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»مهرجان األضواء« يجتذب 
مليوني سائح في أملانيا

تشهد برلني هذه األيام تنظيم )مهرجان األضواء( السنوي الذي 
يجتذب نحو مليوني سائح من داخل أملانيا وخارجها لالستمتاع 
مبشاهدة تزيني املعالم التاريخية األث��ري��ة باخراجات ضوئية 

ولوحات من تصميم فنانني أملان وعامليني.
وينظم املهرجان في كل عام بني 14 و20 أكتوبر حيث يتم إضاءة 
معالم تاريخية مثل )بوابة براندنبورغ( و)جامعة همبولت( 
و)كاتيدرائية برلني( بلوحات ضوئية تعكس تاريخ أملانيا ومحطات 

إعادة توحيدها والشخصيات التي أثرت في بناء الدولة األملانية.
وينظم إلى جانب العروض الضوئية فعاليات ثقافية وفنية من 

أجل اطالع الزائرين على تاريخ أملانيا وأوروبا.

جناح أطول رحلة طيران بدون 
توقف بني نيويورك وسيدني

أكملت شركة اخلطوط اجلوية األسترالية كانتاس بنجاح أطول 
رحلة بدون توقف في العالم على منت طائرة جتارية، في رحلة من 
نيويورك إلى سيدني، على متنها 49 شخصا من الركاب وأفراد 

الطاقم.
وذك��رت كانتاس عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل 
االجتماعي اليوم األحد إن الرحلة التجريبية التي حلقت ملسافة 16 

ألف و 200 كيلومتر استغرقت 19 ساعة و16 دقيقة.
وغ���ادرت الرحلة كانتاس كيو إف 7879 م��ن م��ط��ار جون 
إف كينيدي في نيويورك في ليلة اجلمعة وهبطت في مطار 
كينجزفورد سميث في سيدني صباح األح��د، حيث أن توقيت 

سيدني يسبق توقيت نيويورك ب�15 ساعة.
وفي الوقت احلالي تشغل اخلطوط اجلوية السنغافورية أطول 
رحلة جتارية بدون توقف في العالم من سنغافورة إلى مدينة 
نيوآرك )بوالية نيوجيرسي األمريكية(، والتي تستغرق 18 

ساعة ونصف الساعة.
قامت شركة كانتاس بتعديل استخدام طائرة جديدة من طراز 
بوينج 787-9 درميلينر من أجل الرحلة التجريبية بأقصى قدر 
من الوقود وحمولة محدودة من الركاب واألمتعة، وبدون شحنات 

على متنها، للسماح للطائرة بتسيير الرحلة دون توقف.

 في الصـميم
االتفاق الكويتي السعودي حول عودة االنتاج في 
املنطقة املقسومة الذي توقف طويالً بادرة خير، تؤكد 
أنه ال خالف بني األشقاء.. عالقة الكويت بالشقيقة 
الكبرى ومنذ عقود ، أكبر مما يتصور احلاقدون على 
البلدين، وق��د تعمقت باملواقف التاريخية املشرفة 
مللوك وشيوخ البلدين عبر التاريخ.. نسأل الله أن 
يدمي علينا نعمة األم��ن واألم��ان واالستقرار في ظل 

قادتنا احلكماء.. إنه نعم املولى ونعم املجيب !!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

fatma_aljenaei@ الكاتبة فاطمة اجلناعي
»آذا آنتهت عالقتك مع شخص ال تفكر تضره آو حتى متسه بشي ، بس 
فكر في يوم من آاليام آنك كنت آعز آحبابَة. نحن بني رحلة غياب و بني رحلة 
حضور ،فال تسرق فرحة أحد وال تقهر قلب أحد،عودوا أنفسكم أن تكون 
أيامكم : إحترام، إنسانية، إحسان، تفاهم، تسامح،فالبصمة اجلميلة تبقى وإن 

غاب صاحبها«.

