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ط���ور ف��ري��ق مهندسني من
جامعة ستانفورد األميركية
العريقة ،مشابك آل��ي��ة ميكن
رب��ط��ه��ا ب��ال��ط��ائ��رات املسيرة
لتحويلها إلى طيور آلية قادرة
ع��ل��ى اإلم���س���اك ب��األش��ي��اء أو
الركون على أسطح مختلفة.
وبوسع هذه القدرات اجلديدة
أن تتيح للروبوتات الطائرة
توفير استهالك بطارياتها،
بدالً من االضطرار إلى الوقوف
بدون ح��راك ،على سبيل املثال
أثناء عمليات البحث عن ناجني،
أو مساعدة علماء األحياء على
أخ��ذ عينات بسهولة أكبر في
الغابات.
وأوضح ديفد لنتينك املشارك
في إع��داد املقالة التي نشرتها
مجلة “ساينس روبوتيكس”
بشأن ه��ذا االب��ت��ك��ار األرب��ع��اء
“نريد أن نكون ق��ادري��ن على
الهبوط في أي مكان ،ولهذا،
ف��إن ال��ت��ط��ور مثير للحماسة
م���ن وج���ه���ة ن��ظ��ر ال��ه��ن��دس��ة
والروبوتات”.
وكما هو معروف في مجال
الروبوتات ،استوحي املشروع
من سلوك احليوان  -في هذه
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في الصـميم

احلالة طريقة ،هبوط الطيور
على أغصان الشجر وتشبثها
ب��ه��ا ـ ب��غ��ي��ة ال��ت��غ��ل��ب على
الصعوبات التقنية.
لكن تقليد هذه الطيور التي
سمحت لها ماليني السنني من

ال��ت��ط��ور بالتشبث بأغصان
ذات أحجام أو أشكال مختلفة
تكون مغطاة أحيانا باحلزاز
أو تسبب االنزالق بسبب املطر،
ليس باملهمة السهلة.
ولهذه الغاية ،استخدم فريق

ديناصور مدرع

ضيق بأقصى ج��ن��وب أمريكا اجلنوبية
ف��ي وق��ت ك��ان��ت ت��غ��رب فيه شمس عصر
الديناصورات.
وك�����ان ح��ج��م��ه ص��غ��ي��را ب��امل��ق��ارن��ة
بالديناصورات املدرعة األخ��رى ،إذ يبلغ

مواقيت
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عصر مغرب عشاء

الطقس

تشيلي ..اكتشاف ديناصور مدرع أرهب
اخلصوم قبل  74مليون عام!
كشف علماء أن دي��ن��اص��ورا ً م��درع��اً مت
التعرف عليه مؤخرا ً وك��ان يسكن منطقة
باتاجونيا في تشيلي كان يصد احليوانات
امل��ف��ت��رس��ة ق��ب��ل ح��وال��ي  74م��ل��ي��ون ع��ام
مستخدماً ذيله الذي يشبه سالح محاربي
األزتك.
وقبل أكثر من  500سنة ،كان محاربو
األزت��ك فيما يعرف اآلن باملكسيك يرهبون
خصومهم بعصا خشبية تبرز منها شفرات
ح���ادة م��ن ح��ج��ارة ش��دي��دة ال��ق��س��وة على
جانبيها ،إلحلاق إصابات مروعة باألعداء
في ساحات النزال.
وك���ان ال��دي��ن��اص��ور “ستيجوروس”
مخلوقاً نباتياً من ذوات األرب���ع ،وميثل
استخدامه للذيل املدبب من��وذج��اً لسباق
التسلح في عصر الديناصورات في صراع
البقاء بعالم محفوف باملخاطر.
وكان “ستيجوروس” يعيش في العصر
الطباشيري ف��ي امل��ك��ان ال���ذي يظهر على
اخل��ارط��ة اآلن على شكل لسان أو طرف

