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أق��دم روب��وت بهيئة بشرية 
على تقدمي نشرة أخ��ب��ار على 
ال��ق��ن��اة ال��روس��ي��ة احلكومية 
»روسيا 24«، وهو ما أثار قلق 

بعض املشاهدين في البالد. 
وخ��الل مقطع إخ��ب��اري، يوم 
الثالثاء 16 أب��ري��ل، على قناة 
“روسيا 24«، حت��دث املذيع 
اآلل���ي امل��س��م��ى “أليكس” عن 
مواضيع مختلفة شملت منتدى 
التكنولوجيا النووية في مدينة 
سوتشي، وتشريعات التمويل 
الصغير اجلديدة، ونتائج وزارة 

الزراعة لعام 2018.  
وأث�����ار امل���ذي���ع اآلل����ي ج��دال 
وس���ط ع���دد م���ن ال��ش��اه��دي��ن، 
حيث سخر بعضهم من مظهره 
ال��غ��ري��ب بعض ال��ش��يء، ومن 
مالبسه وحتديقه غير املنتظم، 

وتعبيرات وجهه املريبة.
وتوجه املشاهدون إلى تويتر 
للمناقشة ظهور “أليكس”، حيث 
قال أحدهم ممازحا: “أليكس، إذا 
كنت رهينة ومجبرا على شرب 
الكحول، اغمز ثالث مرات على 

الهواء«.
فيما أش���ار آخ���رون إل��ى أن 
املذيع اآللي كان “روبوتا شديد 

اللطف” وأنه “مثير لالهتمام«.

وُط����ور “أليكس” م��ن قبل 
شركة »Promobot«، التي 
وهب مؤسسها املشارك، أليكسي 

يوزاكوف، اسمه للروبوت.
وميكن لإلصدار احلالي من 

امل��ذي��ع اآلل���ي، أن يحرك وجهه 
ورق��ب��ت��ه ف��ق��ط، إال أن الشركة 
امل��ط��ورة تقول إنها تهدف إلى 
جعله ق��ادرا أيضا على حتريك 
أطرافه بشكل كامل في املستقبل.

وب���ل���غ���ت ت��ك��ل��ف��ة ت��ط��وي��ر 
“أليكس” أكثر من مليون روبل، 
أي م��ا ي��ق��ارب 15600 دوالر، 

وبدأ إنتاجه في عام 2017.
وطلبت قناة “روسيا 24” 

عبر موقعها على اإلنترنت، من 
املشاهدين تقييم أداء »أليكس” 
قائلة: “يجب أن يقيم املشاهدون 
أداءه، هل يحل الروبوت محل 

الصحفيني؟«.

»املعامل« تشارك في معرض »األسترالية« 
الوظيفي الستقطاب الكفاءات 

تأكيداً ل��دور الشباب واخلريجني ف��ي بناء 
الكويت ونهضتها وانطالقا من استراتيجيتها 
القائمة على استثمار طاقات أبناء الكويت في 
جميع املجاالت، شاركت الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت في املعرض الوظيفي السنوي 
الذي تنظمه الكلية األسترالية في الكويت مبجمع 

الطيران في الكلية.
وأش���اد امل��دي��ر ال��ع��ام للخدمات املساندة في 
الشركة ناصر جنيب الصالح بالتنظيم املميز 
للمعرض وباجلهات املشاركة وتنوعها الكبير، 
مشيراً إلى أن مشاركة “املعامل” بهذا املعرض 
تأتي من احل��رص على التواجد مع الشباب في 
مواقعهم، حيث يتم عرض الفرص أمام اخلريجني 

من أبناء الكويت على اختالف تخصصاتهم.
وأوضح الصالح أن فريق إدارة املوارد البشرية 
في “املعامل” قام بدور مميز خالل املعرض من 
حيث استقبال الطلبة اخلريجني وشرح مجاالت 
العمل املتاحة أمامهم وفق تخصصاتهم وكيفية 
الدخول إلى عالم األعمال، فهم عبارة عن كفاءات 
مستقبلية سيكون لهم ال��دور األب��رز في حتقيق 
خطة التنمية للكويت، وفي إجناح رؤية كويت 

