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الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

 في الصـميم
نقل األص��وات في جميع الدوائر، وخصوصاً الثانية 
والثالثة يعتبر تزوير لالنتخابات، والداخلية شريك 

بهذه اجلرمية من خالل املختارين.. 
يجب تغيير القانون في اإلضافة لكشوف الناخبني 
وتنقيته سنوياً من املوقوفني واملوتى واألصوات املنقولة 

واعتماد البطاقة املدنية في االنتخابات.. 
النظام االنتخابي برمته يحتاج إلى تطوير حتى مينع 

وصول الفداوية الذين دمروا البلد!!
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ديوان اخلدمة املدنية فارض على كل وزارة انها حتط مكتب خدمة املواطن 
ملقابلة املواطنني والنظر بشكاويهم وحلها هذا املفروض ..بس لالسف مو كل 

وزارة تطبق هاخلدمة

al3tibi_khalifa@ خليفة  العتيبي  

الكل يتذمر من نواب املجلس احلالي والسابق واللي قبله و بعده طيب ما شي 
هل من محاسبه في لهم في االنتخابات القادمه علي ما قوموا به من مواقف ام 

الوضع عادي وطبيعي واحلياه حلوه وكالم الليل ميحيه النهار
 

sultanah_ff@ ليلى القحطاين

البلد على صفيح ساخن ،،، حاالت االغماء وضربات الشمس زادت صرنا 
نسمع عن حاالت وفيات متى نهتم باملاء والسقيا ؟ متى نهتم بالزراعة والتشجير 
لتخفيف احلر ؟ متى نشوف أماكن مظللة رحمة بالناس ؟ نقلل الطابوق والكاشي 

ومواد البناء اللي تنفث احلرارة حوالينا !

Ahmed Al-Sadoun @Alsadoun

خدمات اجليل اخلامس )5G( يجب أن يحقق الترخيص فيها حماية مصالح 
املستخدمني وتقدمي اخلدمات لهم بكفاءة وأسعار مناسبة وتشجيع املنافسة 
وحتقيق عائد عادل للخزانة العامة يتناسب مع الترخيص لتشغيل هذه اخلدمة، 
وأعدل طريق لتحقيق ذلك هو تأسيس شركة جديدة تطرح أسهمها على غرار 

تأسيس الشركة الثالثة

تتفاوت األش��ج��ار في قيمتها بحسب أهميتها 
ومدى االستفادة منها، استفادة قد تكون في شكلها 
اجلمالي، كأشجار األرز وال��س��رو، وفوائد طبية 

وغذائية كشجر األراك، والنخيل.
ل��ك��ن ي��ب��دو أن ال��ش��ج��رة ال���ن���ادرة ال��ت��ي تنتج 
»الراتنج«، أو مادة العود، ستبقى األغلى في العالم، 
بسبب اإلقبال الكبير على دهن العود، باخلصوص 

في منطقة اخلليج وشبه القارة الهندية.
وال��ع��ود، هو راتنج ق��امت اللون موجود بقلب 
خشب ن��ب��ات جنس ال��ع��ود، واالس���م العلمي له 
»Aquilaria« وه��ي أش��ج��ار دائ��م��ة اخلضرة 
ومعمرة، ق��د يصل ارتفاعها إل��ى عشرين مترا، 

وموطنها األصلي جنوب شرق آسيا.
ويحتوي العود على زيوت نفاذة، تتكون بسبب 
إصابة الشجرة بنوع من العفن، يصيب قلبها ويأتي 

بلون شاحب وخفيف نسبيا.
وعند تقدم ال��ع��دوى تنتج الشجرة الراتنج 
العطري القامت اللون، ردا على الهجوم، مما يجعل 

هذا اخلشب كثيف جدا وداكن اللون، ويسمى هذا 
الراتنج بالعود. وينبغي عدم اخللط بينه وبني 
>البخور«، الذي ينتج من حلاء شجر العود املميز، 
ال��ذي تعتبر الهند موطنه األصلي، ويتغذى من 
طفيليات تتغذى على إف���رازات تنتج ه��ذا املزيج 

