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 في الصـميم
 إنهاء التعاقد من املستشارين القانونيني املصريني في اإلعالم يأتي تنفيذا 
للتوصية التي اتخذت عقب استجواب وزير اإلعالم السابق سلمان احلمود 
اجراء يجب تعميمه في بقية اإلدارات احلكومية.. هؤالء املستشارون هم من 
حولوا اإلدارة الكويتية إلى وضع معقد ومشابه لإلدارة املصرية.. عندهم متام 
يا أفندم معاليكم عايز أيه ويرتبون التوصية وفق اهواء املسؤول وبالتالي 
تضيع احلقوق.. اختيار الكويتيني األكثر كفاءة في اإلدارات كمستشارين بعد 

التقاعد أفضل.. 
مش هيك!

   Magoo_Q8@ ماقو الكويتي
كلها سنوات قليلة .. و يتم معاقبة و سجن من يتحدث عن العدو الصهيوني 

احملتل او ميسهم بكلمة .. عطوهم شوي بس  #غزة_ُتقصف

meshaalalhamad@  م�صعل نا�رش احلمد
لسان حال العرب لم نستطع حتي الشجب واإلستنكار ليس بعد هذا الهوان 

هوان اللهم رد هذه األمه اليك رداً جميالً 
#غزة_حتت_القصف

Eng_mbarak90@   م.مبارك الدملاين
وال عزاء للمتخاذلني واخلونه  اللهم أنصر أخواننا يارب العاملني وأمطر على 

أعدائهم من غضبك وجبروتك عليهم #غزه_حتت_القصف

OutsideQ9@  خارج ال�صور
نشجب , نستنكر , ندين كلمات م��ن امل��اض��ي ! > #غزه_حتت_القصف 

#غزه_تقصف_االن

Maryoma80@  م. مرمي احلمدان
ان اصحو على اخبار قصف غزة.. أصابتني بالذهول!!.. املقدمات كانت 
موجودة لكنها أت��ت على غ��در.. فهل ميكن للمسلم املخلص ان يؤيد هذه 

اجلرمية!!
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2019 » اليونسكو« تختار الشارقة عاصمة عاملية للكتاب 

دراسة تنصح اآلباء باللعب 
مع أطفالهم حلمايتهم من السمنة

أظهرت دراســة أمريكية أن اآلبــاء الذين يشاركون في تنشئة 
أبنائهم رمبا يسهمون في احلد من قابلية األطفال للسمنة.

ودرس الباحثون حجم مشاركة اآلباء في أنشطة رعاية أطفالهم 
الصغار مثل إعداد الطعام لهم أو اللعب معهم خارج املنزل وتأثيرهم 
على الــقــرارات املتعلقة بالتغذية والصحة والنظام لألطفال بني 
عامني وأربعة أعـــوام.  وبحلول سن الرابعة كــان األطفال الذين 
أمضى أباؤهم وقتا أطول معهم باخلارج في اللعب أو التنزه أقل 
عرضة للسمنة بنسبة 30 باملئة باملقارنة بالذين لم يسهم اآلباء 
في تنشئتهم أو خفضوا مشاركتهم في تربية أوالدهم وهم في سن 
ــوام.  وأظهرت الدراسة أن أي نشاط إضافي  عامني إلى أربعة أع
يقوم به األب في رعاية أطفاله -مثل مساعدتهم على ارتداء مالبسهم 
واالستحمام وغسل أسنانهم والنوم- ارتبط بخفض استعدادهم 

للسمنة بنسبة 33 باملئة. 

إيرينيا بوكوفا 

أعلنت إيرينيا بوكوفا املديرة العامة ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 
اختيار الشارقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

عاصمة عاملية للكتاب لعام 2019.
وذكر املوقع الرسمي لليونسكو على اإلنترنت 
يوم االثنني أن هذا االختيار جاء بناء على توصية 
مــن اللجنة االستشارية التي اجتمعت فــي مقر 
االحتاد الدولي جلمعيات ومؤسسات املكتبات في 
الهــاي. وأشــار املوقع إلــى أن اختيار املدينة جاء 
بفضل ملف الترشيح اجلامع الشامل والذي يتضمن 
برنامج أنشطة تقوم على املشاركة املجتمعية 

ــداد  ويحتوي على مقترحات مبتكرة لدمج األع
الكبيرة من املقيمني املغتربني.

