
  

Dr_HananAl_Said@  د _حنان ال�سعيد
انا ما افكر اصير وزيره !! احتمال باجر نائب يستجوبني يقولي ولدج ملا 
كان بثالثه ابتدائي ليش ماجاب امتياز انتي امه تربويه وولدج تقديره جيد  ! 
خدامتكم قبل عشرين سنه ليش انحاشت اكيد انتي جرحتي شعورها جدام 

زميالت العمل !!

Ahmad_tv@ اأحمد العنزي
ردود الفعل على قضية عجز امليزانية  هي اول رسالة واضحة من الشعب 
جتاه كل ما من شأنه املساس مبقدراته وحقوقه املالية  رسالة واضحة 
وشديدة اللهجة  رغم استغالل البعض لها بدواعي التكسب اإلنتخابي او 
تكسبات شخصية  “مكشوفة” لم ولن تكون اصدق و اوضح من الرسالة 

الشعبوية احلقيقية  !

kuwait @kuwait54913
ألى متى فوضى البقاالت املتنقله ٧ بقاالت بجنب بعض ماهو السر ملاذا 
التوزع بالطرق السريعه املقطوعه من اخلدمات واملناطق التي يوجد بها بناء 
حديث وليس كما هو اآلن كل دوار وبني املناطق السكنيه خطر على االطفال 
واخلدم وغيره والله منظر رجعي وغير حضاري ومايجوز ملسئول يرضى 

لبلده هذه املناظر

Dana Alabdely @Danaalabdely4
مجلس_االمه ماذا استفاد الشعب من ترشيحكم ملجلس األمه هل انتخبكم 
حتى حتصلوا على املميزات وال��روات��ب العاليه وال��روات��ب االستثنائيه 
واالستفاده من مميزات املنصب لكم ولعوائلكم ماذا فعلتوا للشعب الذي 

وضع ثقته فيكم هل دافعتوا عن حقوقه وامواله وحتسني مستواه املعيشي!

Hameed Abul  @kuwaiti1968
مدرب املنتخب عنده خطط جيدة للعب ولكن ال تتناسب مع شخصيات 
بعض الالعبني، كان واضح عدم التزامهم و تسرعهم في إنهاء الهجمات 
خصوًصا من اخلط اخللفي مما ادى لفقد الكره و تسجيل الكثير من األهداف 
و مرمانا فاضي!! املدرب يجب ان يفرض شخصيته بقوه لتحقيق النتائج 

هاردلك شباب و املستقبل أمامكم

iqbalalahmad1@  اقبال االحمد
امتني من اجلهات املعنية بالكويت اخذ احليطة واحلذر من القادمني من 
الصني بعد انتشار فيروس غامض من ساللة كورونا أكدت السلطات الصينية 

أنه ميكن أن ينتقل بني البشر، وارتفاع عدد الوفيات منه الي 9 اشخاص .

DR_ABDULLAH_Q8@  د.عبداهلل ال�سالح
أحدهم تقدم   لهيئة شؤون ذوي اإلعاقة ولكن مت رفضة من قبل اللجنة 
الطبية ألنة سليم وليس مبعاق  واآلن وعدة أحد النواب باحلصول لة على 
املوافقة بالواسطة وتزويدة بشهادة اإلعاقة التي اليستحقها وكل البيانات 
موجودة عندي وأن حصل ذلك سأفضح األمر وباألسماء وأتقدم ببالغ للسيد 

النائب العام
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ي��ش��ه��د وادي رزان مب��ح��اف��ظ��ة ه��روب 
في اململكة العربية السعودية ه��ذه األي��ام 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع م��ه��رج��ان “هروب سحر 
اجلنوب٢” املقام ضمن فعاليات مهرجان 
جازان الشتوي ال� ١٢ “جازان الفل.. مشتى 
الكل” كغيره من املواقع السياحية مبنطقة 
ج��ازان إقباالً متزايداً من قوافل ال��زوار من 
داخل املنطقة وخارجها لالستمتاع بأجوائه 

