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 في الصـميم
إنصاف امل��رأة الكويتية في اإلسكان ق��رار في 
محله وتكفله الشريعة والدستور.. هي مواطن 
كامل األهلية ولها حقوق مساوية للرجل في جميع 
أنحاء احلياة.. لو بأيدينا القرار جلعلنا وثائق 
البيوت التي توزعها الدولة باسم النساء ويتكفل 
الرجال بدفع األقساط.. يجب تخصص مساكن 

للنساء غير املتزوجات تتناسب واحتياجاتهن.
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ـ الكشف عن الصورة األولى 
على اإلطالق لـ  »الفعل 

املخيف عن بعد«!
التقط علماء الفيزياء ألول مرة صورة للتشابك الكمي، 
وهي ظاهرة محيرة أطلق عليها ألبرت أينشتاين قدميا 
اسم »الفعل املخيف عن بعد«. ويقول العلماء إنهم حصلوا 
على أدلة بصرية عن وجود شكل قوي من الظاهرة بعيدة 
املنال. ويعرف التشابك الكمي بأنه ظاهرة كمية ترتبط 
فيها اجلسيمات الكمية ببعضها ويتشاركان في حاالتهما 
الفيزيائية للحظة، بغض النظر عن مقدار املسافة التي 
تفصل بينهما. وعلى الرغم من أن هذه العالقة قد تكون 
مستحيلة مبوجب القواعد التي حتكم الكون األوسع، 

لكنها تدعم مجال امليكانيكا الكمومية.
ووصف فريق من علماء الفيزياء من جامعة غالسكو 
كيف سجلوا هذه الظاهرة في ص��ورة ألول م��رة، حيث 
ابتكروا نظاما يطلق تيارا من الفوتونات املتشابكة من 
مصدر كمي للضوء في أجسام »غير تقليدية«، املعروضة 
في مواد بلورية سائلة والتي تغير مرحلة الفوتونات 
أثناء م��روره��ا. مت بعد ذل��ك تعيني كاميرا ق��ادرة على 
اكتشاف الفوتونات اللتقاط الصورة عندما تعرفت على 

فوتون واحد متشابك مع آخر.

  

@Alwasatkuwait
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DrSajed@ �صاجد العبديل

تصوير كل عمل يقوم به املوظف في عمله على أنه إجناز 
مبهر من خالل السوشيال ميديا، هو من املمارسات اخلاطئة 

التي ستفقد فكرة التميز واإلجناز قيمتها ومعناها.

N_MEESHAL@ نواف م�صعل ال�صويط

يجب تعطيل العمل بجزء من املادة 4 قانون أمن الدولة  31 
لسنة 1970 وبعض مواد قانون قانون اجلرائم الكترونية 
63 لسنة 2015  وما يترتب عليهم وإال سيُسجن أعداد كبيرة 

من الشباب الكويتي بسبب تغريدة يدافع بها عن وطنه .

abdmutawa@ عبدالكرمي املطوع

من واق��ع العمل..واملهنة..قانون اجلرائم اإللكترونية 
قانون فاشل.. يستوجب العديد من التعديالت..و التغييرات 
املستمرة..للوصول ال��ى قانون واض���ح..ال يخلط احلابل 

بالنابل..و املجرم بالبريء

LORA @loooraaa111

دشاديش الشباب تطول وعبايات البنات تقصر فيكم شي 
انتو؟؟؟ وص��اروا الشباب يلبسو عدسات والبنات بشوت  

حسبي الله عليكم الينقلب املهر علينا

العثور على قنديل 
بحر عمالق بحجم إنسان! 

اكتشف الغواصون في 
املياه الساحلية ملقاطعة 
ك���ون���ورال اإلجن��ل��ي��زي��ة 
قنديل بحر بحجم غير 
ط��ب��ي��ع��ي وال��ت��ق��ط��وا له 
صورة إلى جانب الباحثة 

التي الحظته أوال.
وعثرت عاملة األحياء 
ل��ي��زي دال���ي على قنديل 
ال��ب��ح��ر ال��ض��خ��م، أث��ن��اء 
م��ش��ارك��ت��ه��ا ف���ي حملة 
 .Wild Ocean Week
وش��اه��دت قنديل البحر 

غير الطبيعي في إحدى جوالت الغطس، وكان ي��وازي حجمها تقريبا. وقال 
الباحث في الكائنات البحرية، روبرت كيركوود: »إن هذا النوع من قناديل البحر 

ضخم للغاية، لذا يسترعي انتباها مضاعفا من قبل الغواصني«.
ويعتقد الباحثون أن القنديل العمالق، الذي عثروا عليه حديثا حتت املاء، 

سيخرج إلى الشاطئ هذا الصيف أو في اخلريف القادم.