Sarah Alnomas @sarahalnomas
من ذكريات املرحلة االبتدائية تعرض الصف كله للعقاب باستخدام 
املسطرة » اخلشب بومتر«.. وأذكر وحدة من الطالبات هددت بكالمها » أبوي 
عضو« طبعا وقتها مادري شقصدها بس قلت »شنو يعني«؟ لألسف للحني 
هاجلملة تنقال » أناو ولد عضو، انا عمي عضو، أنا سكرتير عضو ويظل 

تعليقي » شنو يعني«؟؟

aksalsabeeh@ عادل خالد ال�صبيح
اذكر عند صدور قانون الزام الشركات بدفع الرواتب في البنك حملاربة 
جتار اإلقامات. التقيت مع احدهم،  فقلت له ما يفيد ان القانون يقيدكم قال 
بالعكس يحمينا. قلت كيف؟ قال: اول كنا نخاف »جاك الذيب جاك ولده« و 

االن نودع بالبنك و نستخرج برنت و نسحب الفلوس بالكرت فورا.

al_moqatei@ د.حممد املقاطع 
الكويت دولة دستور ودميقراطية ومؤسسات وشعبها حيوي،محاولة 
البعض إختزالها بشخص-أي كانت مكانته-أو مبشروع-مهما كانت 
أهميته-أمر مرفوض، فقوة الكويت احلقيقية تكمن في أنها ُبنيت مبشاركة 
جميع أبنائها وجهودهم، وسر منعتها وتغلبها على عاديات الدهر هو سيادتها 

الكاملة ووحدة شعبها حكاما ومحكومني

Waelalhabashi@ وائل �صليمان احلب�صي
اآلخ��وان االع��زاء واحملترمني في هيئة الرياضه. صبحكم الله باخلير. 
ومشكورين على جهودكم. اعتقد حان الوقت لتنظيم عملية جلب الالعبني 
االجانب وخاصه في كره القدم  للتنظيم. ويحب عدم زي��اده الالعبني  ألي 
احتاد اال بعد موافقتكم. للتعرف على كيفية وقدره االندية على دفع هذه املبالغ 

لالعبني.

   jafarrajab@ جعفر رجب
طلبنا ميدالية ب ٦٠٠فلس دوالرين فقط الغير مدفوعني وخالصني من 
امازون حفظه الله .. وصل الى البيت عن طريق شركة DHL املندوب طالب 
ب ٤ دنانير رسوم..رفضنا. دقينا عالشركة طلع املندوب قال: ده قرار من 

وزارة التجارة ازا اقل من١٠٠ دوالار ناخد ٤دينار جمارك

 rmalghanem @raihanaRG
نصر الله يتحدث بالضبط كما توقع اجلميع باألمس ، كالمه يطابق خطته 
في إسقاط الدولة ، و إظهار نفسه و حزبه أنه من يحمل امللف الذي سينقذ 

البالد . و كأنه لم يكن سببًا أساسياً في ضعف الدولة .

aalmonayyes@ د.اأحمد املني�س 
ال��ص��راع احمل��ت��دم ملعظم املرشحني م��ن أج��ل دخ��ول مجلس االم��ة في 
االنتخابات القادمة نابعه الرئيسي هو حتقيق الثراء الفاحش من أجل شراء 
مجمعات جتارية! أصبح أقصر طريق للثراء الفاحش هو املقعد النيابي ألن 
مجرد عمل مسح إحصائي سريع للمجالس السابقة ستطرح التساؤل اين 

كانوا؟ وماذا اصبحوا؟
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كاتيدرائية برلني وبرج التلفزيون 

العالم في  طبيعية  لؤلؤة  أقدم  تضم  »مرّوح«  جزيرة  ظبي..  أبو 
عثر علماء اآلثار في دائرة الثقافة والسياحة في 
أبوظبي على أقدم لؤلؤة في العالم باملوقع األثري 
في جزيرة م��روح قبالة سواحل أبوظبي، اطلق 
عليها اسم »لؤلؤة أبوظبي« حيث تظهر الطبقات 
التي تغطي اللؤلؤة بأنها تعود إلى العصر احلجري 

احلديث في الفترة ما بني 5800-5600 قبل امليالد.
ويعد هذا االكتشاف دليال على وجود مهنة صيد 

اللؤلؤ واحمل��ار في دولة اإلم��ارات منذ ما يقارب 8 
آالف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ 