ــنــي على  ونــقــل املــوقــع عــن بوكوفا قولها »أُث
تسمية الشارقة عاصمة عاملية للكتاب كما أُثني 
على اجلهود التي اتخذتها املدينة من أجل إتاحة 
القراءة ألكبر عدد ممكن من الناس وخاصة الفئات 
املهمشة واتخاذها قاطرة للدمج املجتمعي واإلبداع 
واحلـــوار«. ويشمل برنامج الشارقة الــذي يحمل 
ــرأ.. أنت في الشارقة« ستة محاور هي  شعار »اق
التضامن والــقــراءة والــتــراث والتوعية والنشر 

واألطفال.

كما يشمل البرنامج عقد مؤمتر عن حرية التعبير 
ومسابقة للشعراء الشبان وورش عمل وأنشطة 

أخرى.
وبالتزامن مع هذه األنشطة ستطلق الشارقة 
ــو مكان مخصص  )مدينة الــشــارقــة للنشر( وه
بالكامل للنشر والطباعة. وسيكون النموذج األول 
ــذي صمم خصيصا لتلبية  من نوعه باملنطقة ال
احتياجات الشركات واملؤسسات العاملة مبجال 
النشر. وتبدأ احتفاالت الشارقة عاصمة عاملية 
للكتاب في 23 أبريل بالتزامن مع اليوم العاملي 

للكتاب وحقوق املؤلف.

ابتكار جهاز جديد يترجم كالمك بصوتك احلقيقي!
متكنت شركة ناشئة تدعى »BabelOn« من 
تطوير تكنولوجيا جديدة، قــادرة على ترجمة 

الكالم إلى لغات عدة بصوت املستخدم. 
وتعتقد شركة BabelOn التي تتخذ من سان 
فرانسيسكو مقرا لها، أنها قــادرة على تطوير 
تقنية حتمل االسم ذاته، تتيح للفرد ترجمة أي 

شيء يقوله إلى لغات أخرى متعددة بصوته.
ولتحقيق ذلك، فإنه سيتم استخدام البرمجيات 
واملعدات املصممة خصيصا، في استوديو سان 
فرانسيسكو، اللتقاط سمات الصوت املختلفة، 
والتي سيتم دمجها مع تقنية فريدة قادرة على 
توليف الكالم في اللغات املختلفة التي ال يتكلمها 
املستخدم. وتستهدف التقنية حاليا اللغات 
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية واألملانية 
والبرتغالية واملاندرين الصينية واليابانية 

والهندية. وتقول الشركة إن تقنية الترجمة 
اجلديدة التي طورتها كانت قيد اإلنشاء منذ 13 
عاما، وسيتم استخدامها فى مجموعة واسعة 
من التطبيقات، مبا فى ذلــك لألفالم واأللعاب 
واحملتوى التعليمي، واملساعدين الصوتيني فى 
اخلدمات الهاتفية واألجهزة الطبية، وحتى في 
احلفاظ على اللغات واألصوات لألجيال القادمة 
وإعادة استخدامها في املستقبل. واجلدير بالذكر 
أن تقنية ترجمة الــصــوت استغرقت حوالي 
ساعتني اللتقاط الصوت في استوديو الشركة، 
من أجل توليد مجموعة من الطبقات الصوتية، 
لذلك قد يستغرق توليف قدرات الترجمة ما بني 

أسبوع إلى عدة أشهر.
وتقول الشركة إنها ستستغرق ستة أشهر في 
بناء منوذجها األول، وفي غضون ثالث سنوات 

ينبغي أن تكون التقنية اجلــديــدة قــادرة على 
الترجمة في الوقت احلقيقي.

وبطبيعة احلــال، هناك أيضا مسألة احلفاظ 
على جهاز BabelOn آمنا، كي ال يتمكن شخص 
ما من سرقة صوتك واستخدامه لتسجيل الدخول 
ــال، أو  ــى حسابك املــصــرفــي على سبيل املــث إل
إلــى شركتك اخلاصة وغيرها، ولتحقيق هذه 
الغاية، قالت الشركة إنها ستستخدم »مخزونا 
صوتيا مشفرا«، سيتم إنشاؤه بناء على طلب من 

املستخدم األصلي.
 ،BabelOn كما أشــار املؤسس املشارك في
ديــزي هاميلتون، إلى أن الشركة ستوفر أيضا 
إشارة بصرية مرجعية، تشير إلى الزمن الذي مت 
فيه تغيير األصوات واللغات، وهو ما من شأنه 

إحباط عمليات اإلحتيال بشكل مثالي إلى حد ما.