2035. وعن طبيعة عمل الشركة قال الصالح: إن 
املعامل شركة إنشاءات مصنفة من الدرجة األولى 
وفقالتصنيف املوضوع من قبل جلنة املناقصات 
املركزية للمقاولني الدوليني املؤهلني ملشروعات 
احلكومة الكويتية، وهي شركة رائدة ومتميزة 
في مجال اإلن��ش��اءات املدنية والبناء وتطوير 
البنية التحتية للقطاعني احلكومي واخل��اص، 
وت��دار بطريقة مهنية مرموقة على أساس نظام 
اجلودة )اآليزو 9001:2015 /14001:2015(، 
وتنّفذ امل��ش��روع��ات على أس��اس نظام اإلجن��از 
املتكامل ملشروعات الهندسة املدنية وهندسة 
البناء الكبيرة، ولديها فريق عمل متكامل وقادر 
على اإلجناز وفقاً للشروط واملواصفات املطلوبة 

وبشكل مميز.
ومتنى الصالح للطلبة اخلريجني مستقبالً 
حافاًل بالعطاء ملا فيه اخلير لوطننا احلبيب 
الكويت، ليكللوا فرحة تخرجهم بخوض مجال 
العمل احلقيقي، وليكونوا أشخاصاً نافعني 
لبلدهم، مرحباً في الوقت ذاته بأصحاب الطموح 
منهم والراغبني في العمل واإلجن��از، داعياً الله 

بالتوفيق للجميع.

جنح علماء اآلث��ار ال��روس من معهد 
ال���دراس���ات امل��ص��ري��ة ال��ق��دمي��ة التابع 
ألكادميية العلوم الروسية، في العثور 

على آثار مصرية قدمية فريدة من نوعها. 
واستمر العمل في موقع الفيوم بالقرب 
من شاطئ بحيرة قارون، وبجانب الدير 
القبطي “دير البنات”، سبع سنوات، قام 
خاللها العلماء بحفريات في إحدى املقابر 

الفرعونية القدمية.
ومتكن العلماء من العثور على جثة 
جتمع ب��ني عناصر التقاليد املصرية 
والرومانية القدمية. وتوجد املومياء، 
التي ال ت��زال في حالة جيدة، على فرش 
ووسادة مزينة بقطع من نسيج الغوبلني، 
بينما ت��رت��دي ع��دة ق��م��ص��ان، ومغّطاة 

مبطرف فاخر مزين بالتطريز.
وي��ب��دو رأس امل��وم��ي��اء ع��ل��ى هيئة 
م��رب��ع ع��ال وض��ي��ق ي��زي��د ارت��ف��اع��ه عن 
نصف متر، مصنوع من سعف النخيل 
وملفوف بضمادات خاصة، بينما تشكل 
ال��ض��م��ادات ف��ي منطقة ق��دم��ي املومياء 
مربعا منتظما صغيرا، ويتكّون الشريط 
املرّتب على املومياء من ضفائر استخدمها 
املصريون القدماء لتثبيت الكرتوناج 
على املومياء، ويعتقد العلماء أن املومياء 

تعود لشخصية ثرية في مرحلة عمرية 
متوسطة.

وصرحت مديرة القسم العلمي مبركز 
ال���دراس���ات امل��ص��ري��ة ال��ق��دمي��ة التابع 
ألكادميية العلوم الروسية، غالينا بيلوفا، 
قائلة: “يعكف املركز على دراسة املقبرة 
الكبيرة الواقعة على تالل الشاطئ القدمي 
لبحيرة ق���ارون منذ ع��ام 2003، حيث 
متكن العلماء الروس من العثور على أكثر 
من 400 قبر في مساحة تبلغ نحو 1400 
متر مربع، ساهمت وتساهم دراستها في 
معرفة حضارة وثقافة األه��ال��ي، الذين 
سكنوا في هذه الواحة منذ عصر البطاملة، 

وحتى أوائل القرون الوسطى«.
وس���وف متكن دراس���ة ه��ذه املومياء 
حتديدا، من التعرف على تاريخ القبر، 
واكتشاف غيره من أس��رار املومياء التي 
يعود تاريخها إلى احلقبة الرومانية من 

