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احذروا «التمزق العظيم»
 ..سيدمر الكون مبا فيه
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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
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قصة «أطفال الكهف»
تتكرر مجدداً ..لكن في بولندا
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حذر عالم فلك من أن أي انفجار عظيم ثان قد ميزق
الكون مبا فيه إذا ما استمر باالتساع والتمدد باملعدل
الذي يتوسع فيه اآلن.
وكشف عالم الفيزياء الفلكية واملؤلف واألستاذ فلي
كلية «لويس وك�لارك» في أوريغون األميركية إيثان
سيغل عن نظرية جديدة أطلق عليها اس��م «التمزق
العظيم» ومفادها أن تاريخ الكون قد يكرر نفسه.
وق��ال سيغل إن «الطاقة املعتمة» ميكن أن تلعب
دورا مهما في مستقبل الكون ،بحسب ما ذكرت صحيفة
إكسبريس البريطانية.
ونظرية التمزق العظيم ليست جديدة بالكامل ،إذ
وضع أسسها ثالثة من علماء الفلك هم روبري كالويل
وم��ارك كاميونكوفيسكي ونيفني واينبيرغ في العام
 2003في بحث بعنوان «الطاقة الشبحية وقيامة
الكون».
ويتنبأ النموذج بأنه إذا استمر الكون في التمدد
واالتساع بالسرعة احلالية ،فإنه سيصل إلى مرحلة
ستخضع خاللها كل القوى التي متسك بالكون للطاقة
املعتمة.
والطاقة املعتمة هي قوة غامضة تشكل  68في املئة
من الكون ،ويعتقد أنها إذا هيمنت على قوى اجلاذبية
والكهرومغناطيسية والنووية ،فإن الكون سيتمزق.
وف��ي العام  ،2015نشرت نسخة مطورة من هذه
النظرية ،وتنبأت ب��أن احتمال ح��دوث ه��ذا األم��ر ،أي
«التمزق العظيم» ،سيكون بعد حوالي  22مليار سنة.

بيع مهر إجنليزي أصيل في
شهره الثامن عشر بسعر 800
ألف يورو ،السبت ،في نورماندي
غ��رب��ي ف��رن��س��ا ،ف��ي أول���ى أي��ام
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في الصـميم
ما أحوجنا إلى ثورة في التعليم ،توازن بني التقني
واألدب���ي ..شعوب العالم املتقدم درس��ت املستقبل
واحتياجاتها وإمكانياتها وخططت مستقبل شبابها
على اعتبار أن اإلنسان هو أولى اهتماماتها ..اليوم
وفق آخر التطورات العلمية نستطيع أن نلبي جميع
احتياجاتنا مهما كانت أجواؤنا قاسية ..
البقاء عالة على اآلخرين يقرب نهايتنا!!

أعلنت خدمات اإلنقاذ في منطقة تاترا
اجلبلية ببولندا ،أن أكثر م��ن  20منقذا ً
ي��ش��ارك��ون ف��ي م��ح��اول��ة الن��ت��ش��ال  2من
مستكشفي الكهوف بعد أن غمرت املياه
نفقا ً ضيقا ً مما أغلق طريق اخلروج عليهما.
وب��ات الشخصان محاصرين في كهف
«فيلكا سنيجنا» (الكهف الثلجي الكبير
باللغة البولندية) أم��س السبت ،عندما
غمرت املياه نفقا ضيقا ي��ؤدي إلى مخرج

الكهف ،وات��ص��ل زم�لاؤه��م��ا ال��ذي��ن كانوا
برفقتهما ولم يكونوا داخل الكهف حلظة
غمر النفق بالسلطات ،حسب قناة .TVN
ووص��ل فريق إنقاذ مساء السبت إلى
موقع احل��ادث ،لينضم إليه الحقا فريقان
آخ����ران ي��ض��م��ان ع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص
عناصر إلدارة إخماد احلرائق في مدينة
ك��راك��وف ،غير أن الفيضان يعيق عملية
البحث وي��ع��رض رج��ال اإلن��ق��اذ أنفسهم

بيع مهر إجنليزي بـ  800ألف يورو

م����زادات أغسطس على خيول
ستستخدم الحقا في سباقات،
بحسب ما أفادت شركة «أركانا»
القيّمة على هذا احلدث.

العظمى

الصغرى

وي���أت���ي ه����ذا امل���ه���ر ال��ذك��ر
م��ن اسطبالت إت��ري��ان (منطقة
كالفادوس غ��رب فرنسا) وهو
ث��م��رة ت���زاوج ب�ين فحل اخليل

«غاليليو» ال��ذي يع ّد من أفضل
األص��ن��اف ف��ي العالم والفرس
«ش��ت��ي��ب أم����اك» .وق���د اش��ت��راه
ص��ن��دوق االستثمار «فينيكس
ثوروبريد» والسمسار درموت
فارينغتون.
وبيع حصان آخ��ر بعد ظهر
السبت في مقابل  750ألف يورو،
في إط��ار ه��ذا امل��زاد ال��ذي يشمل
حوالى  79خيال وقد انطلق بعد
ظهر السبت في دوفيل.
وت��ت��واص��ل امل���زاي���دات على
اخليول يومي األحد واالثنني.
وقد بيع أغلى خيل عام 2018
في مقابل  1.4مليون يورو .وهو
ذك��ر أت��ى من مزرعة «موتيراي
ك��ون��س��اي��ن��م��ن��ت» ف���ي منطقة
كالفادوس نتيجة تزاوج الفحل
الشهير «دوبايي» و»جاست ذي
جادج» التي تعتبر ملكة اخليول
األصيلة.

