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يعمل املصور األرجنتيني كوستافو فيراري في الكويت منذ منتصف 
الثمانينيات، كمصور فوتوغرافي محترف، قام بأخذ لقطات ـ قبل 
االحتالل العراقي للكويت ـ لكل دائرة رسمية وغير رسمية تقريبا 
في الكويت، ثم بعد التحرير أعاد الكرة وصور معظم األماكن التي 
سبق له تصويرها ولكن مع مشاهد الدمار واخلراب الذي أصابها، 

حتدث عن جتربته هذه في معارض الصور الدولية، فقال: شاركت في 
معرض للصور الفوتوغرافية في األردن، عندما جاء دوري وصعدت 

املنصة وقبل أن أبدأ العرض سمعت تعليقات غريبة: هذا يتهمني بأنني 
مدفوع من قبل الكويتيني لتشويه صورة العراق، وآخر يقول أنت 

عميل أميركي. بعد أن سكتوا قلت لهم: ستكون هناك فرصة للتعليق 
بعد انتهائي من العرض، مثلما فعل الذين سبقوني، اسمي كوستافو 

فيراري، ال صلة لي بالسياسة، كل ما أقوم به هو التقاط الصور بشكل 
محترف، ممكن أعرض؟. يقول »كانت الصور صامتة ولكن صوتها 
كان مثل قرع الطبول، صور ملستشفيات عامرة بالناس واملراجعني 
ثم صورة لها وهي مدمرة، حاضنات املواليد وهي تعمل وحتتضن 

األطفال، ثم بعد اعادتها من العراق وهي مدمرة، صورة للجامعة وهي 
مليئة بالطلبة والطالبات، ثم وهي مليئة باألنقاض نتيجة السرقات 
والتخريب املتعمد، البنوك كمبيوتراتها مبعثرة واألسقف مخلوعة، 

وقبلها صورة لها وهي حديثة التأثيث تعمل بإتقان خلدمة املراجعني، 
املطار قبل وبعد، الفنادق، امليناء، حقول النفط، األسواق، الشوارع 

الرئيسية في العاصمة، أم كويتية حتمل صورة ابنها في حفل تخرجه 
اجلامعي، ثم صورته وهي تبكي بحرقة ملقتله على يد قوات صدام 

حسني، حتدثت الصور بصوت مسموع ورنان، فحركت مشاعر الناس، 
وخاطبت ضمائرهم، وملا انتهى العرض فتح كوستافو الباب لالستماع 

الى التعليقات، أطبق الصمت على القاعة، لم يستطع أحد أن يتكلم« 
انتهى.

تابعت العرض الذي قدمه املصور األرجنتيني في حفل نظمه »مركز 
الوعي« التابع جلمعية النجاة اخليرية، والذي يديره د.ابراهيم العدساني 

بطريقة مبدعة، وقد مت العرض على مسرح الهيئة العامة للصناعة 
بحضور 50 سفيرا وقنصال أجنبيا حضر معظمهم مع زوجاتهم، وكان 
تعليقي للمصور: أشكرك كثيرا، فليس هناك أقوى من الصورة للتعبير 
عن الواقع، وهو شيء نراه هذه األيام يحدث في دول كثيرة تعاني من 
البطش، ومع األسف لم يعقد مثل هذا احلفل للصور التي التقطت أثناء 

االحتالل من قبل املواطنني واملقيمني حتى يكمل املشهد، طبعا العالم 
تأثر في عام 1990 من صورة واحد فقط في موضوع الكويت، وهي 
صورة آبار النفط، التي متثل السبب األهم للدعم الذي نقدره كثيرا. 

من جانب آخر البد من توجيه الشكر للصحافيني األبطال واملصورين 
الشجعان الذين يقومون بتغطية أعمال القمع الوحشي في عدة مناطق 
من العالم، او الكوارث الطبيعية التي تضرب مناطق منكوبة إما بسبب 

اجلفاف او الفيضانات، ما يؤدي الى حتريك املجتمع الدولي النقاذ 
املتضررين، هذه أعمال بطولية فقد كثيرون حياتهم بسببها، البد من 

شكرهم وذكرهم في مثل هذه املناسبات.
باملناسبة، الهدف الرئيسي من »مركز الوعي«، ومقره في منطقة 

السرة، هو تطوير العالقات مع األجانب، وليس دعوتهم الى االسالم 
فهذا األمر تخصصت له أماكن أخرى في اجلمعية، وقد جنح املركز 

في تكوين بيئة اجتماعية ملجموعات أجنبية، مثل النادي الروسي الذي 
يضم مواطنني روسيني من مختلف الديانات يقضون معا اوقاتا جميلة، 
ويرتبون مسابقات رياضية وغيرها ما شجع السفارة على املشاركة في 

تلك األنشطة اجلميلة.

