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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت
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 في الصـميم
ملينا من كثرة الصور املنشورة في الصحف عن عمليات 
الداخلية في القبض على جتار املــخــدرات.. السؤال كم تاجر 
مخدرات مت إعدامه إلى اآلن؟.. العشرات صدر بحقهم أحكام 
متييز نهائية ولم تنفذ؟.. هــؤالء ال يستحقون الرحمة النهم 
يدمرون ابناءنا.. نخاف ان يكون من خلفهم رؤوس كبيرة.. 

يقولون الواحد ما يتفرهد إال وهو متسند!!

  Essabouresly@ عي�صى بور�صلي   
معالي هند الصبيح املوقره وزير الشئون حان وقت اغالق جمعيه الثقافيه 
اإلجتماعيه بعد الضرر واثبات ضلوعها باخلروج عن نظامها األساسي 

وضرر للدوله

(waleedalghanim@) وليد عبداللـه الغامن

متى تتخذ وزي��رة الشؤون قرارها احلاسم وت��ؤدي امانتها للوطن ب 
#اغالق_اجلمعية_الثقافية  فماذا جنت الكويت وشعبها من هذة املؤسسة

  Sinyar_Q8@ العم �صنيــار   
 اي جمعية من وراها مضرة البالد يجب ان تغلق ومو بس الثقافية ياريت 
حتى اجلمعيات الثانية تتسكر مانبي اال جمعيات مناطقنا بس عاالقل من 

وراها فايده

(Alghazalis@) �صالح الغزايل
 أمتنى ان تفتح الهيئة العامة ملكافحة الفساد مكتبا لها في ادارة العالج 

باخلارج التابع لوزارة الصحة. تستقبل الشكاوى وتبادر ملراجعة ُنظم العمل.

(Magoo_Q8@) ماقو الكويتي
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طـــريـــقـــة غـــريـــبـــة لــالحــتــفــال 
بعيد ميالد ملك تايلند

في مركز حماية السالحف البحرية في تشونبوري على بعد نحو 
75 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك، جتمع األربعاء املئات 
من رجال ونساء البحرية امللكية وطلبة ومشاهير إلطالق 1066 
سلحفاة إلى البحر في إطار االحتفاالت بعيد ميالد امللك اجلديد ماها 

فاجيرالوجنكورن الذي يحل هذا األسبوع.
ويعتقد البوذيون في تايالند أن إطالق حيوانات من األسر وسيلة 

جللب احلظ السعيد.
واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى امللك راما العاشر، 
وهو االسم املعروف به امللك فاجيرالوجنكورن، فيما يزيد الرقم 66 

بعام عن عمر امللك لتمني طول العمر له.
وقالت املمثلة التايالندية اتيتشانان سريسيفوك، وهي مدافعة 

عن البيئة »احلدث الرئيسي اليوم هو إطالق السالحف.

15 ألف دوالر ملن يفك رمزًا واحدًا من نقوش صينية قدمية!
أكد املتحف الوطني للخط الصيني أنه 
على استعداد لدفع 15 ألف دوالر مقابل فك 
أو تفسير كل رمز من »النقوش العشرية« 

التي يزيد عمرها عن 3 آالف عام. 
ووفــقــا لــوكــاالت األنــبــاء الصينية فإن 
»املتحف الذي يقع في مقاطعة خنان وسط 
الصني، مستعد لتقدمي مكافئة مالية قدرها 
ــوان )حــوالــي 14779 دوالرا  100 ألــف ي
أمريكيا( لكل حرف مجهول يتم فك رموزه، 
من النقوشات املوجودة على درع للسلحفاة 
وعظام احليوانات، حيث متثل تلك الرموز 

املقاطع األصلية للغة الصينية املكتوبة«.
كما يقدم املتحف 50 ألف يــوان )7500 
دوالر( ملن يستطيع تقدمي تفسير نهائي 

حلرف متنازع حول معناه.
فيما ستتولى جلنة مؤلفة من اخلبراء 
املختصني فــي عــلــوم الــكــتــابــات القدمية 

والتاريخ قرار منح كل مكافأة على حدة.
وجتدر اإلشارة إلى أن تلك النقوش تعتبر 
أقــدم دليل على أصــول الكتابة في الصني 
وشــرق آسيا. وقد مت اكتشافها عام 1899 
على أحد العظام، الذي أطلق عليه الصينيون 

القدماء اســم »عظم التنني«، والـــذي كان 
يستخدم كعالج في الطب التقليدي الصيني. 
وحتى اليوم مت العثور على أكثر من 156 
ألفا من هذه العظام، التي نقش عليها أكثر 

من 10 آالف رمز مختلف.
ويشير اخلبراء إلى أنه مت، حتى اليوم، 
فك نحو 2000 من تلك الرموز، فيما يزال 
العمل جار على تفسير أكثر من 3 آالف رمز 
آخر، أما الباقية فمن املتوقع أنها حتمل معان 
ودالئــل متشابهة بأشكال مختلفة بعض 

الشيء.

