
تكتسب محافظة “القريات”، ف��ي اململكة 
العربية السعودية، قيمة اقتصادية وجتارية 
كبيرة منذ القدم، إلنتاجها امللح في باطن تربتها 
بكميات كبيرة، وك��ان قدمياً ُيصَدّر إلى سورية 
واألردن وفلسطني شماالً، والعراق شرقاً، وأجزاء 

من اجلزيرة العربية.
إذ ال ي��زال العديد م��ن املهتمني ف��ي القريات 
شمال السعودية، يعملون في صناعة “امللح” 
عبر الطرق القدمية، متوارثني مهنة أجدادهم، 

وواصفني امللح ب�”الذهب األبيض”.
وأوضح املواطن “فهد السرحاني” في حديثه 

إلى “العربية.نت”، أن طريقة استخراج امللح، ال 
تزال تعتمد على الطريقة البدائية في استخراجه، 
حيث يتم عمل حفر في األرض حتى ظهور برك 
املياه بها، ثم تركها لعدة أيام حتى يتبخر املاء 
ويترسب امللح، ليتم بعدها استخراجه وتركه 

حتى يجف، وتتم تعبئته وبيعه.
وأضاف: “قريات امللح هو االسم الذي اشتهرت 
احملافظة بإنتاجه وتصديره في العقود املاضية 
للبالد امل��ج��اورة، والعديد م��ن سكان القريات 
يعملون في استخراج امللح خالل موسم الصيف 
فقط، وال ميكن استخراجه خالل موسم الشتاء، 

ألنه يحتاج إلى حرارة شديدة”.
وق���ال: ه��ن��اك ع��وائ��د مم��ي��زة على استخراج 
امللح في محافظة القريات، التي تضم العديد من 
القرى الشهيرة بإنتاجه منها: كاف وأثرة ومنوة 
والعني، ونحن نطمح إلى وجود مصانع إلنتاج 

امللح واحلصول على الدعم الكافي إلنتاجه.
وتابع: امللح هو أقدم جتارة عرفتها القريات 
منذ ال��ق��دم، حتى أصبح امللح م��رادف��اً السمها، 
فأصبحت تعرف ب�)قريات امللح(، وك��ان ينقل 
على ظهور اإلبل على شكل أحمال، وفي األعوام 

األخيرة.
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ابــــتــــكــــار طــــــاء جـــديـــد 
حتت  األسطح  لتبريد 
أشعة الشمس املباشرة

طور فريق من الباحثني في الواليات املتحدة 
مادة طالء ميكن استخدامها لتبريد األسطح حتت 

أشعة الشمس املباشرة.
وأظ��ه��رت ال��دراس��ة التي نشرت ف��ي دوري��ة 
“سيل ري��ب��ورت فيزيكال ساينس” أن امل��ادة 
اجلديدة ميكن استخدامها في األغراض التجارية 
حيث أنها منخفضة التكلفة، وميكنها أن تعكس 
5ر95 باملئة م��ن أشعة الشمس التي تسقط 
عليها إل��ى اخل���ارج، ف��ي ح��ني أن م���واد الطالء 
املماثلة املستخدمة في الوقت احلالي تعكس 
نسبة تتراوح ما بني 80 أو 90 باملئة من حرارة 

الشمس.
وخ��الل أشهر الصيف ف��ي املناطق احل��ارة، 
تعتمد معظم املباني على مكيفات ال��ه��واء في 
أغ��راض التبريد، ولكن ه��ذه األنظمة تستهلك 
كميات كبيرة من الطاقة وتنبعث منها طاقة 
ح��راري��ة ضخمة ت��ؤدي إل��ى حتويل امل��دن إلى 
“جزر حرارية” وتسهم في تفاقم أزمة املناخ. 
ويسعى العلماء منذ سبعينيات القرن املاضي 
إلى تطوير م��واد طالء ميكنها أن تعكس أشعة 
الشمس، وإن كانت جهودهم لم تكلل بالنجاح من 
أجل تطوير مادة ميكنها أن تعكس كمية كافية من 
أشعة الشمس، مما يجعلها تصلح لالستخدام في 

األغراض التجارية.
ونقل امل��وق��ع اإللكتروني “ساينس ديلي” 
املتخصصة في التكنولوجيا عن الباحث تشيولني 
روان أستاذ الهندسة امليكانيكية بجامعة باردو 
بوالية أنديانا االمريكية قوله إن “تطوير مواد 
طالء تصلح لتخفيض حرارة األسطح هي عملية 
متواصلة، وتنطوي على أهمية كبيرة من أجل 

تخفيف آثار ظاهرة االحترار العاملي”.
واس��ت��خ��دم ال��ب��اح��ث��ون ج��زي��ئ��ات كربونات 
الكالسيوم في صناعة امل��ادة اجلديدة ب��دال من 
أكسيد التيتانيوم التي يشيع استخدامها في 
صناعة ال��ط��الء نظرا ألن ه��ذه امل���ادة اجلديدة 
تساعد في خفض كمية األشعة حتت احلمراء 
التي ميتصها الطالء، وبالتالي ينقلها إلى جدران 
املباني مما يؤدي إلى رفع درجة حرارته، كما عمد 
الباحثون إلى زي��ادة تركيز اجلزيئات في مادة 
الطالء بنسبة ستني باملئة من أجل تعزيز آليات 

تشتيت أشعة الشمس.

