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إجراءات جديدة من فيسبوك.. 
بعد تصاعد اإلرهاب في أوروبا 

ــررت فيسبوك تطوير خاصية التحقق مــن السالمة  ق
»سايفتي تشك« التي تتيح ملستخدمي الشبكة طمأنة األهل 
واألصدقاء على سالمتهم لدى حصول أحداث مأسوية، من 
خالل جعلها أكثر وضوحاً ويسراً في االستخدام، في إعالن 

يأتي بعد اعتداءات جديدة في أوروبا.
وتــشــّغــل »فــيــســبــوك« خاصية »سايفتي تــشــك« بعد 
ــات  تلقي بالغات من الــوكــاالت العاملية لإلبالغ عن األزم
وكميات كبيرة من الرسائل في شأن حادثة معينة. وميكن 
للمستخدمني في النطاق اجلغرافي للحادثة استخدام هذه 

اخلاصية.
وبــاتــت هــذه اخلــدمــة متاحة للمستخدمني عبر زاويــة 
مخصصة في القائمة الرئيسية للتفضيالت، على ما أوضحت 
املجموعة عبر صفحتها »ديزاستر ريسبونس اون فيسبوك«.

اكتشاف جديد لعالمات حدوث النوبة القلبية!
اكتشف العلماء أعــراضــا جديدة ميكن أن 
ــارة واضحة على اإلصــابــة بسكتة  تكون إش

قلبية وشيكة. 
وأكد فريق من العلماء واخلبراء الطبيني في 
جامعة والية ميشيغان، أن الكوليسترول الذي 
يأتي في شكل بلورات، كان من املواد املسببة 
لتصلب الشرايني التاجية عند عدد من املرضى.

ــاص من  ــد الباحثون هــذا الــنــوع اخل ووج
الكولسترول، عند أكثر من %89 من حاالت 

غرف الطوارئ.
وبهذا الصدد، يقول الدكتور جورج أبيال، 
أســتــاذ الــطــب فــي جامعة واليـــة ميشيغان: 

»أظــهــرنــا فــي الـــدراســـات السابقة أنــه عند 
حتول الكوليسترول من احلالة السائلة إلى 
الصلبة أو البلورية، فإنه يكبر في احلجم مثل 
الثلج واملــاء. ويؤدي هذا التوسع داخل جدار 
الشريان، إلى متزقه ومنع تدفق الدم، ما يسبب 

السكتة القلبية«.
وقام الباحثون بفحص املرضى في أكثر من 
240 غرفة طوارئ، في جميع أنحاء الواليات 
املــتــحــدة، حيث متكنوا مــن سحب بــلــورات 
الكوليسترول من أحد املرضى، لدراسة حجمها 

ودرجة صالبتها.
واكتشفوا أن مجموعات كبيرة من البلورات 

متكنت من اختراق جــدران الشرايني، وحتى 
دخول القلب.

ومتــكــن العلماء أيــضــا مــن تأكيد أن هذه 
ــاج جزيئات  ــت ــي إن ــد جنــحــت ف ــورات ق ــل ــب ال
االلــتــهــاب، تسمى »إنــتــرلــوكــني 1 بيتا«، أو 
الوسيط الداخلي في الكريات البيض، التي 

ميكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع.
واآلن، يعزز هذا البحث، فضال عن وجود 
فهم أفضل لألعراض الرئيسة قبل اإلصابة 
بأزمة قلبية، فكرة أن الكثير من التمارين 
واخليارات الغذائية اجليدة، لديها القدرة على 

احلد من تشكل هذه البلورات.

بيغ تلفظ آخر.. دقاتها!
ــرس ســاعــة بيغ بــن الشهيرة للمرة  دق ج
األخيرة االثنني، أي 21 آب/أغسطس في لندن، ثم 
دخل في صمت يستمر أربع سنوات لتجديد البرج 

الذي ترتفع عليه.
وكــان حــارس الساعة ستيف جاغز أوضح 
أن »هـــذا البرنامج الـــالزم لألشغال سيحفظ 
الساعة على املدى الطويل ويسمح أيضاً بحماية 
برج إليزابيث الذي يحتضنها واحلفاظ عليه«، 
ــارة املكان لالستماع إلى  داعــيــاً العامة إلــى زي
آخــر دقــات الساعة الشهيرة. وتشمل األشغال 
اجلانب التقني لطريقة عمل الساعة وأيضاً البرج 
البالغ ارتفاعه 96 متراً في قصر وستمنستر 
مقر البرملان_البريطاني الــذي يسمى غالباً بيغ 
بــن، فيما هــذا االســم ال يخص في الواقع سوى 
اجلرس البالغ وزنه 13،7 طن. غير أن الساعة 
ستظل تعطي الوقت الصحيح بفضل آلية عمل 
بديلة وستبقى واجهة واحــدة على األقل مرئية 
للعموم خــالل أعمال التجديد. لكن سيتم قطع 
نظام تشغيل الساعة وبالتالي ستتوقف دقاتها 
التي بقيت ُتسمع على مــدى السنوات الـ157 
املاضية من دون توقف تقريباً مع دقات مختلفة 
مرة كل ربع ساعة باستثناء األحداث املهمة مثل 

رأس السنة. وأوقــف اجلــرس عن العمل سابقاً 
بني سنتي 1983 و1985 خالل أعمال جتديد ثم 
في 2007 للصيانة. وثمة نظريتان بشأن أصل 
تسمية بيغ_بن. األولــى مرتبطة ببنجامن هال 

املهندس الذي ُدّون اسمه على اجلرس، أما الثانية 
فتشير إلى أن هذه التسمية أطلقت نسبة إلى بن 
كاونت املالكم من الوزن الثقيل في أواسط القرن 

التاسع عشر.

