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في الصـميم
العالم يتسابق في تطوير استخدام الطاقة النظيفة واالبتعاد
عن أنواع الطاقة املسببة لالحتباس احل��راري ..استخدام السيارات
الكهربائية دخل مراحل املنافسة ،والشركات تتسابق في طول املسافة
للشحنة الواحدة..
كان لدينا منذ السبعينيات برامج تطوير استخدامات الطاقة
الشمسية لكنها ذهبت أدراج الرياح..
تطوير برامج حتويل النفط إلى مواد صناعية هو الضمان ملستقبل
األجيال..
لألسف ربعنا من أصحاب القرار ما يفكرون إال بالعموالت قبل
دخول أي مشروع يفيد مستقبل البلد ..أولويات منحرفة !!

تركيا تفتتح متحف ًا يجسد  5حضارات شهدتها والية هطاي

القطع األثرية

ت���ع���ت���زم والي�������ة ه��ط��اي
التركية ،افتتاح متحف يضم
قطعا أثرية جتسد  5حضارات
عاشت في الوالية وعموم تراب
األناضول.

ومت اكتشاف القطع األثرية
ف��ي ع��ام  ،2010خ�لال أعمال
حفر لبناء ف��ن��دق ف��ي هطاي،
وتبني الحقا أن اآلثار املكتشفة
عائدة للفترة املمتدة بني حقبة

احلضارة الهلنستية إلى العهد
اإلسالمي.
وت��س��اه��م ال��ق��ط��ع األث��ري��ة
املكتشفة ،في تسليط الضوء
على تاريخ الوالية واحلضارات

التي عاشت فوقها.
وتبلغ املساحة اإلجمالية
للمتحف اجلديد نحو  17دومن،
وسيحتوي على  191قطعة
أثرية.
وف��ي تصريح لألناضول،
قالت مديرة متحف اآلث��ار في
والي��ة هطاي «ن��االن ياستي»،
إن الفرق املختصة ،استطاعت
اكتشاف قطعا أثرية مهمة في
امل��ك��ان ال��ذي شهد أع��م��ال حفر
لبناء فندق.
وأض����اف����ت أن اجل���ه���ات
املختصة ف��ي ال��والي��ة أول��ت
اهتماما كبيرا للقطع األثرية
املكتشفة ،وعملت على احتواء
تلك القطع في متحف.
وتابعت قائلة« :هذا املتحف
اجل���دي���د ي��ح��ت��وي ع��ل��ى قطع
أث��ري��ة جتسد  5حقب زمنية
مختلفة ،وس��ي��ك��ون بإمكان
ال��زوار مشاهدتها  ،وسيكون
بإمكان زوار املتحف االط�لاع
على تاريخ والي��ة هطاي عبر
القطع األثرية املوجودة داخل
املتحف».

قصر امللكة فيكتوريا يعود
للحياة بتقنية الواقع االفتراضي
زارت امللكة إليزابيث ملكة بريطانيا معرضا يتمحور حول
جدتها الكبرى امللكة فيكتوريا ويستخدم التقنية العالية لبث
روح احلياة في قصر بكنغهام على النحو الذي كان عليه في القرن
التاسع عشر.
وسيشهد الزائرون عند افتتاح املعرض في مستهل األسبوع
القادم منوذجا تخيليا للقصر وتصميماته الداخلية بألوانها احلية
قبل أن يجدده األمير إدوارد السابع ،ابن امللكة فيكتوريا األكبر،
ليطغى عليه اللونان األبيض والذهبي.
كما سيرى الزائرون جوانب من حياة امللكة فيكتوريا كأم مبا في
ذلك صندوق يحوي األسنان اللبنية ألطفالها وقوالب من الرخام
األبيض جتسد أيديهم وأقدامهم.
وقالت الدكتورة أماندا فورمان إحدى القائمني على املعرض
«استخدمنا أحدث التكنولوجيا املتاحة اليوم لتقدمي شكل جديد من
أشكال احلكي».
وأضافت «إنها جتربة من جتارب الواقع االفتراضي ...تضعك
وسط املكان وفي قلب أحداثه».
وبالتعاون م��ع إح��دى ش��رك��ات اإلن��ت��اج ف��ي ه��ول��ي��وود ،أع��اد
القائمون على املعرض تصورا لرقصة فالس قدمت بالقصر عند
انتهاء حرب القرم.
ويقام املعرض في الذكرى املئتني ملولد امللكة فيكتوريا .وهو
يقدم أيضا ت��ص��ورا لعرشها وثيابها ف��ي املناسبات الرسمية
ويعرض لوحات باأللوان املائية.
اعتلت امللكة فيكتوريا العرش وهي في الثامنة عشرة من العمر
وحكمت اململكة املتحدة من عام  1837حتى وفاتها عام .1901
وكانت أطول امللوك جلوسا على العرش حتى تقدمت عليها امللكة
إليزابيث ( 93عاما) في سنة .2015

