
www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة �� 100 فل�سالأح��������������د 14 من جمادى األولى 1440 هـ/ 20 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3359

ك��ل��م��ة ���ص��ادق��ة.. خل���ر  ال��ك��وي��ت

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
جناح حملة ترشيد األولى والدعوة إلى مؤمتر ترشيد 2 
دليل على اهتمام الوزارة بتخفيض استهالك الكهرباء واملاء، 
واستمرار التوعية حتماً سيقلل من الهدر وسيساعد على 
حماية البيئة وتخفيض احلــرارة.. تركيب العدادات الذكية 
التي تعبأ على غرار الهواتف النقالة سيحقق وفراً كبيراً في 
اعباء التحصيل وتأخر السداد.. معظم دول العالم تطبق 
إجــراءات صارمة لسداد االستهالك وتوفير الطاقة.. يجب 

علينا ان نتبع وسائلهم.. والسالم!!

Essabouresly@ عي�صى بور�صلي
هذا هو دستور الكويت نحن مسلمني ودين الدوله اإلسالم وجزء من األمه 
العربيه أما اذا لديك فكر ملحد وتعجبك هذي األفكار أحتفظها لنفسك ليأتيك اليوم 

الذي تعرف أن الله حق

DrAlnefisi@ د. عبدالل�ه  النفي�صي
لو كنت مكان عمر البشير - ال سمح الله- ملا ت��ردّدت في التنحي . مساحة 
السودان 1,886مليون كيلومتر مربع ) تقريباً مائة كويت( فقمع اإلحتجاجات 
في اخلرطوم ال يعني نهايتها. البشير حكم ملدة ثالثني عاماً. رحم الله عبدالرحمن 

سوار الذهب اجلنرال الزاهد رئيس العام الواحد.

alsowian@ ظاهر ال�صويان
تطبيق قرار قص جزء من ذيل بعض األنواع من االسماك املستورده في بلد 
املنشأ قبل بيعها مبزاد االسماك املستورده بسوق شرق ,  ونتمنى تشديد الرقابة 

في السوق ومتابعة هذا األمر ملا يصب في اجتاه حماية املستهلك.

Khaledathoughts@ خاالدة
من يود الهجرة فأرض الله واسعة وال حتجب رغبتهم وهم أحرار ,, لكن عشرة 
افراد يرغبون بالهجرة مثال مقابل اآلالف اليرغبون باإلضافة إلى آالف أصال 

يطمحون بإقامة دائمة او جنسيتها  يعني أن املشكلة ليست بالبلد
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غدًا.. الكويت  تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر
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قال الفلكي واملؤرخ الكويتي 
العضو الفخري للجمعية الفلكية 
البريطانية عـــادل السعدون 
إن القمر سيشهد خسوفا كليا 
صباح يوم غد االثنني وسيشاهد 

جزئيا في الكويت لدقائق.

ـــدون في  ـــع ـــس ــــــاف ال وأض
تصريح لـ )كونا( أمس السبت 
ــي جهة  ــوف ف ــس أن مــوقــع اخل
املغرب الساعة 33ر6 صباحا 
مدة دقائق بعدها يغرب القمر 

في الساعة 44. 6 صباحا.

وأوضــــح أن مـــدة مشاهدة 
اخلسوف اجلزئي في الكويت لن 
تتجاوز 10 دقائق بعدها يغيب 
القمر كما ستشرق الشمس في 
الساعة 42. 6 صباحا في حني 
اخلسوف الكلي للقمر يشاهد 
في األمريكتني ووســط وغرب 
ــزء مــن أوروبـــا في  إفريقيا وج
الساعة 44. 7 صباحا بتوقيت 

الكويت.
ــت إلـــى أن هـــذا الــعــام  ــف ول
سيشهد فقط خسوفني للقمر 
ــا كــلــي وهـــو بــعــد غد  ــم ــده أح
والثاني جزئي في 16 يوليو 
املقبل مبينا أن هناك ثالث مرات 
لكسوف الشمس أحدهما حدث 
في 5 يناير اجلاري وكان جزئيا 
والثاني في 2 يوليو ويكون كليا 
والثالث يوم 26 ديسمبر ويكون 

حلقيا.
وأشار إلى أن من أهم الظواهر 
الفلكية هذا العام عبور كوكب 
عــطــارد أمـــام الشمس فــي 11 

نوفمبر املقبل.

قرش عمالق يسبح مع 
غواصني في هاواي!

