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الســالمـ  ديوان القعودـ  ق1ـ  ش صنعاءـ  على الشــارع 

الرئيسي ـ ت: 99993721 ـ الدفن التاسعة صباحا.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

وزير الشؤون: توظيف
500 كويتي في »التعاونيات« 

منذ بداية العام.

ترامب: بيلوسي ال حتب 
أميركا.

   شّدوا حيلكم نبي أكثر.   وأنت من حتب؟!
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أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»ملاذا قبلت فيلم وايلد وايلد ويست ورفضت 
فيلم ماتريكس؟«

املمثل ويل سميث )51 سنة( يقرع 
نفســه ألنــه رفض بطولــة فيلم 

ماتريكس عندما عرضت عليه.

»أشعر بأنني أخطو أولى خطواتي«
املمثلة ليلي روز ديب )20 سنة( ابنة 
جوني ديب عن مشاركتها بالتمثيل 

في أول فيلم لها مؤخرا.

»أحسست بالشفاء بعد زيارته« 
املغنية األميركية مايلي سايرس 
)26 سنة( تصف زيارة صديقها 
لها في  اجلديد كودي سيمسون 

املستشفى.

»لم أقرأ سيناريو مثله قط«
املمثل األميركي جواكني فينيكس )44 
سنة( عن إعجابه بفيلمه اجلديد اجلوكر.

تساقطت زخات املطر أمس على عدد 
من مناطق الكويت إيذانا فيما يبدو ببدء 
موسم جديد لألمطار. وانهمرت أمطار 
اخلير لتغسل األجواء ولترسل حتذيرا 
مبكرا بضرورة االستعداد جيدا للتعامل 
مــع املوقف احملتمــل لتالفي ما حدث 
العام املاضي من مشكالت نتجت عن 
األمطار الغزيرة. وسيطر على الطقس 
مناخ شتوي انكسرت فيه حدة احلرارة 
وسادت الرطوبة النسبية صباحا قبل 
أن تنقي األمطار اجلو وجتعله صحوا. 
من جهته، قال مراقب التنبؤات اجلوية 
بــإدارة االرصاد اجلويــة عبدالعزيز 
القــراوي ان البالد تتأثر حاليا بكتلة 
هوائية رطبة خصوصا على املناطق 
الساحلية مع احتمال استمرار سقوط 

األمطار اخلفيفة واملتوســطة. وأشار 
القراوي في تصريح لـ »كونا« إلى أن 
الريــاح جنوبية شــرقية الى متقلبة 
االجتاه، خفيفة إلى معتدلة الســرعة 
ما يؤدي الى تكون السحب املنخفضة 
واملتوسطة التي قد يصاحبها بعض 
االمطــار اخلفيفــة املتفرقــة. وتوقع 
اســتمرار الطقــس الرطــب والغائــم 
جزئيــا حتى صباح غد مع اســتمرار 
فــرص تكون الضباب وأمطار خفيفة 
علــى بعــض املناطق. وذكــر انه من 
املتوقــع ايضا حتول الريــاح صباح 
االربعاء الى شــمالية غربية، خفيفة 
الى معتدلة الســرعة فيما تقل نسبة 
الرطوبة تدريجيا مع استمرار ظهور 

بعض السحب املتفرقة.

عشرات الضحايا واملفقودين بسبب »هاغيبيس«

»فيسبوك« تطور نظاماً للترجمة مبعادالت رياضية

كاواغويـ  أ.ف.پ: قتل ٢6 
شخصا على األقل في اليابان 
بسبب االعصار »هاغيبيس«، 
حســبما أفاد اإلعالم احمللي 
أمس، بعــد يوم من اجتياح 
االعصار احململ بأمطار غير 
مســبوقة والذي تسبب في 

فيضانات كارثية.
ويشــارك أكثر مــن ١٠٠ 
ألــف رجــل انقــاذ بينهم 3١ 
ألف جندي في عمليات االنقاذ 
املستمرة منذ السبت املاضي 
للوصول إلى احملتجزين بعد 
أن تسببت األمطار الغزيرة 
في انزالقات أرضية وفيضان 

األنهار.
ودفن سكان في انزالقات 
للتربة أو غرقوا في مساكنهم 
أو في سيارات جرفتها املياه. 
وأحد القتلى طفل عثر على 
جثته داخل أو قرب ســيارة 

في نهر.

باريــس - أ.ف.پ: جنح 
الذكاء  باحثون فــي مجــال 
االصطناعي لدى »فيسبوك« 
فــي ترجمــة نص إلــى لغة 
أجنبية من دون اســتخدام 
قاموس مبجرد االستناد إلى 
أوجه شبه بني اللغات على 
صعيد الرياضيات، ممهدين 
الطريق لتقنية واعدة جدا.