تاريخ مصر.
وت��واص��ل البعثة األث��ري��ة الروسية 
ح��ف��ري��ات��ه��ا ف��ي ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق على 
أراض���ي جمهورية مصر العربية، من 
بينها ممفيس )ال��ع��اص��م��ة ال��ق��دمي��ة(، 
واإلسكندرية واألقصر، بدعم من شركة 
“روس أوب��ورون إكسبورت” التي تعد 
دع��م الثقافة واحمل��اف��ظ��ة على ال��ذاك��رة 

التاريخية للبشرية من احمل��اور الهامة 
للنشاطات املجتمعية ال��ت��ي ي��ق��وم بها 
جتمع “روس تيخ” احلكومي، وشركة 

“روس أوبورون إكسبورت«.
وفي تصريح له، أشار مدير الشركة، 
ألكسندر ميخييف، إلى أن “هذا املشروع 
األث���ري ه��و خ��ط��وة م��ؤث��رة ف��ي احلياة 
الثقافية املصرية، وإس��ه��ام روس��ي في 
دراس���ة ال��ت��راث ال��ع��امل��ي، وخ��ط��وة على 
طريق تعزيز عالقات الثقة بني روسيا 
وم��ص��ر، وت��وط��ي��د أواص����ر ال��ص��داق��ة، 
وع��الق��ات الشراكة في مختلف ميادين 

التعاون بني البلدين«

افتتاح مهرجان موسكو السينمائي »أليكس« أول روبوت يقدم نشرة إخبارية في روسيا 
الدولي الـ41

افتتح في العاصمة الروسية مهرجان موسكو 
السينمائي الدولي مؤخرا 

وأع��ل��ن االف��ت��ت��اح رئ��ي��س امل��ه��رج��ان املخرج 
الروسي املعروف، نيكيتا ميخالكوف، ورئيس 
جلنة التحكيم املخرج الكوري، كيم كي دوك، 

األربعاء 18 أبريل اجلاري.
وكشفت مقدمة مراسم افتتاح املهرجان املمثلة 
الروسية امل��ع��روف��ة، يليزافيتا بويارسكايا، 
ع��ن أع��ض��اء جلنة التحكيم التي تتضمن إلى 
جانب، كيم كي دوك، املخرج واملنتج السينمائي 

التركي، سامح كبالن أوغلو، وكاتبة السيناريو 
اإليطالية، واي��ا سانتيال، واملمثلتني الفنلندية 
وال���روس���ي���ة، م��اري��ا ي��اف��ن خيلمي وإي��ري��ن��ا 

أبيكسيموفا.
وي��ض��م البرنامج الرئيس للمهرجان 13 
فيلما سينمائيا م��ن بينها 3 روس��ي��ة: “يوم 
األحد”، م��ن إخ���راج سفيتالنا بروسكورينا، 
»الشمس ال تختفي فوقي” م��ن إخ���راج يوليا 
بوريسوفا”، وفيلم “الوباء«. يذكر أن أعمال 

املهرجان ستستمر لغاية 25 أبريل اجلاري.

»سيارة األحالم« تظهر في نيويورك!

مصر.. علماء روس يعثرون 
على مومياء فريدة في الفيوم 

كشفت »Genesis« ال��ت��اب��ع��ة لشركة 
“هيونداي” خالل معرض نيويورك األخير 
ل��ل��س��ي��ارات، ع��ن مركبة م��ت��ط��ورة، صنفت 
كواحدة من أجمل السيارات الكهربائية في 

العالم. 
وجاءت هذه املركبة التي أطلق عليها اسم 
“سيارة األح��الم« بهيكل انسيابي صغير، 
غ��اي��ة ف��ي األن��اق��ة، مت��ي��زه مصابيح غريبة 
الشكل، تعمل بتقنية LED، وأب��واب خلفية 
صغيرة تفتح ل��أع��ل��ى، كما ف��ي س��ي��ارات 

»Lamborghini« الرياضية.
أم��ا قمرة السيارة التي تتسع لراكبني، 

فزودت مبقاعد مكسوة بأفخم أنواع اجللود، 
وسقف ب��ان��ورام��ي ش��ف��اف، وواج��ه��ة قيادة 
متطورة فيها مقود رياضي فريد مزود بشاشة 