Retweet
� @O_Alkhashramأ�سامة م�شاري اخل�رشم
امتنى ان يضاف على قانون اجلنسية اجلديد 1- :ال إستثناء من
املدة بقرار من الوزير 2- .ال فرق بشرط املدة بني الزوجة األجنبية و
اخلليجية 3- .سحب اجلنسية في حالة االنفصال مع بقاء اجلواز في
حالة وجود اطفال بحضانتها 4- .تسقط اجلنسية في حالة زواجها
من غير كويتي.

 @lailaaahmadليلى احمد
مؤخرا تابعت مسلسل كوري ،ثقافة غييير ،متعة فنيه وانسانيات
عاليه العالم يتقدم و منارة اخلليج الكويت للخلف در ..كسروها يا
مال فكرهم الظالمي املاحي

 @W_ansaryول ـيــد الأنــ�صـاري
سؤال للمتابعني خصوصا املوظفني واملراجعني ماهو موقفكم اذا
قدمتوا معامله ملوظفه فيها اوراق رسمية واحكام وغيرها واالخت في
ذات الوقت تكلمك وهي  ..حتط دقوس على بفك سفينه وتاكل !! قسما
بالله موقف حقيقي بجهه حكومية  ..بانتظار رايكم ..

� @ahmadal36arأحمد العطار
بعد رفع االيقاف الرياضي نصيحتي ألولياء األمور أخذو أبنائكم
الى االنديه احلكوميه و ألتزام أبنائكم بالتدريبات اليوميه وذلك خلدمة
الكويت في املستقبل ملنتخبات األشبال وليس فقط خدمة الكويت لكبار
االعمار وأنها خدمة الكويت باألشبال والناشئني والصغار وهم من
يصنعون مستقبل الكويت املشرق

@Alwasatkuwait

أك��ث��ر ش�����وارع ال��ع��ال��م ان���ح���دار ًا
يدخل موسوعة «غينيس»
أعلنت موسوعة غينيس العاملية لألرقام القياسية ،عن تصنيف شارع
منعرج شمال غربي ويلز ،مبثابة أكثر شوارع العالم انحدارا.
ويصل انحدار شارع فورش بن شيش في مدينة هارلك التاريخية ،التي
تشتهر بقلعة من القرون الوسطى ،إلى  37.45في املئة.
وتفوق الشارع الويلزي على نسبة  35في املئة التي كانت من نصيب
ش��ارع بولدوين مبدينة دونيدين في نيوزيلندا ،ال��ذي كان يحمل الرقم
القياسي السابق.
ويستند القياس احملدد إلى أشد انحدار في جزء يتكون من  10أمتار في
الطريق ،وطبقا ملعايير «غينيس» العاملية لألرقام القياسية فإن الشارع
يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا بالكامل وبه مبان على طول
الطريق.
وشهد شارع بولدوين ازدهارا سياحيا ضخما بعدما حمل الرقم القياسي،
حيث كانت توجد الفتة في الشارع تُباهي بأهمية انحداره.
وقال كريج غلينداي ،رئيس حترير موسوعة «غينس»« :آمل أن تتمتع
هارلك بنفس االحتفاالت ،وأن يؤدي اللقب اجلديد إلى حضور أناس كثيرين
إلى املدينة اجلميلة ،لتجربة أكثر شوارع العالم انحدارا بأنفسهم».
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