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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت

قــال وزيــر هندي، إن بــاده اخترعت اإلنترنت قبل آالف السنني، 
وأضاف في تصريح أثار موجة من السخرية، أن كتابات ملحمية باللغة 

السنسكريتية، تعود إلى ألفي سنة تؤكد منجزات علمية مبكرة للهند.
وبحسب ما نقلت صحيفة »ديلي ميل«، فإن ديباب ديب، الذي يرأس 
حكومة والية تريبورا، شمالي الهند، يرى أن منطقة جنوب آسيا هي 

»مصدر اإلنترنت«.
وأدلى املسؤول الهندي بتصريحاته، الثاثاء، خال لقاء عام، وزعم 
أن أمراء احلروب كانوا يبعثون بالرسائل فيما بينهم، بفضل اإلنترنت، 

في معارك دارت قبل آالف السنني.
وبحسب الوزير، فإن حرب كوروك شيترا التي دارت رحاها قبل 3 
آالف سنة من املياد، شهدت استخدام اإلنترنت، على اعتبار أن امللك كان 
جالسا في قصره وظل مطلعا على كل ما يدور في ساحة القتال، وما كان 

لذلك أن يحصل لوال وجود اإلنترنت، بحسب زعمه.
وأضاف أن الهند التي لم تكن في صدارة املنجزات العلمية التي حققها 
العالم خال القرون األخيرة، كانت في وضع مختلف متاما، قبل آالف 

السنني.
وفي محاولة لدغدغة عواطف من يصغون إليه، قال الوزير إن على كل 

هندي أن يكون فخورا بكون باده األفضل في العالم.
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6 آالف شرطي
 يفشلون في القبض
 على سجني باليابان 

اعتذرت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاواكامي بسبب فشل 
السلطات في القبض على سجني فار على الرغم من مشاركة أكثر 

من 6 آالف شرطي.
وفرَّ السجني من سجن مفتوح في جزيرة يابانية صغيرة قبل 
أكثر من أسبوع، وتعتقد السلطات أن السجني اليــزال متخفيا 
في اجلزيرة بني األشجار أو في أحد البيوت املهجورة وعددها 

باملئات.
وتفيد أنباء بــأن السجني لكي يبقى على قيد احلياة سرق 
طعاما وجوارب ونعا صيفيا، كما أنه أخذ سيارة وترك ماحظة 

لصاحبها يعد بأنه لن يؤذيها.

التصريحات أثارت موجة من السخرية

وزير هندي: اخترعنا اإلنترنت قبل آالف السنني

ميزة جديدة في 
»إنستغرام« الشهر املقبل

أشارت بوابة التقنية »تك كرانش« إلى أن 
مستخدم شبكة إنستغرام سيتمكن قريبا من 
االطــاع على البيانات، التي قامت اخلدمة 
التابعة لشبكة فيس بوك بجمعها عنه، مع 
إمكانية تنزيلها، حيث يجري حاليا تطوير 
أداة تتيح للمستخدم إمكانية تنزيل الصور، 
التي مت مشاركتها على شبكة التواصل 

االجتماعي الشهيرة.
وتعد هذه القابلية لنقل البيانات جزءا 
ــاد األوروبـــي للخصوصية  من الئحة االحت
وحــمــايــة الــبــيــانــات، والــتــي ستدخل حيز 
التنفيذ في 25 مايو  القادم، ولم يتضح بعد 
حجم الوظائف، التي تقدمها ميزة تصدير 
البيانات TD شبكة إنستغرام، منها مثا 
ما إذا كان سيتم تنزيل قائمة األصدقاء أو 

التعليقات.

قـــررت سلسلة مقاهي ستاربكس إغــاق 
أكثر من 8000 فرع في الواليات املتحدة مساء 
يوم بالشهر املقبل، لتدريب العاملني على عدم 

»االنحياز العنصري«.
ويهدف التدريب إلى منع التمييز العنصري 

داخل مقاهي ستاربكس.
وتأتي هذه اخلطوة بعد أن اضطرت الشركة 
لاعتذار عن اعتقال اثنني من ، األسبوع املاض، 
بينما كانا ينتظران مقابلة شخص في أحد فروع 

ستاربكس في فيادلفيا.
ـــادث، احتشد محتجون خــارج  وعقب احل

املقهى وانتشرت دعوات ملقاطعة ستاربكس.