في العالم.
وستعرض »لؤلؤة أبوظبي« التاريخية والتي 
ال تقدر بثمن، ألول مرة أمام اجلمهور في املعرض 
القادم ال��ذي ينظمه اللوفر أبوظبي حتت عنوان 
»10 آالف عام من الرفاهية« حيث كان اللؤلؤ من 

العناصر الثمينة في العصر احلجري احلديث، 
وحاليا يعد من املظاهر التي ت��دل على الرفاهية 

ويستخدم كحلي للزينة.
وقال محمد خليفة املبارك، رئيس دائرة الثقافة 
والسياحة ف��ي أب��وظ��ب��ي: »ت��ع��د ل��ؤل��ؤة أبوظبي 
اكتشافا مذهال، ودليال على عراقة وقدم أنشطتنا 
البحرية.. كما أن اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم في 

أبوظبي يكشف أن الكثير من تاريخنا االقتصادي 
والثقافي احلديث له ج��ذور عميقة متتد إلى فجر 
ما قبل التاريخ..  وتعد جزيرة م��روح واح��دة من 
أهم املواقع األثرية لدينا، التي نواصل جهودنا في 
التنقيب فيها وحمايتها للكشف عن معلومات أثرية 
مذهلة تخبرنا الكثير عن تاريخ أبوظبي واملنطقة 

وأسلوب حياة أجدادنا األوائل«.

ــــنــــن 22 صفر 1441 ه�/ 21 أكتوبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3546الث

محمية اجلهراء وبيئاتها املختلفة

»محمية اجلهراء«.. إشارة خضراء على قائمة 
االحتاد الدولي حلماية الطبيعة  

دونت محمية اجلهراء الكويتية بصمتها البيئية جلية في طريقها نحو 
العاملية وبناء مستقبل أخضر متوجة جهودا حثيثة امتدت سنوات عدة 
كللت أخيرا بتسجيلها على القائمة اخلضراء اخلاصة باالحتاد الدولي 

حلماية الطبيعة )IUCN( ليتم البدء فيها واعتمادها للسنوات املقبلة.
وفي موازاة ذلك تستمر جهود اجلهات املعنية في البالد لتسجيل بقية 
احملميات الكويتية على القائمة اخلضراء مؤكدة بذلك التزامها البيئي 
ووعيها وجديتها في حتدي التغيرات املناخية وتخطيها عبر خطط وإدارة 

بيئية حكيمة وسليمة لتحقيق مفهوم االستدامة البيئية.
وقال نائب املدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور 
عبدالله الزيدان في لقاء مع )كونا( أمس إن تسجيل محمية اجلهراء على 
تلك القائمة هو اعتراف بفعاليتها وداللة على جناح جهود احملافظة عليها 
وتطويرها وميهد الطريق ملزيد من التعاون مع اخلبراء واحملميات األخرى 

الختيار السبل التي أثبتت فعاليتها في احملافظة على املناطق احملمية.
وأضاف أنه يتم التنسيق حاليا بني الهيئة واالحت��اد الدولي حلماية 
الطبيعة لتقييم محمية اجلهراء وفق 17 معيارا واخلاصة بإدراجها 

)محمية خضراء( وعليه سيتم تسليم الشهادة النهائية واعتمادها عامليا.
وأوضح أن القائمة اخلضراء للمناطق احملمية التابعة لالحتاد الدولي 
حلماية الطبيعة )IUCN( تعد أول معيار عاملي ألفضل املمارسات مبجال 
احملافظة على الطبيعة القائم على املناطق احملمية وهي معنية بإصدار 
الشهادات للمناطق احملمية سواء كانت متنزهات وطنية ومواقع للتراث 

الطبيعي واملناطق احملمية املجتمعية واحملميات الطبيعية وغيرها.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا اإلجناز حافزا للمحميات األخرى واجلهات 
القائمة باإلشراف عليها لوضع وتنفيذ خطط اإلدارة الفاعلة في احملافظة 

عليها وتأهيلها وتطويرها والسعي لتسجيلها ضمن القائمة اخلضراء.

النباتات الفطرية في احملمية