للخطر.
وقال ممثل عن خدمات اإلنقاذ إن الفرق لم
تتمكن بعد من إقامة اتصال مع املستكشفني
احملاصرين ،وسط مخاوف متزايدة بشأن
حالتهما الصحية لكونهما يواجهان على
مدى فترة طويلة ظروفا استثنائية قاسية.
وي��س��ت��ع��د رج����ال اإلن���ق���اذ الس��ت��خ��دام
املتفجرات لفتح طريق للوصول إلى االثنني
ولكن العملية حتتاج بعض الوقت.

«الفئران املشوية» ..وجبة
تزداد رواج ًا في كمبوديا
ب��ال��ق��رب م��ن باتامبانغ ف��ي ك��م��ب��ودي��ا ،تُشوى
عشرات الفئران املتبلة ببطء على الفحم ،وهي وجبة
تلقى إقباال كبيرا من السكان احملليني نظرا لثمنها
الرخيص.
قبل أكثر من  10سنوات ،فتحت «ما ليس» كشكها
على قارعة طريق على بعد حوالي  10كيلومترات
من هذه البلدة الريفية في غرب البلد .وكانت وقتها
تبيع بضعة كيلوغرامات من الفئران ال غير في اليوم
الواحد .أما اليوم ،فهي تبيع حوالي  20كيلوغراما
في اليوم ،أي ما يوازي  60قطعة من هذه القوارض
الصغيرة.
وخالل احتفاالت رأس السنة في أبريل أو مهرجان
املياه في اخلريف ،قد تبلغ مبيعاتها  60كيلوغراما
في اليوم الواحد.
وتقول البائعة وهي تقلب القوارض على الفحم:
«هذه الفئران هي بصحة أفضل من الدجاج ...فهي
تقتات على جذور اللوتس وحبوب األرز».
وتباع كل قطعة بسعر يتراوح بني  0.25و1.25
دوالر بحسب حجم احليوان .وتنتشر اجلرذان على
نطاق واسع في حقول املنطقة.

Retweet
VanCleefchild @VanCleefchild
ممكن س��ؤال ؟؟؟ وللجادين فقط احنا الكويتيني متى نتصالح
مع بعضنا؟ ليش مانصير شعب على قلب واحد ونكون بيئة طاردة
للغريب

 @NAJEMABDULLAH1جنم عبداللـه
االخوة االفاضل أبطال فريق الغوص  ...تنظيف الشواطئ بالطريقة
البدائيه التقليدية يبقى تأثيره محدود جدا جدا  ..تتظيف الشواطئ
يحتاج عربات ومعدات التنظيف االلية وهي متوفرة ورخيصة .

 @HaifaAlSanousiد.هيفاء ال�سنعو�سي
نفذ صبرنا ي��اوزي��ر األوق���اف ..هل ه��ذا تقدير وزارت��ك��م جلدي
التقي الصالح؟ رجل من رج��االت الكويت ،من سكان منطقة جبلة،
والذي بنى مسجدا عام  ،1900مات جدي وترك املسجد وقفا ،وأنتم
مسؤولون عنه أمام الله عز وجل ..مسجد جدي يرحمه الله أصبح
حلمْد
حكاية عنوانها مؤلم جدا ..مسجد علي ا ِ

 @DrmouniraQ8منريه اجلا�سم
نواب ماعندهم إجناز يُذكر ال في املجلس وال خارجة ال تشريع وال
مراقبة  ،واحد كثير التهديد باالستجوابات ميشي ويهدد والثاني كل
همة يكون ضد األمة وكله معترض ويسخف كل رأي ال يتفق معه،
األيام القادمه تتطلب وعي كامل من اجلميع حتى تكون نتائج السلوك
االنتخابي ذات مستوى مُشرف.

@Alwasatkuwait

ه��ذه األط��ع��م��ة «خ��ط��ي��رة ج��دا»
على اإلفطار ..ال تتناولها
يوصي األطباء مرارا بتناول وجبة اإلفطار ،ويحذرون من بدء النهاء دون
تزويد اجلسم مبا يكفي من الطاقة ،لكن ثمة أطعمة خطيرة يتناولها الناس،
صباحا دون أن يفطنوا إلى التبعات الصحية.
وبحسب موقع « ،»hanshureddyفإن حلوى «الدونت» من أسوأ األطعمة
التي ميكن أن تأكلها صباحا ،نظرا إلى الكمية الكبيرة من السعرات احلرارية،
وألنها تكون معبأة بالشوكوالتة أو املربى في أكثر األحيان.
وحتتوي الواحدة من «الدونت» على سعرات حرارية يتراوح عددها بني
 300و ،550وهو ما يعني إحداث ارتفاع فجائي في منسوب السكر بدم اإلنسان،
وإذا تكرر األمر بشكل منتظم ،فهذا يعني أن صاحب العادة السيئة يعرض نفسه
لإلصابة بأمراض مزمنة مثل السكري.
أما بسكويت النقانق ،الذي يجري تناوله كفطور في بعض البلدان ،فال يخلو
من الضرر ،ويقول األطباء إنه يؤدي إلى ارتفاع كبير في ضغط الدم بسبب ما
يحتوي عليه من كلوريد الصوديوم.
وحذرت عدة تقارير طبية ،خالل اآلونة األخيرة ،من ارتفاع اإلصابة بأمراض
السرطان من جراء اإلقبال على اللحوم املعاجلة ،التي تُضاف إليها كثير من املواد
الكيماوية .وإذا كنت ممن يحبون القهوة لكنك تخلطها بـ»املسحوق املبيض»،
فأنك مدعو إلى التوقف هذه العادة ألنك تزيد عرضة اإلصابة بعدة اضطرابات
مثل األزمات القلبية والكوليسترول.
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