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 في الصـميم
ما حاجتنا إلى استيراد الــدراجــات النارية املميتة مثل ما 
ــات السريعة.. نحن بلد صغير ال  ــدراج يسمى البقيات وال
يستخدمها املــواطــن أو املقيم في الــذهــاب إلــى عمله.. هؤالء 
يحرثون البر ويزعجون املتنزهني ويقودونها بسرعة جنونية 
وأحيانا يستعرضون على عجلة واحدة في الشوارع الداخلية.. 
ناهيك عن انتشار شركات توصيل الطلبات التي متأل الشوارع 
ــل توصيل الطلب واحلــصــول على  وتخترق املـــرور مــن أج
اإلكرامية.. املسألة حتتاج إلــى حــزم وقـــرار.. يجب أال تكون 

املصالح واللهو على حساب سالمة الناس وراحتهم!!

abo3asam@ اأبوع�صم
 يحليله الوزير طلع خايف على صحتنا والله سعادتك أنا أعرف وزير 
تصريحاته السبب الرئيسي ألم��راض القلب والشرايني والتبول االرادي 

والالإرادي.

dr_s3b@ �صعب
حكومة ماقدرت على مكاتب اخلدم  حكومة ماقدرت على تطاير الصلبوخ  
حكومة ماقدرت على التركيبة السكانية حكومة ماقدرت على صرف الصحي  
حكومة ماقدرت على مشكلة الزحمة  لالسف ال اثق باحلكومة بأن تدير اموال 

الدولة وعندها رؤية ٢٠٣٥ 

rasheduk122@قناة بريطانيا احلره
بعض حسابات الفتنة تروج لعفو أميري مكذوب عن خونة خلية العبدلي 
وداع��ش للبحث عن الرتويت وم��أرب أخ��ري  ونقولها واضحة ال عفو عن 
اخلونة ولن تضعوا صاحب السمو في حرج بإثارتكم الفتنة والبلبلة باألخبار 
الكاذبة فأمن الوطن خط احمر ولن يسمح اليمنى األمينة اجلراح بتجاوزه او 

التهاون فيه

HAMED_ALKHALDI@حامد اخلالدي
رسالة الى كل العنصريني و ) العنصريات (  اللي يغلفون عنصريتهم 
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الصني تشهد أول مذيعة
 أخبار آلية في العالم

ـــاء  ـــب ــت وكـــالـــة األن ــف ــش ك
الصينية »شينخوا« النقاب عن 
»أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية 
الذكاء الصناعي في العالم«، 
تنضم إلـــى املــذيــعــني اآللــيــني 

الذكور في الوكالة اإلخبارية.

وطورت »شينخوا« املذيعة 
االفتراضية »شني خيومينغ« 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة محرك 
ــث »ســــوغــــو«. وصـــاغ  ــح ــب ال
مطوروها خطابها وتصرفاتها 
مبا يتناسب مع مذيع األخبار، 

كوي منغ، وكشفوا النقاب عنها 
في شريط فيديو، يوم الثالثاء 

19 فبراير اجلاري.
وتتميز »خيومينغ« بأنها 
ــش  ــرم ــة بــاحلــيــاة وت ــض ــاب ن
بــعــيــنــيــهــا وحتــــــرك يــديــهــا 
ــام الكاميرا،  أثــنــاء حتدثها أم
كما ميكنها محاكاة املذيعني 

احلقيقيني.
وقبل تطوير املذيعة املزودة 
ــذكــاء الــصــنــاعــي، كشفت  ــال ب
الوكالة الصينية عن زوج من 
ــور في  ــذك ــيــني ال املــذيــعــني اآلل
نوفمبر املاضي: واحد يتحدث 
ــة واآلخـــــر اللغة  ــزي ــي ــل اإلجن
الصينية. وفي حني أن اخلطاب 
غالبا ما يكون منطيا وتعابير 
الوجه مــحــدودة، إال أن املذيع 
ــوت ميكنه العمل على  ــروب ال
مدار 24 ساعة في اليوم، على 

عكس البشر.

وكالة أنباء صينية  تكشف عن أول مذيعة أخبار تعمل بتقنية الذكاء الصناعي!