في منتصفه.
وستطلق املركبة مبحرك كهربائي صديق 
للبيئة، بعزم 250 حصانا، قادر على زيادة 
تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل 
من 3 ث��وان، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 

320 كلم بالشحنة الواحدة.
وم��ن املفترض أن تطرح ه��ذه املركبة في 
األس���واق ع��ام 2020، بعدة نسخ تتراوح 

أسعارها ما بني 45 و60 ألف دوالر.
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وزن املسافرين قبل الرحالت 
اجلوية.. اقتراح قد ُيطبق قريبًا

رمب��ا يتعني على امل��س��اف��ري��ن مستقبال أن 
يخضعوا الختبار وزن قبل الصعود على منت 
طائراتهم، حسب اقتراح جديد لشركة بريطانية.

وتسعى شركة »فيول ماتريكس« املعنية 
بحماية البيئة، إل��ى خفض استهالك الوقود 
وبالتالي انبعاثات ال��ك��رب��ون ال��ت��ي تتسبب 
بها الطائرات، وذل��ك عبر وزن املسافرين قبل 

استقاللهم لرحالتهم.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن 
الشركة املتخصصة في علوم البيئة، ومقرها 
مقاطعة بيركشاير البريطانية، جتري محادثات 
مع شركات الطيران التي تسير طائرات ملسافات 
طويلة في اململكة املتحدة، بشأن نشر »وسادات 

ض��غ��ط« م��ن شأنها أن ت��زن املسافرين أثناء 
مرورهم عبر املطار.

وبعد ذلك، ميكن مترير معلومة الوزن مباشرة 
إلى طاقم الطائرة، ليتمكن طاقم القيادة من تقدير 

كمية الوقود الذي حتتاجه الطائرة بدقة.
ول��م تستقر الشركة بعد على موقع تثبيت 
وس��ادات الضغط املقترحة، وهل ستكون عند 
األم��اك��ن املخصصة ل��وزن األمتعة أو بداخل 

أجهزة فحص املسافرين.
وقبل كل رحلة جوية، يتعني على شركات 
الطيران أن حتسب »بعناية« كمية الوقود التي 
حتتاجها الطائرة، ألنه كلما كان حملها ثقيال، 

كلما زادت نسبة الوقود الذي حتتاجه.

متى تكون القيلولة خطوة ضارة 
بصحة األطفال؟

كشفت دراسة جديدة أن األطفال 
ال��ص��غ��ار ال��ذي��ن ت��زي��د أع��م��اره��م 
عن سنتني، يعانون في كثير من 
األحيان من نوعية رديئة من النوم 

عندما يكبرون بسبب القيلولة. 
ومتثل الهدف من البحث بداية 
ف��ي اك��ت��ش��اف وج����ود ص��ل��ة بني 
القيلولة وصحة الطفل السلوكية 
والبدنية، لذلك حلل الباحثون 
بيانات 26 دراسة نظرت في تأثير 
القيلولة على األط��ف��ال دون سن 

اخلامسة.
وكانت النتائج مثيرة لالهتمام، 
حيث وجد الباحثون أن القيلولة 
بعد ب��ل��وغ الطفل سنتني، ميكن 
أن ت��ؤدي إل��ى مشكالت سلوكية 

وصحية على امل��دى الطويل، مبا 
في ذلك تأخر في النمو والبدانة في 

مرحلة الطفولة.
وقالت البروفيسورة، كارين 
ث����ورب، م��ن ج��ام��ع��ة كوينزالند 
للتكنولوجيا: “يجب على اآلباء أال 
يفترضوا أن النوم النهاري والنوم 
الليلي هما نفس الشيء، أو أنه من 
خ��الل منح أطفالهم غفوة، فإنهم 
سينامون أكثر في الليل، ألن ذلك 

لن يحدث«.
وأضافت ثورب قائلة: “في حال 
لم يحتاجوا إلى النوم بيولوجيا 
أثناء النهار، فإن كل ما تفعلونه 
جلعلهم يحصلون على غفوة، 

سيطرح من نوهم ليال«.


