
تواجه أشجار األرز في لبنان حاليا، التي 
تزين علمه الوطني، تهديدات باالنقراض، 

بسبب التغير املناخي.
وحتتاج أشجار األرز، التي يصل عمرها 
إلى ما يقرب من 3000 عام، وجميعها تقريبا 
محمية اآلن، إلى حد أدنى من الثلوج واألمطار 
من أج��ل احلصول على جت��دد طبيعي، ولكن 
بسبب ظاهرة االحتباس احل��راري، فإن هذه 
األشجار أصبحت تتعرض لشتاء أقصر وثلجا 

أقل، بحسب صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
 وتقدر احلكومة اللبنانية أن الغطاء الثلجي 
من املمكن أن ينخفض   بنسبة ٪40، مع حلول 
عام 2040. يقول الدكتور نبيل منر، رئيس قسم 
العلوم الزراعية في جامعة ال��روح القدس في 

الكسليك في لبنان،
»إن نقص الثلوج ليس املشكلة الوحيدة 
املرتبطة بتغير امل��ن��اخ، ف��احل��ش��رات وبسبب 
الظروف املناخية املتغيرة، تصبح أكثر نشاطا، 

ومعدل منوها يصبح أس��رع، وه��و ما يضعف 
أشجار األرز، وتصبح أكثر عرضة لألمراض 
األخرى أو احلشرات، التي ستقتل األشجار في 

النهاية«.
وأمل���ح ال��ن��م��ر إل���ى أن م��ن أخ��ط��ر احل��ش��رات 
على أشجار األرز في لبنان، هي »سيفالسيا 
تانورينينسيس«، التي يكثر نشاطها بسبب 
تغير املناخ، وقلة الثلج، وانخفاض الرطوبة في 

الصيف.
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 في الصـميم
قانون ما يسمى كنيست الكيان الصهيوني الذي أقر يهودية الدولة 
كشف حقيقة الكيان العنصري واملتشدق بالدميقراطية.. يهضم القانون 
حقوق السكان العرب ما قبل 48 ويقصي لغتهم وحريتهم ويرسخ الفصل 
العنصري وهو خطوة تتبعها خطوات لطرد العرب من بالدهم.. استغالل 
اليهود النشغال العرب في تفرقهم وقتالهم لبعض أعطاهم املجال لتحقيق 
امانيهم املريضة.. هل ما زال هناك شك لدى املهرولني نحو اليهود أنهم 
يريدون السالم؟!.. تطلعاتهم معلنة وميارسون النفاق العلني وخططهم 

وتكتيكاتهم مكشوفة.. من الغباء أن نصدقهم!!

Kuwait21898285@ الدكتورة اأنا.. اإمراأة
االعضاء الي توهم صحوا و غردوا و صرحوا.. شنو تأكدتوا ماكو احد من 
ربعكم و انفلتوا؟ ال! و على استحياء بعد! و انت جب انت و اخوك شهاداتكم 

بفلوس  #الشهادات_املزوره

iqbalalahmad1@ اقبال الحمد
قضية الشهادات امل��زورة دمل وانفتح..يحتاج دكاترة شاطرين واقويا 
عشان ينظفونه ويخيطونها. وعقبال الدمامل الثانية  عشان ينظف جسم  

الكويت

Führer Q8i @ALWHBI
الكويت اليوم أمام إستحقاق كبير ومنعطف خطير إن لم تتضافر اجلهود 
وتعلو الهمم إلستئصال هذا ال��ورم السرطاني الكبير فال تستحقون أن 
تكونون بشر ألنكم أرتضيتم أن تسلموا أعناقكم ملزور ليعبث بكم وبأرواحكم 

ومستقبلكم ومصيركم كيفما يشاء  !!!#فوهرريات #الشهادات_املزوره

ali_k_alrashed@ علي خالد الرا�صد

هيئة مكافحة الفساد الله يهديهم قاعدين وينطرون احد يبلغ ، املفروض 
يكون عندهم خطة ناس تنبش الفساد ، على االقل كل وزارة يكون لهم ادارة 

تابعة لهم

غوريال تتجول في 
شوارع الرياض وتصيب 

السكان بالذعر
 ت��داول ع��دد من نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو م��ص��ورا لغوريال 
تتجول ف��ي أح��د أش��ه��ر ش���وارع العاصمة 
السعودية، الرياض، ما آثار ضجة واسعة 

وحالة من الرعب بني السكان.
وأطلق رواد موقع التواصل االجتماعي 
تويتر في اململكة هاشتاج  غوريال الرياض 
وال��ذي تصدر الترند في السعودية ومت بث 
صور ومقاطع مصورة للغوريال بينما كانت 

تتجول في الشارع.
وتسببت غوريال الرياض في حالة الفزع 
بني السكان، بعد تداول أخبار عن هروب القرد 
من قفصه الى الشارع الذي عثر عليه فيه في 
الرياض. ووفقا لتعليقات روادج تويتر فإن 
الشرطة السعودية متكنت من العثور على 
الغوريال والسيطرة عليها وإنهاء حالة الفزع 
التي أشيعت بني سكان الرياض بعد نصف 

ساعة من حتديد مكانها.