175 مليون يورو في حلظات! إيرلندي يربح 
ربــح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا 
قياسيا قدره 175 مليون يــورو، في حادثة هي 

األولى من نوعها في تاريخ البالد.
وربح الرجل املبلغ الفلكي بعد شرائه بطاقة 
 ،»EuroMillions« يانصيب لالشتراك بسحب
على طريقة »Jackpot«، في حني لم تؤكد اللجنة 

املنظمة بعد مكان شراء البطاقة الرابحة.
وقالت املتحدثة باسم اليانصيب الوطني 
اإليرلندي، ميريام دونوهو، إن الفوز كبير جدا، 
وسيشكل »صدمة« لصاحب البطاقة الرابحة، في 

 »EuroMillions« الدورة الـ 14 من يانصيب
في البالد.

وأضافت املتحدثة أن آخــر ربــح كبير حققه 
مواطن إيرلندي حــدث عــام 2005، عندما فاز، 
دولــوريــس مكنمارا، مببلغ 115 مليون يورو 

آنذاك.
وفي تعليقه على اخلبر، صرح املدير التنفيذي 
لليانصيب الوطني، ديــرمــوت غريفني، قائال: 
»ننصح املشاركني بالتحقق من التذكرة التي 

بحوزتهم. 

ــــي كــل  ـــه ف ـــادت ـــع ك
ـــة وطــنــيــة  ـــب ـــاس ـــن م
يرتدي سوق املباركية 
هــــذه األيـــــام بصفته 
أحــد املــعــالــم التراثية 
والتاريخية في الكويت 
أزهــــــى حـــلـــة تــعــكــس 
ــة بــاحــتــفــاالت  ــرح ــف ال
البالد باألعياد الوطنية 
إذ اكتست معظم معامله 
ـــه  ـــت ـــره وأزق ـــاج ـــت وم
ــال فــنــيــة طغى  ــك ــأش ب
ـــــوان الــعــلــم  عــلــيــهــا أل

الوطني.
ويـــــــعـــــــد ســــــوق 
املـــبـــاركـــيـــة مـــن أهــم 
الــوجــهــات السياحية 
سواء للشعب الكويتي 
أو ضــيــوف الــبــالد من 
األشقاء اخلليجيني أو 
العرب واألجانب الذين 
يــحــضــرون خصيصا 
ــواء  ــأج لــالســتــمــتــاع ب
ـــاد  ـــي ـــاالت األع ـــف ـــت اح

الوطنية.

سوق »املباركية«  يحتفي  باألعياد الوطنية

حلة أزهى  يرتدي  املباركية  سوق 

11 نوعًا  تضم 

»قرية السالحف«.. قبلة السياح في السنغال
قمر ثلجي عمالق سطع في سماء السعودية

شهدت سماء السعودية مساء الثالثاء املاضي 
ظاهرة نادرة بإطاللة القمر العمالق للمرة األولى 
في العام احلالي، حيث ظهر القمر في السماء أكبر 
من حجمه بحوالي سبع مــرات، وبــدا في أقرب 
مسافة ممكنة لــألرض، كما ازداد ضــوؤه بأكثر 
من عشر مرات عن ضوء القمر املعتاد في باقي 

أيام السنة.
في حني يــرى بعض علماء الفلك أن ظاهرة 
القمر العمالق عادة تتزامن مع حدوث خسوف 
كلي للقمر، يؤكد اخلبراء أن ظاهرة القمر العمالق 
ستتكرر أيضاً يوم 21 مارس املقبل، لكنه وفقاً 

لهم سيكون أقل وهجاً من ظهور الثالثاء.

»قــريــة الــســالحــف«، محمية طبيعية القمر الثلجي
شهيرة في السنغال، وتعتبر من الوجهات 
السياحية املفضلة لـــزوار الــبــالد، حتى أن 
كثيرين يعتبرونها »بــوصــلــة« السياحة 

احمللية بامتياز.
وتعتبر »القرية« أكبر محمية مخصصة 
للسالحف العمالقة املهددة باالنقراض، وتضم 
11 نوعا من السالحف، مبجموع 250 سلحفاة 

ضخمة، 70 منها مهددة باإلنقراض.
وتأسست القرية في عــام 1993 بتمويل 
أوروبــي، شمال غربي العاصمة دكــار، على 
ــواع  مساحة 15 هــكــتــارا، بــهــدف حماية أن
السالحف املهددة باإلنقراض، وزيادة عددها.
وتعد قرية السالحف واحدة من أهم الوجهات 
السياحية في البالد، حيث يبلغ عدد زوارها 

سنويا أكثر من 10 آالف سائح أجنبي.

محمية قرية السالحف