وقــال الرئيس التنفيذي لستاربكس كيفني 
جــونــســون »تعلمنا اخلــطــأ الـــذي ارتكبناه 

واخلطوات التي نحتاج التخاذها إلصاحه«.
وأوضح جونسون أنه أمضى األيام القليلة 
املاضية في فيادلفيا، والتقى الرجلني اللذين مت 

القبض عليهما.
وجـــاء فــي بــيــان مشترك حملــامــي الرجلني 

وستاربكس أن املناقشات كانت »بناءة«.
واعتذر جونسون نيابة عن الشركة، وقال إن 
املناقشات مستمرة ملعرفة كيف ميكن أن يصبح 
هذا »احلادث املؤلم وسيلة للتغيير االجتماعي 

اإليجابي«.

ــن املــقــرر إغــاق جميع فــروع ومكاتب  وم
ستاربكس، بعد ظهر يوم الثاثاء 29 مايو/ 

أيار.
وسيتلقى نحو 175 ألف موظف تدريبا، كما 

سيخضع له جميع العاملني في املستقبل.
وقد يكلف اإلغاق الشركة نحو 20 مليون 

دوالر من مبيعات القهوة.
وكجزء من جهودها للحد من األضرار، طلبت 
الشركة من زعماء احلقوق املدنية واملسؤولني، 
مبن فيهم وزير العدل األمريكي السابق إيريك 
هولدر، املساعدة في تطوير »منهج« للموظفني، 

والذي ستوفره لشركات أخرى.
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 في الصـميم
يبدو أن معالي وزيرة اإلسكان الدكتورة 
جنان بوشهري تسير في االجتاه الصحيح 
نحو حل مشكلة اإلسكان املزمنة.. األراضي 
متوافرة والتمويل ميسر ونحتاج إلى قرار.. 
ندعو الله أن يوفقها ويحميها من ضغوط 

أصحاب األراضي الغالية!!

Inventor       @ Eng_mtaherم.مبارك طاهر

يعجبني كالم بعض النواب عن وجوب جعل الكويت منار للعلم والفكر 
والصناعه ووجوب اشراكهم بذلك ولكن ما يحدث هو كالم مسترسل وزياده 
بالتعيينات البراشوتيه وبكل اطراف الدوله متي نري نائب صادق يريد فعال 

رفع اسم الكويت؟ مع االسف ال يوجد

omHBE3NBgMxmhn7@   ابو با�صل

#حجابي_عبادة_وسعادة الله يستركم فوق االرض وحتت االرض ويوم 
العرض ...مم��ا يثلج ويشرح الصدر ان ت��ري بناتنا وزوجاتنا ملتزمني 

بحجابهم فهو فخر لهم وتاج علي رؤسهم الله يثبتكم

SAADALMHID @    �صعد املهيد

#حجابي_عباده_وسعاده حملة إيجابية تندرج حتَت باب االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ، والي يقول في امور اهم نقوله بالعكس احنا ِبأمس احلاجة 
حلملة من هالنوع توعوية ذكية وبسيطة ، وال��ي يعترض على فرض الله 

سبحانه اقل من ان يستحق الرد عليه . كل التوفيق يآرب.

8 آالف متجر لتدريب العاملني على عدم التمييز ستارباكس تغلق 

حذر علماء في مجال الذكاء االصطناعي من أن الروبوتات قد تخرج مستقبا 
عن سيطرة البشر.