االحتفال باليوبيل الذهبي ألول ماكينة صرف آلي في العالم
اكتست أول ماكينة صرف آلي في العالم 
باللون الذهبي احتفاال مبــرور 50 عاما على 
بدء استخدامها. وبدأ استخدام املاكينة التي 
ابتكرها املخترع االسكتلندي شيبرد-بارون 
في 27 يونيو حزيران 1967 بأحد فروع بنك 
باركليز في انفيلد بشمال لندن لتكون أولى 

ست ماكينات تعاقد عليها البنك.
وكــان املمثل اإلجنليزي ريــج فارني الذي 
ــارك فــي املسلسل التلفزيوني الكوميدي  ش
)اون ذا باسيز( أول شخص يسحب أمواال من 

املاكينة اجلديدة.
واآلن هناك نحو ثالثة ماليني ماكينة صرف 
آلــي بأنحاء العالم بينها 70 ألفا في اململكة 
املــتــحــدة وحــدهــا صــرفــت 175 مليار جنيه 

استرليني في 2016.
واحتفاال باليوبيل الذهبي لبدء استخدامها 
طلى بنك باركليز ماكينة الصرف اآللي في فرع 
انفيلد باللون الذهبي ووضع لوحة تذكارية 

ومد بساطا أحمر أمام مستخدميها.

وقال رحيل أحمد رئيس خدمة العمالء في 
باركليز »رغــم التطور الهائل في السنوات 
القليلة املاضية بالتعامالت اإللكترونية 

املصرفية والدفع عن طريق البطاقات ستظل 
األموال السائلة جزءا حيويا من احلياة اليومية 

ملعظم الناس«.

أول ماكينة للصرف اآللي في العالم مطلية باللون الذهبي في بريطانيا

65 بنسًا فقط امللكة إليزابيث وأسرتها تكلفان دافع الضرائب البريطاني 
قال مساعدون للعائلة املالكة في بريطانيا أمس 
الثالثاء إن البيانات احملاسبية تظهر أن املبلغ الذي 
ستحصل عليه امللكة إليزابيث وأسرتها من أمــوال 
دافعي الضرائب هذا العام سيزيد إلى مثليه تقريبا 

لتغطية إصالحات ضرورية في قصر بكنجهام. 
وأظهرت أرقام رسمية أن العائلة املالكة تلقت مبلغ 
42.8 مليون جنيه استرليني )54.5 مليون دوالر( 
في عام 2016-2017 من »املنحة السيادية« التي 
تدفعها احلكومة لتغطية نفقات أفراد العائلة وتكلفة 

سفرياتهم. 
ومن املقرر أن يزيد املبلغ هذا العام إلى 76.1 مليون 
جنيه أسترليني بعد أن وافقت احلكومة على الزيادة 
لتغطية نفقات أعمال جتديد جتري كل عشر سنوات 

لقصر بكنجهام بقيمة 369 مليون جنيه استرليني. 
وقال آالن ريد مسؤول خزانة امللكة إن نصيب كل 
بريطاني من تكاليف األسرة املالكة بلغ العام املاضي 
65 بنسا وهي قيمة طابع بريد من الدرجة األولى. 
وأضاف »عندما تأخذ في االعتبار ما تقوم به امللكة وما 
متثله لهذا البلد أعتقد أن ذلك يعني قيمة رائعة مقابل 

املال«. 
وتابع ريد أن األســرة املالكة شاركت في أكثر من 
ثالثة آالف مناسبة عامة العام املاضي حضرت امللكة 
)91 عاما( 162 مناسبة منها بينما شــارك زوجها 

األمير فيليب في 196 مناسبة. 
وفي مايو أعلن األمير فيليب )96 عاما( أنه يعتزم 

اعتزال احلياة العامة في وقت الحق هذا العام. 
وتظهر استطالعات الرأي أن امللكة ما زالت حتظى 
بشعبية كبيرة بني البريطانيني وأن ثلثيهم على األقل 

يريدون استمرار امللكية. 
لكن اجلمهوريني املناهضني للملكية في بريطانيا 
يقولون إن دافعي الضرائب يتحملون فعليا مئات 
املاليني من اجلنيهات األسترلينية ألن نفقات األمن ال 
تدخل ضمن الرقم الرسمي. وكثيرا ما تنتقد الصحف 

نفقات صغار أفراد األسرة املالكة وتكلفة السفر. 
وتغطي أمــوال املنحة السيادية تكاليف صيانة 
القصور امللكية مثل إنفاق 1.2 مليون جنيه على 

إصالح أبواب قصر ويندسور. 
امللكة إليزابيث وأسرتها