بلدية تركية تسعى جلعل بحيرة »يني جاغه« مقصدًا للسياح 

ت��واص��ل بلدية »ي��ن��ي جاغه« 
التركية بوالية بولو غربي البالد، 
أعمالها جلعل بحيرتها املشهورة، 
واح��دة من األماكن التي يقصدها 
السياح محبي الطبيعة والطيور 

املهاجرة.
وتستضيف بحيرة يني جاغه 
أك��ث��ر م��ن 200 ن��وع م��ن الطيور 
امل��ه��اج��رة ك��ل ع���ام، ح��ي��ث تبلغ 
مساحتها 2780 ف��دان��ا، وتقع 

ف��ي وس��ط الطريق ال��واص��ل بني 
إسطنبول وأنقرة.

وأوض����ح رئ��ي��س ب��ل��دي��ة يني 
جاغه، رجائي جاغالر لألناضول، 
أنهم ب���دأوا ف��ي العمل على خطة 

م��ن أج��ل تعزيز وحماية البيئة 
الطبيعية للبحيرة، والتي تعد 
مبثابة محمية طبيعية يقصدها 

مختلف أنواع الطيور املهاجرة.
وأض�����اف ج���اغ���الر، أن����ه في 
إط����ار اخل��ط��ة امل��ع��م��ول عليها 
التي تستهدف السياح ومحبي 
الطبيعة، مت إنشاء أب��راج ملراقبة 
الطيور وبناء رصيفان عائمان في 
البحيرة، إضافة إلى جلب قوارب 

ألخذ السياح بجولة في البحيرة.
وأش��ار جاغالر، أن الدراسات 
ال��ع��ل��م��ي��ة أظ��ه��رت وج����ود أكثر 
م��ن 200 ن��وع م��ن ال��ط��ي��ور التي 
تستخدم املنطقة للتكاثر أثناء 
مواسم هجرتها، مؤكدا مواصلة 
العمل جلعلها محمية طبيعية 

يقصدها السياح.
وحتظى والية »بولو« باهتمام 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��س��ي��اح األج��ان��ب 
واحمل���ل���ي���ني؛ ب��ف��ض��ل ال��غ��اب��ات 

يضم متحف )بريد البحرين( مجموعة 
كاملة لطوابع عاملية بكل إص��دارات��ه��ا 
وبعض الطوابع ال��ن��ادرة أب��رزه��ا طابع 
)بيني ب��الك( البريطاني ال��ذي يعد أول 
طابع بريد صدر في مايو 1840 وكان من 

تصميم روالند هيل 1879-1795.
 ويحتوي املتحف على مقتنيات ثمينة 
من الطوابع البريدية التي تؤكد مكانة 

ودور طابع البريد في توثيق األح��داث 
التاريخية لكل أمة ما ميثل انعكاسا حقيقيا 

حلضارات الشعوب وتطلعاتها. 
كما يوجد به أكثر من أربعة آالف طابع 
ن���ادر أص��درت��ه��ا دول مجلس التعاون 
اخلليجي وال����دول العربية وأك��ث��ر من 
195 دول��ة وإقليما معظمها أعضاء في 
االحت��اد البريدي العاملي ال��ذي أسس في 

15 سبتمبر عام 1874 في مدينة )بيرن( 
السويسرية.

مجموعة كاملة لطوابع عربية وعاملية

200 نوع من الطيور املهاجرة البحيرة تستضيف 

هبوط مخيف لطائرة بريطانية 
قرب رؤوس السائحني

أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم 
بهبوط مثير للرهبة، في إح��دى اجل��زر السياحية 
باليونان، وبدت املركبة التجارية وهي حتلق على 

علو أمتار فقط من رؤوس املصطافني.
وبحسب م��ا نقلت صحيفة »دي��ل��ي م��ي��ل«، فإن 
الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة »سكياتوس«، 
وثمة لوحة حت��ذر ال��ن��اس م��ن االق��ت��راب لكنهم ال 
ميتثلون ويفضلون االق��ت��راب ألج��ل عيش اإلث��ارة 

والتقاط الصور.
لكن هذا الهبوط املثير ليس أم��را جديدا في هذه 
اجلزيرة اليونانية، ألن الناس اعتادوا عليه، وباتوا 

يتابعونه بشكل يومي.
ومب��ا أن م���درج امل��ط��ار قصير ج��دا وال تتعدى 
مسافته 1.6 كيلومتر، تضطر الطائرات التي تقلع 
من اجلزيرة، إلى االنطالق بخزان شبه فارغ تقريبا 

من الوقود.
وحني تستطيع الطائرة أن تقلع وحتمل نفسها 
إلى اجلو، تقوم بالهبوط في مطار »تيسالونيكي« 

القريب، ألجل التزود بالوقود.
وانتقد معلقون سلوك السياح واعتبروه نوعا من 
التهور، السيما أن الريح املنبعثة من الطائرة عند 
اإلقالع بوسعها أن تدفع األشخاص القريبني، وذاك 

ما حصل في عدة مرات.

هبوط مرعب فوق رؤوس السائحني

متحف بريد البحرين.. مقتنيات ثمينة 
من الطوابع البريدية
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 أول طابع بريد في العالم

قنديل بحر عمالق