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

تهبط وتنقض مثل الطائر..
«درون» أميركية مبزايا فريدة

«تويتر» ..حذف
صور األفراد املنشورة
دون موافقتهم
ش��دد “تويتر” إج��راءات��ه التقييدية
ملكافحة التحرش عبر اإلنترنت ،الثالثاء،
عبر إضافته ميزة متكّن املستخدمني
(باستثناء الشخصيات العامة) من طلب
إزالة صور أو مقاطع فيديو يظهرون فيها
ومنشورة دون موافقتهم ،عن الشبكة
االجتماعية.
وق��ال��ت املنصة ف��ي ب��ي��ان :سيسمح
لنا ه��ذا التحديث باتخاذ إج��راء بشأن
احملتويات غير املسيئة بشكل صريح،
لكن متت مشاركتها دون موافقة الشخص
الذي يظهر فيها.
وي��دور نقاش منذ سنوات حول حق
مستخدمي اإلنترنت في أن يطلبوا من
امل��واق��ع ال��ت��ي حت��مّ��ل عبرها ص���ورا ً أو
بيانات متعلقة بهم من قبل أطراف ثالثة
خصوصا ً ألهداف مؤذية إزالتها.
ويحظر “تويتر” نشر معلومات
خاصة مثل رقم هاتف شخص أو عنوانه،
ل��ك��ن ه��ن��اك م��خ��اوف م��ت��زاي��دة بشأن
استخدام مثل هذه البيانات ملضايقة أفراد
أو ترهيبهم أو كشف هوياتهم مع عواقب
غير متناسبة على النساء والناشطني
واملعارضني السياسيني واألقليات.
وأخيرا ً ،أثّرت هذه الظاهرة خصوصا ً
على صانعي محتويات على منصة
“تويتش” ال��ذي��ن استهدفوا بحمالت
عنصرية.
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طوله حوالي سبع أقدام (مترين).
وله فم يشبه املنقار جلمع ما يقتات عليه
من النباتات .وك��ان على ظهره وجانبيه
هياكل عظمية تشكل معطف احلماية أو
الدرع الواقية.

“ستانفورد” كاميرات عالية
السرعة لدراسة كيفية هبوط
ال��ب��ب��غ��اوات ال��ص��غ��ي��رة على
مجاثم متفاوتة احلجم واملواد؛
أي اخلشب ،وال��رغ��وة ،وورق
الصنفرة.

تبادل إط�لاق النار بني ق��وات أفغانية وأخ��رى
إيرانية اخترقت احل��دود األفغانية ،بداية خالف
قد تتبعها اشتباكات ،مما يخلق وضعاً متوترا ً في
اإلقليم  ،احلرب بني اجلارتني فيه إشغال كال الطرفني
عن القيام مبصالح الشعبني وتبادل املنافع ،ما تركه
األميركان من سالح ومعدات متطورة سيكون وقودا ً
للحرب  ،ونحن ندعو إلى تغليب لغة احل��وار بني
الطرفني ،وعدم االنسياق وراء مخططات النصارى
اخلبيثة َ « .و َم ْك ُر أ ُو َلئِكَ هُ َو َيبُو ُر ».

إعصار يقتلع شجرة بلوط
متد إلى القرن الـ 19
اقتلع اإلع��ص��ار ال��ذي ض��رب مقاطعة “أوريول”
الروسية شجرة بلوط قدمية زرعها الكاتب الروسي
الكالسيكي إيفان تورغينيف (  ) 1883 - 1818في
القرن الـ .19جاء ذلك على املوقع اإللكتروني حملمية
“سباسكوي – لوتوفينوفو” التي تعد متحفا للكاتب.
وقال رئيس املتحف ومدير احملمية  ،سيرغي ستوبني:
لكل م��ن يحب محمية “سباسكوي” وع��زب��ة الكاتب
تورغينيف ،وبالنسبة ملوظفي املتحف كلهم ،وبالنسبة
لي شخصيا ،هذه خسارة ال ميكن تعويضها ،وال يزال
من الصعب إدراكها .ولم يكن البلوط الذي زرعه إيفان
تورغينيف مجرد عامال طبيعيا يلفت أنظار من يرتاد
العزبة واحملمية فحسب بل كان رمزا حيا حلب الوطن
األم .يذكر أنه مت إدراج عمالق األشجار الذي يقدّر عمره
بـ 200عام في سجل األشجار الروسية القدمية ،وكان
“بلوط تورغينيف” يتمتع بشعبية وجاذبية فائقتني
بني اجلمهور.
وقال ناطق باسم املتحف إن اإلعصار أحلق أضرارا
ال تعوّض باحلديقة التي حتيط بالعزبة .ومضى قائال:
إن اإلعصار اقتلع بضعة أشجار قدمية أخرى في ممشى
الزيزفون الشهير ،إضافة إلى بلوط تورغينيف.
يذكر أن إيفان تورغينيف يعد من أبرز الكتاب الروس
للقرن الـ .19ومن أكثر مؤلفاته شهرة رواي��ة “األباء
واألبناء” ومجموعة قصص “مذكرات الصياد”.

