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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

«البيئة» تستكمل زراعة املانغروف في محمية اجلهراء
أعلنت الهيئة العامة للبيئة ،أمس،
استكمال املرحلة الثالثة ل��زراع��ة
نبات املانغروف (القرم) في محمية
(اجل��ه��راء) الطبيعية ضمن جهود
الهيئة ومشاريعها في إع��ادة تأهيل
وتشجير بعض املناطق في البالد.
وقال رئيس مجلس االدارة واملدير
العام للهيئة ،الشيخ عبدالله األحمد
لـ (كونا) :إن فريقا من إدارة التنوع
األحيائي بالهيئة قام بزراعة شتالت
من نبات (املانغروف) في املختبرات
اخلاصة بالهيئة ثم نقلها وغرسها
اليوم في احملمية.
وأضاف الشيخ عبدالله األحمد ،أن
الفريق قام أيضا بغرس هذه الشتالت
في سواحل أخرى في البالد تتناسب
مع طبيعتها مؤكدا استمرار جهود
الهيئة في توفير كل ما يسهم في زيادة
ال��ت��ن��وع االح��ي��ائ��ي واحمل��اف��ظ��ة على
البيئة ومكوناتها.وأوضح أن استمرار
هذه احلمالت يسهم في تخفيف آثار
التغير املناخي على الكويت اذ توفر
هذه النباتات موائل للكائنات الفطرية
والالفقارية واالسماك والربيان في
احملمية والسواحل واعتبارها مصدرا
غذائيا لها.
من جانبه قال مدير إدارة التنوع
األح��ي��ائ��ي ف���ي ال��ه��ي��ئ��ة ،ال��دك��ت��ور
عبدالله الزيدان لـ (كونا) :إن نبات
(املانغروف) موجود في ارض البالد
منذ القدم واختفت نتيجة للسلوك
ال��ب��ش��ري اخل��اط��ئ ك��ال��رع��ي اجلائر
واالح��ت��ط��اب ،مشيرا إل��ى أن الهيئة
قامت بإعادة زراعتها ملا لها من آثار
إيجابية على البيئة .وأف��اد أن اول
مرحلة لزراعة (امل��ان��غ��روف) كانت
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في الصـميم
بعض الدعاة يحملون الدين وفق طبائعهم الشخصية ،وهذا أمر مخالف
ألساس الدعوة إلى الله ،فالدين قائم على أسس ال تتغير مصداقاً لقوله جل
سبِي ِل َر ِبّكَ بِالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َوْعِ ظَ ِة الحْ َسَ َن ِة وَجَ ا ِد ْلهُم بِا َّلتِي هِ يَ
وعال {ادْعُ إِلَى َ
أ َحْ سَ نُ } .ثم هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (بشروا وال تنفروا)،
التشدد املنفر من الهدي القومي هو أكثر ما يبعد الناس عن الدين ،وقد فهمه
التبشيريون والقساوسة والراهبات رغم دينهم احملرف ،هم يتدربون على
هذا السلوك وميارسونه على أرض الواقع ،ونحن أولى منهم بالدعوة إلى
دين الله القومي.
وجب على حملة مشاعل النور التدريب على أساليب الدعوة املتميزة
والتعلم على استخدام وس��ائ��ل التواصل اإلليكترونية للدعوة ،حتى
يستطيعون مخاطبة العالم وهم في منازلهم ،وال تكون األدوات التي بني
أيديهم حجة لهم ال عليهم .

في عام  2018وأكدت نتائجها جناح
التجربة وتوائم النبات مع الظروف
املناخية السائدة في احملمية وطبيعة
السواحل املختارة في (جون الكويت)

ويتجلى ذلك في منو النباتات مبحمية
اجلهراء وبعض السواحل بارتفاع
مترين.
وأض��اف أن لنبات (املانغروف)

ف��وائ��د ع���دة م��ن��ه��ا تثبيت ال��ت��رب��ة
الساحلية من عوامل التعرية وازدياد
ع��ك��ارة امل��ي��اه واح��ت��ب��اس غ��از ثاني
أوكسيد الكربون في التربة عن طريق

اجلذور الهوائية والتقليل من كمياته
فضال ع��ن أن��ه��ا تتمكن م��ن العيش
على ضفاف البحر وتتحمل ملوحته
العالية.

إرسل كلمة «اشتراك»

متطوعة سعودية جتري
 70فحص ًا بصري ًا
خالل  60ساعة في نيجيريا

Retweet
Khaled Alsaleh@PsychiatristQ8
مستغرب من القانون اللي يحرم املطلقه من حق إستخراج األوراق
الرسميه لعيالها اللي في حضانتها … العالقه بني املطلق و املطلقه عادة
متوتره و عدائيه … و منح احلضانه لطرف و املعامالت الرسميه لطرف آخر
هو صب للزيت فوق النار  ..عطوها احلق و اذا أساءت استخدامه يقدر االب
يروح يشتكي …