تساءل مؤسس الشيوعية العاملية كارل ماركس وبحق: ملاذا ميلك البعض 
املاليني بينما ال ميلك جاره شيئا؟! وملاذا ميلك البعض الكثير من املساكن 

وينام غيره في الشوارع؟! واضاف صاحبه املفكر »اجنلز« ان على 
احلكومة ان تؤمم وتتملك كل شيء ثم تقوم بتوفير السكن والعمل 

واخلدمة الصحية والتعليم باملجان للجميع ثم سترون ـ حسب قوله ـ 
كيف سيبدع االنسان متى ما توافرت له تلك االساسيات في دولة »وطن 
حر وشعب سعيد«، وعليه فقد كان من املتوقع ان يتحول العالم بأجمعه 

الى املاركسية مع نهاية القرن العشرين.
> > >

وفي عاملنا العربي، روج بعض املفكرين والساسة واملثقفني ابان مصر 
امللك فاروق وعراق امللك فيصل الثاني وليبيا امللك ادريس السنوسي، 
لفكرة ملاذا يحكمنا ملك مرفه يأكل الكافيار وال يشعر مبشاعر الفقراء 

واملساكني؟ واالفضل من هؤالء امللوك ـ برأيهم ـ حاكم »شعبي« يأتي من 
اوساط الشعب كي يرأف بنا ويرحم فقراءنا ويعف عن اموالنا، وهذا الكالم 
وما اتى في الفقرة السابقة كالم جميل ومنطقي جدا، فما الذي حدث لدول 

املنظومة الشيوعية وما الذي جرى كذلك في مصر والعراق وليبيا بعد 
سقوط االنظمة املالكة وتولي احلكم الشعبي الذي يعتقد انه اقرب لنبض 

الشارع؟!
> > >

سقط حكم القياصرة في روسيا وتولى احلكم فالح شعبي بسيط قادم من 
جورجيا يدعى ستالني قام بقتل وابادة 20 مليونا من شعبه، فأنتشر الدمار 
وتوقف االبداع بسبب اخلوف والرعب، ومثل ذلك تسبب املاركسي ماو في 
موت وابادة 30 مليون صيني في اواخر اخلمسينيات، وفي وطننا العربي 
انتشر زوار الفجر في مصر ابان عهد احلاكم الشعبي جمال عبدالناصر، 

وامتألت االرض في ليبيا والعراق ابان عهدي القذافي وصدام باملقابر 
اجلماعية للفقراء واملساكني ممن لم يقم قيصر روسيا وال امبراطور 

الصني وال ملوك مصر وليبيا والعراق بواحد من مليون من اجلرائم التي 
ارتكبها من اتوا من صفوف الشعب بحق شعوبهم، وتلك االمثلة جميعا 

تظهر الفارق الكبير في العمل السياسي بني النظرية والتطبيق.
> > >

هذه االيام يروج لدينا من يروم تدمير الكويت بسبق اصرار وترصد 
ملقولة: ملاذا ال حتكمنا حكومة شعبية ال يأكل افرادها الشيكوالتة 

السويسرية )املتوافرة للعلم بأرخص االثمان في اجلمعيات التعاونية( 
فتلك احلكومات الشعبية ـ حسب قولهم ـ هي االرحم بنا وسنرى على 

ايدي زعاماتها اخلير الوفير والعطف الكثير واالمانة والصدق بعد عصر 
املجاعات والطغيان والبؤس الشديد واملقابر اجلماعية التي تعيشها شعوبنا 

اخلليجية على ايدي االنظمة احلاكمة في دولنا اخلليجية هذه االيام؟! 
ملعرفة ما الذي ستفعله احلكومات الشعبية بشعوبنا عليك العودة لبداية 

املقال والتمعن في اجنازات القيادات الضرورة امثال صدام والقذافي ومن 
لف لفهما.