ــان غــواصــون يــشــاهــدون مجموعة من  ك
أسماك قــرش النمر تلتهم حوتا نافقا يوم 
الثالثاء عندما ظهرت سمكة أكبر حجما من 

األعماق.
وقالت أوشن رامسي، إحدى علماء األحياء 
املائية الذين شاهدوا الواقعة، إن سمكة قرش 
أبيض ضخمة طولها عشرين قدما، من املعتقد 
أنها إحــدى أكبر أسماك القرش في العالم، 
اجتهت صوب الغواصني ثم بدأت في تفحص 

قواربهم.
وتسمى سمكة القرش الضخمة ”ديب بلو“ 
استنادا إلى حجمها وشكلها وجرى تصويرها 
في السابق. ويعتقد أنها تبلغ من العمر 50 
عاما ولها حساب على تويتر. وكتبت رامسي 
على انستجرام ”صعدت ديب بلو إلى أعلى 
واحتكت بالقارب رمبــا كانت حبلى ورمبا 
تعاني من حكة باجللد ..أمضينا يوما كامال 
معها حتى غربت الشمس“. ونشرت رامسي، 
وهي من الداعني للحفاظ على أسماك القرش، 
صورا وفيديوهات للواقعة إلظهار أن أسماك 

القرش األبيض ليست ”وحوشا طائشة“.

مجمع »سفيد درة« في طاجيكستان  
يجتذب السياح  الكويتيني

ــا اخلـــالبـــة  ــه ــت ــع ــي ــب ــط ب
والغنية تشهد السياحة في 
ــوا واعـــدا ملا  طاجيكستان من
تتمتع به من مقومات زاخرة 
جتــتــذب شــرائــح واســعــة من 
السياح وتلبي رؤيتها التنموية 
سياحيا حتى عام 2021 ومنها 
مجمع )سفيد درة( الواقع على 
ارتفاع 3000 متر على مساحة 
اكثر من 130 هكتارا مبنطقة 

)ورزاب( اجلبلي. 
   ويجد السياح الكويتيون 
خصوصاً والعرب عموما في 
طاجيكستان ومجمع )سفيد 
درة( الواقع على مساحة أكثر 
من 130 هكتارا مكانا مالئما 
ــازات  لقضاء العطالت واإلج
بــعــيــدا عـــن صــخــب احلــيــاة 
الســيــمــا الطبيعة اخلــاصــة 
لفصل الشتاء حاليا وامتداد 
ــاض الــثــلــج وطبيعتها  ــي ب

اخلالبة تزيدها روعة بساطة 
احلياة وخلوها من التعقيدات 

واالزدحام.  
  و)ســفــيــد درة( كلمة 
طــاجــيــكــيــة تــعــنــي باللغة 

العربية )املنطقة البيضاء( 
في إشــارة الى انتشار الثلج 
بلونه األبيض في كل مكان 
السيما في فصل الشتاء وحتى 

شهري مارس وأبريل.

مجمع »سفيد درة« في منطقة »ورزاب« اجلبلي
خسوف سابق للقمر في الكويت

البراك عائلة 
لوفاة

عبداحملسن حمد ناصر البراك

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

350 ألف زائر خالل عام  متحف أضنة التركي يستقبل 
ــــة أضــنــة  يــشــهــد مــتــحــف والي
جنوبي تركيا إقــبــاال كبيرا من 
ــــزوار رغـــم عـــدم افــتــتــاح كامل  ال
أقسامه، حيث استقبل حوالي 350 

ألف زائر خالل عام ونصف.
ويــقــع املــتــحــف وســـط مدينة 

أضــنــة الــتــي احــتــضــنــت العديد 
من احلــضــارات املختلفة على مر 
التاريخ، بدءا من العصر احلجري 
ــــوال إلــــى الــعــهــود  ـــدمي، وص ـــق ال

الرومانية والعثمانية.
وفيما مضى، كان املبنى الذي 

يضم املتحف حاليا عــبــارة عن 
مصنع للمنسوجات الوطنية 
العثمانية، وبــعــد ترميمه فتح 

أبوابه للزوار منذ مايو 2017.
ويحتوي املتحف العديد من 
ــة والــهــيــاكــل، مثل  ــري القطع األث

الهيكل احلجري آللهة العاصفة 
في زمن احلثيني، ومتثال الرجل 
الــبــرونــزي، وفسيفساء سفينة 
النبي نوح، إضافة إلى عدد كبير 
من التوابيت التي تنتمي إلى فترات 

تاريخية مختلفة.

السعودية.. وادي الغيل مخزن للموز  والنب

يختزن وادي الغيل جنوب السعودية، 
في باطنه مزروعات املوز والنب اجلنوبي، 
ليصبح عــالمــة بـــارزة مــن مــئــات السنني 
في أهمية إنتاجه الــزراعــي املميز، نظير 
ما ميتلكه الــوادي من املقومات الزراعية 

الطبيعية بني صخور اجلبال.

ــع وســط جبال  ــواق وميتلك الــــوادي ال
السروات شرق محافظة املجاردة، أجواء 
معتدلة طــول الــعــام، وتتوسط جنباته 
مدرجات زراعية، يختزن في باطنها العديد 
من العيون املائية اجلارية، والتي ال تزال 
كثيفة بعطائها في ري املزروعات، كمصدر 

وحيد في سقي املزارع على مدار العام.
ـــوادي بالعديد مــن املــوارد  ويشتهر ال
الطبيعية، كإنتاج فاكهة املـــوز، والــنب، 
واملــاجنــو وغيرها من األصــنــاف األخــرى، 
التي ينتجها بكميات متوسطة لألسواق 

احمللية.