وقال خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن »دراساتهم األخيرة 
حول موضوع اآلالت والروبوتات التي تعتمد على الذكاء االصطناعي بينت أن 
هذه التقنيات قد تكون خطيرة في بعض األحيان، وخصوصا تقنيات السيارات 
ذاتية القيادة، فهي قد تتخذ قرارات غير منطقية معتمدة على لغة البرمجة ومن 

املمكن أن تتسبب بحوادث كارثية«.
ومن جانبهم، أكد علماء في جامعة باث البريطانية أن »سلوك الروبوتات في 
املستقبل قد يخلو من مفهوم األخاق وحسن التصرف، فهذه الروبوتات ستتخذ 
قراراتها بأنفسها غير مراعية احتياجات الناس أو متطلباتهم، وفي نهاية املطاف 

سيتسبب تطور الذكاء االصطناعي بخروج هذه الروبوتات عن سيطرة البشر«.
يذكر أن امللياردير األمريكي ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسا، إيلون 
موسك، كان قد حذر عدة مــرات من تطور الذكاء االصطناعي، وأشــار إلى أن 
»درجة تطور هذا الذكاء في السنوات األخيرة بدأت جتعل منه أكثر خطورة مما 

نتوقع، ورمبا يصبح أكثر خطرا على البشر من األسلحة النووية«.

علماء: الروبوتات ستثور ضد البشر!
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عائلتي اخلضر والفوزان
لوفــــاة

هيا عبدالعزيز حمود اخلضر
أرملــــة /سليمان فوزان علي الفوزان

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني العلي القدير أن يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته
ويسكنها  فسيح جناته

 يغمر املعجبني بالعائلة امللكية 
البريطانية حماٌس شديٌد، مع اقتراب 
ـــاري واملمثلة  ــر ه ــي ـــاف األم حــفــل زف
ــة، مــيــغــان مـــاركـــل، لكن  ــي ــرك ــي األم
استشاريني في الطب النفسي يحذرون 
من جانب مظلم لألمر، يتمثل في هوس 
مفرط قد يكون خطيرا.وأدى االفتتان 
العميق لدى بعض املعجبني بالعائلة 
املالكة في بريطانيا لزيادة مخاوف 
تتعلق بالصحة النفسية، وهو افتتان 
بلغ حدا غير مسبوق على ما يبدو في 
الشهور، التي تلت إعان هاري وميغان 

خطبتهما في ديسمبر 2017.
ومــع انبهار املــايــني بقصة احلب 
ــر وعـــــروس من  ــي اخلــيــالــيــة بـــني أم
هوليوود، يحذر خبراء في الصحة 
النفسية املعجبني كي يحترسوا من 

فقدان الصلة بالواقع.

ــا، وهـــي طبيبة  ــارم وقــالــت ســو ف
ــي الطب  نفسية وأســتــاذ مــســاعــد ف
السريري مبركز النغون الطبي التابع 
جلامعة نــيــويــورك، إن اإلعــجــاب قد 

يتطور إلى هوس معتدل ال خطر فيه، 
لكن إذا ازداد عمقا فقد يصبح األمر 

خطيرا.
وأضافت فارما »ليست لدّي مشكلة 

على اإلطاق في أن يكون لدى أحدهم 
هــوس بالعائلة املالكة... وإمنــا عدم 
االنخراط في أنشطة أخرى... وحقيقة 
أن تأخذ من الوقت املخصص ألمور 
أخرى«.وتابعت أن تكريس وقت زائد 
ملتابعة املشاهير قد يؤدي إلى مشاكل 

أخرى في الصحة النفسية.
وأضافت: »إنها ملشكلة أن تعيش 
في عالم خيالي على حساب أن تبني 

عاقات حقيقية«.
وحذرت فارما أيضا من أن الهوس 
باملشاهير قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق 
باملظهر مثل االضطراب املرتبط باملظهر 
الــشــخــصــي.وقــالــت »يصبح الناس 
مهووسني باملشاهير وفــي كثير من 
األحيان تظهر لديهم مشاكل في املظهر 
ويــشــعــرون أنــهــم بحاجة للخضوع 

جلراحة جتميلية«.

الزواج امللكي في بريطانيا »خطير«!