> > >
آخر محطة: 1 ـ املتابع العمال احلكومات الشعبية في منطقتنا العربية 

يجدها تقسم شعوبها الى اربعة اجزاء، جزء للحروب وجزء لالبادة 
اجلماعية وجزء للمعتقالت والسجون وجزء للتهجير القسري، ويا لها من 

قدوة حسنة يراد لنا ان نقتدي بها!
2 ـ تشترك انظمتنا اخلليجية، الدميوقراطية منها وغير الدميوقراطية، في 

مبدأ »انسانية« التعامل مع شعوبها وحسن االجناز لدولها، فلماذا نطالب 
بتغييرها الى خيارات ظاهرها رحمة وباطنها عذاب شديد؟! لست ادري.

 معرض املصور 
األرجنتيني 
كوستافو

احلكومة الشعبية 
بني النظرية 
والتطبيق

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

العصر 3.20
املغرب 6.35
العشاء 8.01

الفجر 3.23
الشروق 4.54
الظهر 11.44

رطب نسبيا +  سحب متفرقة 
والرياح جنوبية شرقية سرعتها من 

6 : 28 كم/ ساعة.
العظمى: 39

الصغرى: 28

أعلى مد: 
10.33 صباحا

أدنى جزر: 
4.50 صباحا ـ 5.57 مساء

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

مجيد علي عباس أكبر ـ 47 عاما ـ الرجال: بيان ـ 
مسجد االمام احلسن ـ ت: 65833343 ـ النساء: 

مبارك الكبير ـ ق3 ـ ش12 ـ م72.

تشغيل روبوت بواسطة التفكير.. لم يعد خيااًل

شبكة تويتر تدعم التوقف عن تعقب املستخدمني
العربيـــة: أعلنت شـــبكة 
التواصـــل االجتماعي تويتر 
 Do Not Track عن دعمها مليزة
التي  في متصفح فايرفوكس، 
تســـمح للراغبني مبنع مواقع 
االنترنت والشبكات االعالنية 
من تتبع حركاتهم ضمن تلك 
املواقع او على شبكة االنترنت 

بشكل عام.
وقـــد طرحـــت احلكومـــة 
األميركيـــة مشـــروع »منـــع 
فـــي فبراير املاضي  التعقب« 
ضمن مجموعة من مشـــاريع 
القوانني التي تهدف الى اعطاء 
املستخدمني مزيدا من التحكم 
الشـــبكة،  مبعلوماتهـــم على 
وتعتبـــر هذه امليـــزة من أول 
التطبيقات العملية لهذه القوانني 
حيث يستطيع املستخدم منع 
الشركات االعالنية من تعقب 
حتركاته على االنترنت وجمع 
املعلومات بهدف عرض االعالنات 

املوجهة إليه.
وُتعتبـــر »تويتـــر« آخـــر 
الشـــركات التـــي انضمت الى 
املبادرة، بحسب ما أشارت اليه 
البوابة العربية لألخبار التقنية، 
وذلك بعد شركات كبيرة أخرى 
أعلنـــت انضمامها مثل غوغل 

وياهو في غياب الفت لفيسبوك 
حتى اآلن.

وفي حني وفرت فيه موزيال 
هذه امليـــزة ضمن فايرفوكس 
بشـــكل مدمج، قامـــت غوغل 
Opt- بإطـــالق اضافـــة تدعى

Outs Keep My يتوجـــب على 
املستخدم تثبيتها لالستفادة من 
هذه امليزة في متصفح كروم، 
على ان يتم دعم امليزة افتراضيا 
ضمن املتصفح في نسخة الحقة 

بحسب ما قالت الشركة.
 Do Not Track يذكر ان ميزة
تتطلـــب وجود دعـــم لها من 

طرف الشركات نفسها، أي ان 
تفعيل املستخدم للميزة ضمن 
متصفحه ال مينع تعقبه اال من 
قبل الشركات التي انضمت الى 

دعم امليزة حتى اآلن.