ويعكــف كبار مشــغلي 
االنترنــت فــي العالــم على 
تطوير أدوات فعالة للترجمة 
التلقائيــة، في مســعى إلى 
الربط بني أكبــر عدد ممكن 
من ســكان العالــم وحتفيز 
املــدرة لألمــوال  األنشــطة 

املرتبطة مبنصاتهم.
وأدوات كهــذه هــي قيد 
التطوير، عند »فيســبوك« 
و»غوغل« و»مايكروسوفت«، 
فضال عن الروسي »يانديكس« 

والصيني »بايدو«.
وتســتخدم اليــوم »١5٠ 
إلــى ٢٠٠ لغــة« على منصة 

القتلى بـ ١4 مــع ١١ مفقودا، 
لكــن االعالم احمللــي قال ان 
٢6 شخصا على األقل قتلوا 
وال يزال ١5 آخرون على األقل 

مفقودين.
وتشــهد منطقــة ناغانو 

ابتكار آلة تنتقل من لغة إلى 
أخــرى من دون احلاجة إلى 

ركائز من هذا القبيل.
ويقوم النظام الذي طوره 
باحثون شــباب في مختبر 
»فيسبوك« في باريس على 

رموز رياضية للكلمات.

)وســط( فيضانــات كبيرة 
بعدما انهار سد، ما أدى إلى 
اجتياح مياه نهر شــيكوما 
ملنطقة ســكنية ارتفع فيها 
مستوى املياه حتى الطابق 

األول.

وفي كل لغة، يشــار إلى 
الكلمات على شكل متجهة في 

حيز يكتسي مئات األبعاد.
وكل متجهة قريبة نسبيا 
من الكلمات األخــرى، وفقا 
للروابط التي تقام بينها في 

اللغة احملكية.

)أ.ف.پ( انهيار جسر للسكة احلديد بسبب الفيضان باليابان 

التقنية اجلديدة ال تعتمد على قاموس 

وحترك االعصــار بعيدا 
عن البر صباح امس. ورغم 
أنه لم يضــرب العاصمة إال 
أنه خلــف دمارا في املناطق 

احمليطة بها.
وقــدرت احلكومــة عدد 

»فيسبوك«، بحسب أنطوان 
بور مدير األبحاث األساسية 
في مجال الذكاء االصطناعي 

في »فيسبوك« أوروبا.
لكن ما من قواميس ثنائية 
اللغات بالضرورة لكل زوج 
من اللغات، مــن هنا أهمية 
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األمطار غسلت األجواء  )قاسم باشا( أجواء ضبابية قبل سقوط املطر  

الطعام الصحي
يساعد مرضى االكتئاب

رويترز: تشير دراسة صغيرة إلى أن البالغني الذين 
يتبعون نظاما غذائيا غير صحي ويعانون من االكتئاب 

قد يساعدهم الطعام الصحي في حتسني حالتهم.
 وفي جتربة عشــوائية بأستراليا، تراجعت أعراض 
االكتئاب لدى رجال ونساء تراوحت أعمارهم بني ١7 و35 
عاما بعد ثالثة أسابيع من حتولهم إلى نظام غذائي صحي. 
وأفاد باحثون في دورية )بلوس وان( بأن أولئك الذين 
واصلوا تناول األغذية الصحية ملدة 3 أشــهر اســتمروا 

في الشعور بالتحسن.
وقالت هيذر فرانسيس التي قادت فريق البحث وهي 
من جامعة ماكوراي في سيدني »هذا يهم اجلميع، وهو 
أكثــر فاعلية مــن حيث التكلفة مقارنــة بطرق عالجية 
أخرى وهو   أحد أوجه العالج التي ميكن لألفراد أنفسهم 

التحكم فيها«. لعبة الكروكيه تلقى رواجاً بني متقاعدي ڤيتنام
هانــوي ـ أ.ف.پ: تلقــى 
لعبة الكروكيــه التي بقيت 
لفتــرة طويلــة حكــرا على 
أوروبــا وأميركا الشــمالية 
رواجا متزايدا فــي ڤيتنام، 
حيث ينكب متقاعدون على 
ممارســتها ضمــن مباريات 
ودية يحاولــون من خاللها 
احلفاظ على لياقتهم البدنية 

من دون بذل مجهود كبير.
ففي منطقة ســوك سون 
في ضاحيــة هانوي، تلتقي 
مجموعة من الكبار في السن 
كل يــوم تقريبا فــي ملعب 
مغبر بالقرب من أحد املعابد. 
وأكبرهم سنا هو في الثالثة 

والتسعني من العمر.
فــان  نغويــن  ويقــول 
تــو أحــد الالعبــني لوكالة 
»فرانــس بــرس«: »لســنا 
بحاجة إلى التحــرك عندما 
منــارس الكروكيــه.. وهذه 
الهواية تنشط أيضا قدراتنا 

الذهنية«.
ويقول لي تان دو، وهو 

نشعر بتلهف شديد«.
انطلقت هــذه اللعبة في 
أوســاط الطبقة امليســورة 
فــي بريطانيــا فــي القــرن 
التاسع عشر قبل أن تنتشر 

فــي أوروبــا ثم فــي أميركا 
الشمالية.