بيغ بن تدق آلخر مرة

ميزة »لطيفة« في واتسآب.. 
على خطى فيسبوك

ــفــوري واتــســآب  أطلقت خــدمــة الــتــراســل ال
الثالثاء حتديثاً جديداً لتطبيقها يوفر ملستخدميها 
إحــدى مزايا موقع التواصل االجتماعي فيس 
بوك، وهي إمكانية كتابة نصوص »احلالة« على 

خلفية ملونة، ما يعتبر ميزة »لطيفة«.
ومـــع الــتــحــديــث اجلـــديـــد، أصــبــح بإمكان 
املستخدمني اختيار لون خلفية للحالة النصية، 
ــالل النقر  والــتــي ميكن الــوصــول إليها مــن خ
على رمز »القلم« الذي أصبح يظهر أسفل ميني 

الشاشة ضمن نافذة »احلالة«.
وبعد الدخول إلــى شاشة احلالة النصية، 
تظهر في األسفل ثالثة رمــوز، األول إلضافة 
الرموز التعبيرية، والثاني لتغيير نوع خط 
الكتابة، والثالث لتغيير لــون اخللفية، مع 
إمكانية إضافة روابــط. إال أن جميع اخللفيات 
أحادية اللون بدون رسومات أو تدرجات، وذلك 

على عكس امليزة املتاحة على فيس بوك.
ولنشر حــاالت الــصــور والفيديو، كما في 
السابق، ينقر املستخدم على رمز الكاميرا الذي 
يظهر أسفل الشاشة، وهناك ميكن للمستخدم 
التصوير أو إضافة صــور ومقاطع فيديو من 

االستوديو.

قادة الذكاء االصطناعي يدعون حلظر »الروبوتات الفتاكة«!

روبوتات فتاكة

وقــع رواد الذكاء االصطناعي والروبوتات 
مذكرة تدعو األمم املتحدة إلــى حظر األسلحة 
الفتاكة اإللكترونية املعروفة باسم »الروبوتات 

القاتلة«. 
وأوضح قادة عمالقة التكنولوجيا، مبن فيهم، 
إيلون موسك، ومصطفى سليمان، أحد مؤسسي 
 DeepMind ــي في شركة برامج التعلم اآلل

التابعة لغوغل، أن تطوير مثل هذه التكنولوجيا 
ــروب«،  ــورة ثالثة في عالم احل سيؤدي إلــى »ث
ــارود واألسلحة  ــب ميكن أن تــعــادل اخــتــراع ال

النووية.
وجــاء في املذكرة ما يلي: »بعد تطوير هذه 
التقنيات، ستعمل )الروبوتات الفتاكة( على 
توسيع نطاق النزاعات، وخــالل فترات زمنية 

أسرع مما ميكن للبشر استيعابه«.
وُوقعت الرسالة من قبل مؤسسي 116 شركة 
متخصصة في الذكاء االصطناعي، من 26 دولة، 
حيث ُنشرت هــذا األسبوع قبل املؤمتر الدولي 
املشترك للذكاء االصطناعي )IJCAI(، بهدف 
التزامن مع بداية احملــادثــات الرسمية من قبل 

األمم املتحدة لدراسة هذا احلظر.
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 في الصـميم
أزمــة السكن قضية مفتعلة بني التجار واحلكومة.. عشرات 
السنني واملواطنون يعانون ويطالبون وال من مجيب.. بعض 
الرجال تقاعدوا ولم يحصلوا على سكن.. احلكومة تضع عراقيل 
يسهل حلها على تخصيص اراض لتوزيعها على املواطنني من 
اجل احملافظة على أسعار القسائم التي وصلت إلى أرقام فلكية.. 
االراضي موجودة واحلكومة عندها فلوس.. منو اللي مو راضي 

يوزع األراضي..  هذا هو السؤال ؟

)orshdخور�صد )@5

 بدال الحتيلون املغردين اللي يدافعون عن بلدهم للنيابه من باب أولى 
اخلارجيه تقدم شكوى ضد من يسيئون للكويت

)H_AlAnsari@) د. حمد الأن�صاري
 فصل املوظف عند املطالبة بحقوقه من أهم مميزات العمل في الشركات 

اخلاصة...   ومنّا لعّرابي اخلصخصة وبيع قطاعات الدولة!

  khaleelalawadi@ د. خليل العو�صي 
قام د. خليل العوضي بإعادة تغريد ضاحي خلفان متيم يظل متيماً 
شيخ وأمير ومن باب اللباقة واألدب أن تناديه بلقبه حتى لو اختلفت معه 

لكن فاقد الشئ ال يعطيه

  OsamaAlMunawer@ اأ�صامة املناور 
يجب أن يتسامى حكام اخلليج واملسلمني على خالفاتهم فاخلطر داهم 

والغايه هدم الدين الشمس ال حتجبها املناخيل

  BMD137@ بو�صاره 
 أتوقع أن ثالث ارب��اع مشاكل العالم تنتهي لو الواحد )يفكر( قبل 

اليتكلم.