باريسـ  أ.ف.پ: لم يعد تشـــغيل روبوت على 
شكل ذراع متحركة، بواسطة التفكير فحسب، مسألة 
خيال علمي.. فهو إجناز حققه فريق من الباحثني 

في الواليات املتحدة، أوردته مجلة »نيتشر«.
كاثي هاتشنسون في الثامنة واخلمسني من عمرها 
وهي تعاني من الشلل منذ 14 عاما نتيجة إصابتها 
بجلطـــة دماغية. لكنها متكنت مؤخرا من حتريك 
ذراع آلية لتناول القهوة، بفضل شبكة صغرى من 

األقطاب الكهربائية املزروعة في دماغها.
وشـــرح املتخصـــص في طـــب األعصاب ليي 
هوتشبرغ من مستشفى »ماساتشوستس جنرال 
هوسبيتال« في بوسطن والقيم الرئيسي على هذا 
االختبار، انها »املرة األولـــى التي تتمكن خاللها 
)كاثي( من تناول أي شيء بحسب رغبتها هي، في 
حوالي 15 عاما«. وأضاف »لن أنسى أبدا االبتسامة 

التي رسمتها في ذلك احلني«.
أجنز ذلك في 12 أبريـــل 2011. وقد قامت كاثي 
هاتشنسون بواسطة إشـــارات التقطتها قشرتها 
احلركية )وهي منطقة في الدماغ تتحكم بحركات 
اجلسد( بالتحكم عن بعد بذراع متحركة وضعت 
أمامها لتناول قنينة مليئة بالقهوة وحملها باجتاه 
فمها. وهذا االختبار الـــذي مول جزءا منه املركز 
األميركي لألبحاث الصحية، يهدف إلى تقييم سالمة 
وجدوى نظام »بريـــني غييت« الذي يصل ما بني 
الدماغ وبـــني الروبوتات التي توضع في تصرف 

املعوقني.
في مرحلة أولى، كان الفريق نفسه قد بني قبل 
ست سنوات أنه بإمكان أشخاص مشلولني أن يحركوا 

مؤشر الفأرة على شاشة بفضل تفكيرهم.
وقد ســـمح نظام زرع األقطاب الكهربائية في 
الدماغ لكاثي هاتشنســـون وملريض مشلول آخر 
في الـ 66 من عمره يدعى روبرت، أن يتحكما بدقة 
شديدة بالذراع اآللية حتى تتمكن من حمل جسم 

مصنع من مادة رغوية.
ويتكون النظام من شـــبكة مؤلفة من حوالى 

مائة قطب كهربائي. وشـــبكة األقطاب هذه التي 
يأتي كل واحد منها بحجم شعرة واحدة، تزرع في 
قشرة الدماغ كي تتمكن من التقاط إشارات الدماغ 

وحتويلها إلى أوامر رقمية تعطى للروبوت.
وشرحت كاثي هاتشنسون أن العملية لم تكن 
فـــي نهاية املطاف مرهقة. وقالت »في البداية كان 
علـــي أن أركز على العضالت التـــي أحتاج إليها. 

لكنني اعتدت على األمر سريعا«.
ويأمل العلماء بتطوير الذراع اآللية بحيث تعمل 

بطريقة أكثر توافقا وتنجز مهمات أكثر تعقيدا.
ويشـــرح جون دونهيو املتخصص في علوم 
األعصاب في جامعة »بـــراون« األميركية، »نحن 
متحمسون لتطوير هذه التقنية حتى نتمكن في 
يوم ما من وصل الدماغ مباشرة بالطرف )املشلول( 

أو بآخر اصطناعي«.
ويوضح »نبلغ أهدافنا حقا عندما يتمكن شخص 
ما خســـر قدرته على احلركـــة نتيجة إصابة في 
اجلهاز العصبي أو مرض ما، من التفاعل بشكل تام 
مع محيطه من دون أن يعلم أي كان أنه يستخدم 

وصلة بني الدماغ وجهاز الكمبيوتر«.
بالنســـبة إليه، التوصل إلـــى ذلك يحتاج إلى 

سنوات إضافية لكن »أقل من عقد«.
وكان العلماء األميركيون قد شعروا بالتشجيع 
عندما الحظوا أن كاثي هاتشنسون وبعد 15 عاما 
على تعرضها للجلطة الدماغية، »كانت التزال قادرة 
على إحداث النشاط العصبي الالزم لإلتيان بحركات 
معينة ومعقـــدة وذات أبعاد ثالثية«. وتأتي هذه 
الدراسة ثمرة تعاون بني وزارة شؤون احملاربني 
القدامى وجامعة »براون« ومستشفى »ماساشوستس 
جنرال هوسبيتال« وكلية الطب في جامعة هارفرد 

واملركز األملاني للفضاء )دي أل آر(.
في مايو 2011 جنـــح أطباء متخصصون بطب 
األعصاب في الواليات املتحدة، بجعل مشلول يقف 
ويحرك رجليه ويســـير على جهاز جري متحرك 

بفضل أقطاب كهربائية زرعت في أسفل ظهره.

منوذج لرجل آلي يشبه أينشتاين

أسرار قناصة بريطانيا في 
صندوق سيارة مستعملة

البريطانيون يسقطون حفالت 
العشاء من اعتباراتهم 

لندن ـ يو.بي.آي: اكتشف رجل بريطاني معلومات 
سرية عن 28 جنديا في اجليش البريطاني مت اختيارهم 
للتحول إلى قناصة حتت اإلطار االحتياطي داخل صندوق 

سيارة مستعملة اشتراها من املزاد.
وقالت صحيفة »ديلي ميرور« امس أن قادة اجليش 
البريطاني أمروا بفتــــح حتقيق عاجل حول االختراق 
األمني بعد عثور املشتري على كنز من املعلومات كان 
ميكن اســــتخدامها من قبل أعداء بريطانيا مبا في ذلك 
حركة طالبان.وأضافت أن الرجل الذي اشترى السيارة 
املســــتعملة عثر في صندوقها أيضا على بطاقة مرور 
تســــمح حلاملها بالدخول إلى القواعد التابعة لوزارة 

الدفاع البريطانية قبل أن يسلمها للشرطة.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر في اجليش البريطاني 
قوله »لدينا واجب تقــــدمي أفضل دعم ممكن جلنودنا 
وعائالتهم وللجنود الذين يعتبرون عرضة للخطر إذا 
ما مت الكشــــف عن هوياتهم أثناء العمليات العسكرية 
ومــــن بينهم القناصة الذين يلعبون أدورا طليعية في 

احلرب ضد طالبان«.
وأشــــارت الصحيفة إلى أن الوثائق السرية يعود 
تاريخها إلى يوليو 2010 وحتتوي على أســــماء جنود 
من عدة أفواج في اجليــــش البريطاني من بينها فوج 
انتشر مؤخرا في أفغانستان فضال عن تفاصيل الدورة 

التدريبية للقناصة.

لندن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراســــة جديدة نشرتها 
صحيفــــة »ديلــــي تليغراف« اخلميــــس أن الكثير من 
البريطانيني يسقطون اآلن حفالت العشاء من اعتباراتهم 
بسبب ارتفاع تكاليفها. وقالت الدراسة إن 4 من كل 10 
بريطانيني أداروا ظهورهم الستضافة حفالت العشاء 
ألنها تكلف الكثير من املال وتستهلك وقتا طويال إلعداد 
متطلباتها. ووجــــدت أن ما يعادل 19 مليون بريطاني 
يتجنبون اآلن الدعوة إلى حفالت العشاء بسبب ارتفاع 
اسعار املواد الغذائية واجلهد الذي تتطلبه إلعداد الطعام 
والشراب للضيوف وهي نسبة تعادل 40% من السكان 

البالغني.
وأضافت الدراسة أن 25% من البريطانيني يتجنبون 
إقامة حفالت العشاء جراء الضغوط التي تلقيها على 
كاهلهم مقابل الترفيه عــــن الناس اآلخرين فضال عن 
التكاليــــف املاليــــة والتي تصل إلى مئــــات اجلنيهات 

اإلسترلينية.
وقالت إن ماليني البريطانيني مييلون اآلن الى استخدام 
األموال التي ينفقونها على حفالت العشاء والتي تقيم 
العائلة العادية 4 منها كل عام والتخفيف من التردد على 

املطاعم لسد متطلبات ارتفاع تكاليف املعيشة.

من الماضي

طارق إدريس: عائلتنا تعود إلى اجلد 
إدريس بن حسني بن محمد بن شعيب 
»اجلنوبي« وجذورها تعود إلى املنطقة 

اجلنوبية في إمارة سدير »حوطة بني متيم«

الو رياضة

مدربا والعبو ألعاب القوى بنادي الكويت: حققنا درع التفوق بجدارة
وبفارق كبير عن القادسية والساحل ونفتخر باإلجناز التاريخي
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