الدافئة ومناظره الطبيعية اخلالبة.
ويعد وادي رزان واح��داً من أهم املواقع 
السياحية وأبرزها مبنطقة جازان وواجهة 
سياحية يقصدها السياح وال��زوار سنوياً، 
إذ يتميز بغاباته الكثيفة وأشجاره املعمرة 
وينابيعه املتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال 
أجوائه طوال العام مما جعله مقصداً دائما 

للزوار.
وفي وادي رزان ال��ذي يقع على بعد 90 
كيلو متراً إل��ى الشمال الشرقي من مدينة 
ج��ازان، ميتزج جمال صخور اجلبال التي 
شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي 
البيضاء، وجريان ينابيع املياه فيه واخضرار 
األشجار املعمرة “السدر والعدن وال��دوام 
والصبر”، التي متتد على جانبي الوادي ما 
يوفر األماكن املناسبة حملبي الرحالت البرية.
وي��زي��د م��ن ج��م��ال ال����وادي ك��ث��رة م��زارع 
امل��وز وال��ذرة البيضاء واحل��م��راء والدخن، 

وال��ن��ب��ات��ات العطرية “النرجس وال��ش��ار 
والصيبران والبعثيران والكادي والشيخ 

والوله”، وغيرها من النباتات العطرية.
وميكن للزائر الوصول لوادي رزان عبر 
ثالث طرق تربط محافظة هروب مبحافظتي 
صبيا وال��ع��ي��داب��ي وم��رك��ز احل��ق��و التابع 
حملافظة بيش، واالستمتاع بجمال ال��وادي 
من خ��الل مواقع خصصت لألفراد وأخ��رى 

للعائالت تكفل لهم اخلصوصية وقضاء 
أفضل األوقات ملئات اآلالف من الزوار سنوياً.

وميتاز وادي “رزان” كغيره من املواقع 
السياحية مبحافظة ه��روب واحملافظات 
اجلبلية األخرى، بوفرة املياه وغزارة هطول 
األم��ط��ار وخصوبة األرض ما يضفي على 
املكان جماالً طبيعياً يجذب الزوار الرتياده 

في مختلف فصول العام.

فلبينيون يحولون رماد 
بركان »تال« إلى طابوق 

إلعادة بناء املنازل

وادي رزان في السعودية.. 
واجهة سياحية تبهر الزوار
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 في الصـميم
اخلارجية الليبية تفيد أن تقرير األمم املتحدة يؤكد أن 
حفتر وعصابته ارتكبوا جرائم حرب ويجب القصاص 
منهم .. ما تقوم هذه العصابة والداعمون لها من استخدام 
مفرط للقوة حتت كذبة مقاومة اإلره��اب يعرف الشعب 
الليبي حقيقته وسيطيل أمد العنف املتبادل علي حساب 
أرواح الليبني .. ال حل إال باحترام إرادة الشعب و خياره 

الدميوقرطي >!!
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Retweet

أعلى مد

11:14
21:37

أدنى جزر

15:55
05:33

الطقس

البحر

مواقيت

الصالة

الصغرىالعظمى

1707

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر

 5:1806:4111:5902.5705.18 06:40

غابات كثيفة في وادي رازن

فكر املدافعون عن البيئة في الفلبني املزج بني رماد 
بركان تال والنفايات البالستيكية لصنع الطابوق 
واستخدامه في إع��ادة بناء أج��زاء من املدينة التي 
دمرها الثوران املدمر.ويتم اجلمع بني الرماد والرمل 
واألسمنت والبالستيك املهمل، لتصنيع 5000 قطعة 

من الطابوق يومياً، حسبما أكد املسؤولون.
وقال رودليو لي املسؤول البيئي في املدينة: بدالً 
من مجرد تكدس الرماد فى مكان ما، ميكننا حتويله 

