيتامني  Kالذي يتمتع
بأهمية كبيرة لتخثر الدم.
وأش����ارت اجلمعية األمل��ان��ي��ة ألهمية م��ض��ادات
األك��س��دة امل��وج��ودة ف��ي الكرنب كالبوليفنيوالت،
والفالفونويد ،والتي تعمل على مقاومة السرطان،
ومحاربة اجل��ذور احل��رة .ويتميز الكرنب بقدرته
على خفض الكوليسترول ال��ض��ار ورف��ع مستوى
الكوليسترول املفيد ،مما يساعد على احلد من اإلصابة
بأمراض القلب واجللطات القلبية .وأشارت اجلمعية
األملانية لدور األلياف املوجودة فيه في احلفاظ على
رشاقة الشخص ،ومنع زيادة الوزن.

اختفاء «ملكة غربان» برج لندن
في ظروف غامضة يثير القلق
اختفت “ملكة غربان” برج لندن في ظروف غامضة
وفق ما أعلنت إدارة البرج ،مطمئنة في املقابل بأن 7
طيور ال تزال تعيش في املوقع وهو ضمان ملنع سقوط
“اململكة البريطانية” وفق أساطير متوارثة.
ولم تشاهد “ملكة الغربان” وتدعى ميرلينا منذ
أسابيع في ه��ذا احلصن التاريخي احمل��اذي للضفة
الشمالية لنهر تاميز.
ويثير هذا النبأ قلق البريطانيني ،إذ أن األساطير
املتوارثة منذ أجيال تفيد بأنه في ح��ال تركت كل
الغربان برج لندن ،سيؤدي ذلك إلى انهيار العرش
البريطاني وغرق البالد في الفوضى.
وحسب مرسوم ملكي أصدره امللك تشارلز الثاني
سنة  ،1630يجب أن يكون هناك  6غربان في املوقع
في كل األوقات .وأصدر برج لندن ،حيث تخزن حلي
التاج البريطاني ،بيانا لطمأنة البريطانيني جاء فيه:
“لدينا حاليا سبعة غربان هنا في البرج ،أي غراب
إضافي عن الستة املطلوبة” .وأش��ار برج لندن إلى
أن ميرلينا كانت بال منازع ملكة غربان البرج منذ
انضمامها إلى رفاقها في املوقع سنة  .2007ورغم
ابتعادها مرات عدة في السابق ،كانت ميرلينا تعود
في نهاية املطاف لالنضمام إلى الغربان بوبي وإرين
وجوبيلي وروكي وهاريس وغريب وجورجي.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

هاتف  - 25748901 :داخلي  -315 :فاك�س 25749612 :

E-mail: editorial@alwasat.com.kw

�إدارة الإعالن

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

بعد اقتحام شاليهي من املتسللني االيرانيني ،اتساءل :هل استطيع
قضاء عطلة نهاية االسبوع قرير العني و واث��ق من قيام الداخلية
بحمايتي و حماية اسرتي؟؟؟ اهم اركان الدولة :االمن و االمان....

� @s_alrubaiaanسعد الربيعان
غياب (الشفافية والناطق الرسمي)..يعني باختصار ،تعطيل لدور
االتصال احلكومي كوظيفة استراتيجية تسهم في فهم احتياجات
املجتمع والتعاطي معها* .ومنا ألهل احلل..

 @alabduljنواف العبداجلادر
توقعات العجز =  ٪٣٠من الناجت احمللي ،مع نفاذ االحتياطي
العام ،و ضغط على املالية العامة ،و رؤية مستقبلية سلبية ،بغياب أي
اصالح حقيقي .رئيس الوزراء قال “وضعنا االقتصادي مو زين”،
بعض نواب ،و اكادمييون ،و جمعيات نفع عام ،جميعهم يحذرون من
خطورة ما نواجهه .إذا ً من املسؤول؟ الله يستر.

 @HaifaAlSanousiد.هيفاء ال�سنعو�سي
الش��ك أن��ك شاهدت تغريدات تدعو للمشاركة ببناء مسجد أو
مشروع خيري ألحد األم��وات .هل تخيلت نفسك في هذه التغريدة
بعد موتك؟ ملاذا التبادر ببناء مسجد صغير أو تسهم مبشروع صدقة
جارية بإحدى الدول اإلسالمية؟ ملاذا تؤجل فعل اخلير وأنت التعلم
متى ستموت؟ استعد حلياتك األخرى ،وأنت على قيد احلياة

 @HamadAlMunawerحمد مناور حبيب املناور
من ميول احلكومة ويوفر احتياجاتها املالية هو صندوق االجيال
بعملية معقدة بني املالية ومؤسسة البترول واملركزي وهيئة االستثمار
اتباع املتنفذين انتم جتهلون كيف تدار املالية العامة بقولكم انه اليجوز
السحب من الصندوق احلكومة ليس لديها مشكلة مالية انتم لديكم
مشكلة مع رفاهية املواطن !

 @eer_teachمعلمة متحلطمة
كورونا شايفه جتمعات اخوانا الوافدين ع البحر وجتععات
الكويتيني بالزوارات بالذات يوم اجلمعة !!! حطوا بالكم ع روحكم
ياجماعة ترا معدالت االصابة بكورونا ردت ارتفعت مرة ثانيه ربي
يحفظ اجلميع بحفظه
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