حرب إيلون ماسك ومارك الكالمية تتصاعد 
صعد قطب وادي سيلكون إيــلــون ماسك 
حربه الكالمية فــي مجال التكنولوجيا مع 
امللياردير املنافس له مارك زوكربيرغ في شأن 
ما إذا كان الروبوت أو اإلنسان اآللي سيصبح 

ذكيا مبا يكفي لقتل من قام بصنعه من البشر.
وقــال ماسك فــي تغريدة عــن زوكربيرغ 
مؤسس شركة فيسبوك الذي أحدثت قواعده 
في مجال الرياضيات والتكنولوجيا األخرى 
ثورة في وسائل التواصل االجتماعي وأصبح 
لديه مليارا مستخدم نشط لفيسبوك شهريا، 

إن »فهمه للموضوع محدود«.
وماسك هو الرئيس التنفيذي لشركة تيسال 
لصناعة السيارات الكهربائية وشركة سبيس 

إكس للصواريخ.
وسئل زوكــربــيــرغ سابقا عــن آراء ماسك 
في شأن أخطار الروبوت فانتقد »الرافضني« 
الذين تتسم »سيناريوهات يوم القيامة« التي 

يتحدثون عنها »بعدم املسؤولية«.
ودخــل زوكربيرغ وماسك في مناظرة عن 
بعد خالل األيام القليلة املاضية في شأن أخطار 

الذكاء االصطناعي.
ويختلف االثنان بشدة في شأن ما إذا كان 
يتعني وضــع قــوانــني حكومية أكثر صرامة 

بالنسبة للتكنولوجيا، بحسب »سكاي نيوز«.
ولم ترد فيسبوك بعد على طلب للتعليق 
على التغريدة التي نشرها ماسك في الساعة 

1007 بتوقيت غرينتش من حسابه الرسمي.
ويستخدم تعبير الذكاء االصطناعي لوصف 
اآلالت املزودة بشفرة كمبيوتر والتي تتعلم مع 

مضي الوقت. وستصبح هذه التكنولوجيا أكثر 
استخداما في قطاعات مثل الرعاية الصحية 

والترفيه والبنوك.
ــوف من إمكان أن تصبح هــذه اآلالت  واخل
ــد تــثــور وتطيح  ــد أنــهــا ق ذكــيــة جـــدا إلـــى ح
بالبشرية فكرة إشاعة في أفالم اخليال العلمي.

زوكربيرغ

»عفاريت البرق« تظهر 
في سماء أستراليا

ــادرة من  سجل عالم فلك أسترالي ومضات ن
البرق الفضائي في السماء فوق نيو ساوث ويلز. 

ورصد ديفيد فينلي، البالغ من العمر 44 عاما 
)من كياما غربي أستراليا(، هذه الظاهرة املعروفة 
باسم »عفاريت الــبــرق«، بينما كــان خارجا من 

منزله، الثالثاء.
وقال فينلي: »لقد وضعت الكاميرا، وفي غضون 
دقائق تقريبا، بدأت أرى ومضات عفاريت البرق 

في األفق«.
ــاف موضحا: »لــم أستطع تصديق ذلك،  وأض
اعتقدت أنني سأكون محظوظا اللتقاط ومضة 
واحــدة أو اثنتني، ولكن الظاهرة لم تتوقف عند 
هذا احلــد«. ويذكر أن ظاهرة »العفاريت« سببها 
التفريغ الكهربائي أثناء العواصف، ولكن بدال من 
سقوطها باجتاه األرض، فإنها تنطلق نحو السماء.

واجلدير بالذكر أن عفاريت البرق حتدث في 
منطقة عالية فوق العواصف الرعدية، ما يؤدي إلى 

مجموعة متنوعة جدا من األشكال الضوئية.
وسميت هذه الظواهر بالعفاريت تيمنا بالروح 
الشريرة »بــاك« )روح الهواء( املذكور في رواية 
ويليام شكسبير »حلم ليلة صيف«. وعادة ما يكون 

لونها برتقالي محمر أو أخضر أو أزرق.

لوحة ترامب في مزاد علني 

لوحة ترامب

ــم »أفـــق مدينة  مــن املــقــرر بيع لــوحــة حتمل اس
نيويورك« قام برسمها الرئيس األميركي دونالد 

ترامب مبزاد علني بسعر ابتدائي يبلغ 9 آالف دوالر.
وسيتم بيع اللوحة وهي عبارة عن رسم بياني 
يظهر برج ترامب الشهير بشكل بــارز وسط أبنية 
نيويورك، يــوم غد اخلميس بإشراف دار مــزادات 

.»Nate D. Sanders«

ــام ترامب برسم اللوحة عــام 2005، وقرر  وق
بيعها ملصلحة األعمال اخليرية، ويعد ترامب بذلك 
أحد املشاهير والسياسيني الذين قاموا برسم أعمال 
فنية جلمع املال من أجل دعم حملة حملو األمية، ومن 
بينهم جون ماكني وجو ليبرمان، بن أفليك، تشارليز 
ثــيــرون، جو تــور وجينيفر غــاردنــر. ويظهر رسم 
ترامب مبقاس 11.5 بوصة 9X بوصة، سلسلة 

من ناطحات سحاب مدينة نيويورك، يتوسطها 
برج ترامب بتصميم مختلف وبشكل واضح مييزه 
عن املباني األخــرى، موقعا عليها ترامب بخط يده 

باستخدام لون ذهبي، بحسب »روسيا اليوم«.
ووصفت دار املـــزادات الرسم عبر موقعها على 
اإلنــتــرنــت بــأنــه »عــمــل فني أصــلــي نـــادر مــن قبل 

الرئيس«.

عائلة األنبعي
لوفاة

حسني ناصر حسني األنبعي

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته


