
ابتكر مهندسون رادارا للسيارات، يسمح 
باكتشاف األج��س��ام امل��وج��ودة خلف زاوي��ا 
تقاطع الشوارع، ما سيقلل من حوادث املرور 

ويجعل حركة السير أكثر أمانا.
وه����ذا ال������رادار، ه��و ت��ط��وي��ر وحت��دي��ث 
للرادارات التقليدية املستخدمة في السيارات 
حاليا. يبعث هذا ال��رادار موجات الراديو، 
التي تنعكس عن مختلف األجسام احمليطة. 
وبعد حتليل الكمبيوتر لإلشارة، يحدد وجود 
عقبة أم ال.. ولكن بخالف ال��رادار التقليدي، 
مييز الرادار اجلديد ليس فقط األجسام التي 
أمام السيارة، بل وتلك التي ال ترى، املخفية 

خلف زاوية التقاطع.
ولكن كيف »يرى خلف الزاوية«؟ يستخدم 
ال��رادار اجلديد واجهات املباني والسيارات 
املركونة أو أي جسم آخر مبثابة مرآة عاكسة، 
حيث الشعاع املنعكس عنها بزاوية معينة 
يصطدم باألجسام امل��وج��ودة ف��ي الشارع 
العمودي )سيارات، دراجات، عربات، بشر( 
وينعكس عنها إلى »املرآة« التي تعكسه إلى 

الرادار.
ي��ق��ول فيليكس ه��اي��دي، أح��د املبتكرين 
من جامعة بريستون، هذا ال��رادار »يسمح 
للسيارات« برؤية »األش��ي��اء اخلفية التي 

ليس بإمكان أجهزة االستشعار القائمة على 
الكاميرا وكاميرا الفيديو اكتشافها. وعلى 
سبيل املثال، سيسمح هذا ال��رادار لسيارات 
من دون سائق برؤية م��اذا في )ال��ش��وارع( 

املتقاطعة مع اجتاه السير«.
وقد أصبح الرادار اجلديد، مبساعدة الذكاء 
االصطناعي، يتعرف على املشاة والدراجات 
وحتى اجتاه حركتها وسرعتها. وبالتأكيد 
سيكون اكتشاف السيارات أسهل. ويؤكد 
املبتكرون، على أن اختبار الرادار يجري في 
ش��وارع املدينة في ظروف حركة السيارات 

احلقيقية.
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السعودية على موعد مع عدة 
ظواهر فلكية في الشهر احلالي

أكد رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة 
امللك عبدالعزيز الدكتور حسن عسيري أن اململكة 
العربية السعودية على موعد مع عدد من الظواهر 
الفلكية خ��الل شهر يوليو أهمها وق��وع األرض في 

األوج وهي أبعد نقطة في مدار األرض حول الشمس.
وبحسب قناة »العربية« ف��إن قسم علوم الفلك 
والفضاء في اجلامعة أص��در تقومياً ألب��رز األح��داث 
الفلكية لشهر يوليو 2020، من بينها وقوع األرض في 
األوج وهي أبعد نقطة في مدار األرض حول الشمس. 
حيث ت���دور األرض ت���دور ح��ول الشمس ف��ي م��دار 
بيضاوي الشكل، وتقع الشمس في إحدى بؤرتيه، 

فيما تسمى النقطة األقرب من الشمس باحلضيض«.
وأض��اف: »تضمن التقومي خسوفاً قمرياً من نوع 
شبه الظل غير مشاهد في السعودية، وهو الثالث من 
أربعة خسوفات من نفس النوع في هذا العام، عندما 
مير القمر في منطقة شبه ظل األرض ويبدو داكناً أكثر 
من املعتاد، وهذا النوع من اخلسوف ميكن مالحظته 
بصعوبة، وميكن رص��ده ف��ي ك��ل م��ن األميركيتني 
وإفريقيا وجنوب غربي أوروب��ا، ويحدث مبشيئة 
الله تعالى اخلسوف الرابع واألخير لهذا العام في 

30 نوفمبر.
وأش��ار عسيري إلى أن التقومي اشتمل على عدد 
من االقترانات بني القمر من جهة، والزهرة واملريخ 
وامل��ش��ت��ري وزح���ل ك��ل على ح��دة م��ن جهة أخ��رى، 
ويحدث االق��ت��ران بني جرمني سماويني قريبني من 
بعضهما البعض ظاهرياً عندما يقعان على نفس خط 

الطول السماوي.
وتابع: »بينما يقع الكوكبان املشتري وزحل في 
وض��ع التقابل، وعندها تكون األرض بني الشمس 
والكوكب، ويعتبر هذا أفضل وقت لرصد الكوكب، 
حيث يقع في أقرب نقطة في م��داره من األرض، كما 
يصل كوكب عطارد إلى استطالته القصوى الغربية، 
حيث يقع الكوكب في أعلى نقطة له فوق األفق ويكون 
مرئياً في جهة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة، 
وتعد االستطالة القصوى ال��وق��ت األن��س��ب لرصد 

الكوكب.

ابتكار رادار للسيارات يكشف األجسام 
خلف زاويا تقاطع الشوارع

 في الصـميم
بعض املغردين على وسائل التواصل االجتماعي 
لألسف حتولوا إلى هواتف عملة يتكلمون بقدر ما يدفع 
لهم حتى وإن كان ضد سياسة بلدهم ..محاولة البعض 
ثني الكويت عن سياستها التي رسمها صاحب السمو 
- حفظه الله - منذ ستة عقود والقائمة على احلياد 
وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ألي بلد والسعي حلل 
اخلالفات بني الدول، لن يغيرها حفنة مغردين مدفوع 
لهم .. سياستنا مجربة ونحن وضعناها وفق مصاحلنا 

ولن نغيرها من أجل أحد !

  

@Alwasatkuwait
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jafarrajab@ جعفر رجب
يوقف طابور البصل ليش واقفني مو شايفني خير .

يوقف طابور الستاربكس ليش واقفني فشلتونا .
يوقف طابور ماكدونالدز ليش واقفني الله يزيد النعمة.

يوقف طابور رولكس ليش واقفني وي��ن اللي يبون يسقطون 
القروض.

قولوا للناس وين الطابور اللي يرفع اسم الكويت في احملافل 
ويروحون يصفون! 

والتزعلون.

ashknani1969@ حممود اأ�صكناين
اقترابنا بشكل تدريجي من العودة للحياة الطبيعي واالنفتاح 
األوسع مع وجود هذا الرقم املرتفع من املصابني خاصة بني املواطنني 

يجعل تصورنا للمرحلة املقبلة بأنها صعبة
نحتاج م��زي��دا م��ن ال��وع��ي واملسئولية واحل��ف��اظ على النفس 

واالحتياطات
حتى ال يكون القادم مجهول 

khamiskuwait@ خمي�س العجمي
ماذا حتول بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف للساحة الداخلية 

مع انقطاع أسباب العيش جراء أزمة كورونا النقاذ املعوزين..
الذين تقطعت بهم السبل وهم معنا ويشاهدون طوابير رولكس في 

االفنيوز ..
وتكفلوا باحلد األدن��ى من كفاف العيش..مالفائدة من تأجيل 

األقساط مثال

cov_followup@ متابعة اأو�صاع فرو�س كورونا
عدم وجود منطقة املهبولة ضمن أكثر 6 مناطق سكنية تسجيال 

لالصابات ال يعني أنها لم تسجل أي حالة!
ع����دد االص����اب����ات امل��س��ج��ل��ة ف���ي امل��ن��اط��ق ال�6 امل���ذك���ورة 
)تيماء،الفروانية،صباح السالم،جليب الشيوخ،الصليبية،جابر 

العلي(: 182 اصابة
عدد االصابات املسجلة في بقية مناطق الكويت: 563 اصابة!

wahab1980@ عبدالوهاب جمال ال�صهاب
االعالم يكتب مانشيت الفتوى اليجوز .. واخلبر مضمونه اجلواز 

... حيث ان الفتوى فيها تكمله
بان لولي االمر ان يختار من االراء الفقهيه مايرى فيه الصالح 

العام.. 
يكفيكم وضع عوائق للمرأة !!