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
 @dralghanimد .عبداللـه الغامن

مهما عال صراخ البعض في خطاباتهم والتشدق ببطوالتهم فإن
املاضي القريب كان شاهدا على خوارهم وهروبهم من تبعات أفعالهم.
لكن عندنا ناس حتب تصدق الكالم وتكذب االفعال بالنهاية نقول دمى
العرائس...ال تنطق وال تتحرك من ذاتها ....هكذا كانت باملاضي وهي
كذلك باحلاضر وستظل على ذلك باملستقبل

 @dalallawyer2012املحامية دالل املال

هناك قصور تشريعي فيما يتعلق بانتحال الشخصية لذلك نرى كل
من هب ودب يسرحون وميرحون بهويات وصفات وجناسي مزيفه
 ..يتعمدون بايهام الناس ليقينهم بأنه ال رادع لهم وال قانون يجرم
فعلتهم لذلك البد من تشريع قانون يجرم هذه االفعال

 @NaderAlMansourن ــادر امل ـنـ�ص ــور

جميع دول العالم يوجد بها حد أدنى لألجور يتم تعديله إما سنويا ً
مثل تركيا أو تتم مراجعة االجور كل  ٥سنوات  ،اال الكويت محد فينا
يعرف احلد األدنى للرواتب واالجور وال عندنا جهة متخصصة تراجع
الرواتب..
واذا قرروا يستشيرون يابوا واحد معاشه  ١٠االف يراجع رواتب
بو  ٦٠٠دينار ..عجبي.

 @HasanAl_bahraniم ح�سن البحراين

جميع اجلهات الرقابية يجب ان تنتقل الى السلطة القضائية ان عقم
رجوعها للسلطة التنفيذية لتكون مراقبه على أعمالها وهي السلطة
نفسها املنفذة فيها تضارب مصالح صريح ووج��ب تغيير الهيكلة
بحوكمتها لنكون دولة مؤسسات فاعلة

 @Meshal_Alnamiم�شعل النامي

جلست جلستني مطولتني مع نائب ووزير خالل اليومني املاضيني
وسمعت كالم عن التوجه احلالي والتحرك ال��ذي تقوم به القيادة
واحلكومة مختلف متاما عن الصورة السائدة لدى الشارع..ففرحت
لوهلة ثم عاد لي اإلحباط مرة أخرى عندما تذكرت أن ذلك املجهود كله
لن يرافقه أي تسويق إعالمي ولن يصل للمواطن

� @AseelAminأ�سيل �أمني

اكتشفوا أوميكرون بأفريقيا في مسافرين مطعمني .من أدخل
دلتا على الكويت مسافرين مطعمني .غير املطعمني في الكويت بصحة
وعافية يخرجون ويتنزهون في كل مكان ،وبرغم ذلك الفيروس
ينحسر .ثم يجعجع املناديب إنها جائحة غير املطعمني .يكذبون كذبة ال
يصدقها طفل ثم يطلبون من الناس أن يحترمونهم.

 @Essaboureslyعي�سى بور�سلي

قلنا صار عفو وعفى الله عن ماسلف ونبدي صفحه جديده !.
ونلتفت للبلد  !.ارجعت اللبحه والقيل والقال !.

 @ab_radiعبداللطيف را�ضي

إذا ارتاح الضمير ارتفع املقام وإذا عرفت نفسك فال يضرك ماقيل
فيك! .الحتمل هم الدنيا فإنها لله ،والحتمل ه َّم الرزق فإنه من الله،
والحتمل هم املستقبل فإنه بيد الله ،فقط احمل همًا واحدًا كيف ترضي
الله،،ألنك لو أرضيت الله ,رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك .
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