 @mullajumaahamdعبداخلالق اخلطيب

نوف البلوي تفحص أحد املرضى

استطاعت املتطوعة السعودية ،ن��وف البلوي ،أن
تزرع االبتسامة في محيا فقراء نيجيريا ،عبر إجرائها
أكثر من  70فحص بصريات ،ضمن فريق عمل مركز امللك
سلمان لإلغاثة واألعمال االنسانية.
وساهمت أخصائي أول بصريات ،نوف البلوي ،في
متثيل امل��رأة السعودية عبر تقدمي خدماتهم اإلنسانية
وتكبدها عناء السفر ،وقضت نحو  60ساعة تطوعية
ضمن البرنامج الطبي التطوعي ملكافحة العمى في
نيجيريا.
وقالت لـ”العربية.نت” :الهدف من هذه املشاركة هو
مد يد العون لهذه الفئة ،فالتطوع شيء فطري إنساني،
وكان دوري في احلملة هو القيام بالفحوصات البصرية
قبل وبعد العمليات ،وتشمل الفحوص حتديد مقاس
عدسة العني التي يتم زراعتها أثناء العملية ،وأيضاً
فحص الشبكية عن طريق جهاز املوجات الصوتية.
وأضافت :شعور جميل حني نرى االبتسامة والفرحة
لدى املسنني ،والذين كانوا يعانون من ضعف في البصر
نتيجة وجود املياه البيضاء داخل العني ،وحني إجراء
العمليات لهم عادت لهم الرؤية ،وصرفنا نظارات طبية
لعدد من املرضى.

تركيا تعتزم دخول «غينيس»
بأضخم «فنجان شاي»
ذكرت قناة “روسيا اليوم” أن تركيا قدمت طلباً إلى
موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية ،من أجل تسجيل
أكبر فنجان شاي في العالم.
وقالت :إن بناء “فنجان الشاي العمالق” ،الذي تفتخر
تركيا باجنازه ،يُعد من بني أكثر املنحوتات ضخامة،
ووضع في والية ريزة شمالي تركيا.
وق���ال رئ��ي��س ب��ورص��ة ال��ت��ج��ارة ف��ي ري���زة ،محمد
أردوغ���ان ،إن :تسجيل الفنجان في املوسوعة سيمثل
فخرا لهم ،وأشار إلى أن الشاي هو رمز مدينة ريزة.
ويتكون البناء من  7طوابق وبارتفاع يبلغ  30مترا ً.
ويشمل املشروع ،سوقاً سيتم إنشاؤه على مساحة
 9آالف و  500متر مربع ،يضم مقاهي الشاي ،وأقسام
املبيعات ،وكذلك أماكن لبيع قماش ري��زة ،ومعاجلة
النحاس ،واألطباق احمللية ،ومصانع احلجر واجلسور
املقوسة.
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الى هيئة الطرق  :وضع اغطية املجارير بوسط الطرق هل هو خطأ في
التصميم؟ ألن مع كثرة مرور السيارات و الشاحنات والباصات يحدث تفتت
للمواد وتفكك لها اوج��دوا احلل سريعا قبل مزيد من الضحايا والكوارث!
باألمس راح شاب بريء بسببها ،وهذا املصاب يتطلب منكم حتمل املسؤولية
ومعرفة اوجه القصور

Fatma Y.Alsherazi @fatmaalsherazi
مجتمع حاط عادات بيته بجنطة و ياخذها معاه بكل مكان يبي يفرضها
على جيرانه ،اللي بالدوام ،على اللي بالشارع ،على اللي بتويتر ،الشعب ،حتى
على الشعوب األخرى! عجيب شلون عباله تربية أمه و أبوه اهيا اللي الزم
الكل يسمعها و ميشي عليها كأن طفل! حتى اهما يشوفونك عكسهم ترا ..بس
ما يتدخلون!

 @m11q8د .حممد �سعود العنزي
عندما تنتهي املصالح يتغير التعبير وتتبدل الكلمات  ....إخوة يوسف
عندما كانت لهم مصلحة مع أبيهم قالوا ( :أخانا)
وعندما انتهت املصلحة قالوا ( :ابنك) !! والبعض حني ميرض من يحب
يقول “ :ابتالء” وحني ميرض من ال يحب يقول “عقوبة” *

 @BuJacob5بوجاكوب
ح��ل مشكلة مخالفي اإلق��ام��ة سهل .اضغط على س��ف��ارات دول��ه��م إن
يسفرونهم على حسابهم أو منع دخول عمالة جديدة من هالدول.

 @Nasser_Aleidanنا�رص العيدان
عيالنا من ذوي االحتياجات اخلاصة يعانون بسبب ع��دم حسم ملف
تعليمهم بعد ظروف توقف كورونا يا سمو رئيس مجلس الوزراء ابناؤك من
اصحاب الهمم الذين يجب ان يكونوا مركز اهتمامك يجلسون في بيوتهم بال
تعليم ومدارس التربية التقليدية وصلت للشهر الثاني من الدراسة

 @bdwemarkhخالد النايل
واضح أن تكتل الـ  31يعيش أخر أيامه وقد يتفكك قبل انعقاد الدور القادم
للمجلس  ..ومن أهم اإلجنازات التي حدثت في عهده  10 ..جلسات و  3قوانني
فقط بينما هناك ( 19جلسة) لم تنعقد وضاعت بسبب انشغال النواب
مبسرحية الكراسي …

 @faisal_lawyerفي�صل الر�شيدي
جمهورية مصر العربية كانت وسوف تكون صمام األم��ان لكل الدول
العربية واللي مو عاجبه الكالم هذا يشرب من البحر
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