مبروك للقاضيات ونسأل الله لهم التوفيق ويعينهم على حمل 
األمانة واملسئولية

Dr. Emad Bouzo @EmadBouzo
الشعب السوري جائع واألمم املتحدة جتمع تبرعات لنظام األسد 

لوقف تدهور نظامه وعملته

Dr. Fayez Alfayez @3adeeemQ8
الشريعة اللي حتتجون فيها على تعيني قاضيات كويتيات ما قالت 

لكم حرام منع وراثة األطفال الغير كويتيني لعقار أمهم الكويتية؟
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بسبب أذى حلق بقطتيها.. 
»أردنية« ترفع أغرب 

دعوى قضائية 
أقدمت أردنية من محافظة إربد، على رفع دعوى قضائية 

هي األغرب على اإلطالق.
وكشفت مصادر في وزارة العدل األردنية عن قيام املدعية 
برفع دعوى بدل أضرار معنوية ومادية عن األذى الذي حلق 

بقطتيها.
حيث قامت املدعية بترك قطتيها في مكان مخصص لرعاية 
احليوانات، وسافرت إلحدى دول اجلوار، لكن لدى عودتها 

فوجئت بوضع قطتيها املتدهور.
وقالت إنهما كانتا ترفضان الطعام، مما دفعها لفحصهما 

صحياً ونفسياً، وحصلت على تقرير طبي بذلك.
وأكد محامي املدعية أسد الشواهني أن الدعوى منظورة 
ل��دى محكمة صلح إرب���د، وبشكل ج��دي وبحسب أص��ول 

احملاكمات املتبعة كأي إنسان متضرر.
وأشار إلى أن هذه القضية هي األولى من نوعها في األردن، 
منوهاً بأنه سيترافع في هذه القضية، ولم يسبق أن مت قبول 

هذه القضايا من قبل احملامني وال حتى الهيئات القضائية.

سيرك »كندي« شهير يشهر إفالسه
أش��ه��رت ش��رك��ة »س��ي��رك دو س��ول��ي« 
الكندية املشهورة عامليا إفالسها على خلفية 

انتشار وباء الفيروس التاجي.
ولم يتحمل السيرك الضغط املالي عليه 
وذلك بعد أن اضطر فنانوه إلى أخذ إجازات 
إجبارية لسبب انتشار وباء كورونا منذ 3 

أشهر في كندا.
ثم تراكمت ديونها أمام البنوك بسرعة 
مخيفة، إذ أن غياب العروض يؤدي نهاية 
املطاف إلى غياب عائدات شباك التذاكر، 
فضال ع��ن ض���رورة دف��ع قيمة استئجار 
املباني وروات���ب الفنانني. وبلغت ديون 

الشركة بحلول يونيو اجلاري مليار دوالر.
ومن أجل تقليص النفقات اضطرت إدارة 
الشركة إل��ى تسريح 35 أل��ف فنان ومن 

بينهم فنانون يتمتعون بشعبية عاملية.
 Cirque du وق���ال م��دي��ر ع��ام ش��رك��ة
 ، Soleil Entertainment Group
دانئيل الم���ار، ف��ي ح��دي��ث أدل���ى ب��ه لقناة 

СNN األمريكية إن “سيرك دو سولي” كان 
على مدى أعوام شركة ناجحة ورابحة. إال 
أن إدارتها اضطرت إلى اتخاذ تلك اخلطوات 

احلازمة بعد إغالق كل العروض على خلفية 
انتشار وباء “كوفيد –  19” وغياب إيرادات 

شباك التذاكر.

سيرك دو سولي يقدم أحد العروض