الهــدف منهــا  ويقضــي 
بتمرير كريات داخل أقواس 

من خالل ضربها مبطرقة.

)أ.ف.پ( ڤيتنامي متقاعد يلعب الكروكيه في أحد أحياء هانوي  

جندي سابق في السادسة 
والستني من العمر، »نحن 
شــغوفون بهذه الرياضة. 
وفــي حــال تعــذر علينــا 
ممارســتها بســبب املطر، 
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سرقة ساعة بـ 840 ألف دوالر 
من معصم ياباني في باريس

تقلب مستوى الدخل
يضر بصحة املخ

باريس أ.ف.پ: خسر ياباني خرج من فندق باريسي 
ليدخن سيجارة ساعته املقدرة قيمتها بـ84٠ ألف دوالر 
بعدما نشــلها سارق من معصمه، وفق ما أفادت مصادر 

في الشرطة.
وكان الشــاب البالغ من العمــر 3٠ عاما خارج فندق 
»نابليون« املصنف خمس جنوم بالقرب من قوس النصر 
في باريس عندما اقترب منه رجل وطلب ســيجارة. ثم 
أمســك األخير بذراعه وانتزع ساعته النادرة من ماركة 
»ريشار ميل« املرصعة باملاس والتي تبلغ قيمتها حوالى 

77٠ ألف يورو.
ونشرت صحيفة »لو باريزيان« خريطة إثر احلادثة 
تظهر عمليات نشــل الساعات الفاخرة التي وقعت هذه 
الســنة فيما يسمى »املثلث الذهبي« وغيره من املناطق 

الراقية بالقرب من جادة شانزليزيه.
ولفتت إلى أنه متت ســرقة أربع ســاعات من ماركة 
»ريشار ميل« على األقل تقدر قيمتها مبئة ألف يورو )١٠٩ 
آالف دوالر( على أدنى تقدير، من أصل 7١ سرقة من هذا 
النوع وقعت في باريس وضواحيها بني يناير وسبتمبر.

لكن الشاب الياباني قد يكون أسعد حظا من غيره، فقد 
أوقع السارق هاتفا محموال خالل فراره سلم إلى الشرطة.

رويترز: تشــير دراسة حديثة إلى أن البالغني الذين 
يتفــاوت دخلهم من عام آلخر أو من يتعرضون خلفض 
كبير في رواتبهم تتراجع نتائجهم في تقييمات الوظائف 
اإلدراكية والعقلية في منتصف العمر مقارنة مبن لديهم 

دخل مستقر.
وجمــع الباحثون بيانات الدخــل على مدى أكثر من 
عقديــن منذ العام ١٩٩٠ في دراســة شــملت 3٢87 بالغا 
وكانــت أعمارهم فــي بداية جمع البيانــات تتراوح بني 

٢3 و35 عاما.
كمــا فحــص الباحثون في تلك البيانــات مدى تقلب 
معــدل الدخل بــني االرتفاع واالنخفاض بــني عام وآخر 
واحتسبوا عدد املرات التي انخفض فيها دخل املشاركني 

بنسبة ٢5% على األقل.
وفي عام ٢٠١٠ ســجل من كانــت دخولهم أكثر تقلبا 
وتعرضت لنسب أكبر من اخلفض درجات أقل في اختبارات 
لقياس الوظائــف اإلدراكية املتعلقة بالقدرة على تنفيذ 

املهام بسرعة.
وقالــت أدينا زكــي الهازوري، وهــي باحثة في كلية 
ميلمان للصحة العامــة في جامعة كولومبيا في مدينة 
نيويورك، »بشكل عام قد تزيد تقلبات الدخل والظروف 
االجتماعية االقتصادية السلبية من احتماالت التعرض 

للكثير من عوامل اخلطر التي تؤثر على صحة املخ«.

الساعة املسروقة مرصعة باألملاس 
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ت بشاير اخلير.. هلَّ
تساقط أمطار متفرقة في عدد من مناطق الكويت
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