املميز.
وتتعدد مواطن هذه األشجار، التي تنتج البخور 
ودهن العود، في دول مثل كمبوديا، فيتنام، الوس، 
سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، تايالند، لكنها 
تواجه خطر االنقراض بسبب ندرتها، وغ��الء ما 
تنتجه، ووعورة املسالك والطرق في البيئات التي 
تعيش فيها. وقد أصبحت هذه املواد بفضل ندرتها 
من أغلى املواد، ويصل ارتفاع أسعارها في بعض 

األوقات بنسبة 500%.
وبحسب جودة ونوعية العود، تبدأ أسعار كيلو 
البخور مببالغ قد تبدأ بعشرة آالف دوالر، وقد 
تصل بسبب ندرتها وجودتها إلى مبالغ تصل إلى 

ندرة في أشجار العود بسبب اإلقبال عليها100 ألف دوالر للكيلو.

يهدد  الشمس  ستطلقه  فــائــق«  »تــوهــج 
احلياة على األرض في غضون قرن

حذر علماء الفلك من أن الشمس ميكن أن تقذف »توهجا فائقا« قويا من 
شأنه تعطيل احلضارة على األرض. واعتقد العلماء في السابق أن األرض 
قد تكون آمنة، ألن مثل هذه األحداث تنتج إلى حد كبير عن جنوم فتية وأكثر 
نشاطا، لكن االكتشافات اجلديدة تشير إلى أن النجوم األكثر نضجا مثل 

شمسنا ميكنها أن تطلق انفجارات مدمرة.
وإذا حدث مثل هذا التوهج الضخم، فقد يتسبب في تلف اإللكترونيات في 
جميع أنحاء العالم، وهذا بدوره سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على 

نطاق واسع وتدمير أقمار االتصاالت التي تدور حولنا.
ويشير العلماء إلى أن الشمس ميكنها »محو« البشرية خالل املائة عام 

القادمة في حال أطلقت »توهجا فائقا« ضخما.
وحذر العلماء مرارا وتكرارا من اخلطر الذي ميثله »التوهج الفائق« على 
البشرية، مشيرين إلى أن األرض قد تتعرض إلى مثل هذا التوهج خالل القرن 

القادم.
وقالت كبيرة العلماء، الدكتورة يوتا نوتسو، من جامعة كولورادوبولدر 
بالواليات املتحدة األمريكية: »تشير دراستنا إلى أن التوهجات الفائقة 
العمالقة هي أحداث نادرة، لكن هناك بعض االحتماالت بأن نتعرض لتجربة 

مثل هذا احلدث في املائة عام القادمة أو نحو ذلك«.
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»إيدو - طوكيو«.. يحافظ على املنشآت الكالسيكية القدمية 

أغلى شجرة بالعالم.. الكيلوغرام بـ100 ألف دوالر

مبوقعه املميز في الضواحي الغربية للعاصمة اليابانية 
يوفر متحف )إيدو - طوكيو( املعماري املفتوح للزوار حملة 
عن تاريخ اليابان االنشائي من خالل عرض مبان يابانية 

تاريخية.
والغرض من املتحف الذي يضم مباني يعود تاريخها 
إل��ى فترة ميجي )1868-1912( احلفاظ على ما تبقى 

من املنشآت الكالسيكية القدمية التي فقدت عموما بسبب 
احلريق والزالزل وتطور البنية التحتية.

ويضم املتحف العديد من املباني من منازل عائلية للطبقة 
املتوسطة اليابانية العادية وحتى منازل لألثرياء فضال عن 
محالت جتارية مختلفة وحمامات عامة ونقاط شرطة من 

االزمنة الغابرة مت نقلها واعادة بنائها في موقع املتحف.