أشجار األرز اللبنانية..  مهددة باالنقراض

في منطقة تقع ضمن القسم الشمالي الغربي من 
ليبيا على طول امتداد اجلزء األوسط للجبل الغربي، 
يعيش آالف البشر في مدينة غريان املنحوتة داخل 

اجلبل.
تعرف مدينة غريان مبنازل احلفر، حيث تعتمد 
على طبيعة التربة الطينية الصلبة املنحوتة في باطن 
اجلبل، وذل��ك بحفر امل��أوى أو املسكن رأسيا لوسط 
املنزل، ومنه يتم حفر احلجرات أفقيا، وهي عبارة عن 
فناء مفتوح يشبه البئر العميق ويصل عمقه إلى نحو 
16 متر، وميكن الدخول إلى البيت من خالل القوس 
املوجود على سطح األرض والذي يقود إلى السقيفة 

وهي )وسط املنزل(.

يعود تاريخ املنازل في املدينة إلى أكثر من 500 
عام، وذلك حسب عدد من سكان املدينة الذين تواصلت 
معهم »سبوتنيك«. تقول د. عائشة املليان أستاذ 
التاريخ وأحد سكان املدينة إلى »سبوتنيك« إن »بيوت 
احلفر في غريان« املقامة حتت األرض تعد من أبرز 
معالم العمارة احمللية لسكان منطقة غريان الليبية، 
وأن الليبي القدمي جلأ إلى حفر البيوت حتت األرض 
بسبب املناخ القاسي باملنطقة، حيث الطقس بارد جدا 
في الشتاء، حار جدا في الصيف، وهو ما دفعه لتوفير 
احلماية وال��ع��زل احل���راري للبيت على م��دار العام 
من خالل موقعه حتت األرض، بحكم خبرتهم بعلم 

بيوت في باطن اجلبلالطبيعة وتكيف التربة مع حرارة اجلو. 

خالل حفر طريق سريع.. اكتشاف 
عظام من نصف مليون سنة 

اكتشف عمال كهف حتت األرض خالل أعمال إنشاء طريق 
للسيارات مجموعة من عظام احليوانات احملفوظة التي 
يرجع عمرها إلى نصف مليون عام، وهو ما أدى إلى تالحق 

علماء في شبه جزيرة القرم إلى دراستها. 
وتوقف العمل على الطريق بشكل مؤقت، بينما يدرس 
العلماء محتويات الكهف الذي يتضمن عظاما لوحيد القرن 

وحيوانات تشبه األفيال والضباع.
ووصف دميتري ستارتسيف من متحف احليوانات التابع 

جلامعة القرم املوقع بأنه فريد في آسيا.
وذكر أن املنطقة كانت تعيش فيها في ذلك الوقت مجموعة 
متنوعة من احليوانات مثل املاستودون أحد أسالف الفيل 

والذي يتميز بشعره األشعث وأنيابه املقوسة.
وقال: »لو كان، كما نعتقد، عرينا للضباع فسيكون أفضل 

مكان كبير ومحفوظ من نوعه«.

شاب يطلب شرب السائل األحمر 
داخل تابوت اإلسكندرية 

يبدو أن التابوت اجلرانيتي األسود الذي مت فتحه، في سيدي 
جابر باإلسكندرية في مصر ، قد تسبب في هوس البعض بعيًدا 
عن تصدره للصحف العاملية، فقد طلب شاب بريطاني بشرب 
السائل األحمر داخل التابوت، رغم أن هيئة اآلثار املصرية أكدت 

أنه مياه صرف صحي. 
وبحسب صحيفة »م��ت��رو« البريطانية، فقد نشر الشاب 
البريطاني ومطور األلعاب، آيانس ماكندريك، على مدونته 
اخل��اص��ة، منشوًرا يطلب فيه ش��راء السائل األح��م��ر ويدعو 
الناس لشربه، معتبًرا أن ذلك سيمنحهم قوة بسبب اللعنة التي 

ستصيب العالم بالظالم ملدة ألف عام، بسبب فتح التابوت. 
،ح���ذر األم���ني العالم للمجلس األع��ل��ى ل��آث��ار م��ن ترويج 
الشائعات التي تتعلق بالتابوت، مؤكًدا أنه ال يخص اإلسكندر 
األكبر، وأن السائل املوجود داخله ليس »الزئبق األحمر«، بل هو 

عبارة عن مياه صرف صحي تفاعلت مع املومياوات. 
وعلى الرغم من ذلك، استمر ماكندريك في هوسه لدرجه أنه 
نشر استطالًعا للرأي على مدونته اخلاص يسأل الناس فيه عن 
رأيهم حول شرب هذا السائل، إال أن ما يثير االنتباه هو أن 87% 

من زائري املوقع وافقوا على شرب السائل للتخلص من اللعنة.

اشجار االرز في لبنان

500 سنة احلياة في باطن اجلبل داخل ليبيا .. بيوت محفورة عمرها 