السعودية.. »الذهب األبيض« قيمة اقتصادية
 وجتارية  ألهالي »القريات«

 في الصـميم
مقاطعة السلع الفرنسية في أكثر من 50 جمعية 
تعاونية أسلوب راق في االحتجاج على الرئيس 
الفرنسي الذي أيد املستهزئني بالنبي محمد عليه 
الصالة والسالم باسم احلرية ، رسولنا أغلى علينا 
من آبائنا وأمهاتنا ، ومن ال يغضب إذا مسه أحد 
فليراجع إميانه . الدول اإلسالمية سوق كبير يؤثر 
على اقتصادهم ولو توسعت املقاطعة العتذروا 

وجاءوا وهم صاغرون !
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moudi_alhumoud@  مو�صي احلمود

اإلس���اءة ال��ى نبينا ومقدساتنا ليست حرية وامن��ا تطاول و تعمد 
وأستفزاز ، مدان اذا أقترفه متطرف أو مختل وُمجرم بكل القوانني اذا ما 

شجعته الدول.  

Xy4niPBUPfgvqnQ@  كويتى �رشيح

الكويتيون في مقدمة ال��دول العربيه واالسالميه اسمعت صوتها 
لفرنسا فأوجعتهم شكرا لكم لنصرة نبينا محمد عليه افضل الصالة 

والسالم اشادة نعتز بها

TOLERANTQ8ya@  املت�صاحمة،،هيالء بنت حممد

اقتراح  للمعلمني واملعلمات  غدا في بداية احلصة يكون “التمهيد”  
حديث أو آية أو سؤال  عن فضائل وشمائل النبي ملسو هيلع هللا ىلص   وذلك لتعزيز محبته 

في نفوس الطالب،،،

bo9afi@ قي�س ال�صطى

الدفاع عن النبي واجب مقدس، لكن املقاطعه ستضر أوال أناس يعملون 
بشركات ليست لهم ناقه او جمل، كما ان اليمني املتطرف باوربا سيقوم 
بزياده مشترياته ليعوض النقص، ويجب ان نفكر ب ٦ ماليني مسلم 
يعيشون بفرنسا وردود األفعال جتاههم، املتابعه القضائيه أفضل لكبح 

املتطاولني على االسالم

Q1Q2Q3Q4Q5Hm@ الفيل�صوف

اخلبراء الدستوريني  اتقوا الله في الكويت  تتالعبون في تفسير 
القوانني وكل انتخابات  تلعبون هذا الدور  الكل كاشفكم

VanCleefchild @VanCleefchild

ومنو  بيروح برشح ؟؟؟؟ الشعب هالسنة متنازل عن االنتخابات  
ملينا  والعت چبودنا  واليكون اللي برشحون روحهم عندهم مبيد الفساد 

االزلي !!!!

khalidalswailh@  خالد �صالح ال�صويلح

إذا كان توّجه وزارة التربية في وضع اختبارات ورقية ألبنائنا الطلبة 
فأعتقد أنهم سيتسببون ب�”كارث�ة” تهدم كل ما قامت به الدولة ملواجهة 
فايروس كورونا، فإذا كانوا ينظرون لها من الناحية العلمية فقط فنحن 

ننظر لها من الناحية الصحية ألبنائنا في ظل هذا الظرف “االستثنائي.

فنلندا.. قراصنة 
يخترقون موقع مستشفى 
نفسي ويبتزون املرضى! 

أفاد عدة مئات من املرضى الذين يترددون 
ع��ل��ى م��رك��ز ل��ل��ع��الج ال��ن��ف��س��ي ف��ي فنلندا 
بتعرضهم ل��الب��ت��زاز بعد أن أدت جرمية 

اختراق إلى سرقة بيانات شخصية.
وكشف مركز فاساتامو للعالج النفسي، 
الذي يدير نحو 20 عيادة في أنحاء البالد، 
األسبوع املاضي عن اختراق قاعدة بياناته 
وأنه تعرض لالبتزاز ومطالبته بدفع أموال 

عبر استخدام عملة البيتكوين الرقمية.
وم��ن��ذ ذل��ك احل��ني مت تسريب البيانات 
املتعلقة بعدة مئات من األشخاص عبر موقع 

“داركنت” احملظور.
وخالل عطلة نهاية األسبوع، بدأ املرضى 
األفراد في اإلبالغ عن تلقيهم طلبات للدفع. 
وكان من بينهم النائبة الفنلندية إيفا جوانا 
إلورانتا، التي قالت إنها تلقت طلب فدية 

بقيمة 500 يورو  من عمالت البيتكوين.
ون��ص��ح م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��وط��ن��ي 
الفنلندي أولئك الذين مت االتصال بهم بعدم 

دفع أي فدية، وتقدمي شكوى بدال من ذلك.
وقالت الشرطة: إنه لم يعرف ما إذا كان 
هناك فرد أو جماعة وراء انتهاك البيانات 

ومحاوالت االبتزاز.
ووص��ف��ت رئيسة ال���وزراء سانا مارين 
عبر موقع تويتر االختراق بأنه “صادم” 
وقالت إن السلطات تبحث عن سبل ملساعدة 

الضحايا.
ك��م��ا وص��ف��ت وزي����رة ال��داخ��ل��ي��ة م��اري��ا 
أوي��س��ال��و عبر م��وق��ع تويتر ال��ي��وم األح��د 
االخ��ت��راق بأنه “مروع وخطير للغاية”، 
مضيفة أن السلطات تقدم اآلن مساعدة 

عاجلة للضحايا.
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