إلى شيء مفيد، وهذا األمر يشمل البالستيك أيضاً.
وقد أجبر ثوران البركان، الذي وقع في 12 يناير، 
نحو 120.000 شخص فى املنطقة على اإلخ��الء، 
وكانت نوافير احلمم تتدفق إلى البحيرة احمليطة 
ببركان ت��ال بعد أن خرجت أعمدة من ال��رم��اد على 
ارت��ف��اع تسعة أميال فى السماء ي��وم األح��د، وغمر 
الرماد أكثر من 60 ميالً شمال البركان، ووصل إلى 
مانيال وأغلق املطار الرئيسى فى البالد مع إلغاء مئات 
الرحالت اجلوية.ووفقا ملوقع اليوم السابع، لم تكن 
املنطقة مغطاة برماد كثيف فحسب، بل إن الفلبني 
تكافح أيضاً مع أزمة النفايات، كما تعانى من حوالى 
20 عاصفة كبرى سنوًيا وهزات أرضية قوية تقتل 
مئات األشخاص كل ع��ام، نظًرا ملوقعها في منطقة 
“حلقة النار” في منطقة احمليط الهادئ من النشاط 

الزلزالى، فإن لديها أيًضا ثورات بركانية دورية.

حتويل رماد البركان إلى طوب

700 فأرًا  كالب تصطاد 
في يوم واحد

أظهرت مجموعة من الصور كالبا تصطاد وتقتل أكثر من 
700 فأر في يوم واحد مبزرعة، وطلب املزارعون املساعدة 
من جمعية Norfolk Rat Pack للصيد بعد أن غزت 
الفئران املزرعة وب��دأت في العبث مبخزونات الطعام مما 
شكل خطراً على املاشية. واستطاعت الكالب القضاء على 
الفئران خالل سبع ساعات، وكان يصل وزن البعض منها 
1 كجم. وتقدم جمعية Norfolk Rat Pack لصيد الفئران 
كالباً مدربة بشكل احترافي، ويدير اجلمعية إد كوك  34 
عاًما، مع مجموعة من املتطوعني الذين يجوبون امل��زارع 

لتخليصها من القوارض. 
وق���ال: إن��ه مت استدعائهم إل��ى امل��زرع��ة وك��ان��ت مليئة 
بالفئران الضخمة والتي ك��ان يصل حجم البعض منها 
بحجم كلب. وأض��اف: “ لقد كانت من أكثر امل��زارع امتالًءا 
بالفئران على اإلطالق، إن وجودها بهذا العدد الكبير يشكل 
خطراً كبيرا ويتسبب بانتشار األم��راض وفقدان األرب��اح 

بسبب كمية الطعام الذي يتناولونه.  

ينابيع متدفقة

»بكتيريا« ترسم أزهارًا !
تكون البكتيريا قادرة على صنع فنون على شكل أزه��ار، متاماً كما 
الطبيعة من حولنا، وهذه األمن��اط املتناسقة تتشكل ليس فقط بفعل 
املواد الكيميائية، وإمنا أيضا بسبب وجود قوة ميكانيكية تساعد في 

تشكيلها، كما يؤكد العلماء. 
والحظ العلماء في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أنه عندما تلتقي 
بكتيريا الصقة ببكتيريا أخ��رى حتوم في طبق في املختبر، ميكن أن 

يسبب االحتكاك بينهماأمناطاً على شكل أزهار. 
ونقلت مجلة “ساينس ديلي” عن عالم الفيزياء النظرية ليف 
تيسمرينغ، قوله إن بكتيريا “اإلشريكية القولونية” التي تنمو على 
مادة تشبه “مادة هالمية طحلبية” تدعى “أغار”، متيل إلى االلتصاق 
بالسطح، وهذه تصطدم مبستعمرات بكتيريا أخ��رى، وهي “الراكدة 

البيلية” التي تتوسع في دوائر سريعة النمو. 


