
رغ��م م��رور مئات السنني على وفاته، إال 
أن خير ال��دي��ن ب��رب��روس ب��اش��ا؛ أول قائد 
لألسطول البحري العثماني، ال يزال ُيصّنف 
حتى أحد أبرز القادة البحريني، وأحد الرموز 
التي ساهمت ف��ي تأسيس اإلمبراطورية 

العثمانية.
ومؤخرا، أحيت تركيا الذكرى 473 لوفاة 
أمير البحار ال��ذي خلد اسمه ف��ي مجلدات 
ال��ت��اري��خ وال���ذاك���رة اإلن��س��ان��ي��ة اجلماعية 
بانتصاراته البحرية، وتقنياته التي ابتكرها 
وساهم من خاللها في وضع أسس لواحدة 
من اإلمبراطوريات األكثر تأثيرا بالتاريخ 

البشري.
فيما يلي، تقدم األن��اض��ول حملة عن هذا 
القائد البحري: ُول��د خير الدين بربروس 
باشا ع��ام 1478، في ميديللي التي استقر 
فيها وال��ده صباحي يعقوب آغ��ا، بعد فتحه 
للجزيرة. اسمه األصلي هو خضر بن يعقوب، 
وقد منحه السلطان ياوز سليم، الحقا، اسم 

»خير الدين«.
ول��ق��ب األوروب���ي���ون شقيق خير الدين 
األك��ب��ر، أوروج )ع���روج(، ب�«باربروسا«، 
وذل��ك بسبب ميل حليته إل��ى اللون األحمر 
أو البرتقالي، عند وف��اة شقيقه اتخذ خير 
الدين باشا نفس االسم الذي يقابله في اللغة 

العثمانية مصطلح »بربروس«.
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خير الدين بربروس

خـــطـــة لــــدمــــج الــــدمــــاغ 
الــــــــبــــــــشــــــــري مــــــبــــــاشــــــرة 

بالكمبيوتر
كشف امللياردير األمريكي إيلون موسك عن أمله 
في بدء تنفيذ مشروع Neuralink لربط العقول 

البشرية بأجهزة الكمبيوتر، في العام املقبل.
وأكد صاحب شركة »تيسال« للسيارات و«سبيس 
إكس«، منذ فترة طويلة، أن تشابك األدمغة مع اآلالت 
يعد أمرا حيويا في حال أراد الناس تفادي تفوق الذكاء 

الصناعي عليهم.
وحتدث موسك وأعضاء فريق Neuralink، عن 
التقدم الذي أحرزوه في مهمتهم خالل مؤمتر ُعقد في 

سان فرانسيسكو لتوظيف املواهب.
وي��ن��ص��ب ت��رك��ي��ز ال��ف��ري��ق اآلن ع��ل��ى اس��ت��خ��دام 
التكنولوجيا ملعاجلة أمراض الدماغ والشلل، وقال 
موسك: »ميكننا صنع واجهة كاملة ملفهوم دماغ اآللة، 

والتي حتقق نوعا من التعايش مع الذكاء الصناعي«.
وكشف مشروع Neuralink عن نسخة مبكرة من 
مستشعر صغير ذي خصالت رقيقة ميكن زراعتها في 
الدماغ من خالل شق صغير بواسطة روبوت صمم من 

أجل هذه املهمة عالية الدقة.
وأوض��ح موسك: »إنها أقطاب كهربائية صغيرة 
يقوم الروبوت بزرعها بدقة«، مشيرا إلى أنه قد يكون 

هناك آالف من األقطاب الكهربائية متصلة بالدماغ.
وم��ن املتوقع أن تتواصل الشريحة السلكيا مع 
سماعة أذن تعمل على نقل املعلومات إل��ى تطبيق 

.Neuralink �الهاتف الذكي، وفقا ل
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اشخاص ينزلون فيديوات يستفزون  املشاهدين بعادات 
التناسب مجتمعنا   احلريه تقف عند  حدود عدم ايذاء االخرين 
بالنظر او بالكالم او الفعل  ملاذا يتم استقبالهم برفع قضايا على 
منتقدينهم   املفروض هناك ح��االت اليتم استقبالها  صارت 

جتاره
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رسالة الخواني واخواتي الطلبة  بالذات الطالبات  قبل ال 
تفكر تسب بصراحة وتقول اشياء غير صحيحة الي شخص 
حط ببالك شغلتني الله والقانون . اذا ما خفت ربك اعرف ان 
فيه قانون راح يطلعك ) اجلرائم االلكترونية ( بعد هالتصرف 
االرع��ن وي��ن بتودي وجهك من اهلك وربعك . ب��دال ال ترفع 

راسهم سودت وجيههم
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الكويت و السعودية شعب واحد مصير واحد  نسب واحد 
اصل واحد فتحتني بخشم واحد  الكويتي و السعودي ايد وحده

473 لوفاة أمير البحار تركيا أحيت الذكرى 

تشهد سماء الكويت أول أم��س ظاهرة 
اخل��س��وف اجل��زئ��ي للقمر وال��ت��ي ب��دأت 
عند الساعة ال 11،02 من مساء الثالثاء 
بالتوقيت احمللي واستمرت حتى الثانية من 

صباح األربعاء.
وحتدث الظاهرة التي تشاهد أيضا على 
نطاق واسع حول العالم بسبب دخول القمر 
منطقة ظل األرض التي متتد إل��ى مليون 
و400 ألف كيلومتر لتحجب األرض بذلك 

ضوء الشمس عن القمر.

وقال الباحث الفلكي في النادي العلمي 
الكويتي بدر العميرة ل� )كونا( على هامش 
أمسية فلكية نظمها )النادي( حول ظاهرتي 
الكسوف واخلسوف بهذه املناسبة إن سماء 
ال��ب��الد شهدت ظ��اه��رة اخل��س��وف اجلزئي 

للقمر والتي تستمر نحو ثالث ساعات.
من جانبه قال الفلكي وامل��ؤرخ الكويتي 
ال��ع��ض��و ال��ش��رف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة الفلكية 
البريطانية ع��ادل السعدون ل� )كونا( إن 
املراصد الفلكية الكويتية تابعت مراحل 

اخل��س��وف اجل��زئ��ي للقمر. وأوض����ح أن 
اخلسوف يحدث عندما يدخل القمر في ظل 
األرض إذ يتحول لون جزء منه إلى األسود 
ومبرور الوقت يتحرك القمر باجتاه اجلهة 

اليسرى ليزداد اسودادا.
وع����ادة م��ا ي��ح��ص��ل خ���الل ال��س��ن��ة إم��ا 
خسوفني أو ثالثة للقمر وأحيانا وبشكل 
نادر حتدث أربعة خسوفات في كل عقد من 
الزمان وبخسوف »الثالثاء« ينتهي موسم 

اخلسوفات القمرية في عام 2019.

بدء خسوف القمر

اآلثــار  أقــدم  أحــد  النيل..  مقياس 
اإلسالمية في تاريخ مصر

يرجع تاريخ انشاء مقياس النيل املوجود بجزيرة 
الروضة بحي املنيل )محافظة القاهرة( الى عهد اخلليفة 
املتوكل العباسي في )عام 247 هجري - 861 ميالدي( 

بغرض معرفة كمية مياه النيل وفيضانه.
ويتكون املقياس من جزئني االول وهو العلوي يظهر 
فوق االرض عبارة عن قبة انشئت على التراث العثماني 
في عام )1367 هجريا - 1925 ميالدي ( اما اجلزء االخر 

وهو السفلي فينقسم الى ثالثة مستويات.
ويقاس منسوب املياه عن طريق عمود من الرخام طوله 
19 ذراعا ) 5ر10 متر( فاذا قل منسوب املياه عن 16 ذراعا 
تعتبر حالة من اجلفاف فال زراع��ة والضرائب وان زاد 
املنسوب الى 18 ذراعا يكون هذا فيضان طبيعي للمياه اما 
اذا جتاوز منسوب املياه ذلك اعتبر الوضع »حالة غرق« 
او ما يعرف ب«وف��اء النيل« وف��ي احلالتني حت��دد نوع 

احملاصيل التي تزرع والضرائب على املزارعني والتجار.

مقياس النيل

الكويت شهدت  خسوفًا جزئيًا للقمر 
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الياقوت عائلة 
لوفاة

الياقوت عبدالرحمن  عبداللطيف 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه  فسيح  جناته

املريخ! على  احلياة  مفتاح  تكون  قد  األرض  على  غريبة  مادة 
توصل بحث جديد إلى طريقة 
مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا ج��ع��ل امل��ري��خ 
صاحلا للسكن، وذل��ك عن طريق 
ب��ن��اء »ج���زر ص��غ��ي��رة« م��ن أخف 

املواد على األرض.
ويشير البحث إل��ى أن طبقة 
سميكة من »الصفائح« مصنوعة 
 silica( »من »إيروجل السيليكا
aerogel(، وهو مسحوق أبيض 
رق��ي��ق معظمه ه����واء، م��ن أكثر 
األن��واع الشائعة للهالم الهوائي، 
س��ت��ك��ون ك��اف��ي��ة ل��ع��زل ال��ع��ال��م 

املتجمد.
وه��ذا م��ا م��ن شأنه أن يسخن 
سطح الكوكب األحمر، على غرار 
الطريقة التي تعمل بها الغازات 
الدفيئة على األرض، وبالتالي فإن 
هذه الوسيلة ستفتح الباب أمام 
استيطان املريخ مع وج��ود مياه 

على مدار السنة، أو حتى محيطات 
حيوية قائمة بذاتها، وسيكون 
البشر محميني من أشعة الشمس 

الضارة.

وسيتم وضع »الصفائح« في 
املناطق املعتدلة الغنية باجلليد 
ف��ي ال��ك��وك��ب، حيث أن ك��ل املياه 
املوجودة على املريخ توجد على 

شكل ثلج.
وميكن تنفيذ اخلطة الطموحة 
ال��ت��ي اق��ت��رح��ه��ا ف��ري��ق أم��ري��ك��ي 
وبريطاني مشترك، خالل العقود 
القليلة ال��ق��ادم��ة، حيث تنطوي 
الفكرة على اتباع نهج إقليمي بدال 
من محاولة تغيير الكوكب بأسره.

وأظ��ه��رت من���اذج الكمبيوتر 
والتجارب املعملية أن الصفائح 
السميكة ال��ت��ي ي��ت��راوح سمكها 
بني 2 و3 سم من م��ادة »إيروجل 
السيليكا« ميكن أن تنقل ما يكفي 
م��ن ال��ض��وء امل��رئ��ي امل��ط��ل��وب في 
التمثيل الضوئي، ما من شأنه أن 
يحجب األشعة فوق البنفسجية 
اخلطرة ويرفع درج��ات احل��رارة 
بشكل دائ���م ف���وق نقطة ذوب���ان 
اجلليد، دون احلاجة إل��ى مصدر 

حرارة داخلي.

مادة غريبة


